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Abstract 

This study will examine the European Union and its politics towards 

terrorism between the years of 2015-2017. To help with this, this study uses 

the theory realism to investigate to what extent the European Union and its 

politics match with realism. This study shows that the politics from the EU 

towards terrorism has some realistic elements and, in some areas, it is very 

clear that the politics from the EU towards terrorism is realistic. However, in 

some areas the politics do not match with realism and one example of this is 

the European unions will to prevent and cooperate rather than using military 

means. To get result this study looked at the politics that was made by the 

European Union between the years of 2015-2017 and was then able to 

compare this to the theory of realism. The time period was chosen because of 

the number of terrorist attacks and because the bigger threats. It is then 

interesting to examine how the EU:s politics towards terrorism changed 

because of the threats and attacks.  
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1 Inledning 

Den 7:e januari 2015 drabbas satirtidningen Charlie Hebdos i Paris av ett 

terroristattentat som kommer ta tolv människors liv. Senare samma år, den 

13:e november 2015 inträffar ännu ett terrordåd i Paris. Terrordådet sker 

genom flera samordnade dåd och riktas mot bland annat en 

fotbollslandskamp, en konsertlokal och flera restauranger. Terrordådet i 

november kommer bli det terrordåd som tar flest mänskors liv under 2000-

talets Europa (Sveriges Radio, 2017). Under novemberkvällen angrips Paris 

gator av flera självmordsbombare och folk med vapen, totalt förlorar 130 

personer sitt liv i novemberattentatet (Sveriges Radio, 2017). Förutom att 

terrordåden är hemska i sig kommer också dessa händelser och detta året 

följas av en rad terroristdåd runt om i Europa (Sveriges radio 2017).  

Efter detta följer flera terrordåd i Europa och under 2017 grips så många som 

1219 personer i samband med terror, detta är mer än en fördubbling jämfört 

med tillexempel 2013 (Europol, 2018). Några exempel på terrordåd inom 

denna tidsperioden är sprängdådet i en av Bryssels tunnelbanestationer där 

över 30 personer dödas och drygt 300 personer skadas, lastbilen som kör in i 

folkmassan under nationaldagsfirandet i Nice där omkring 80 personer 

omkommer samt terrordådet på Drottninggatan i Stockholm där en man efter 

att ha kört på folk på Drottninggatan kraschar in i varuhuset Åhléns (Sveriges 

Radio, 2017). På svenska ambassadens hemsida (2018) beskrivs det som att 

hotbilden mot Europa blivit större och Cross (2017) menar att angreppssättet 

mot terrorism tenderar att förändras efter att en aktör drabbats av en 

terroristattack. Denna studie vill således undersöka hur EU har fört sin 

gemensamma politik mot terrorism efter terrordådet den 7:e januari i Paris 

2015. 
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1.1 Problemformulering  
 

Den Europiska Unionen är byggt på liberala tankar om samarbete och 

tolerans för ett enat Europa. Men genom fler terroristattacker mot just Europa 

är det intressant att undersöka om dessa attacker hotar de grundläggande 

värderingarna i den Europiska Unionens politik. Går utvecklingen mot en 

mer realistisk riktning? Efter det att USA drabbades av en terroristattack den 

11 september 2001 förde landet, som en reaktion, en tydlig realistisk politik 

mot terrorism enligt Zahra (2011). Går EU, som också är en stor aktör, i 

samma riktning? 

Denna studie är högst intressant både ur ett inomvetenskapligt och ur ett 

utomvetenskapligt perspektiv. När terrorism slår till så drabbar det alla och 

kan vara förödande för en person som är på fel plats vid fel tillfälle, studien 

är därför av högt utomvetenskapligt intresse. Studien kan ge mer kunskap om 

terrorism och hur EU:s arbete mot terrorism förs. Ur ett inomvetenskapligt 

perspektiv kan denna studien bidra med kunskap om hur EU:s arbete mot 

terror förts efter attacken i Paris 2015. Det kan också bidra med en analys om 

EU:s grundläggande värderingar är hotade och hur en organisation likt EU 

agerar när hotbilden är hög. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom en teorikonsumerande fallstudie undersöka 

hur den Europiska Unionens politik mot terrorism förts efter terroristattacken 

i Paris 2015 och om det var så att den förda politiken gick i en mer realistisk 

riktning efter detta. Det centrala i uppsatsen är att förstå EU:s politik mot 

terrorism utifrån realism. 
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1.3 Frågeställning 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

-  På vilket sätt förs EU:s politik mot terrorism efter terrordådet i Paris 2015?   

-  Finns det inslag av realism i EU:s politik mot terrorism efter terrordådet i 

Paris 2015 

2 Tidigare forskning 

 

Nedan kommer tidigare forskning kring terrorism presenteras samt att 

begreppet terrorism förklaras så det blir tydligt vad terrorism innebär. 

Tidigare forskning kring EU:s arbete mot terrorism kommer också 

presenteras för att tydliggöra vad som sagts innan i ämnet. 

2.1 Terrorism 
Terrorism är ett vapen av den svaga minoriteten som förespråkar en extrem 

ideologi. Terrorism karakteriseras först och främst genom användandet av 

våld. Hur det går till väga kan ta många olika skepnader men oftast går 

terrorismen till attack mot icke krigförande-personer. Det råder många 

meningsskiljaktigheter om när ett syfte kan klassas som terrorism men 

historiskt sett har begreppet använts som en attack mot medborgare för att 

skada staten under franska revolutionen (Kiras, 2007).  

Under mer modern tid har ordet fått en viss annan innebörd och idag syftar 

ordet terrorism mer på användandet av våld från en minoritet för att få till en 

politisk förändring. Terrorism skiljer sig från annan kriminalitet eftersom 

dess huvudsakliga mål är politiskt. De som sympatiserar med terroristiska 

rörelser menar att våld är det enda kvarvarande alternativet och ett lidande 

ska dra uppmärksamhet till deras sak. Detta kan vara saker som ideologi, 

etnicitet eller religiöst exkluderande och förföljelse (Kiras, 2007).   
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Att ge en enkel definition av terrorism är komplicerat eftersom 

terroristgrupperna drar till sig flera orsaker där de tävlar om support. Under 

2002 skrev Audrey Kurth Cronin att det just nu finns fyra typer av 

terroristgrupper som opererar i världen. Cronin (2002) delade då in 

terroristgrupperna i olika kategorier efter deras motivation: vänster-

terrorister, höger-terrorister, ethno-nationalism/separatism-terrorister och 

religiösa-terrorister. Det är tydligt att religiösa-terrorister varit mer 

framträdande under senare modern tid. Kiras (2017) lyfter också fram 

begreppet `ny terrorism´. Med ny terrorism menar Kiras (2017) grupper som 

motiveras av löften om belöning i ett liv efter detta och där religion driver en 

till att döda så många icke-troende som möjligt med självmordstaktiker. 

Kiras (2017) menar att ny terrorism kan ses som en reaktion på det 

uppfattade förtrycket av muslimer världen över och den spirituella bankrutt 

som existerar i väst. När globalisering av världen sprids och samhällen blir 

mer och mer sammanlänkade känner några muslimer att de bara har valen 

mellan att acceptera västs tro för att enklare integrera eller behålla sin 

spirituella renlighet genom uppror (Kiras, 2007). Terrorism kan definieras 

som användningen av våld som utövas av mindre grupper för att inspirera till 

rädsla genom att attackera civila (Kiras, 2007). 

Combs (2018) menar att 2000-talets terrorism är skickligare på att utföra 

terroristisk verksamhet och bättre stöttade av andra aktörer. Som exempel 

nämner Combs (2018) att dagens terrorister är bättre finansierade, bättre 

utrustade och bättre tränade än de som kom tidigare. 2000-talets terrorism 

har också stor kompentens inom data och it vilket gör att de kan sprida sina 

budskap över hela världen. Med dessa nya färdigheterna behöver också 

rättsväsenden bättre förutsättningar för att kunna komma åt terrorismen. Det 

bör också nämnas att under 2010-talet har ”ensamvarg-terrorism” ökat 

markant vilket ställer även där nya krav på rättsväsendet (Combs 2018). 
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2.2 EU:s arbete mot terror 
 

2008 argumenterade Daniel Keohane för att närvaron från EU politik mot 

terrorism något förvånande lös med sin frånvaro. Keohane (2008) menar att 

externa faktorer som USA och NATO även spelar in i denna ekvationen. 

Under 2003 kunde EU enas om att hotet om terrorism var bland det största 

hotet som existerade mot EU och tillsammans med fyra andra 

säkerhetspolitiska frågor märkte EU detta som ”huvudhot”. Keohane (2008) 

menar att EU:s avsaknad av arbete mot terrorism under dessa åren är 

förvånande med tanke på den politiska kraft och de resurser som EU innehar. 

Här menar Keohane (2008) att USA, NATO och deras förda politik mot 

terrorism spelar in där USA:s ´globala krig mot terror´ spelar en stor roll. EU 

främjar under denna tid internationellt samarbete vid terroristbekämpande 

och många medlemsländer hjälper USA i deras förda krig utomlands i till 

exempel Afghanistan. EU och USA hjälper också varandra med 

flygpassagerarinformation, undersökande av gods som skeppas och andra 

procedurer med syfte att få information om terroristmisstänkta. 

 Davis Cross (2017) menar att attackerna under 2015–2016 förändrade 

mycket i EU:s sätt att se på sin politik mot terrorism. Särskilt i områdena 

utbyte av information, formell och informell diplomati och deras interna och 

externa skyddsnätssystem. Attackerna i Paris och Bryssel blev enligt Davis 

Cross (2017) en vändpunkt som numera driver politiken framåt inom EU. 

Davis Cross (2017) påpekar också faktumet att dessa attacker även gjort att 

EU betonar mer tydligt de europiska gränserna samt stärkt det interna Europa 

som gått samman i en gemensam stark politik mot terrorism. Men Davis 

Cross (2017) menar också att EU:s externa relationer stärkts efter dessa 

händelser. Attackerna mot Europa gjorde att EU gjorde en signifikant 

ansträngning för att förbättra sin politik mot terrorism. Detta genomfördes 

inom EU med medlemsländerna men också med andra länder för att förbättra 

dess relationer till andra, där EU kan få viktig information. Davis Cross 
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(2017) menar dock att detta inte är helt enkelt eftersom hotet mot Europa har 

gjort att flera nationalistiska partier fått större inflytande på nationell nivå i 

medlemsländerna. Att agera som en mot terrorism med gemensamma 

resurser och information samt att få hjälp ifrån andra delar av världen där 

man har starka relationer är fördelaktigt enligt Davis Cross (2017), men 

samtidigt blir det svårare när nationalistiska partier vill stänga sina 

nationsgränser av säkerhetsskäl.  

Wittendrop (2016) menar att EU:s svar mot den terrorism som drabbat 

regionen karakteriseras av en betoning av att skapa och genomföra politik 

som syftar på att fånga in den oräkneliga mängd av risker där terrorism visat 

sig vara ett hot. Detta gör att hanteringen av terrorism blir ett mycket 

omfattande arbete där inte bara klassiska område som polissamarbete och 

rättsliga samarbeten mellan medlemsstaterna berörs. Fokus riktas också åt 

områden som radikalisering, finansiering av terrorism, transportsäkerhet, 

skydd av infrastrukturer, bekämpning av terrorism av ett tredje land, 

terroristresor och engagemanget av den privata industrin att bekämpa 

terrorism (Wittendrop, 2016).  

Cross (2017) argumenterar för att det finns ett mönster där, efter varje större 

terroristattack, har fler beslut tagits för att stärka de Europiska gränserna. 

Detta har visat sig väldigt tydligt under 2015 och 2016 eftersom EU har 

ansträngt sig ännu mer omfattande gällande de yttre landsgränserna. 

Institutioner inom europeisk nivå med fokus på terroristbekämpning tenderar 

att vara beroende av vilken typ av tillvägagångssätt som bedrivs, detta menar 

Cross (2017) medför att det i allmänhet betonas en starkare europisk 

dimension. Cross (2017) menar också att angreppssättet mot terrorism 

tenderar att förändrats efter en attack där mer mjukare sätt att bekämpa 

terrorism förändras till mer hårdare angreppssätt.  
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3 Teori 

Det som kommer genomsyra hela studien är teorin realism. Realism används 

inom utrikes- och försvarspolitik. Studien kommer utgå från den presentation 

av teorierna som presenteras i boken The Globalization of World Politics 

(2017) av John Baylis, Steve Smith och Patricia Owens, men där det är 

viktigt att nämna att Tim Dunne och Brian C. Schmidt står bakom kapitlet 

om och realism. Nedan kommer en genomgång av teorin redovisas. Här 

kommer också en analysmodell presenteras utifrån realism som senare ska 

användas i analysen.  

Teorin kommer användas på så sätt att realismen kommer presenteras och 

utifrån teorin ställa upp vad som vore det förväntade agerandet utifrån den 

realistiska teorin och sedermera systematiskt undersöka om EU:s politik mot 

terrorism stämmer mer överens med detta efter attacken i paris 2015.  

3.1 Realism 
Nedan kommer en operationalisering av teorin realism följa för att tydligt 

klargöra vad realism innebär. Detta görs också för att kunna påvisa inslagen 

av realismen i politiken. En operationalisering krävs för att lyckas med 

studien där det genom en teoretisk definition av begreppet tydliggörs vad 

begreppet innebär (Esaisson, 2017). 

Realism är den dominerande teorin inom världspolitiken. Enligt realisterna så 

är det den teori som har den mest kraftfulla förklaringen för att kriget alltid är 

närvarande. Huvudargumentet för realism är att när som helst en grupp har 

försökt att överleva och skapa deras politiska samhälle har denna grupp inte 

haft något annat val än att söka makt och försöka försvara sig själva. 

Realister skulle också hävda att de förklarar världen som den är istället för 

som de önskade att den vore. Realister uppmuntrade bland annat USA att 

agera utifrån sitt nationella intresse istället för några abstrakta universella 

intressen när sovjetunionen expanderade och hotet om kärnvapenkrig låg i 
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luften. Realister menar att freden uppstår genom styrka där rädslan om den 

ena aktörernas styrka gör att en annan backar (Dunne, Schmidt, 2017).  

Realister är skeptiska mot idéen om en universal moral existerar och varnar 

ledare runt om i världen att inte offra sina egna intressen för att uppnå en 

slags obestämd uppfattning om ett etiskt uppförande. Realister argumenterar 

istället att för överlevnad måste de som leder en aktör distansera sig själva 

från den traditionella uppfattningen av moral. Realism anser att världen är en 

anarki och den enda som kan rädda en, det är en själv. Det finns tre tydliga 

begrepp som är högst centrala för att förstå realism.  

1. Statism, det vill säga staten. För realister är staten den huvudsakliga 

aktören i den internationella politiken. I anarki, vilket den 

internationella politiken är enligt realister, tävlar stater mot varandra 

över säkerhet och makt vilket betyder mer för en mindre för någon 

annan. Att mäta om en är mäktigare än någon annan kan vara svårt 

och reduceras ofta ner till hur stor militär aktören har, soldater, 

stridsvagnar, flygplan och så vidare. Desto större militärisk styrka 

desto större makt på den internationella scenen. Detta ökar också 

säkerheten för dina invånare (Dunne, Schimdt, 2017).  

2. Överlevnad. Den andra principen som definierar realism är 

överlevnad. En aktörs huvudsakliga mål är överlevnad, det är 

viktigare än alla andra mål. Aktörer i den internationella politiken, 

enligt realister, söker så mycket makt som gör att de kan överleva. 

Detta betyder också att stater är ganska defensiva aktörer som inte 

kommer söka större makt om detta skulle äventyra deras egen 

överlevnad. Ett citat taget från Henry Kissinger, Secretary of State 

under Nixons tid som president i USA, summerar bra hur en realist 

tänker.” a nation’s survival is its first and ultimate responsibility; it 

cannot be compromised or put to risk” (Dunne, Schmidt 2017:111). 
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Detta gäller även om en måste offra sina egna medborgare för att 

staten ska överleva (Dunne, Schimdt, 2017).   

3. Självhjälp. Inom internationell politik finns det ingen högre auktoritet 

än att förklara krig. Krig är alltid en möjlighet eftersom där inte finns 

något som kan förhindra att en stat går i krig mot en annan. Säkerhet 

kan därför bara uppnås, enligt realister genom självhjälp. I en 

anarkistisk värld är självhjälp den enda som kan säkra din säkerhet. 

Stater måste lita på sig själva för att uppnå säkerhet för sig själv. Men 

samtidigt som staten tillhandahåller med sin egen säkerhet påverkar 

detta automatiskt en osäkerhet hos andra (Dunne, Schimdt, 2017). 

Zahra (2011) menar att även om realismen till stor del koncentrerar sig på de 

internationella relationerna mellan stater är det även relevant när hoten 

förändrats och kommer från icke-statliga aktörer, som till exempel 

terroristorganisationer. Zahra (2011) menar att efter terroristattentatet 9/11 så 

återuppstod realismen istället för att bli irrelevant. Den moderna världens 

terrorism och den politik som förs är en bekräftelse på hur rädsla kan vara 

motivation där världen arbetar utifrån säkerhet och intresse. Zahra (2011) 

menar att de samtida utmaningarna där terrorism är ett exempel har endast 

lett till förändringar i den internationella metodiken och taktiken men inte 

statens grundläggande natur. När USA tillsammans med NATO inledde sitt 

globala krig mot terror gjordes detta på grund av att det fanns en sårbarhet 

om de skulle attackeras igen vilket också är en stor rädsla av nya attacker. 

Enligt Zahra (2011) har logiken i den internationella politiken inte förändrats 

och här lyfts ett exempel om en svagare aktör som Malaysia eller Bangladesh 

hade attackerats av terror, hade reaktion aldrig varit så internationaliserad. En 

svagare stat skulle aldrig inleda en sådan kampanj trots att rädslan eller 

sårbarheten skulle varit densamma. Det krävs, som Zahra (2011) uttrycker 

det, en viss omfattning av makt för att kunna försvara sig men också att 
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angripa terrorismen. Oavsett om det finns någon strategi för att angripa eller 

inte är huvudmålet säkerhet.  

För att kunna applicera den valda teorin på empirin behövs också ett 

analysverktyg för att kunna mäta den valda empirin med hjälp av teorin. 

Detta görs eftersom studien på så sätt kan då mäta och redovisa problemet 

som studien vill undersöka. Detta kommer göras genom att studien studerar 

närmare några vitala teman som ligger till grund för realismen och är extra 

viktiga inom realism. Detta analysverktyg kommer göra det tydligt vilken typ 

av politik som kan klassas som realistisk. Det som kommer studeras är 

följande: 

1. Säkerhet genom makt. Det huvudsakliga målet för realismen är att 

kunna säkerställa invånarnas säkerhet och detta görs genom makt. 

Makt kan uttrycka sig på olika sätt men ofta inom realismen innebär 

detta makt genom militära krafter, men kan också vara andra sätt för 

att få makt. Som exempel på andra sätt nämner Dunne och Schmidt 

(2017) makten och suveräniteten en aktör kan använda inom sitt 

territorium att skapa och upprätthålla lagar. Några andra exempel av 

makt som nämns av Dunne och Schmidt (2017) är också ekonomiskt 

övertag och förmåga att kontrollera eller influera dess omgivning.  

2. Överlevnad. Kan EU:s politik förklaras med målet att överleva. Detta 

är ett defensivt sätt att agera där skydda sitt eget är det huvudsakliga 

målet. Detta kan ta sig i utryck på olika defensiva sätt men Dunne och 

Schmidt (2017) menar att alla aktörer har ett huvudsakligt intresse av 

att överleva och detta görs genom olika bestämmelser som skyddar 

och bevarar landet som till exempel gränskontroller.  

3. Självhjälp. Dunne och Schmidt (2017) menar att realismen  ser 

världen som anarkistisk och för att kunna överleva i denna värld 

måste en aktör kunna lita på sig själv för att nå säkerhet. Detta kan ta 

sig i uttryck att, i detta fallet, EU gör sig handlingskraftig och måste 
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kunna lita på sig själv för att kunna agera när attacken kommer. EU 

måste göra sig handelskraftig och redo att agera för att nå säkerhet. 

4. Agera utifrån sitt eget intresse. Att göra saker för att det krävs och är 

viktigt för aktören utan att ta den internationella scenen i beaktande 

och sätta sig själv först. Som nämnt tidigare ska inte universella 

värden enligt Dunne och Schmidt (2017) tas i beaktande utan i detta 

fallet ska EU agera vad de finner rätt för de själva utan ta resten av 

världen i beaktande. Detta kan ta sig i uttryck genom bestämmelser 

som gör det obekvämt eller inte alls gynnar andra länder i världen 

men från EU:s sätt att se på det, är det bästa för Europa. 

5. Respekt genom rädsla. Att ”skrämma” de som hotar EU eftersom 

makten uppnås genom rädsla hos andra. Detta kan ta sig i uttryck 

genom beslut som förespråkar tillexempel hårdare straff. I detta fallet 

kan EU använda sin makt för att försöka påvisa att det är EU som har 

makten och andra bör lyda annars kommer konsekvenser ske. Detta 

är ett sätt att försöka få respekt genom att andra respekterar och 

rentav inte vågar bryta mot EU:s lagar. 

4 Metod 

Denna studie kommer redovisa EU:s politik mot terrorism efter attacken i 

Paris 2015. Detta kommer göras dels genom tidigare forskning men också 

med hjälp av policydokument från EU som kan ge studien en tydlig inblick i 

de lagar och beslut som antagits av den europiska unionen. Den tidigare 

forskningen och policydokumenten kommer senare presenteras och genom 

en analys kopplas till den ställda frågeställningen och de valda teorierna. 

Teorin kommer användas genom att realismen presenteras och utifrån teorin 

realism ställa upp vad som vore det förväntade agerandet. För att tydligt 

kunna se resultat i studien kommer en analysmodell som utgår från realism 

användas och appliceras på empirin. Detta ska då ge studien underlag för att 
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undersöka om EU:s politik mot terrorism stämmer mer överens med den 

valda teorin efter attacken i paris 2015.  

Utmaningen med den valda designen är att för att kunna applicera teorin 

måste den förstås och tolkas fullt ut. Det måste vara tydligt i studien vad 

realism är och hur detta kan appliceras på det valda fallet, om detta inte görs 

kan mycket i studien gå förlorat. Eftersom studien fokuserar på helheten över 

EU:s politik mot terrorism istället för att fokusera på enstaka beslut kan det 

komma att visa olika resultat beroende på olika beslut. Genom analys kan 

ändå helhetsbilden skapas och denna studie kommer inte vara svart eller vit 

utan istället påvisa om politiken rört sig i en viss riktning, i detta fallet mot 

en mer realistisk riktning. En annan utmaning för studien är att 

tidsperspektivet är nyligen i ett forskningsperspektiv och det kan därför vara 

svårare att hitta tidigare forskning att använda sig av.  

4.1 Teorikonsumerande 

Denna uppsats kommer använda sig av en teorikonsumerande design där den 

Europiska Unionen och dess förda politik mot terrorism kommer undersökas. 

I teorikonsumerande design står fallet i centrum och detta är fördelaktigt i 

denna uppsats eftersom det är fallet politiken som ska undersökas i denna 

uppsats (Esaiasson, 2017). Teorikonsumerande studier är när en har redan 

färdiga teorier som den vill pröva på ett valt empiriskt material och förklara 

vad som händer i ett specifikt fall (Esaiasson, 2014). I detta fallet används 

realism för att förklara EU:s politik mot terrorism och dess nya bestämmelser 

efter 2015. 

Realism är en teori inom världspolitik som gör det möjligt för denna studien 

att se tydliga mönster på hur politiken förs. Realism har ståndpunkten att fred 

bevaras genom styrka och internationell politik handlar om att överleva 

(Dunne, Schmidt, 2017). En ståndpunkt som är intressant att pröva på EU:s 

politik mot terrorism för att kunna påvisa de reallistiskta inslagen i politiken 
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efter attacken i Paris 2015. Eftersom teorikonsumerande har i huvuduppgift 

att förklara fallet passar det utmärkt till denna uppgiften eftersom 

frågeställningen syftar på ett nämnt fall, nämligen EU:s politik efter 

terrordådet i Paris 2015. Teorin används i denna studie som ett 

tillvägagångsätt att förklara det som är det centrala i studien nämligen fallet. 

Inom teorikonsumerande undersökningar när fallet är i centrum är det inte så 

viktigt, enligt Esaiasson (2017), att resultatet är giltigt också i andra 

sammanhang utan det viktiga i en teorikonsumerande undersökning är istället 

att pröva om en faktor kan visa hur fallet blev som det blev. I denna 

undersökningen betyder det att eftersom det är fallet uppsatsen vill undersöka 

behöver inte detta att resultatet vara giltigt i andra sammanhang om en skulle 

undersöka hur andra överstatliga organisationer skulle agera i samma läge. 

Denna uppsats undersöker endast EU.  

4.2 Fallstudie 
Studien kommer benämnas som en fallstudie eftersom det är ett enskilt fall 

som ska undersökas. En fallstudie är en intensiv granskning av ett fall 

(Esaiasson, 2017). Detta gör att studien ger den som genomför studien en 

hög nivå av konceptuell validitet, vilket fallstudier gör enligt George och 

Bennett (2005). En fallstudie har fördelen att fånga in komplexa effekter 

vilket är fördelaktigt för denna studien eftersom vilken typ av politik som 

förs kan vara komplext men går att genomföra med denna typ av fallstudie 

(George, Bennett, 2005). 

4.3 Tidsperspektiv 
Denna studie behandlar EU:s politik mot terrorism efter terroristdådet i paris 

den 7:e januari 2015. För att se hur EU:s politik mot terrorism kan förstås 

efter januari 2015 kommer policydokument från denna tidsperioden kopplas 

till teorin realism. Studien genomförs under 2018 och därför blir slutdatum 

2017 eftersom det är då fulla dokument släppts.  
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Viss politik som genomförts innan 2015 kommer nämnas om detta är 

relevant fakta för studien. Tillexempel tas EU:s grundpelare för kampen mot 

terrorism upp, något som infördes innan 2015 men är relevant för att det är 

utifrån dem hela EU:s arbete mot terrorism cirkulerar kring 

Det är intressant att undersöka tiden efter parisattacken i januari 2015 

eftersom: 

1. Efter attacken mot Paris 2015 skedde en rad attentat mot Europa 

inom loppet av tre år och under 2017 arresterades mer än det dubbla 

för brott mot terror än under till exempel 2013 (Europol, 2018).  

2. Europiska rådet och Europiska unionens råd beskriver det som att 

flera nya lagar trätt i kraft efter attentatet i Paris och en studie om 

vilken riktning den Europiska unionen och dess nya förda politik går 

åt blir då mycket intressant att undersöka. Det 

önskvärda resultatet kan då tala om för oss hur den europiska unionen 

svarar på dessa attentat och hur detta kan förstås genom deras politik.  

3. Efter att 9/11 i USA inträffade förändrade landet tillsammans med 

NATO sin approach till hur det skulle angripa terrorismen och enligt 

Zahra (2017) var det tydligt att det var i en mer realistisk riktning och 

speciellt när deras War on terror genomfördes. EU har inte förklarat 

krig mot terrorismen men har även deras politik gått i en mer 

realistisk riktning efter dessa attackerna? 

4.4 Urval och avgränsningar  
Forskning om terrorism inom EU är det relevanta för denna studien eftersom 

det är den europiska unionen och vilken politik den fört som ska undersökas, 

därför kommer inte andra terroristattentat utanför EU lyftas, även om det kan 

vara viktigt att upplysa att majoriteten av terroristattentat sker utanför EU 

(Keohane, 2008). Men för att kunna förklara hotbilden mot EU och hur EU 

har fört sin politik är det attentaten inom Europa som är det relevanta. Fokus 

kommer också ligga på terroristattentaten efter januari 2015 eftersom det är 
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denna tidsperiod som är intressant för studien att lyfta. Under 2015 skedde 

två attacker i Pars där den i november var väldigt stor och planerad och 

därför högst relevant att lyfta i studien. Men när denna studien nämner 

meningen ”attacken i Paris 2015 och framåt” utan att nämna datum, syftar 

studien på den 7:e januari 2015. Detta eftersom det datumet är starten för 

denna studien. 

Beslut och politik som rör försvarspolitiken mot terrorism är viktigt för 

denna studien men skulle andra beslut som till exempel ekonomiska visa sig 

vara väsentliga för försvårandet av terrorism kan detta också lyftas även om 

det inte bara är försvarspolitik. Detta styrker också Wittendrop (2016) som 

menar att hanteringen av terrorism blir ett mycket omfattande arbete där inte 

bara klassiska område berörs som polissamarbete och rättsliga samarbeten 

mellan medlemsstaterna. Fokus riktas också åt områden som radikalisering, 

finansiering av terrorism, transportsäkerhet, skydd av infrastrukturer, 

bekämpning av terrorism av ett tredje land, terroristresor och engagemanget 

av den privata industrin att bekämpa terrorism (Wittendrop, 2016). Detta gör 

att flera områden fångas in i undersökningen av terrorism. 

Under 2004 drabbades Madrid av ett terrordåd som tog uppemot 200 

personer liv (SVT, 2014). Anledningen att Madrid eller något annat terrordåd 

som inte ligger inom tidsramen inte räknas in i studien är för att det finns 

forskning som tyder på att något förändrats i de valda åren samt siffror som 

tyder på ett större hot på kort tid. Madrid kan ses som ett enstaka attentat där 

flera attentat inte sker på kort tid. Det som är viktigt i denna studien är istället 

den massa och utspriddhet som den senaste vågens terroristattentat inneburit 

eftersom det skett så pass många riktat mot Europa även om antalet avlidna 

blev en stor siffra i Madrid 2004. 

Studien kommer fokusera på den europiska unionen som helhet istället för att 

fokusera på de olika medlemsländerna för sig. Detta är fördelaktigt eftersom 
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dessa terrordåd som nämnts tidigare har drabbat hela Europa där inget tydligt 

medlemsland fått utstå allt. Därav verkar hotbilden vara riktad mot Europa 

som helhet och inte enstaka länder. Om det skulle vara så att enstaka länder 

skulle undersökas istället för den Europiska Unionen skulle följden bli att 

man ändå måste ta EU i beaktning eftersom den Europiska Unionens 

gemensamma politik styr medlemsländerna (Strömvik, 2005). Genom att 

hela Europa är drabbat av dessa attentat kan en också ställa sig frågan om det 

är de europeiska värderingarna som är hotade och hur den europiska unionen 

då svarar på detta hot.  

4.5 Material  
För att nå resultat kommer tidigare forskning inom EU:s säkerhetspolitik 

behandlas och policydokument med beslut från EU. Material från både EU 

och andra forskare kommer bearbetas och en del sekundära källor som 

beskriver det rådande läget, som till exempel nyhetskällor som rapporterar.  

Enligt Esaiasson (2017) har forskning generaliserande ambitioner men det 

behöver inte alltid vara så och ett fall kan vara intressant i sig att undersöka. 

Denna studie säger något om det som studien har till syfte att undersöka och 

behöver inte säga så mycket om andra studier med andra problem. Detta gör 

inget eftersom, även om det ofta har generaliserande ambitioner, behöver det 

inte alltid vara så och enligt Esaisson (2017) kan också ett fall var intressant i 

sig och kan hjälpa till att vidga diskussionen kring andra områden.  

De policydokument som använts är olika dokument från de europiska rådets 

hemsida där möten och bestämmelser både sammanfattas och släpps i hela 

dokument. Det mest centrala i dessa dokument är de som redovisar när det 

antas nya lagar och direktiv. Detta är lämpligt eftersom genom dessa 

dokument kan en få tillgång till dels hur arbetet fram till att något antas men 

också färdiga bestämmelser som antagits. Dessa kan senare användas i 

analys för att se vilken typ politik som förts. Utan dessa dokument hade det 
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varit svårt att helt se hur politiken i EU förts och de är därför viktiga för 

denna studien.  

5 EU:s politik mot terror 2015–2017 

5.1 Bakgrund  

Innan analysen genomförs kommer en bakgrund presenteras för att ge en 

tydlig överblick inom det valda problemet. 

“France has been attacked. Europe as a whole has been attacked. Today 

France sought the help and assistance of all of Europe. And today Europe, 

united, responded yes.”(Europiska rådet 2018). Detta säger Federica 

Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik 

efter attacken i Paris i november 2015. Franska presidenten har då utlöst 

artikel 42§7 av fördraget från den Europiska Unionen som syftar på hjälp och 

assistans från andra medlemsländer.  

Efter terrordåden under 2015 följs detta av flera terrordåd runt om i Europa 

och enligt en artikel från aftonbladet trappades terrorn i Europa upp under 

2017 med bland annat dådet där en man kör in i människor på 

Drottninggatan i Stockholm och attacken i Storbritannien på Westminister 

bridge i London (TT, 2017).  

Efter att attackerna avlöst varandra i Europa har också EU fått förändra delar 

av sin politik för att försvåra det för terrorismen. Julian Kling, brittisk EU-

kommissionär skriver i Göteborgsposten den 31 augusti 2017 att det inte går 

att fullt ut lova att terrorn inte kommer slå till i Europa igen, däremot kan de 

enskilda länderna och EU göra det svårare för terrorn att åter igen slå till mot 

Europa. Kling berättar i sin artikel att Europa under 2017 enades om nya 

vapenlagar som inte ska möjliggöra för terrorister att utnyttja de kryphål som 
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fanns tidigare, något som utnyttjades till exempel för Terrordådet i Paris 

under 2015 (Kling, 2017) 

Kling berättar vidare i sin debattartikel om skärpta kontroller av 

hemmagjorda bomber och extra noggranna säkerhetskontroller mellan länder 

i Schengenområdet. Kling fortsätter och kopplar flera åtgärder som 

Europiska Unionen gemensamt beslutat om med anledningen till att försvåra 

för terrorn. 

På Europiska rådet och Europiska unionens råds hemsida (2018) beskrivs det 

att Europiska Unionens arbete mot terrorism är av högsta prioritet och det 

skrivs även vad arbetet mot terror på senare tid har omfattat. Här nämns 

punkter som strängare regler för att förhindra nya former av terrorism, stärkta 

kontroller vid de yttre gränserna, högre kontroll av skjutvapen samt ” 

tillkomsten av ett särskilt organ som ska motverka terroristpropaganda på 

internet” (Consilium.europa.eu, 2018). 

På den svenska ambassadens hemsida (2018) beskrivs det hur hotbilden mot 

Europa blivit allt större under de senare åren och de menar att både attentatet 

i Paris november 2015 och Bryssel 2016 visar på en ökad förmåga för 

terroristgrupper som IS att genomföra ganska komplexa attentat i Europa. 

Ambassaden uppmanar resenärer som åker till diverse länder i Europa att 

vara uppmärksamma, pålästa och medvetna särskilt på offentliga platser med 

mycket folk. Hotbilden är större mot Europa och enligt en sammanställning 

från Sveriges radio (2017) drabbas Europa under denna period av fler 

terrorattacker än vad som någonsin inträffat under hela 2000-talets Europa. 

Den Europeiska unionen har valt att svara på dessa attacker genom flera 

lagändringar och beslut. Syftet med uppsatsen är därför att se om och hur 

dessa attacker påverkat den Europiska unionens politik mot terrorism samt 

att se om politiken gått i en mer realistisk riktning.  
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5.2 Resultat 

Nedan kommer en analys av EU:s lagar och bestämmelser inom tidsramen 

att presenteras. Här kommer de nya lagarna och reglerna presenteras som 

sedan kommer användas till det analysverktyg som presenterats i teorin. För 

att fullt förstå EU:s arbete mot terror kommer analysen börja med att 

presentera EU:s fyra viktiga pelare i arbetet mot terrorism.  

5.3 EU:s politik mot terror 

EU har fyra viktiga pelare för deras arbete mot terrorism. Pelarna antogs 

2005 men har reviderats eller uppdaterats i efterhand. De flesta innan 

attacken i Paris 2015, men några efter. De fyra pelarna är:  

1. Förebyggande arbete.  

2. Skydda.  

3. Fullfölja 

4. Agera 

(Europiska rådet och Europiska Unionens råd, 2018) 

Att förbyggande adressera problemet kring radikaliseringsrekrytering till 

terroristorganisationer är en prioritet för EU. Strategin används eftersom det 

blir allt vanligare med dåd utförda av en ensam gärningsperson. Att skydda 

invånare, infrastrukturer och minska sårbarheten vid attacker är den andra 

pelaren. Inom denna pelare inkluderas att hålla gränser säkra förbättra 

transportsäkerheten och skydda strategiska måltavlor. Under denna pelare 

antogs nya regler under april 2016 gällande personliga data. Inom den tredje 

pelaren, förfölja, arbetar EU med att förhindra terroristisk kapacitet för att 

planera och organisera. Denna pelare handlar också om att ställa terrorister 

inför rätta. För att nå dessa mål fokuserar EU på: 

- Stärka nationella kapaciteten 
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- Förbättra samarbete och informationsutbyte mellan polisen och den 

juridiska delen 

- Tackla terroristfinansiering 

- Beröva terrorister på deras resurser som information och 

kommunikation 

Nya regler gällande pengatvätt och finansiering av terrorism beslutades om i 

maj 2015. 

Den fjärde och sista pelaren, förbereda, innefattar att hantera och minamisera 

konsekvenserna efter en terroristattack. Detta görs genom att utöka 

kapaciteten av hanterandet av det som kommer efter en terroristattack, 

koordinationen av svaret och ta hand om de som drabbats. Prioriterade 

områden inom detta är: 

- Utveckla EU kriskoordinationen  

- Revidera den civila skyddsmekanismen  

- Utveckla riskbedömnings redskapen 

- Samarbeta med tillämpningen av assistansen till offer som drabbats 

av terror 

(Europiska rådet och Europiska Unionens råd, 2018) 

Dessa fyra pelare från 2005 betonar vikten av att samarbeta med en tredje 

part som tillexempel länder eller organisationer utanför EU (Europiska rådet 

och Europiska Unionens råd, 2018). Det är dessa pelare som är det centrala i 

EU:s bekämpning mot terrorism. Dessa pelare uppdateras med jämna 

mellanrum och nedan följer en tidslinje hämtad från Europiska rådet och 

Europiska Unionens råd (2018) över EU:s agerande mot terrorism efter 

attacken i Paris den 7:e januari 2015: 
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2015 

I början av 2015 beslutar rådet att förstärka sitt arbete utomlands för att 

bekämpa terrorism. Här fokuseras det speciellt på Medelhavsområdet, 

Mellanöstern, Nordafrika, Gulfstaterna och Sahel. Detta görs genom att 

stärka samarbetet, vara med oh hjälpa till att genomföra nya projekt som 

stödjer kapacitetsutbyggnad och att trappa upp åtgärderna mot radikalisering 

och våldsam extremism. Rådet godkänner också samma år nya regler för att 

skärpa reglerna kring penningtvätt och finansiering av terror, detta görs för 

att skydda medborgarna och ta hand om EU:s inre marknad.  

Efter novemberattacken i Paris utlät G20-ledarna ett uttalande. Här 

underströk de vad som måste tacklas i kampen mot terrorism:  

- Finansieringen av terrorism 

- Villkoren för att främja terrorism där radikalisering och rekrytering 

tillhör 

- Hotet som orsakas av det växandet antalet av utländska terrorister 

Under november månad går också det europiska rådet ut och ber om att 

snabba på genomförandet av framtida åtgärder mot terrorister. Detta gör att 

Justitie- och inrikesministrarna träffas och diskuterar hur man stärker EU: s 

reaktion på terrorismen, detta som en reaktion efter terrorattackerna i Paris 

den 13 november 2015. Det antogs en rad slutsatser som fokuserade på 

passagerares namndata, bekämpa handeln av skjutvapen, förstärka 

gränskontrollen vid EU:s yttre gränser, angripa finansiering av terrorism och 

förbättra informationssamarbetet. Som en utveckling av beslutet att förstärka 

informationssamarbetet lanseras plattformen ECTC, European Counter 

Terrorism Centre. ECTC är en plattform där medlemsländer kan öka sitt 

informationsutbyte av misstänkta terrorister, illegal vapensmuggling och 

finansiering av terrorism (Europiska rådet och Europiska Unionens råd, 

2018).  
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2016 

Efter attacken i Bryssel kom ett nytt uttalande från ministrarna ansvariga för 

rättvisa och inrikesfrågor där det igen tog upp mycket av de frågor som 

beslutats om tidigare men tryckte på för ytterligare förbättring i områden som 

passageraruppgifter, åtgärder mot skjutvapen, kemiska sprängmedel och 

digitala bevis. Senare samma år beslutades också om förbättring av kampen 

mot terrorism online. Attacken i Bryssel visade på nödvändigheten att kunna 

hitta vägar att säkra och erhålla bevis från nätet på ett snabbare sätt. Under 

2016 antar slutsatser i om förebyggande arbete gällande radikalisering som 

leder till våldsam extremism. I slutsatsen understryks det att behovet av att 

utmana våldsbejakande extremistiska ideologier, tillhandahålla icke-

våldsalternativ, stöd till närstående till ungdomar som befinner sig i 

riskzonen för våldbejakande radikalisering, samarbeta med olika 

tjänsteleverantörer för att bekämpa illegal hatpropaganda online. Under detta 

året antogs även slutsatser i hur EU ska verka för att minska terrorism i de 

regionala delarna av Syrien och Irak. Detta innebär att EU ska öka sina 

åtgärder för att minska terrorism i dessa delar av världen, samarbeta med ett 

tredjeland det vill säga länder utanför EU och i detta fallet i den nämnda 

regionen, motverka radikalisering i regionen och stoppa finansiering av 

terrorism i regionen (Europiska rådet och Europiska Unionens råd, 2018).  

2017 

Under 2017 antas en förordning om Schengenområdets yttregränskontroller 

där kontrollen mot relevanta databaser förbättras. Denna ändring gör att 

medlemsstaterna ska göra systematiska kontroller genom relevanta databaser 

på folket som passerar gränserna. Genom dessa kontroller kan länderna 

kontrollera att dessa personer inte utgör något hot. Skyldigheten gäller vid 

alla yttre gränser så som luft, sjö och landsgränser både vid in och ut resa. 

Under detta året antog också ett direktiv gällande förhindrandet av attacker, 
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genom dessa direktiv blir resor inom, från eller till EU för terroristsyften 

straffbart. Det blir även straffbart att organisera eller underlätta dessa typer 

av resor, genomgå utbildningar i terroristsyften och att erbjuda eller hjälpa 

till med medel med anknytning till terroristverksamhet. Rådet drar också 

slutsatser om att en handlingsplan bör göras för att se över bedrägeriet av 

resehandlingar i syfte att förhindra för terrorism. Under 2017 antas ett 

direktiv gällande kontroll av inköp och innehav av vapen där syftet är att 

förbättra efter den senaste tidens terroristattacker. Detta direktivet innehåller 

initiativ som gör det enklare att spåra vapen samt att förhindra 

transformering av vapen. Fördraget fokuserar också på hårdare regler kring 

innehav och köp av de farligaste skjutvapnen (Europiska rådet och Europiska 

Unionens råd, 2018).  

Riktlinjerna för bekämpandet av terrorism reviderades under juni 2017. EU 

menar att attackerna under 2015 och 2016 visade på att radikaliseringen 

måste bekämpas på både EU-nivå och nationell nivå. Anledningen till 

revideringen är också på grund av den ökad hotbild och syftet är då att 

politiken ska reflektera verkligheten. Under Europiska rådets möte i juni 

2017 förkastade rådet den senaste tidens terroristattacker och underströk sin 

hängivenhet i samarbeten på EU-nivå för att bekämpa radikalisering på nätet, 

motverka våldsbekräftande extremism, ta tag i finansieringen av terrorism 

och förbättra informationsutbytet. Under 2017 skedde det 207 genomförda 

eller misslyckade terroristattacker i Europa och 1219 personer greps med 

anledning av terrorism. Det europiska rådet och europiska unionens råd 

skriver på sin hemsida (2018) att EU har en viktig roll för att hjälpa 

medlemsländerna inom EU att svara på det hot som terrorism är. Redan i 

januari 2015 när en synagoga i Paris blev attackerad beslutade EU att 

förstärka sitt ansvar och driva igenom de bestämmelser som EU kommit 

överens om (Europiska rådet och Europiska Unionens råd, 2018).  
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Under februari 2015 hölls en debatt där EU ledarna debatterade vilken vägen 

var framåt för EU och dess politik mot terror. Här beslutades det om 

gemensamma riktlinjer hur arbetet skulle se ut under de nästkommande 

månaderna. Dessa riktlinjer innehöll följande: 

1. Säkerställa säkerheten för invånarna  

2. Förebyggande arbete mot radikalisering och skyddande av värden 

3. Samarbete med internationella partners 

(Europiska rådet och Europiska Unionens råd, 2018) 

6 Analys 

Här kommer det analysverktyget som presenterades i teorin användas för att 

koppla samman teori och det resultat som presenterades i föregående avsnitt. 

Analysverktyget bestod av fem delar vilket var följande: 1. Säkerhet genom 

makt som till exempel militärisk makt men kan även innebära andra 

maktmedel. 2. Överlevnad, ett defensivt handlande. 3. Självhjälp, ha en 

beredskap att kunna agera själv. 4. Agera utifrån sitt eget intresse, det egna 

intresset främst framför andra värden. 5. Säkerhet genom rädsla, detta uppnås 

genom att andra fruktar aktören. Mer detaljerad information om 

analysverktyget återfinns i teoridelen men upprepas kort här för att underlätta 

för läsaren. 

6.1 Säkerhet genom makt 
Makt är något som är svårt att mäta inom internationell politik och vad det är 

som ger en aktör stor makt kan vara ännu mer komplexet att mäta. Det finns 

flera parametrar som spelar in men inom realismen har det ofta reducerats 

ner till den militära kapaciteten en aktör har. EU har i sin politik mot terror 

inte fokuserat alls på den militära kraften, en strategi som till exempel USA 

tillämpade när de förde sitt ”War on terror” (Zahra 2011). Detta gör att 

utifrån ett perspektiv där militären är det centrala, har det inte kommit några 
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nya bestämmelser för att främja detta efter terrordådet i Paris 2015. När EU 

istället väljer att verka i områden där EU anser att det är rimligt att verka för 

att minska terrorism görs detta istället genom samarbete och förebyggande 

arbete i regionen istället för med militär makt försöka påverka något, detta 

stämmer inte överens med realismen. Men, precis som det beskrivs av Dunne 

och Schmidt (2017) kan också makt vara något annat även om det ofta har 

setts som just militärens kapacitet. Om fokuset istället riktas mot områden 

där det kan ses som om EU ökat sin makt utan att förändra den militära 

kapaciteten finns det några exempel. Genom att EU ökat sin övervakning 

online ger detta EU mer makt att kontrollera terrorism. Genom en tydligare 

övervakningsmakt ger detta EU chansen att upptäcka sådant man inte 

tidigare kunnat upptäcka och det gör också att en viss typ av tillvägagångsätt 

blir svårare när terror bedrivs. Att EU hör större koll på namndata är också 

en viss typ av makt där EU även där har större kontroll och där med en 

övervakningsmakt. Eftersom terroristisk aktivitet online kan ses som ett 

relativt nytt och växande fenomen är det naturligt att EU kämpar för att få en 

bättre kontroll och i förlängningen även makt online för att kunna stävja 

terrorismen.  

6.2 Överlevnad 
Det går att argumentera att allt som görs av EU när det gäller bekämpandet 

av terrorism görs på grund av överlevnad. En kan enkelt dra paralleller 

mellan mer strikt gränsbevakning och förebyggande arbete kring 

radikalisering till att detta genomförs på grund av intuitionen att skydda EU 

från terrorism och i förläningen görs detta för att skydda EU:s överlevnad. 

Allt som gör mot terrorism görs i slutändan för att skydda sitt eget och att 

minska riskerna till att terrorismen slår till mot en själv. I bestämmelsen om 

penningtvätt från 2015 är det till och med så att det uttrycks tydlig att detta 

görs för att skydda och värna. Överlevnad är först och främst en defensiv 

handling där syftet är att skydda.  Några exempel på detta är den defensiva 

inställningen att stärka de yttre gränser och bättre på gränskontrollerna. Detta 
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kan utifrån realismen tolkas som ett sätt att säkra och få bättre koll på vilka 

som tar sig in och ut ur EU med syfte att skydda invånarna och ett sätt för 

EU att säkra att inget oväntat händer och för att dra det ett steg till, säkra sin 

överlevnad. Att skydda sitt eget för den egna överlevanden är det 

huvudsakliga målet och en av de första sakerna som borde tas i beaktning om 

man har den utgångspunkten är att säkre de egna gränserna.  

6.3 Självhjälp 
Självhjälp syftar på att inom realismen anses världen vara anarkistisk och 

varje aktör måste lita på sig själv för att kunna agera när ett agerande krävs. 

Självhjälp är enligt realismen det enda som verkligen kan säkra sin egen 

säkerhet. Ett tydligt drag för att förbättra sin handelskraftighet gällande 

terrorism som EU genomfört är när de var benägna att anta den lag som gör 

det enklare att säkra och erhålla digitala bevis på ett snabbt sätt. Detta var 

något EU fick lära sig den hårda vägen efter attacken i Bryssel, att behovet 

av detta behövdes. Genom genomförandet av detta kan nu EU agera snabbare 

efter en attack. Det finns inget som tyder på någon offensiv självhjälp från 

EU:s sida utan snarare att hjälpa sig själv bli säkrare i framtiden. Att ha 

bättre kontroll på gränser samt att ha hårdare straff mot vapenhandel är en 

viss typ av självhjälp som gör det svårare att utföra attentat men självhjälp i 

benämningen att vara redo och kunna agera snabbt när något inträffar går 

inte att lokalisera. Istället fokuseras det på förebyggande arbete för att 

försvåra för terrorister att genomföra ett attentat.  

Utöver detta finns det inget som tydligt pekar på att EU gjort något mer än 

vad som redan är beslutat inom den valda tidsramen gällande självhjälp. I 

den politik som granskats står där ingenting om varken handelskraftighet vid 

en attack gällande blåljuspersonal eller svara på något kraftfullt sätt mot de 

som utfört attacken. Det kan självklart vara svårt eftersom terrorism kan vara 

en ensams gärning och därför är förebyggande arbete enklare men samtidigt 

går det åter igen att dra kopplingen till USA och NATO:s War on terror där 
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de förklarade krig mot terrorismen som svar efter 9/11. En anledning till att 

det inte finns så många förslag gällande detta kan också vara att EU består av 

medlemsländer och när någon av dessa länder drabbas är det upp till 

respektive land att förse med vad som behövs. Men precis som Frankrike 

gjorde efter attacken i Paris i november 2015, är det möjligt att ta hjälp 

genom att utlösa artikel 42§7 av fördraget från den Europiska Unionen som 

syftar på hjälp och assistans från andra medlemsländer. Faktumet kvarstår 

dock att detta fördraget inte är något nytt som uppkom efter attacken i Paris 

utan existerande redan tidigare därför går det inte att ta i beaktning för denna 

studien.  

6.4 Agera utifrån sitt eget intresse 
Att agera utifrån sitt eget intresse är när det egna intresset kommer först där 

beaktning av andra inte är så viktiga. Det vill säga att man tillexempel gör 

vad som aktören tycker är bäst för sig själv och tar inte resten av världen i 

beaktande. EU har i sin politik fokuserat på vad som ska säkerställas och 

behandlas hemma snarare än att gå ut i krig mot terrorismen där det är 

betydligt fler som drabbas, återigen kan kopplingen dras till hur USA 

agerade efter 9/11. Genom att säkra det som finns där hemma behöver EU 

inte ta hänsyn till fler än sig själv men det bör poängteras att genom att inför 

restriktioner och andra regler ”hemma” i kampen mot terrorism kan även den 

inhemska befolkningen drabbas. Ett exempel på detta är vapenlagarna som 

infördes kan ligga till grund för en striktare och hårdare vardag för jägare och 

samlare runt om i Europa (Svenska Dagbladet, 2016). I detta fallet har alltså 

EU agerat utifrån sitt intresse att försvåra för terrorn på bekostnad av 

bekvämligheten av vissa invånares intresse. Samma sak gäller även vid in 

och utresa i EU och extra kontroller där de skärpta gränskontrollerna vid 

Schengenområdets gränser där kontrollen mot relevanta databaser förbättras 

med syfte att ha bättre koll på vilka som passerar gränserna. Bättre koll på 

passager data samt hårdare regler kring förfalskning av ID kan göra att det 

blir mindre bekvämt för resenärer som reser till och från EU, detta för att det 
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egna intresset om att skydda EU från terrorism är större. Detta är 

hursomhelst inga större åtgärder där EU helt utan tankar på andra agerar 

utifrån sitt egenintresse eftersom det som genomförs görs genom 

förebyggande och säkrande på hemmaplan. Den politik som beslutats om 

utanför EU:s gränser görs som nämnt tidigare genom samarbeten och 

förebyggande arbete och det görs av egenintresse men det kan inte räknas 

som något agerande där EU struntar i resterande världen och gör vad de 

tycker är bäst utan att bry sig om några universella värden. Utan det är precis 

som det görs från EU:s sida när de jobbar förebyggande.  

6.5 Respekt genom rädsla  
Eftersom makt uppstår genom att andra fruktar en enligt realismen är det 

viktigt inom realismen att bli respekterad och få makt genom att visa sig 

stark. EU har genomfört en politik där de på fler områden gjort det hårdare 

och svårare att begå brott kopplat till terrorism. Tillexempel har handlingar 

som tidigare inte var straffbara numera blivit straffbara som organisera eller 

underlätta resor med syfte på terrorism, genomgå utbildningar i 

terroristsyften och att erbjuda eller hjälpa till med medel med anknytning till 

terroristverksamhet. Detta är tydliga bestämmelser med syfte att använda sin 

makt för att straffa och göra det svårare för personer att komma undan med 

terroristverksamhet. Detta i förläningen kan kopplas till realismens påstående 

att makt uppstår när andra fruktar en, i detta fallet fruktan att bli straffad. 

Samma sak gäller när EU beslutar om att införa hårdare vapenlagar och att 

angripa finansiering av terror. Detta för att påvisa att konsekvenser sker om 

en väljer att ägnas sig åt terroristisk verksamhet. Detta är ett sätt för EU att 

försöka stävja och sätta lite skräck i sina motståndare och inte bara de som 

utför dåden utan också personer som hjälper andra att planera och genomföra 

ett terrordåd. Detta kan enligt realismen ses som ett försök att använda sin 

makt för att göra terrorister lite mer rädda för konsekvenser och rädda för att 

bli upptäckta vilket skulle kunna göra att en viss attack inte utförs eftersom 

den som utför eller planerar att utföra ett attentat är rädd för konsekvenserna. 
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Utöver detta är det inte något som tydligt stödjer att EU sträva efter 

realismens tankesätt om att fred uppstår genom mycket makt och rädsla från 

andra. Istället har EU, som nämnts tidigare fokuserat en stor del av sin politik 

på förebyggande arbete med att försöka minska radikalisering, utmana 

våldsbejakande extremistiska ideologier, tillhandahålla icke-våldsalternativ, 

stöd till närstående till ungdomar som befinner sig i riskzonen för 

våldbejakande radikalisering samt samarbeta med olika tjänsteleverantörer 

för att bekämpa illegal hatpropaganda online.  

7 Slutsats 

Slutsatsen kommer sammanställa och sammanfatta vad som tagits upp i 

analysen och svara på frågeställningen.  

Denna uppsats har genom en analysmodell utifrån realism tagit sig an frågan 

huruvida EU:s politik mot terrorism rört sig mot en mer realistisk politik. 

Analysmodellerna visar på att det finns inslag av realism i den politik som 

förts efter 2015. Det är extra tydligt i vissa avseenden som till exempel att 

EU förstärkt sitt beskydd på hemmaplan med starkare gränskontroller och 

mer övervakning, med anledning till att skydda invånarna. Detta kan utifrån 

det resultat som presenteras ovan kopplas till realism. Allt som görs mot 

terrorism görs för att skydda från det och det stämmer bra överens med 

realismens tankesätt om överlevnad. EU har beslutat om mycket för att 

skydda och för deras överlevnad och i detta avseendet kan också politiken 

som förts i denna aspekten kopplas till realism. EU har också ökat sin 

beredskap på vissa plan till självhjälp för att kunna öka sin handelskraftighet 

som exemplet om att kunna erhålla digitala bevis snabbare. Det finns också 

vissa indikationer på att EU till viss mån har agerat utifrån sitt eget intresse 

och satt kampen mot terrorism före andra saker. För att få respekt och bevisa 

sin makt har EU genomfört bestämmelser som gör det möjligt att enklare 

straffa fler som ägnar sig åt terroristverksamhet och även detta stämmer bra 
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överens med realismens syn på hur en bör agera för att få andra aktörer att 

respektera dig. För att summera så finns det alltså flera punkter där EU och 

den politik som förts kan kopplas samman med hur realismen menar att en 

ska agera. Men det är också viktigt att betona att det finns flera områden som 

EU inte lagt någon större vikt vid efter 2015 som enligt realismen är viktiga. 

Det finns områden där EU satsat mer på samarbeten än andra 

tillvägagångsätt som inte stämmer överens med realismen. Till exempel har 

EU ökat samarbetet med tredjepartsländer i områden där det är rimligt enligt 

EU att verka för att minska terrorism. Några exempel är Medelhavsområdet, 

Mellanöstern, Nordafrika, Gulfstaterna och Sahel. Detta nämner även 

Wittendrop (2016) som menar att EU fångar in risker där terror visar sig vara 

ett hot. Dessa typer av samarbeten och förebyggande arbete är något som 

skulle vara svårt att hitta argumentet från en som har realismen som 

övertygelse. Detta är tydligt eftersom Tim Dunne och Brian C. Schmidt 

(2017) menar att en utav de viktigaste sakerna inom världspolitiken är 

självhjälp och att den enda som egentligen kan säkra sig egen säkerhet är en 

själv. Att då involvera sig i samarbeten och förebyggande arbete som kanske 

kan leda till något i framtiden och där andra är inblandade och påverkar din 

egen säkerhet är nästan motsatsen till realismens tankesätt. På denna punkten 

har inte EU alls fört en mer realistisk politik. Det finns också frågetecken 

kring EU:s självhjälpspolitik. Där finns områden där den politik som förts 

varit till för självhjälp, vilket redovisas i analysen, men där finns också 

många områden där, enligt realismen, annan politik kan föras. Till exempel 

nämner Tim Dunne och Brian C. Schmidt (2017) som nämnt ovan, vikten av 

att kunna lita på sig själv i en antarktisk värld. Det finns inga bestämmelser 

efter 2015 om själva upprustandet vid en potentiell attack utan politiken rör 

ofta områden för att förhindra det vid ett tidigt skede och inget vad som 

händer när attacken slår till. Det kan vara så eftersom EU kan anse att det är 

varje medlemslands uppgift för sig men enligt realismen är det viktigt att 

vara förberedd i den anarkistiska världen.  
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För att summera så visar analysen att det finns tydliga inslag av realism in 

den politik EU fört mot terrorism efter 2015. På flera punkter stämmer de 

bestämmelser och regler som genomförts av EU överens med realism. Men 

det finns också områden som den politik som förts inte alls passar vidare bra 

in i realismens mall. Men trots att allt inte är enigt med realismen blir ändå 

slutsatsen på denna studie att EU:s politik mot terrorism har rört sig i en 

realistisk riktning efter 2015. Allt stämmer inte överens med realismen men 

att politiken mot terrorism har efter 2015 realistiska inslag råder det inget 

tvivel om i analysen. Detta gör också att även om allt inte är enigt så finns 

det inslag och detta betyder också att politiken rört sig i en realistisk riktning. 

Det måste dock nämnas att den typ av politik EU fört inte kan likna den som 

USA förde efter 9/11 där realismen var väldigt tydlig enlig Zahra (2011). Så 

långt går inte EU men faktum kvarstår ändå att delar av den politik som förts 

efter 2015 går att koppla ihop med realismen. 

En del av studiens syfte var att studera vilket sätt EU fört sin politik mot 

terrorism efter 2015 vilket studien bidrar med. Cross (2017) menade att något 

förändrats i EU:s sätt att se på sin politik mot terrorism inom vissa områden 

under 2015–2016. Studien har inte fokuserat på tiden innan och kan därför 

inte säga något om det har förändrats jämfört med tidigare men en kan se att 

områden som information och gränskontroll har varit en hög prioritet, något 

Cross (2017) styrker. Studien fångar också in EU:s satsning online där en 

kan se flera nya hot. Combs (2018) menar att dagens terrorism idag har stor 

kompetens inom data och IT, något även EU verkar ha uppdagat.  

Ämnet som studien undersökt är ett ämne som bör hållas ett extra öga på 

under nästkommande år. Hur EU:s framtida agerande mot terrorism ser ut 

beror på i vilken utsträckning terrorismen fortsätter att slå till eller om den 

rentav minskar. Saker inom en organisation likt EU kan ta tid att 

implementera och det är då intressant att se om detta mönster fortsätter eller 

om det avtar. Studien har inte bara tillfört en djupare insyn i EU:s moderna 
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arbete mot terror men också ett svar på om politiken kan förstås utifrån 

realismen, där både realistisk politik fanns men också inslag av något annat 

som förespråkar samarbeten. Forskningen kan i fortsättningen följa 

utvecklingen för att se om EU:s politik mot terrorism fortsätter gå mot en 

realistisk politik.  

Denna studie har bidragit med forskning och förståelse kring EU:s politik 

mot terror efter 2015. Denna studie har visat att det finns inslag av realismen 

i den politik EU för mot terror men studien har också visat att där finns 

områden som inte alls är enig med realismen. Eftersom studien baseras på 

senare tidens politik gör detta också studien aktuell. Davis Cross (2017) har 

också analyserat politiken inom den tidsramen som denna studien också 

fokuserar på och påtalar att det skett förändringar. Denna studien tar det ett 

steg längre och adderar vilken typ av förändringar som genomförts. Denna 

studien missar dock att lyfta andra teorier och fokuserar endast på realism. 

Något som framtida studier kan lyfta. 
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