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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to describe and analyse Europol. The research questions are: 

- How would increased powers for Europol impact on the cooperation between Europol 

and police authorities in EU-member states? 

- Which one of the two theories transactionalism and neofunctionalism can best create 

an understanding of Europol and its integration with the police of the member states? 

In so doing the study applies a qualitative method.  

 

Europol is the European Police Office and it was established through the Maastricht treaty in 

1992 with the purpose of making the integration between police of the EU member states 

more efficient. In order for Europol to make integration between the police of member states 

more efficient it can be suggested that it needs for Europol to develop into having executive 

powers.  

 

One conclusion of this study is that Europol is an important tool for integration in the EU but 

there are at least three issues that are influencing the level of effectiveness in the integration 

work between the police of the member states; possible mistrust, that Europol has no 

executive powers and that it is voluntary for member states to participate in assisting Europol 

with information. Another conclusion is that Europol can be understood through an 

integration perspective when transactionalism and neofunctionalism are complementing each 

other.    
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1. INLEDNING 
I detta kapitel presenteras problemområde och problemformulering samt en övergripande 

disposition som strukturerat berättar om detta arbetes kapitel och dess innehåll.   

1.1 Problemområde och grundläggande problemformulering  
EU (Europeiska Unionen) har i sin utveckling över tid kommit att samverka på ett ökat antal 

områden. Det europeiska samarbetet kan för närvarande ses som uppdelat inom tre områden, 

vilka kan kallas för ”tre pelare”. Den första pelaren avspeglar de områden som behandlas på 

både överstatlig- och mellanstatlig nivå. Arbetsområden inom denna pelare handlar främst om 

reglering, omfördelning och makroekonomiska frågor rörande ekonomisk stabilitet (Tallberg 

2001, 65 och EU-upplysningen 2006b, 5).  

 

Den andra pelaren skiljer sig från den första i och med att inriktning, samarbetsform och syfte 

är olika. I den andra pelaren placeras frågor rörande en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik (GUSP). Tanken med GUSP kan sägas vara att EU:s internationella roll ska 

vara jämförbar med dess ekonomiska motsvarighet, med andra ord ska EU  kunna ses som en 

stark union angående utrikes- och säkerhetspolitik. Arbetet i den andra pelaren är fokuserat på 

att samordna de olika medlemsstaternas i övrigt oberoende utrikespolitik (ibid., 72).  

 

Den tredje pelaren berör polisiärt- och straffrättsligt samarbete. Tredje pelarens 

arbetsområden angränsar mycket till den första pelaren men arbetsområdena handlar främst 

om att upprätthålla lag, ordning och kontroll över EU. Mellanstatligt samarbete i den tredje 

pelaren handlar bland annat polisiärt samarbete och gränsöverskridande brottslighet genom att 

arbete med informationsutväxling sker via exempelvis Europol (den europeiska polisbyrån). 

Innan Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 arbetade den tredje pelaren även med 

asylpolitik, invandring och civilrätt men sedan fördraget kom i kraft sker arbetet om de 

frågorna i första pelaren (Tallberg 2001, 76 och EU-upplysningen 2006b, 5).  

 

Maastrichtfördraget 

I och med Maastrichtfördraget (EU-fördraget) från 1992 och dess struktur uppstod problem 

rörande frågor som måste hanteras inom den tredje pelaren och mellan de två andra pelarna.  

Som exempel på detta mellan de tre pelarna överskridande arbete kan nämnas den policy för 

droger som finns inom den tredje pelaren, alltså den drogpolicy som finns inom polisiärt- och 

straffrättsligt samarbete. För att arbetet med andra länder angående narkotika skulle vara 
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effektivt behövdes verktyg vars åtkomst fanns att tillgå i den första- och andra pelaren, vilket 

ledde till att flera olika ansvarsområden behövdes kopplas samman inför ett enda ärende. 

Denna problematik med EU:s otydliga struktur blev påtaglig bland annat i och med hantering 

av interna och externa säkerhetsutmaningar. Inom den tredje pelaren finns det framförallt två 

faktorer som avspeglar förvärrade spänningar angående arbeten som bedrivs utifrån denna. 

Till att börja med så fungerar beslutsfattandeprocessen olika i de tre pelarna. De skilda 

processerna har lett till svårigheter att enas exempelvis när första- och andra pelaren har tagit 

ställning i en fråga men då tredje pelaren inte gjort detsamma. Den andra anledningen till 

problem vid beslutsfattande är att i den andra pelaren har medlemsländerna haft problem att 

samarbeta och därmed har frågor rörande unionens interna säkerhetspolitik inte behandlats 

tillräckligt i vissa fall (Hill och Smith 2005, 215).  

 

En större medvetenhet 

Ett antal faktorer har lett till en större medvetenhet i Europa om hur sårbart EU faktiskt är. 

Dessa faktorer är främst tidigare socialiststaters kollaps, ekonomisk turbulens i och med 

skiften till marknadsekonomi i Östeuropa, öppnandet av gränser och utvecklingen av etniska 

konflikter. Internationell terrorism, transnationell brottslighet och illegal invandring anses 

vara områden där hot mot Europas säkerhet finns. Behovet av att motverka troliga hot har lett 

till ett samarbete inom EU där exempelvis Europol och EMCDAA (Europeiska centrumet för 

kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) har växt fram med syftet att samverka mot just 

bland annat terrorism, droger och illegal invandring (ibid., 206 ff).  

 

Samarbete utanför unionen 

EU har gällande den interna säkerheten samarbete med stater utanför unionen.  

Oberoende av om ett ärende gäller exempelvis internationell droghandel eller invandring så har 

EU satt fokus på inhemsk säkerhet även i utrikespolitiska överenskommelser. Vidare 

uppmuntrar EU länder utanför unionen att ingå i samverkan med bland annat Europol. USA är 

delaktig i ett flertal samarbeten med EU, bland annat via arbetsgrupper inom rådet, Eurojust 

(EU:s åklagarsamarbete)  och i Europol (ibid., 218 ff).  

 

AFSJ 

Amsterdamfördraget, ikraftträdande från 1999, ledde till skapandet av AFSJ (an Area of 

Freedom, Security and Justice) och i och med det sattes ambitionen upp om att förse 

medborgare inom EU med en hög nivå av säkerhet. Detta och annat kom att innebära att EU 
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gjorde en klar skillnad mellan trygghet och säkerhet inom unionen och ett hotande och farligt 

område utanför densamma (ibid., 216).  

 

Enligt Smith (2003) har EU-medlemsländerna siktat högt i den gemensamma kampen mot 

brottslighet och därmed tagit fram dokument med ambitiösa målsättningar men 

implementeringen av dessa målsättningar/arbetsplaner sägs vara komplicerat (Smith 2003, 

174).  

 

Detta är en mycket intressant utveckling i allmänhet eftersom det handlar om EU-samarbete 

på ett område under utveckling och i synnerhet därför att det har relevans för diskussionen om 

ökad integration, överstatlighet och har implikationer för huruvida EU rör sig mot en federal 

statsbildning. 

 

I detta sammanhang har polisen en viktig roll eftersom den har en viktig funktion i en  

statsbildning. I diskussionen om vad som är en statsbildning och om vad som är en suverän 

stat är polisens roll viktig vad gäller den centrala funktion som handlar om legitimt 

användande av våld. Det polisiära samarbetet i EU handlar bland annat om hur de polisiära 

enheterna lättare skulle kunna samarbeta över gränserna inom EU.   

 

Denna studies grundläggande problemformulering är frågan om vad Europol är och vilken 

betydelse Europol har för det polisiära integrationsarbetet inom EU.  

1.2 Disposition  
Detta arbete är uppdelat i åtta kapitel.   

Efter att i detta inledande kapitel ha presenterat problemområde och övergripande 

problemformulering presenteras närmast ett teoriavsnitt där transaktionalism och 

neofunktionalism samt två analysmodeller behandlas. Dessutom  presenteras federalism som 

alternativ teori och vidare sker en genomgång av kritik gentemot dessa teorier.  I det tredje 

kapitlet följer en kort redovisning av syfte och frågeställningar, i kapitel fyra presenteras 

tidigare forskning om Europol och i det femte kapitlet diskuteras val av metod och material. 

Det sjätte kapitlet är empiriavsnittet där bland annat delar ur Maastrichtfördraget och 

Europolkonventionen presenteras för att ge en djupare förståelse av Europol som 

organisation. De avslutande kapitlen representerar analys- och konklusionsdelen i denna 

studie. 
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2. Teori och analysmodeller  
I detta kapitel kommer jag att diskutera och redovisa integrationsteorier som är av relevans för 

att förstå vad Europol är ur ett polisiärt integrationsperspektiv inom EU. Dessa teorier 

kommer sedan att sammanfattas i två analysmodeller vilka redovisas i slutet av detta kapitel. 

Vidare presenteras alternativ teori samt kritik mot de valda teorierna transaktionalism och 

neofunktionalism.   

2.1 Definition av integration 
Integration kan vara ett samarbete mellan olika stater där en enda enhet skapas av tidigare 

oberoende delar. Resultatet av integration mellan stater kan vara att staterna delvis eller helt 

ger upp sin suveränitet. Integration kan sammanfattas på följande vis, en stat överlåter 

beslutsfunktioner till en ny enhet samt att flera stater ingår en sammanslagning. Den enhet 

som stater tillsammans bildar kan ses som en internationell organisation (Jönsson, Elgström & 

Jerneck 1992, 126 f). Nedan redogörs för två olika perspektiv på integration. 

2.2 Transaktionalism 
Karl Deutsch är den som främst kan sägas representera transaktionalism. Deutsch definierar 

internationell integration som att det mest primära är åstadkommandet av säkerhet inom en 

region eller bland en grupp av stater. Med det menas att en framgångsrik integration handlar 

om att stater minskar sannolikheten av att använda våldsamma inslag mot varandra som 

lösning på sina problem (Rosamond 2000, 42 f). 

 

Det transaktionella perspektivet återfinns huvudsakligen I Deutsch bok Political Community 

and the North Atlantic Area (1957), där agerandet av ”säkerhetssamhällen” ligger i fokus. 

Begreppet säkerhetssamhälle fick av Deutsch innebörden att en grupp av människor har 

integrerats. För att förstå Deutsch tankegång bättre presenteras nedan en definition av 

integration enligt transaktionalism,  
The attainment, within a territory, of a sense of community and of institutions and practices 
strong enough and widespread enough to assure for a long time, dependable expectations of 
peaceful change among its population, (Rosamond 2000, 43 –refererar till Deutsch et al., 
1957:5). 

 
   Begreppet säkerhetssamhällen har vidare två skilda innebörder,  

1. Ett amalgamerat1 säkerhetssamhälle. Genom en institutionell sammanslagning samlas 

stater till en enhet. 

                                                 
1 Amalgamera= blanda ihop, smälta samman 
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2. Ett pluralistiskt säkerhetssamhälle, där stater som enheter behåller sina respektive 

lagenliga identiteter och där integration sker utan att en gemensam överstatlig enhet har 

upprättats (Rosamond 2000, 42 f, -refererar till Deutsch, 1968:193-5). 

 

Ett utmärkande drag hos transaktionalism angående integration är känslan av ett samhälle hos 

en grupp stater, en känsla vilken påverkar kommunikation mellan stater (Rosamond 2000, 

44).  

 

Sociologen Ferdinand Tönnies har inom internationell politik och i samband med 

transaktionalism gjort en åtskillnad mellan ”community” och ”society”. Community är något 

som Deutsch anammade i sin transaktionella teori (ibid., 43).  

 

Tönnies definierar community som något som binder samman ett folk genom gemensamma 

känslor och lojalitet. Vidare menar Tönnies att society står för ett tillstånd som för samman 

människor via egenintresse, arbete och  kontrakt (ibid.).   

 

När integration ses ur Tönnies definitioner är slutsumman av integration att det råder en 

känsla av gemenskap. Vägen till gemenskap går via användandet av nätverk där det råder 

ömsesidigt agerande från samtliga parter. Vidare menar Deutsch att ju mer samverkan som 

sker mellan stater desto större blir betydelsen av ömsesidighet sinsemellan staterna. Genom 

förtroenden uppstår enligt Deutsch ytterligare integration (Rosamond 2000, 43 –refererar till 

Deutsch, 1964:54). 

     

Centrala begrepp: säkerhetssamhälle, ett amalgamerat eller pluralistiskt säkerhetssamhälle, 

gemenskap, förtroende leder till ytterligare samverkan. 

 

2.3 Neofunktionalism 
Nedan följer angående integration ett citat av Ernst B. Haas; en av de grundläggande 

teoretikerna av neofunktionalism, 
 
Political integration is the process whereby political actors in several distinct national 
settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward a 
new centre, whose institutions possess or demand jurisdiction over the pre-existing national 
states. The end result of a process of political integration is a new political community, 
superimposed over the pre-existing ones (Haas, Ernst B, Uniting of Europe, Stanford 
University Press, Stanford, 1958, 16) 
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Neofunktionalism grundar sig på funktionalism, varför funktionalism kort härefter beskrives. 

Enligt funktionalism leder stegvis integration till ytterligare utveckling av samarbete vilken i 

sin tur leder till att behovet av att bevara nationalstaten successivt avtar. Därefter följer 

självklara fördelar med ett mer omfattande samarbete och det i sin tur leder till minimerad risk 

för internationella konflikter. Neofunktionalism är anpassad speciellt för ett regionalt 

europeiskt samarbete och bygger på stegvis integration men betonar överstatlighet och 

etablerandet av en politisk union mer än vad funktionalism gör (Cramér 1994, 53 f).  

 

Grundläggande för funktionalism är att det bör finnas ett funktionellt behov innan 

gemensamma organ upprättas. Funktionalism prioriterar social gemenskap framför 

institutionalisering. Neofunktionalism inriktar sig på samspelet mellan integrationsteorierna 

funktionalism och federalism. Funktionalism menar att en gemensam social grund i ett 

samarbete är förutsättande för att få fram fungerande politiska institutioner. Neofunktionalism 

behandlar alltså funktionalism och federalism i samspel och har bland annat varit en 

inspiration för samarbete inom EG angående ekonomi och politik. Vidare innebär 

Neofunktionalism att en federal stat är resultatet av integration, men i likhet med 

funktionalism betonar neofunktionalism att den stegvisa integrationsprocessen utgör en 

väsentlig del. Enligt neofunktionalism är integration en stegvis växande samverkan som rör 

sig mot mer ingående samarbete mellan länder och där en gemenskap om ekonomiska-, 

sociala- och andra politiska frågor uppstår. Med det menas att stater ingår samverkan med 

andra stater i syftet att lösa den egna statens problem, dvs. nationalstaten ingår samverkan 

med andra stater för att kunna hantera ett problem den inte kunnat hantera på egen hand (ibid., 

128 ff). 

 

Neofunktionalism beskriver politisk integration som en följd av ekonomiskt samarbete. Det 

ekonomiska samarbetet utvecklar sig successivt till skapandet av en politisk union (ibid., 54). 

 
Centrala begrepp: social gemenskap, funktionellt behov innan gemensamma organ 

upprättas, integration leder till federal stat, nationalstaten ingår samverkan med andra stater 

med ett egenintresse.  
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2.4 Federalism 
Federalism prioriterar gemenskap i form av institutioner oavsett om det innan finns en social 

gemenskap eller inte, detta då institutioner och förordningar anses kunna utgöra tvingande 

makt samt hot om våld (Jönsson et al. 1992, 128). Vidare kan den federalistiska idén å andra 

sidan angående institutioner och förordningar ses som ett led mot skapandet av social 

gemenskap; vilket för att funktionalism och federalism är två processer med utbyte av 

varandra (ibid., 130).  

 

Grundläggande för federalism är en tydlig maktdelning mellan delstater och federal statsmakt. 

Hur maktdelningen går till är vanligtvis fastställd i en författning. Vidare behandlas de frågor 

som är gemensamma för delstaterna via organ som är lagstiftande, verkställande och dömande 

på federal nivå; inre säkerhetstjänst, utrikespolitik och försvarspolitik är några exempel på 

sådana frågor (Cramér 1994, 52).  

 

De områden som ej behandlas på federal nivå är områden som sköts på nationell nivå, med 

andra ord hos EU-länderna själva. Inom de områden där federala instanser har beslutanderätt 

har beslut tagna på delstatlig nivå inget företräde. Federalism kan ses som ett instrument som 

stegvis integrerar tidigare autonoma enheter (ibid.).  

 
Nedan redovisas varför federalism inte valts för denna studie.  

En övergripande kritik mot federalism är att det inte finns någon akademisk skola av 

densamma (Rosamond 2000, 23) men att försök har gjorts att åtskilja begreppen ”federalism” 

och ”federation” för att inte blanda ihop de båda innebörderna. Federalism används för att 

beskriva ett tankesätt, en ideologi, medan federation står för en särskild form av organisation 

(Rosamond 2000, 24 –refererar till King 1982; Burgess 1986, 1993). 

 

Ytterligare kritik kan vara att federalister förespråkar federalism på EU-nivå, vilket kan sägas 

ha två olika orosmoment. Det första momentet gäller angående centralisering av makt; genom 

att makt centraliseras skapas ett avstånd mellan de styrda och de som styr, ett avstånd som 

bringar oro (ibid., 30). Det andra momentet handlar om att det som kan komma bli resultatet 

av federalism, att det kan uppstå en Orwellian nightmare, vilket innebär att det på den 

internationella arenan endast skulle finnas aktörer som består av ett antal ”superstater” som 

agerar mot varandra (ibid., 30).  
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Varför federalism kan vara av relevans att diskutera i denna studie trots att den inte direkt 

appliceras är att den behandlar integration och vad slutprodukten av integration kan bli.  

 

2.5 Kritik av teorierna 
Transaktionalism 

Kritiker av transaktionalism menar att Deutsch inte baserade sin teoribildning på 

observationer av europeiska samhällen. Vidare menar kritiker att Deutsch och hans 

efterföljare stöter på problematik i och med mätning och operationalisering; med det menas 

att det är oklart hur effekter av integration på människor och deras tankar om identitet kan 

visas genom kvantitativ undersökning. Ytterligare kritik av transaktionalism är att Deutsch 

visar en otydlig operationalisering angående funktionen av vissa transaktionella processer, 

exempelvis angående övergåendet från integration till amalgamation. Kritiska frågor 

angående steget från integration till sammanslagning av samhällen är exempelvis om hur 

informell samverkan kan leda till formella institutioner samt om hur människors mentala 

uppfattning om gemensam identitet kan leda till agerande på regeringsnivå. Bland annat 

menar Donald Puchala (1981) att en gemensam uppfattning hos befolkningen i en stat kan 

tänkas komma från nationell media, där i sin tur nationella makthavare har stort inflytande. 

Avslutningsvis riktar sig kritik mot Deutsch antagande att ökad kommunikation leder till 

faktiskt förändring i människors sätt att tänka (Rosamond 2000, 46 ff). 

 
Neofunktionalism 
Kärnan i neofunktionalism är ”spillover-effekten”, dvs. att integration på ekonomiskt plan 

stegvis ökar till att handla om ett samarbete på fler områden och vilket i sin tur leder till att 

det på Europeisk nivå skapas en kraftfull auktoritet (ibid., 59 f). 

Dock har kritik riktats mot neofunktionalism och teorins idé om ”spillover”. Bland annat 

menar kritiker att integration istället för att främja ökat samarbete kan leda till att stater 

avskräcks från att integrera. Det skulle innebära att samverkan utgör ett stressmoment som 

sedan utspelar sig på ett negativt sätt inom och mellan stater (Rosamond 2000, 64 –refererar 

till Lindberg 1966.)  

 
Egen kritik av teorierna 
Egen kritik av transaktionalism är ett instämmande med andra kritiker angående definitionen 

av vad integration kommer att leda till; en känsla av gemenskap bland människor –vilket 

leder till att stater finner förtroende för varandra och därmed utvecklar ytterligare samarbete. 
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Det kan vara ett komplext sätt att mäta viljan till ytterligare samarbete genom att beskriva en 

gemenskap som en grupp människor känner tillsammans. Vidare kan det tyckas att den 

språkliga åtskillnad som görs mellan community och society gör begreppen svårbegripliga då 

begreppen översatt till svenska inte utgör någon åtskillnad dem emellan. 

 

Neofunktionalism behandlar funktionalism och federalism i ett samspel vilket är bra då båda 

teorierna behandlar integration. Men kan tänkas att neofunktionalism som helhet blir otydlig 

då federalism inte har någon akademisk skola i bakgrunden? Kan tänkas att det hos en läsare 

uppstår frågor kring  skillnaden av federalism och federation?  

2.6 Analysmodeller  
Nedan följer en presentation av två analysmodeller som framtagits utifrån centrala begrepp 

hos transaktionalism och neofunktionalism.  Med hjälp av analysmodellerna nedan kommer 

Europol att analyseras utifrån de olika integrationsperspektiven, se kapitel 7 för en mer 

ingående analys.   

2.6.1 Transaktionalism, analysmodell    
Figur 1. Transaktionalism 
 

 = Slutmålet blir en uppfattning bland 

människor om ett gemensamt samhälle där ytterligare samverkan sker i och med att 

förtroende uppstått mellan stater. Vidare kan det transaktionella slutmålet anses innebära att 

det viktiga med internationell integration är åstadkommandet av säkerhet inom en region eller 

bland en grupp av stater. Med det menas att en framgångsrik integration handlar om att stater 

minskar sannolikheten av att använda våldsamma inslag mot varandra som lösning på sina 

problem. 

Transaktionalism 

Security community Amalgamerat eller 
pluralistiskt 

säkerhetssamhälle 

Förtroende 
och gemenskap 

 

 

 

 9



2.6.2 Neofunktionalism, analysmodell 
Figur 2. Neofunktionalism 

  = Slutmålet är skapandet av en federal stat. 

Med det menas att ett flertal stater riktar sin maktkompetens till ett nytt centrum. Detta 

gemensamma maktcentrum har sedan jurisdiktion över de tidigare autonoma staterna. 

Anledningen till att stater riktar sitt beslutsfattande till ett nytt centrum är för att finna 

samverkanspartner att använda sig av för att lösa ett problem i den egna nationalstaten. Det 

finns alltså ett egenintresse till grund för samverkan med andra stater.  

Neofunktionalism 

Social gemenskap Funktionellt behov Nationalstatens 
egenintresse 
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3. Syfte och frågeställningar  
I detta kapitel presenteras syfte och  frågeställningar.  

3.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att göra en deskriptiv och analyserande studie av det inom EU 

polisiära samarbetsorganet Europol, samt pröva om neofunktionalism eller transaktionalism 

bäst beskriver utvecklingen av Europol och det polisiära samarbetet inom EU. 

3.2 Frågeställningar 
 Vad skulle en vidareutveckling av Europols befogenheter kunna ha för betydelse för 

samverkan mellan Europol och EU-ländernas polismyndigheter?  

 Vilken av teorierna neofunktionalism respektive transaktionalism lämpar sig bäst för 

att förstå Europol och polisiär integration inom EU? 

 

För att bättre kunna arbeta med de huvudsakliga frågeställningarna ovan har jag även för 

avsikt att besvara frågan, vad är Europol? I kapitlet som följer här näst behandlas Europol 

utifrån tidigare forskning. Centralt i tidigare forskning är bland annat en diskussion om hur 

polissamarbete via Europol fungerar och frågor kring det framtida Europol där förslag ges på 

hur organisationen kan utvecklas.   
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4. Tidigare forskning  
I detta kapitel redovisas tidigare forskning kring Europol och det polisiära samarbetet inom 

EU.  Den tidigare forskning som presenteras nedan fokuserar på Europols befogenheter och 

på hur det polisiära samarbetet via Europol fungerar.   

 
Müller-Wille (2004) har för ISS (det Europeiska institutet för studier om säkerhet) skrivit en 

rapport angående skapandet av ett informationssamhälle inom EU. Müller-Wille menar 

angående EU:s säkerhetsfrågor att EU är en organisation som är i behov av en mängd olika 

informationsenheter där informationsutbyte mellan olika stater bör ske med syftet att EU ska 

kunna hantera olika säkerhetspolitiska frågor. EU behöver därför utveckla sina 

informationsorganisationer och inte skapa ytterligare ett antal. En vidareutveckling av dessa 

organisationer behövs för att anpassa dem mer till EU:s politik. Bland annat menar Müller-

Wille att Europol bör utvecklas och samverka med EU:s andra pelare, GUSP, och att 

Europols befogenheter bör ses över (Björn Müller-Wille 2004, 26).  

 

I en artikel skriver James I. Walsh (2006) om Europol och menar att misstroende är ett 

nyckelord angående samarbetet EU-länderna emellan. Europol beskrivs som en institution 

som utvecklats för att underlätta informationsutbyte mellan EU-länder. Vidare menar  Walsh 

att kan Europol ses som ett användbart instrument i samarbetet mellan de olika länderna men 

att Europol ej kan hantera problemet med otillräcklig pålitlighet länderna emellan (Walsh 

2006, 625).  

 

På grund av att EU:s medlemsländer har olika politiska intressen i och med 

informationsutbytet via Europol menar Walsh att misstroende är ett faktum. Som förslag på 

att lösa medlemsländerna misstro mot varandra föreslår Walsh två alternativ,  

 
- […] increase its independent powers to supervise and monitor the intelligence collection, 

analysis and sharing of the Member States. 

- […] encouraging more secure sharing between smaller groups of Member States as a more 

effective medium-term response, (Walsh J.I., 2006, 626).   

Vidare menar Walsh att misstroende inte är det enda problem som informationssamarbetet via 

Europol står inför. Walsh menar att det finns olika skäl till att ett land även kan uppleva 

relationen till andra medlemsstater som ojämlik. Denna ojämlika relation skulle enligt Walsh 

kunna bestå av olika saker beroende på om ett land är den som ger information (sändare) eller 

om landet är det som mottager information (mottagare); sändaren kan ljuga om den 
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information som den avger, sändaren kan välja att inte delge mottagare relevant information 

då det skulle på något vis kunna skada sändaren i sig samt att sändaren kan överdriva den 

information den besitter; att informationen i själva verket inte är av så hög prioritering som 

den först presenterats vara (Walsh 2006, 629).  

 

För det land som sänder information kan ojämlik relation bestå av följande, menar Walsh; att 

mottagaren delar med sig av mottagen information till tredje part, att mottagaren kan komma 

att oavsiktligt delge information till annan part som den är i besittning av. På grund av olika 

civila och politiska rättigheter i ett land menar Walsh att  sändande stat kan komma att hindras 

från delgivandet av information till andra länder (ibid.).  

 

I Walsh arbete går det att finna resonemang där författaren menar att de större 

medlemsländerna inom EU kan befara att de blir sändare oftare än mottagare och att de 

därmed blir ett land med mycket större börda än de mindre medlemsländerna. De större 

medlemsländerna skulle enligt Walsh därav befara att bli utnyttjade på grund av sina mer 

omfattande resurser, det skulle alltså innebära att mindre medlemsländer mest tar emot 

information utan att själva bidra med relevant information. Dock säger Walsh att det frivilliga 

i att ett land kan välja att delge information via Europol eller inte leder till brist på starka och 

effektiva instrument inom Europol. Med det menar Walsh att frivilligheten för 

medlemsländerna kan anses vara ett problem i arbetet med att utveckla Europol till ett mer 

effektivt instrument för EU:s integrationsarbete (ibid., 636 ff).  

 

Angående informationsutbyte menar tidigare sambandsman på Europol, Henrik Malmqvist, 

att Europols effektivitet bygger på den kvalitet som råder hos den information som EU-

länderna skickar. I likhet med tidigare forskning som tar upp misstroende menar Malmqvist 

att det kan finnas en tendens hos alla länders poliser att vilja behålla information för sig själv. 

Vidare menar Malmqvist att ländernas poliser bör lita på att information ej går vidare till 

obehörig part och det för att arbetet hos Europol ska kunna vara ett så effektivt instrument 

som möjligt (Ljung 2004, 10 f). 
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5. Metod och material  
För denna studie har en kvalitativ metod valts då denna lämpar sig väl för att uppfylla 

studiens syfte att förstå vad Europol är. För att kunna förstå Europol ur ett 

integrationsperspektiv kommer teoriprövning att ske där frågan är vilken av teorierna 

transaktionalism och neofunktionalism som bäst beskriver Europol och den polisiära 

integrationen mellan EU-länderna. 

 

Teoriprövning kan ske genom bland annat fallstudie-design. Många fallstudier baseras på 

minst två fall men teoriprövning kan även ske vid studie av ett enskilt fall. Teoriprövning vid 

en enskild fallstudie innebär att aktuell teori kan preciseras på ett sätt som är relevant och att 

forskaren i sin studie förklarar vad som enligt en viss teori krävs för att något skall ske och 

prövar sedan huruvida detta också blir det faktiska utfallet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2003, 119 f). 

 

Att karaktärisera är ett primärt inslag i kvalitativ metod, att beskriva kvaliteter hos ett 

studieobjekt. Vid kvalitativ metod är det centrala att arbeta med text, exempelvis forskarens 

egna anteckningar -vilka kan utgöra en studies grundläggande analysmaterial. 

Dokumentanalys är en kvalitativ metod där arbetsmaterialet är texter. Att göra en 

dokumentanalys kallas även för att utföra en kvalitativ textanalys (Repstad 1999, 9 f).   

 

Ett alternativ inom forskningsmetodik är att kombinera antingen olika kvalitativa metoder 

eller att kombinera kvantitativ- och kvalitativ metod. Att kombinera olika metoder ger ett 

bredare forskningsunderlag och ett mer tillförlitligt underlag att bygga slutsatser på. Dock 

finns det nackdelar med att kombinera metoder, t.ex. kan datamängden bli allt för stor och 

lika så kan det bli för tidskrävande (ibid., 21).  

 

Under denna studie har jag i mitt forskningsarbete haft för avsikt att göra kvalitativa 

intervjuer för att ge studien en bredare kunskapsbas men tyvärr ledde intervjuförsöken inte till 

någon framgång, samtliga tillförfrågade tackade nej eller ångrade sin tänkta medverkan i sista 

stund. De som tillfrågades för intervju var en representant för den polisiära enheten i Sverige 

som ansvarar för samverkan med Europol och förfrågan ställdes även till Europols 

huvudkontor i Holland där syftet var att intervjua en av tjänstemännen.  
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5.5.1 Kvalitativ textanalys 
I denna studie används kvalitativ textanalys som vetenskaplig metod.  Genom att en forskare 

exempelvis anknyter till tidigare forskning sker kvalitativ textanalys (Esaiasson et al. 2003, 

233).    

 

Nedan följer en sammanfattning (figur 3) av lämpliga tillvägagångssätt vid användning av 

kvalitativ textanalys; att systematisera innehållet i  aktuell text eller att kritiskt granska textens 

innehåll. Efter figuren följer en mer ingående beskrivning av det valda tillvägagångssättet; 

kvalitativ textanalys genom en systematiserad undersökning.  
 

Figur 3. Kvalitativ textanalys 
 
 Systematisera  

Klargöra tankestruktur Ordna logiskt Klassificera 

   

 Kritiskt granska  

Idékritik Ideologikritik Diskursanalys 

 

Systematiserad undersökning  

Klargöra tankestruktur: detta betyder att det mest relevanta innehållet i aktuell text ska 

göras begripligt.  

Ordna logiskt: här ska innehållet i texterna ordnas på ett logiskt sätt. Det innebär att 

innehållet i texterna ska formaliseras så att det går att överblicka olika kategorier. 

Klassificera: textens innehåll ska klassificeras under lämplig sammanfattande rubrik, 

(Esaiasson et al. 2003, 234 f).  

 

Forskningsfrågor i en studie utgör undersökningens analysredskap. För att bedöma huruvida 

ett analysredskap är väl grundade bör begreppet validitet användas; validitet innebär att fråga 

sig om undersökningens frågor är empiriskt rimliga för att på bästa sätt kunna behandla det 

fenomen som studeras (ibid., 239).  

5.5.2 För- och nackdelar med kvalitativ metod 
Vid insamling av material kan en forskare ställas inför olika dilemman, t.ex. att det råder ett 

överflöd av material och där omfattning av att ta reda på allt av praktiska skäl ej är 

genomförbart. Vidare kan ett annat problem vara att det är knappt om material för avsedd 

studie. Generellt sett är det meningsfullt under en studie att beakta andra forskares arbeten, för 
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endast genom en anknytning till tidigare forskning är en kumulativ samhällsvetenskap möjlig 

att genomföra, alltså endast via anknytning till tidigare forskning kan ny kunskap tillföras. 

Genom att beakta andra forskares arbeten tar forskaren ställning inför detsamma genom att 

acceptera, vidareutveckla eller förkasta tidigare studiers material, metodologi eller resultat 

(Lundqvist 1993, 108). 

Kritik mot kvalitativ metod går bland annat att finna hos utövare av kvantitativ metod.  Den 

vanligaste kritiken som kvalitativ forskning kan få från kvantitativa forskare är främst 

angående subjektivitet, generalisering, transparens och kodifiering  

Subjektivitet: Kvantitativa forskare kritiserar kvalitativa studier på grund av dess alltför 

impressionistiska och subjektiva undersökningar. Med det menas att kvalitativa 

undersökningar skulle bygga allt för mycket på forskarnas osystematiska uppfattningar om 

vad som är relevant. 

Generalisering: Hur kan ett fall vara representativt från samtliga andra fall? Kritiker menar 

ofta att kvalitativa forskningsresultat är problematiska när det kommer till försök att 

generalisera dem. 

Transparens: kritiker menar att kvalitativ forskning gör det svårt att få insyn i hur en studie 

har förberetts och genomförts.  

Kodifiering: Det finns ingen bestämd ram för hur en kvalitativ studie ska gå till vid insamling 

av och analys av data, något som kritiker understryker (Bryman 2002, 269 ff). 

  
 
Nedan presenterar jag mitt tillvägagångssätt vid operationalisering av begreppen i kvalitativ 

textanalys via systematiserad undersökning. 

Klargöra tankestruktur: Under materialinsamlingen studerades en mängd dokument i form 

av vetenskapliga artiklar, rapporter och annan fakta. Därefter valde jag ut de delar som 

föreföll ha mest relevans  och där valda teorier bäst kan förklara sin definition av integration.  

Ordna logiskt: För att göra resultatredovisningen strukturerad för följsam läsning och för att 

visa ett sammanhang av samlad empiri valde jag att dela in empirin under olika kategorier; 

såsom information om Europol och dess arbete. Vidare kategoriserade jag även utvalda delar 

ur fördrag och konvention som rör Europol. 

Klassificera: För att strukturera empirin ytterligare används ett flertal rubriker, ofta 

underrubriker för att dela upp materialet ytterligare.  
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Som alternativ till denna studie om Europol och dess betydelse för integration inom EU hade 

exempelvis triangulering varit en användbar metod. Triangulering innebär att använda en 

kombination av ett flertal metoder eller datakällor när sociala företeelser ska studeras 

(Bryman 2006, 260). Studiet av Europol och dess betydelse för integration inom EU kan ses 

som en social företeelse då samarbetet med Europol mycket är upp till medlemsländerna 

själva. En kvantitativ studie i form av enkätundersökning hade kunnat göras om det fanns 

tillgång till representativa respondenter och resurser och tid för att utföra detsamma. 

Resultatet av denna studie hade gjorts sig bra med hjälp av förklarande diagram där 

medlemsländernas samverkan med Europol ur olika aspekter hade kunnat beskrivas.  

 

I ett inledande skede av materialinsamlingen till denna studie stötte jag på några problem 

såsom att föregående års förteckning över Europols samverkansgrupper inte gick att erhålla, 

att planerade intervjuer inte gick att genomföra och att det finns en stor mängd material om 

olika aspekter av polisiärt samarbete och EU och olika fördrag, vilket jag upplevde som en 

mycket omfattande utmaning vad gäller att fokusera på det som var relevant för denna studie. 

Jag valde därför att koncentrera denna studie till ett visst område: Europol och hur Europol 

kan beskrivas ur ett integrationsperspektiv. 

5.6 Källkritik  
Nedan redovisas de källkritiska aspekter som jag tillämpat vid materialinsamling för denna 

studie. 

Lennart Lundqvist (1993) menar att följande frågor bör behandlas för att hantera aktuell 

studie ur ett källkritiskt perspektiv, 

-vilket slag av material är det, vad säger innehållet och hur används det i framställningen? 

-finns det alternativt material som dessutom är bättre än det valda materialet? 

-har material valts av annan anledning än att det anses passa studiens problemformulering och 

teori (ex. för att det är lätt att finna eller för att materialet passar en viss teknik) (Lundqvist 

1993, 107)? 

 

Vidare finns det fyra källkritiska regler som hjälper till att bedöma sanningshalten i olika 

påståenden. Dessa regler kan användas för påståenden via intervjuer men även vid val av 

huvudsakligt material för en studie. Reglerna är följande: äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens (Esaiasson et al. 2003, 304 och 315).  
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Regeln om äkthet innebär att försäkra sig om att källmaterialet är äkta. En försäkran av 

materialets äkthet kan göras bland annat genom att analysera innehållet i materialet. Reglerna 

oberoende, samtidighet och tendens används för att mäta oberoende i ett materials faktiska 

innehåll. Att mäta oberoende kan göras genom tre olika aspekter. Genom att ett påstående har 

fler än en ursprungskälla ökar trovärdigheten i ett påstående. Vidare kan oberoende mätas genom 

att bedöma avståndet mellan berättare och det som berättas och där är huvudregeln att 

förstahandskällor är mer trovärdiga än sekundära källor. Den tredje aspekten av oberoende är att 

forskaren ska fastställa berättarens grad av oberoende, forskaren ska alltså bedöma om det kan 

vara så att berättaren vinklat materialet på något vis, –bedöma om berättaren har vinklat en 

berättelse på grund av ex. förväntning, tvång eller hot. De två kvarstående reglerna samtidighet 

och tendens innebär att en studie bör byggas på så tidsenlig information som möjligt och 

angående tendens måste forskaren vara uppmärksam på om källan är partisk. I vissa fall kan det 

tänkas att en berättare vinklar sin berättelse ur ett visst perspektiv beroende av exempelvis 

politisk partitillhörighet. Tendens kan undersökas genom att studera urvalet av fakta för 

innehållet i en text samt genom att göra en motivanalys; vilka bakomliggande motiv finns för att 

en berättare eventuellt vinklar sin berättelse (ibid., 307 ff). 

 

Denna studie baseras främst på material från förstahandskällor såsom Maastrichtfördraget, 

Europolkonventionen och Europols egen hemsida. Material till avsnittet om tidigare forskning 

bygger på artiklar från tidsskriften Svensk Polis och på en rapport som skrivits för det 

Europeiska institutet för studier om säkerhet (ISS) och material har även hämtats från en 

artikel i tidsskriften Journal of Common Market Studies. Vid användning av artiklar ur olika 

tidsskrifter, ex. Svensk Polis och Journal of Common Market Studies har jag avvägt om 

artiklarna är vinklade på något vis och det som går att finna är att i material från Svensk Polis 

är det en fd sambandsman på Europol som uttalar sig och det skulle kunna bidra till att 

kriterium för oberoende inte uppfylls. Men å andra sidan så går det att återspegla det denna fd 

sambandsman säger i andra källor också (ex. i Journal of Common Market Studies och på 

Europols hemsida etc.) och jag bedömer då att oberoendeaspekten uppfylls.  

    Det material som valts för denna studie anser jag kan uppfylla kraven på äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens. Exempelvis är materialet från ISS och materialet från tidsskriften 

Journal of Common Market Studies från år 2004 respektive 2006 och uppfyller därmed den 

källkritiska aspekten för samtidighet. Vidare uppfyller de nyss nämnda källorna kriterium för 

äkthet, oberoende och tendens då jag inte kan se att materialet är vinklat eller falskt eftersom 

mycket av det som sägs kan återknytas till primärkällor som Europolkonventionen och Europols 
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egen hemsida. Dessutom är  ISS en självständig organisation som går under den andra pelaren 

(gemensam utrikes- och säkerhetspolitik) i EU. ISS vill skapa bättre förutsättningar för arbetet 

inom den andra pelaren genom att utföra olika utredningar, analyser etc. Angående Europols 

hemsida sker en uppdatering regelbundet varför den källan kan anses uppfylla samtidighet. 

Tidsskriften Journal of common market studies har en koppling till det väletablerade och erkända 

förlaget Blackwell Publishing som sedan länge publicerat en stor mängd vetenskaplig litteratur 

och därmed kan denna tidsskrift sägas kunna utgöra en pålitlig källa, att materialet som 

publicerats kan anses uppfylla de källkritiska aspekterna äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. 
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6. Empiri  
I detta kapitel kommer studiens empiri att presenteras. Detta kapitel behandlar olika områden 

som kan tänkas vara relevant för denna studies ändamål, bland annat Europols bakgrund och 

huvudsakliga uppgift. För att ge en djupare förståelse av Europol citeras relevanta 

bestämmelser ur Maastrichtfördraget och på ett sammanfattande vis presenteras ett antal 

artiklar ur Europolkonventionen.  

6.1 Maastrichtfördraget 
EU:s tredje pelare institutionaliserades 1992 via Maastrichtfördraget. Institutionaliseringen av 

tredje pelaren kom efter en tid då det varit problematisk att koordinera behövande insatser, att 

komma överens om bindande mätningar och att sedan övervaka dem. Nio områden 

etablerades inom den tredje pelaren; regler för gränsöverskridning inom EU, drogberoende, 

internationell bedrägeriverksamhet, samarbete kring brottsregler, tullsamarbete (asylpolitik, 

invandringspolitik och samarbete kring civilrätt2) och området kring polissamarbete (Peterson 

och Shackleton 2006, 235).  

 

Nedan följer ett antal utvalda bestämmelser angående Europol, citerade ur 

Maastrichtfördraget, avdelning VI, bestämmelser om polissamarbete och straffrättsligt 

samarbete.   

 
Artikel 29(13) 
Utan att det påverkar Europeiska gemenskapens befogenheter skall unionens mål vara att ge 
medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på områdena polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete samt genom att förebygga och bekämpa rasism och främlingsfientlighet. 
Detta mål skall uppnås genom förebyggande och bekämpande av brottslighet, vare sig denna är 
organiserad eller ej, särskilt terrorism, människohandel och brott mot barn, olaglig 
narkotikahandel och olaglig vapenhandel, korruption och bedrägeri, genom närmare samarbete 
mellan polismyndigheter, tullmyndigheter och andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna, 
både direkt och genom Europeiska polisbyrån (Europol), i enlighet med bestämmelserna i 
artiklarna 30 och 32, 
Artikel 30 
1. De gemensamma insatserna på polissamarbetets område skall omfatta 
a) operativt samarbete mellan de behöriga myndigheterna, inbegripet polisen, tullen och andra 

specialiserade brottsbekämpande organ i medlemsstaterna för att förebygga, upptäcka  och 
utreda brott, 

 b) insamling, lagring, bearbetning, analys och utbyte av relevant information, inbegripet 
information som brottsbekämpande organ innehar, i synnerhet genom Europol, om rapporter 
om tvivelaktiga ekonomiska transaktioner, under iakttagande av tillämpliga bestämmelser om  
skydd av personuppgifter, 

c) samarbete och gemensamma initiativ när det gäller utbildning, utbyte av sambandsmän, 
utstationering, användning av utrustning och kriminalteknisk forskning, 

                                                 
2 Dessa tre områden flyttades via Amsterdamfördraget 1999 över till den första pelaren.  
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d) gemensam utvärdering av särskild utredningsteknik i samband med upptäckt av grova former 
av organiserad brottslighet. 

 
 2. Rådet skall främja samarbete genom Europol och skall särskilt, inom fem år från dagen för 

Amsterdamfördragets ikraftträdande, 
a)  göra det möjligt för Europol att underlätta och stödja förberedelse av samt att främja 

samordning och utförande av särskilda utredningsinsatser från medlemsstaternas behöriga 
myndigheters sida, inklusive operativa insatser av gemensamma grupper som omfattar 
företrädare för Europol i en stödjande funktion, 

b) besluta om åtgärder som tillåter Europol att anmoda medlemsstaternas behöriga myndigheter 
att genomföra och samordna sina utredningar i särskilda fall och att utveckla specialiserad 
sakkunskap som kan ställas till medlemsstaternas förfogande för att biträda dem vid utredning 
av fall av organiserad brottslighet,  

c) främja sambandssystem mellan tjänstemän som handlägger förundersökning respektive åtal 
och som är särskilt inriktade på att bekämpa organiserad brottslighet i nära samarbete med 
Europol, 

d) upprätta ett nätverk för forskning, dokumentation och statistik om gränsöverskridande 
brottslighet, (Maastrichtfördraget). 

 

6.2 Europol 
Europol började sin verksamhet i januari 1994 i Haag, Holland, med fokus på arbetet mot 

droger. Dock startade Europols allomfattande verksamhet först i juli 1999. I januari 2002 fick 

Europol mandat att hantera all form av internationell brottslighet. Av 590 (år 2006) anställda 

på Europol är 90 stycken tjänstemän vilka representerar olika myndigheter som exempelvis 

polis, immigrationsverk och tull. Resterande personal är Europols tjänstemän, analytiker och 

andra experter. Europol finansieras av bidrag från medlemsländerna enligt deras BNP (Brutto 

National Produkt). Budgeten för 2006 är 63.4 miljoner Euros, ca. 570,6 miljoner sek (Europol 

2006).  

 

Nationella enheter och sambandsmän 

Varje EU-land har i uppgift att utse en nationell enhet som ansvarar för samverkan med 

Europol. Vidare ska Europols styrelse utse minst en sambandsman från varje medlemsland 

som ska representera den egna statens intressen och utgå från det egna landets rättsväsende 

och med hänsyn till Europols egna verksamhetsregler. Sambandsmännen ska ge råd till 

Europols tjänstemän om hur de ska hantera information från respektive land och överföra 

information från Europol till nationella enheter och vice versa (Europolkonventionen). 

 

De nationella enheterna har ingen skyldighet att överföra information som ska lagras i 

Europols databaser. Vidare har medlemsländerna ingen skyldighet att tillmötesgå Europol för 

att Europols verksamhet ska fungera och de nationella enheterna behöver inte heller på eget 

initiativ ge underrättelse, råd, analyser eller annan information till Europol (ibid.) 
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Förutom att Europol har sambandsmän från respektive EU-land har Europol sambandsmän 

utstationerade i USA och på Interpol (Magnusson 2005, 19).  

6.2.1 Ledning och kontroll av Europol 

Europols styrelse: Europol har en styrelse där varje EU-land finns representerade. Vidare 

består styrelsen av en ledare och ett antal ställföreträdande chefer. Europols styrelse sköter 

den övergripande ledningen över Europol och dess arbete. Den ledande tillsynsgruppen hos 

Europol kontrollerar, via två dataexperter från respektive medlemsland, innehållet och 

användning av all persondata som Europol besitter. Vidare har Europol inte egna operativa 

befogenheter eller någon verkställande makt (Europol 2006 och Peterson och Shackleton 

2006, 237).                                                                                                   

Ministerrådet: Ministerrådet är EU:s högst beslutande organ och genom EU:s samtliga 

justitieministrar i ministerrådet utses chefen för Europol och dennes ställföreträdare samt 

budgeten för Europol godkännes via ministerrådet. Genom att ministerrådet måste rösta 

enhälligt i frågor som berör den tredje pelaren och därmed om polisärt samarbete säkras den 

demokratiska kontrollen av Europol, varje minister ska vara delaktig i beslut fattat av rådet 

(Tallberg 2001, 143 och Europol 2006).  

Ministerrådet kontrollerar Europols verksamhet. Årligen rapporterar Europol till ministerrådet 

och rådet rapporterar i sin tur till Europaparlamentet (Peterson och Shackleton 2006, 237).   

Europols befogenheter finns dokumenterade i Europolkonventionen, en konvention som alla 

EU-länderna har ratificerat och som kom i kraft i oktober 1998 (Europol 2006).     

6.2.2 Europolkonventionen 
Nedan följer en sammanfattning av ur Europolkonventionen valda artiklar angående Europol 

och dess arbete. 

Enligt artikel 13 har Europol skyldighet att upplysa EU-ländernas nationella polisiära enheter 

när efterfrågan görs och om Europol upptäcker brottslighet som rör ett medlemsland. Vidare 

ska Europol enligt artikel 14 (1-3) och 15 (1-3) följa de regler som finns om att skydda 

datafiler med personlig data och Europol ansvarar för den information den tar emot, vare sig 

det gäller information från analysfiler, index eller från andra datafiler. Europol ska organisera 

data på ett vis som tydligt visar ursprungskälla och om den dokumenterade informationen är 

ett resultat efter analysarbete av Europol. Artikel 17 (3) menar att de data som finns hos 
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Europol får användas av i grunden obehöriga endast efter att Europol har fört samtal med det 

land som delgett Europol informationen. Europol kan enligt artikel 18 (4-5) vidarebefordra 

information från en medlemsstat till en tredje stat/-part endast om aktuell medlemsstat gett sitt 

medgivande; ett medgivande som kan tas tillbaka när som helst. Europol ska dokumentera all 

trafik av informationsutbyte och så ska även anledning till kommunikation göras 

(Europolkonventionen).    

6.2.3 Huvudsaklig uppgift 
Europols uppdrag är att agera som EU:s polisiära samverkansorgan vilken sysslar med 

kommunikation om kriminella ärenden.  Syftet med Europol är att verka för ett mer effektivt 

samarbete mellan EU-ländernas polismyndigheter, vilka det är tänkt ska samverka kring 

bekämpning av organiserad brottslighet. I huvudsak ska samarbetet ske angående droghandel, 

illegal invandring, terrorsim, pengatvätt, människohandel och förfalskning av pengar. Europol 

arbetar med våld mot person, ekonomisk brottslighet och brott via Internet förutsatt att det 

råder en identifierad kriminell organisation och att två eller fler medlemsstater påverkas 

(Europol 2006).  

 

Europol berör ett flertal områden i sin samverkan med EU-länderna. Europols arbete består 

främst av informationsutbyte med respektive EU-land, att bistå med analyser vid olika 

aktioner, att rapportera om hotbilder, att bistå med expertis och teknisk support för 

utredningar inom EU och detta ska ske under bevakning av berört medlemsland och dess 

nationella rättsväsende (ibid.) 

6.2.4 Informationsarbete och samverkan 
Europol arbetar via ett antal samarbetsgrupper, vilka det ej finns något tvång för EU-länderna 

att delta i (Ljung 2004, 11). 2004 såg samarbetsindelningen ut som följande,  
-Viktiga terroristorganisationer 
-Bedrägeri med andelslägenheter i spanska semesterorter 
-Bedrägerier med kredit- och betalkort 
-Stöld av lyxfordon 
-Nätverk för illegal invandring från Indiska halvön och Irak 
-Handel med produkter för amfetaminframställning, nätverk för amfetaminsmuggling 
-Euroförfalskning från Bulgarien och Litauen 
-Barnpornografi på Internet 
-Latinamerikanska nätverk för kokainsmuggling 
-Turkiska nätverk för heroininsmuggling 
-Nätverk för organiserad brottslighet i Österuopa 
-Motorcykelgäng  
(Ljung 2004, 11). 
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Europol har utökat sitt polisiära samarbete till att omfatta inte bara EU-länderna utan 

även bilaterala avtal eller andra överenskommelser med länder och organisationer 

utanför unionen. Länder och organisationer detta gäller är som följer,  

Kanada, Colombia, Eurojust, Europeiska Centralbanken, Europeiska Kommissionen inklusive 

OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning), EMCDAA (Europeiska centrumet för 

kontroll av narkotika och narkotikamissbruk), Island, ICPO (Internationella 

kriminalpolisorganisationen -Interpol), Norge, Ryssland, Schweiz, Turkiet, UNODC (FN:s 

organ mot brott och narkotika) och WCO (Världstullorganisationen) (Europol 2006). 

 
Gemensamt datasystem 
Europols arbete bygger på ett gemensamt datasystem där information behandlas och där 

analyser och indexering sker. Enligt Europolkonventionen ska Europol arbeta via ett 

datoriserat system som kan hantera input, lagring och analys av material. När arbetet med ett 

datoriserat system sker ska Europol beakta strikta regler för mänskliga rättigheter och skydd 

av data. Vidare ska Europol arbeta noggrant enligt regler om kontroll, övervakning och 

säkerhet angående information som finns hos Europol. TECS (The Europol Computer 

System) är Europols gemensamma datasystem vilket omfattar tre grundläggande 

beståndsdelar; ett informationssystem, ett analyssystem och ett system för indexering (Ljung 

2004, 11 och Europol 2006). 

 

OCTA (the Organised Crime Threat Assessment) 

Europol presenterar år 2006 en metod, OCTA, som ska verka som ytterligare ett hjälpmedel 

för EU-staterna i arbetet mot organiserad brottslighet. OCTA fokuserar på organiserad 

brottslighet inom EU genom att använda en metod som inriktar sig på framtida förutsägelse 

angående brottsutveckling i EU. OCTA består av ett antal kunskapsbaser. Det är olika organ 

som tillsammans bildar OCTA och därmed förmedlas kunskap från bland annat rättsväsende 

och privat sektor. OCTA är tänkt att fungera som en hjälpande hand för de beslutsfattande 

organen i EU genom att exempelvis peka på områden som behöver prioriteras angående 

brottsutveckling. OCTA fungerar på både EU- och regional nivå (OCTA 2006, 4). 
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7. Analys  
I detta kapitel kommer en analys av det empiriska resultatet att presenteras. Denna studies 

frågeställningar kommer att behandlas enligt framtagna analysmodeller, vilka baseras på 

transaktionalism och neofunktionalism.  

7.1 Europol ur ett transaktionalistiskt perspektiv 
Analys av Europol enligt transaktionalism 

-Skapandet av ett säkerhetssamhälle 

Europol är ett av flera samverkansprojekt inom EU där syftet är att värna om EU:s interna 

säkerhet och där säkerhetsarbetet mellan medlemsländerna i EU ska effektiviseras. Via 

Amsterdamfördraget kom  skapandet av AFSJ (an Area of Freedom, Security and Justice) och i 

och med det sattes ambitionen upp om att förse medborgare inom EU med en hög nivå av 

säkerhet –ett säkerhetsområde där Europol ingår som ett viktigt samverkansorgan. Europol kan 

förstås som det polisiära samverkansorganet som ska samorganisera EU-ländernas 

polismyndigheter för att EU på ett enat sätt ska kunna arbeta mot organiserad brottslighet som 

berör samtliga medlemsländer.  

 

-Ett amalgamerat eller pluralistiskt säkerhetssamhälle 

Kan Europol och den polisiära integrationen beskrivas  med en kraftfull gemensam institution 

eller är en mer rättvis bild att Europol är en del av integration utan en gemensam överstatlig 

enhet? Genom att Europols verksamhet och befogenheter fastställs i Europolkonventionen går 

det att säga att stater via Europol som institution samlas till en enhet. Men då Europol inte kan 

använda sig av myndighetsutövning gentemot EU-ländernas polismyndigheter kan det tyckas 

att Europol inte fungerar som en överstatlig enhet. Europol kan inte ses som ett överstatligt 

fenomen då det inte har operativa befogenheter och då i stort sett all kommunikation baserad 

på medlemsstaternas information om brottslighet måste diskuteras med berört medlemsland 

innan Europol kan använda informationen med annan part.  

 

Europol är ett samverkansorgan där stater frivilligt väljer sin grad av delaktighet och om EU-

länderna är tvingade till att förse Europol med information så kan det tänkas att Europol 

utvecklas till en kraftfull gemensam institution där polisiär integration sker på ett än mer 

framgångsrikt vis än i nuläget.  
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Men Europol kan förstås som en del av pluralistiskt säkerhetssamhälle där Europols 

etablerande inte medför att medlemsstaterna i EU ska lämna ifrån sig sin autonoma makt 

angående polisiära frågor.  

 

-Förtroende och gemenskap 

Via Europol är det tänkt att det polisiära samarbetet EU-länder emellan ska effektiviseras. 

Genom Europolkonventionen slås fast hur information från medlemsländer ska behandlas –

mänskliga rättigheter och persondata ska hanteras varsamt exempelvis. Genom en fastslagen 

konvention kan tänkas att en gemenskap uppstår då alla parter vet vad som gäller. Men om 

tidigare forskning får säga sitt så finns det ett problem med Europol och det är 

medlemsländernas låga nivå av förtroende för varandra. Som pekats på ovan menar tidigare 

sambandsman på Europol, Henrik Malmqvist (2004), att det finns en tendens hos alla länders 

poliser om att vilja behålla information för sig själv. Om den tendensen finns bland 

medlemsländerna hur kan man då veta graden av effektivitet av Europols verksamhet och 

därmed hur den delen av integrationsarbetet fungerar inom unionen? Finns det något 

förtroende för Europol som enskild enhet om förtroendet för andra medlemsländer inte är 

stort? Det kan vara relevanta frågor då Europol består av bland annat sambandsmän från 

respektive EU-land, med detta menas det faktum att sambandsmännen på Europol är personer 

från respektive medlemsland som behandlar den information ett land ger med hänsyn till det 

sändande landets säkerhet –men som samtidigt är utsänd från sitt respektive lands nationella 

enhet. Därmed kan det tänkas att medlemsländer har detta med sambandsmännen i åtanke vid 

beslut om grad av delaktighet i arbetet med Europol. 

 

James Walsh (2006) menar att det finns ett antal orosmoment för de länder som deltar i 

samverkansarbetet via Europol, vare sig det gäller det sändande landet eller det land som 

mottager information. Bland annat gäller det för båda parter i informationsutbytet att avgöra 

betydelsen av den information som ges; är det sanningsenlig information, ligger någon 

baktanke bakom denna information osv. Vidare tar Walsh upp en aspekt som kan tänkas vara 

avgörande ur en förtroende- och gemenskapsaspekt, nämligen den relation länder har till 

varandra. Walsh menar att det kan finna ojämlika relationer där exempelvis ett land blir den 

part som i förhållande till annan part står för de största insatserna i informationsutbytet; att det 

ena landet helt enkelt åker snålskjuts på det andra landet. Länders olika resurser kring 

brottsbekämpning kan tänkas vara en viktig andledning till den låga grad av förtroende som 

Walsh menar finns mellan EU-länder.  
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Så utifrån detta kriterium om förtroende och gemenskap kan det sägas att Europol ur ett 

integrationsperspektiv utgör en del av båda inslagen, men att det råder motsättningar angående 

graden av förtroende medlemsländerna emellan och då kanske indirekt även för Europol.  

 

Europol kan utifrån transaktionalism förstås som en del på vägen mot slutmålet av 

internationell integration. Det vill säga, Europol kan sägas vara ett inslag som leder till ett för 

en grupp stater gemensamt säkerhetssamhälle. Europol är inte den enda faktorn att utgöra ett 

säkerhetssamhälle, men som en del av AFSJ kan  Europol förstås som en del av an Area of 

Freedom, Security and Justice (ett säkerhetssamhälle). 

Transaktionalism menar  att målet med integration blir en gemensam bild bland människor 

om ett gemensamt samhälle där ytterligare samverkan kommer att ske i och med att 

förtroende uppstått mellan stater. Kanske är det så att samverkansarbetet via Europol inte 

lever upp till en gemensam bild av ett samhälle och att  ytterligare samverkan baserat på en 

gemensam känsla ej kommer att ske? Om så är fallet kan det tänkas bero på frågan om 

förtroende medlemsländer emellan.  

 

Eftersom Europol ej har egna operativa befogenheter väcks frågan om Europol  i sig därmed 

utgör en låg förtroendenivå när det kommer till hantering av känslig information från 

nationalstaten?  

 

Om Europol får utökade befogenheter kan det tänkas att syftet med Europol uppfylls på ett 

mer ingående sätt; det polisiära samarbetet inom EU förbättras och organiserad brottslighet 

över nationsgränserna blir mer hanterbar då Europol ses som ett mer auktoritärt 

informationscentra. Det vill säga att med utökade befogenheter kan Europol tänkas komma att 

ses som ett kommunikationscentrum som har rätt att göra påtryckningar mot medlemsländer 

som inte bidrar med relevant information eller som inte bidrar med information 

överhuvudtaget.  

 

För att lämna frågan om förtroende mellan medlemsländer i EU så ger Europol sken av, trots 

påstått misstroende mellan EU:s poliser, att utvecklas framåt. Exempelvis är OCTA ett 

exempel på sådan utveckling. Vidare kan Europol ses i ett expanderande ljus genom dess 

samverkan med stater och organisationer utanför EU. Det är intressant att Europol uppmuntrar 

tredje länder att ingå samarbete med dem i syftet att bevara EU:s interna säkerhet. Det är 
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intressant då Europols främsta syfte är att göra integrationen mellan medlemsländernas 

polismyndigheter mer effektiv och inte att inrikta sig på samverkan med externa parter. Men 

det kan tyckas att Europol blir ett mer effektivt organ genom samarbete med tredje parter, 

särskilt då den interna säkerheten i ett område kan tänkas bero på goda relationer med 

utomstående parter. 

7.2 Europol ur ett neofunktionalistiskt perspektiv 
Analys av Europol enligt neofunktionalism 

-Social gemenskap före institutionell gemenskap 

Även innan etablerandet av Europol fanns  social gemenskap inom EU i form av en mängd 

olika samverkansavtal. Bland annat var tiden innan institutionaliseringen av EU:s tredje 

pelare speglad av att medlemsländerna inte kunde komma överens om exempelvis olika 

åtgärder och bevakning av utförandet av desamma. Därav kom Maastrichtfördraget 1992 

vilket bland annat beslutade att Europol skulle bli ett samverkansorgan för att effektivisera det 

polisiära samarbetet inom unionen. Europol kan förstås som en europeisk institution där den 

sociala gemenskapen ligger till grund. 

 

-Funktionellt behov innan etablerandet av gemensamma institutioner 

Missförhållanden som rådde tiden innan Maastrichtfördraget ledde till att ett funktionellt 

behov uppstod i form av att det behövdes en struktur av den tredje pelaren som står för 

polisiärt- och straffrättsligt samarbete. För att integrationen inom EU skulle fungera på en 

avancerad nivå behövdes ytterligare etablering av gemensamma institutioner för att samordna 

arbetet. Därav etablerandet av bland annat Europol. 

 

-Nationalstatens egenintresse genomsyrar samverkan med andra stater 

EU-länderna väljer själva i vilken grad de vill ingå i arbetet med Europol. Länderna väljer 

själva om de vill följa exempelvis de råd som kan komma via Europols analyser om olika 

brottslighet. I Maastrichtfördraget står skrivet att Europol ska vara ett medel för att göra EU 

till ett säkert område och det innefattar enskilda EU-medlemmars säkerhet. Då flera stater är 

en del av EU kan det tänkas att ett egenintresse genomsyras hos den egna staten angående 

samverkan med andra stater eftersom arbetet för unionens interna säkerhet automatiskt 

inkluderar nationalstaters interna säkerhet. Det som nationalstatens polis inte kan lösa på egen 

hand kan den få hjälp med via Europol, som finns till just för att effektivisera arbetet mot 

organiserad brottslighet inom EU. 
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Enligt neofunktionalism skulle Europol kunna ses som ett steg mot en federal stat. Det vill 

säga om Europol skulle få utökade befogenheter. Europol idag är ett samverkansorgan som 

sysslar med informationsarbete för att göra samverkan mellan EU-ländernas polismyndigheter 

mer effektivt. Medlemsländerna har inte riktat sin beslutsmakt till Europol. Europol är en 

institution som går under ministerrådet och justitieministrarna i EU men det är fortfarande 

nationella polisenheter som avgör samarbetsgraden med Europol. Utan att Europol har central 

makt över nationalstaterna inom EU uppfyller Europol mycket av det centrala i den 

neofunktionalistiska skolan. Europol kom till genom att det fanns en social gemenskap inom 

unionen och att det förelåg ett funktionellt behov av att etablera gemensamma institutioner 

inom tredje pelaren. Därav kom Maastrichtfördraget vilket bland annat beslutade att Europol 

skulle bli ett samverkansorgan för att effektivisera det polisiära samarbetet inom unionen. 

Europol kan förstås som europeisk institution där den sociala gemenskapen kan sägas ligga 

till grund. Den sociala grunden kan uttrycka sig på olika vis, ett sätt kan vara att EU-länderna 

är i ett mycket omfattande samarbete i och med själva unionen och därmed skapas normer för 

hur Europeiska Unionen ska hantera olika frågor –till exempel det polisiära samarbetet.  

 

Den neofunktionalistiska skolan menar att ett utmärkande drag för integration är den känsla 

en grupp stater kan få gemensamt och att den känslan skulle kunna utgöra en väsentlig del i 

kommunikationen mellan stater. Som tidigare nämnts har kritik riktats mot detta kriterium i 

neofunktionalism och det är i denna studie svårt att avgöra om kriteriet gemensam känsla 

finns bland staterna inom EU och om det är något som har en inverkan på den polisiära 

integrationen inom EU.   

 

En annan intressant aspekt med neofunktionalism och just denna studie är de åtskillnader som 

görs mellan ”community” och ”society” och det faktum att community är något som en av 

neofunktionalismens främsta förespråkare, Karl Deutsch, speciellt anammat. Med det menar 

jag att Europol ur ett neofunktionalistiskt integrationsperspektiv hade kunnat förstås på ett 

bättre vis om Deutsch istället anammat society. Då society innebär att grupper av människor 

förs samman via egenintresse, arbete och kontrakt skulle det beskriva medlemsländernas 

integration bättre än att det beskrivs med skapandet av ett community; gemensamma känslor 

och lojalitet. 

 

I det följande kapitlet förs en diskussion om vad analysen av Europol har sagt och 

avslutningsvis kommer en redogörelse för slutsatser av denna studie. 
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8. Konklusion  
Denna studie beskriver och analyserar Europol och vad en vidareutveckling av Europol skulle 

kunna betyda för samverkan mellan Europol och medlemsländernas poliser. Vidare genomför 

denna studie en teoriprövning för att se om transaktionalism eller neofunktionalism bäst kan 

förstå den europeiska polisiära integrationen via Europol. Nedan följer en diskussion om 

Europol utifrån resultatet från analyskapitlet och avslutningsvis presenteras slutsatser för 

denna studie.  

8.1 Europol 
Studien visar att Europol är ett informationscenter med viljan att integrera EU-länderna 

angående polisiär verksamhet, positivt är att nya informationsmetoder tas fram, som OCTA. 

Europol sammanbinder EU-staterna i ett polisiärt samarbete, information utväxlas och varje 

lands polis har en nationell enhet som ansvarar för samarbetet med Europol. De nationella 

enheterna har via sambandsmän samarbete med Europol och sambandsmännen ska agera 

enligt hemlandets intressen och regelverk.  

 

Om fokus läggs på utvidgningen av EU –hur hanterar Europol, ur ett integrationsperspektiv, 

alla medlemsländernas olika lagstiftningar? Med andra ord, hur sker samverkan på det mest 

effektiva sätt då medlemsländerna har olika regelverk? Vidare går det att diskutera hur den 

information som går via Europol egentligen kan säkerställas helt, dvs. finns korruption och 

spionage bland exempelvis sambandsmännen när det handlar om tillgång till andra länders 

polisverksamhet? Det kan tänkas vara ett riskfyllt projekt för medlemsländernas poliser att 

delge Europol information och analyser, speciellt om det omfattar en risk för dem själva.  

 

Eftersom det inom EU finns olika länder med ex. olika kulturer och med olika stora resurser 

för brottsbekämpning och då Europol endast är ett samverkansorgan så kan resultatet bli att  

Europol inte är fullt så effektivt som det skulle kunna vara om det hade operativa 

befogenheter. Med operativa befogenheter menas att Europol skulle kunna utgöra en starkare 

påtryckningsmekanism mot medlemsländerna i deras förhållande till varandra om Europol 

bara hade mer att säga till om. Europol behöver inte utvecklas till ett federalt inslag som har 

all makt över EU-ländernas poliser, men med mer auktoritet hos Europol kan det tänkas att 

medlemsländerna värderar samverkansarbetet med varandra mer. Och därmed kan EU:s 

interna säkerhet bättre hanteras och kontrolleras.  
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Utifrån ett transaktionalistiskt respektive neofunktionalistiskt perspektiv framträder två delvis 

olika bilder av det polisiära samarbetet, vilka redovisas nedan.  

8.2 Sammanfattningsvis 
Transaktionalism menar att Europol kan vara ett steg mot skapandet av ett gemensamt 

säkerhetssamhälle.  Neofunktionalism menar att Europol kan vara ett steg mot en federalistisk 

stat, om Europol ges mer omfattande befogenheter och då kan agera som en central enhet.  

Nedan presenteras en sammanfattning av Europol (tabell 1) utifrån de två 

integrationsperspektiven där de variabler som markerats med stort X kan identifieras i 

Europol medan markering med lilla x visar att variablerna till viss del finns närvarande men 

inte lika tydligt.  

 

Tabell 1. Europol ur två perspektiv 

Transaktionalism    
Säkerhetssamhälle  X 
Pluralistiskt  X 
Förtroende och gemenskap x 
 
Neofunktionalism    
Social gemenskap  x 
Funktionellt behov  X 
Nationalstatens egenintresse X 
 

 

Även då det är tveksamt om kriteriet förtroende och gemenskap i transaktionalism är helt 

uppfyllt så kan Europol beskrivas som ett framgångsrikt integrationsarbete inom EU då det 

uppfyller transaktionalismens mest centrala kriterium, att vara en del av skapandet av ett 

gemensamt säkerhetssamhälle. Europol är en del av skapandet av ett pluralistiskt 

säkerhetssamhälle där risken kan ses som minimal att länderna i EU kommer att använda våld 

mot varandra för att lösa en konflikt. Resultatet av att studera Europol kan placeras in i 

kriteriet ett pluralistiskt säkerhetssamhälle då integrationsarbetet via Europol inte sker genom 

att organisationen är en överstatlig enhet.    

 

Neofunktionalism menar att stegvis integration leder till ökat samarbete och att viljan av att 

bevara nationalstaten avtar. I denna studie är det tveksamt om det går att bekräfta det 

resonemanget men å andra sidan är det också svårt att bekräfta att en gemensam känsla av ett 

gemensamt samhälle (se transaktionalism) finns bland EU-ländernas polismyndigheter. Att 

dra en slutsats om vad Europol kommer att leda till enligt valda teorier är komplicerat. Delvis 
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för att Europol är en mindre del av ett större sammanhang (den totala verksamheten i och med 

EU) och att det kan vara mer innehållsrikt för slutsatsdragande att titta på den övergripande 

integrationen inom EU. Genom att följa utvecklandet av integration inom EU som helhet kan 

det tänkas vara lättare att bedöma vad slutprodukten av integration via Europol skulle kunna 

leda till.  

 

Teoriprövningen i denna studie visar att en beskrivning av Europol lämpar sig bäst i ett 

samspel av teorierna transaktionalism och neofunktionalism. Varför teorierna fungerar bäst 

om de appliceras tillsammans är för att båda teorierna har inslag som inte kan anknytas till 

denna studies empiri och därmed kan Europol ur ett integrationsperspektiv bäst förstås via ett 

samspel. Dock går det inte att dra någon entydig slutsats huruvida integrationsteoriernas mål 

för integration har uppfyllts eller inte.  

 

Europol kan ses som ett viktigt inslag i det polisiära samarbetet inom EU, men det finns 

aspekter som tyder på att organisationen bör ses över. Det handlar delvis om tidigare 

forskning där det ges en återkommande antydan om att förtroendenivån mellan 

medlemsländernas polismyndigheter är låg, samt angående Europol och att det inte har egna 

operativa befogenheter och att medlemsländerna kan välja att avstå från att delge Europol 

information. Om dessa tre aspekter ses över mer grundligt kan Europol tänkas bli ett än mer 

effektivt instrument i det polisiära samverkansarbetet med att säkra EU:s interna säkerhet.  

 

Frågan huruvida Europol genom centralisering bör stärkas i sina befogenheter eller delas upp i 

än mindre grupper är något som kan tänkas behöva ses ur ett allmänt perspektiv, -fungerar 

integrationsarbete inom EU bäst med en federal statsbildning eller med kvarvarandet av flera 

suveräna stater? 

 

Tidigare forskning menar att Europols befogenheter bör utvidgas för att ge organisationen 

större makt att påverka medlemsländerna och därmed bidra till att öka förtroendegraden mellan 

dessa. Vidare menar tidigare studier om Europol att en lösning för att förbättra 

integrationsarbetet mellan EU:s polismyndigheter skulle vara att decentralisera Europol till en 

mängd mindre grupper. En decentralisering av Europol, att skapa mindre enheter, sägs vidare 

kunna utgöra ett större avstånd mellan EU-länderna i fråga om förtroende för varandra. Eller så 

finner länder mer gemensamt om de kan arbeta i mindre grupper.  
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Att utöka Europols befogenheter eller att skapa fler mindre enheter av Europol är en viktig 

fråga. Frågan om decentralisering skulle kunna leda till väldigt många små organisationer inom 

Europol, vilket dock kan tänkas motverka syftet att skapa samarbete inom EU och det polisiära 

området. Syftet kan motverkas om många mindre enheter skapas eftersom länder då delas upp 

ytterligare. Kanske skulle en gruppindelning inom Europol bestå av länder med de största 

resurserna och en annan grupp av de länder som har minst resurser och skulle det på så vis 

kunna uppstå en kamp mellan starkare och mindre starka stater? Att vara en del av EU är att 

vara i gemenskap, då torde den bästa lösningen för ett mer effektivt polisiärt samarbete vara att 

ge Europol utökade befogenheter så att Europol kan delegera ut olika arbetsuppgifter till de 

enskilda polismyndigheterna och på så vis vara ett starkare samverkansorgan.   

 

Vad skulle vara för- och nackdelar med att ge Europol utökade befogenheter? I tabell 2 

redogör jag för vad jag menar kan utgöra för- och nackdelar med ett Europol med mer makt. 

 

Tabell 2. Ett Europol med mer makt   

Fördelar Nackdelar 
Europol kan leda egna utredningar. Kan uppstå konflikter mellan enskild stat och 

Europol ex. om vem ska utreda vad. 
Europol kan utgöra en tvingande makt om att 
få ta del av information. 

Sambandsmän kan inte vara förtegna om 
nationell information då Europol kan anse 
sig ha rätt till sådan information. 

Det polisiära integrationsarbetet kan tänkas 
bidra med mer framgång i arbetet mot 
organiserad brottslighet i och med att 
Europols tillgång till information ökar. 

I och med att Europol får tillgång till mer 
information kan det tänkas att spridning till 
tredje part utgör ett större orosmoment än 
tidigare bland EU-ländernas 
polismyndigheter. 

Europol kan utkrävas ansvar i och med dess 
operativa befogenheter och Europol blir ett 
än mer betydelsefullt inslag i polisiär  
integration inom EU.   

Genom att Europol blir ett auktoritärt inslag i 
polisiärt samverkansarbete kan det tänkas 
leda till en ökning av eventuellt misstroende 
mellan olika staters polismyndigheter och 
eventuellt även mot Europol. 

 

Även om syftet med Europol är gott så kan frågan ställas om hur organisationen kommer att 

utvecklas. Hur effektivt är Europol egentligen när ett medlemsland kan välja att inte delta i 

informationsutbytet om landet upplever risker med informationsutbytet? Är Europol endast en 

institution inom EU som blir överflödig i och med att den inte är tvingande för 

medlemsländerna?  

    Ländernas frivilliga deltagande kan tänkas motverka Europols syfte eftersom Europol inte 

kan agera effektivt som samverkansorgan om det inte finns mer strikta regler för 
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medlemsländernas deltagande. En känsla av gemenskap inom EU kan förstås som ett måste 

för att medlemsländernas poliser ska vilja delta i ett polissamarbete där de samarbetar fullt ut 

och det kan vara så att länderna inom EU upplever en distans till varandra i och med olika 

ekonomi, olika lagstiftning och så vidare. Krävs det då ett överstatligt EU för att göra 

integrationsarbete via Europol så effektivt som möjligt?  

8.3 Förslag till framtida forskning 
Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka mer ingående vilken uppfattning EU-

länder har om Europol för att vidare kunna bedöma Europols effektivitet från ett 

integrationsperspektiv och då i förhållande till förtroende medlemsländerna emellan. Det 

skulle kunna innebära att studera årsrapporter från Europol där bland annat sambandsmän 

sammanfattar verksamhet som bedrivits samt att utföra intervjuer med representanter från 

olika relevanta enheter.  

 

Ytterligare ett område som kan tänkas vara passande för framtida forskning är frågan om 

huruvida ett överstatligt EU behövs eller inte för att göra integrationsarbete via Europol så 

effektivt som möjligt. 
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Bilaga 1 
 
Organisationsschema, Europol 
 
 
 

 
 
Källa: http://www.europol.eu.int/index.asp?page=orgchart 
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