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Abstract 

Uppsatsen är en kvalitativ studie av internt ledarskap i krislägen inom den Europeiska 

Unionen. Studien fokuserar på utvalda, aktuella kriser som drabbat Europeiska Unionen under 

senare år – främst Eurokrisen (2010-), Migrationskrisen (2015-), Köpenhamnsdilemmat 

(2015-) samt Brexit (2016-). Det undersökta materialet utgörs främst av tal som Europeiska 

Unionens främsta ledare hållit till medlemsstaterna. Även toppmötesdeklarationer och 

pressmeddelanden från samma ledare inom Europeiska Unionen undersöks. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka vilken typ av internt ledarskap inom den Europeiska Unionen som 

framkommer i krislägen samt vilka målsättningar Europeiska Unionens ledare framhåller och 

fokuserar på i krislägen. Även huruvida det förekommer skillnad mellan Europeiska 

Kommissionens respektive Europeiska Rådets ledarskap undersöks. Det empiriska materialet 

visar att Europeiska Unionen använder sig av flera typer av ledarskapsstrategier i krislägen. 

Tendenser visar på att den idébaserade ledarskapsstrategin samt den strukturella 

resursbaserade (strategiska) ledarskapsstrategin används i viss mån i krislägen. Ingen tydlig 

skillnad mellan Europeiska Kommission respektive Europeiska Rådet kunde fastställas, dock 

endast tendenser.     
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1. Inledning 

 

Europeiska Unionen är en komplex sammanslutning. Med sina 28 medlemsstater utspridda 

över ett stort geografiskt område och med vitt skilda kulturer, språk och politiska 

uppfattningar, utgör Europeiska Unionen något av ett unikt, konstitutionellt experiment. 

Vikten av att visa prov på tydligt ledarskap inom en union som den Europeiska är stor. Där 

många olika nationella intressen florerar är det Europeiska Unionens ledares uppgift att finna 

gemensamma nämnare och värderingar för medlemsstaterna att ansluta sig till. Det interna 

ledarskapet inom Europeiska Unionen sker mellan de olika institutionerna och 

medlemsstaterna. Europeiska Unionen kan närmast liknas vid en sammanlänkning av 

mellanstatlighet och överstatlighet, där dessa båda nivåer opererar sida vid sida. Detta innebär 

även att det interna ledarskapet inom Europeiska Unionen kan fungera på flera olika sätt, 

beroende på vilken institution som avses. Hur fungerar då detta interna ledarskap beroende på 

vilken institution som undersöks – hur tar sig detta ledarskap uttryck?          

 

En union, likt den Europeiska, möter ständigt nya kriser. I denna uppsats studeras några av de 

pågående kriser som Europeiska Unionen arbetar med vid dags dato. Hur framstår det interna 

ledarskapet inom Europeiska Unionen vid krislägen? I exempelvis Tallbergs tidigare 

forskning kring ett angränsande ämne visar resultaten att medlemsstater inom Europeiska 

Unionen i krislägen, i vissa fall, till trots frångår de uppsatta och förväntade värderingar som 

Unionen står för. Detta gör de för att skydda sina viktigaste nationella intressen i krislägen 

(Tallberg, 2006, s. 207).  

 

Vilka ledarskapsstrategier avspeglas i de uttalanden som Europeiska Unionens ledare 

adresserar till medlemsstaterna? Visar Europeiska Unionens ledare prov på ledarskap vid 

kritiska lägen genom sina uttalanden till medlemsstaterna? Detta är problemformuleringar 

som i ett komprimerat format, skulle kunna bidra till statsvetenskaplig relevans i och med 

dess höga aktualitet i Europeiska Unionen idag. Studien indikerar möjligen även i vilken 

riktning Europeiska Unionen är på väg inför framtiden.  

 

Ett exempel på hur Europeiska Unionen i nutid har visat prov på internt ledarskap är den 

aktuella situationen med Polen. Här har det så kallade Köpenhamnsdilemmat dragits till dess 

yttersta spets, då Polen vägrat följa EU-direktiv och Europeiska Unionen då slutligen har 

tvingats att aktivera den så kallade Artikel 7 i Lissabonfördraget för att lösa krisen  
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(European Commission, 2017, A). Detta är inte bara ett tydligt exempel på hur det interna 

ledarskapet inom Europeiska Unionen tar sig uttryck. Detta är även ett exempel på hur en av 

flera ledarskapsstrategier kan appliceras för att nå särskilda målsättningar inom Europeiska 

Unionen. Det aktuella fallet vittnar om den strukturellt resursbaserade ledarskapsstrategin, 

där en belöning eller bestraffning uttrycks genom ledarskapet. En annan viktig 

ledarskapsstrategi som kan appliceras är den idébaserade. Inom den idébaserade strategin är 

det istället nya perspektiv och värderingar som är avgörande för ledarskapet. Uppsatsens syfte 

är således att undersöka hur dessa ledarskapsstrategier tar sig uttryck i material med 

Europeiska Kommissionen respektive Europeiska Rådet som avsändare. Skiljer sig 

ledarskapsstrategierna åt beroende på vilken institution som undersöks? Eller återfinns en och 

samma ledarskapsstrategi genomgående hos båda institutionerna?   

 

1.1. Syfte 

 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hur det interna ledarskapet i krislägen 

inom Europeiska Unionen tar sig uttryck samt hur målsättningar formuleras genom den 

kommunikation som sänds ut från Europeiska Unionen till medlemsstaterna. Fokus, 

primärmaterial och avgränsning för studien återfinns främst kring aktuella kriser inom den 

Europeiska Unionen, såsom huvudsakligen Eurokrisen, Migrationskrisen, 

Köpenhamnsdilemmat samt Brexit.  

 

1.2. Frågeställningar  

 

De frågeställningar som kommer att besvaras i den här kandidatuppsatsen är följande: 

 

- Vilka ledarskapsstrategier förekommer i kommunikationen som Europeiska Unionen 

sänder ut till medlemsstaterna i krislägen?  

 

- Vilken eller vilka ledarskapsstrategier förekommer i krislägen beroende på vilken 

institution (Europeiska Kommissionen och Europeiska Rådet) som undersöks? 

 

- Vilka målsättningar fokuseras Europeiska Unionens ledarskap mot i krislägen? 
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1.3. Disposition 

 

Uppsatsen är uppbyggd på ett sådant sätt att ämnet initialt presenteras. Sedan presenteras 

undersökningens syfte och frågeställningar, följt av ett avsnitt rörande bakgrund till 

uppsatsämnet. Sedan följer ett avsnitt innehållande ett teoretiskt ramverk för underökningen, 

där såväl tidigare forskning som ledarskapsteori behandlas. Därefter följer metodavsnittet och 

den empiriska undersökningen, följt av en avslutning i form av besvarande av uppsatsfrågorna 

i analysen och slutsatserna. Även ett stycke rörande framtida forskning återfinns i samband 

med detta avslutande avsnitt.                 
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2. Bakgrund 

 

2.1. EU:s fyra kriser 

 

Eurokrisen är den kris vars effekter märktes tydligt inom Europeiska Unionen omkring år 

2010. Överkonsumtion, statlig samt privat överbelåning och riskabla investeringar inom de 

sydeuropeiska länderna (de så kallade PIGS-länderna – Portugal, Italien, Grekland och 

Spanien) hade nått sin kulmen vid 2010 då Eurokrisen blev ett faktum. Dessa länder stod inför 

statlig bankrutt och kollaps, vilket hotade även hela Europeiska Unionen då dessa krisländer 

var medlemsstater. Europeiska Unionen har alltjämt sedan år 2010 konstruerat olika 

”räddnings- och sparpaket” för att stötta ekonomierna i dessa sydeuropeiska länder. Stora 

summor har betalats ut till dessa länder, vilket många gånger till trots har misslyckats att få 

dessa medlemsstater på fötter igen. Eurokrisen har skapat konflikter medlemsstater emellan, 

då det finns de länder som flertalet gånger agerar som finansiella bidragsgivare, medan 

medlemsstater som är mottagare har misslyckas att återupprätta sina ekonomier trots dessa 

bidrag. Sådant sätter det europeiska förtroendet medlemsstater emellan på prov (Bulmer & 

Lequesne, 2013).  

 

Migrationskrisen är en kris som bröt ut på allvar i Europa (och stora delar av övriga världen) 

runt år 2015. Krig och förtryck i delar av Mellanöstern, Afrika samt andra utsatta områden, 

tvingade många människor på flykt från sina hemländer. Aldrig förr i världshistorien hade så 

många människor befunnit sig på flykt som under denna period. Många människor sökte sig 

mot Europa via olika färdvägar, vilket skapade ett stort flyktingtryck mot Europa och 

Europeiska Unionen. Europeiska Unionen stod oförberedd inför det asyltryck som den 

skenande migrationen innebar och krisen bröt då ut på allvar (Müller, 2015).  

 

I samband med Migrationskrisen bröt i dess kölvatten även en annan kris ut – det så kallade 

Köpenhamnsdilemmat. När det stod klart för Europeiska Unionen att antalet flyktingar till 

Europa var oförenligt med tidigare regler enligt Dublinförordningen, tvingade Europeiska 

Unionen att börja fördela kvotflyktingar till alla medlemsstater. I och med detta lyftes frågan 

kring invandring till de forna Sovjetstaterna, som då motsatte sig Europeiska Unionens krav 

på att ta emot flyktingar. Därmed motsade de även Köpenhamnskriterierna, vilka alla 

medlemsstater skriftligen har undertecknat att följa som medlemmar i Europeiska Unionen. 

Detta i sig utlöste en kris för Europeiska Unionen, då vissa medlemsstater vägrade följa 
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beslut. Därtill fanns inga uppsatta EU-regler eller -lagar som kunde råda bot på denna 

olydnad. I kombination med Migrationskrisen blev Köpenhamnsdilemmat en förödande kris 

för Europeiska Unionen (Müller, 2015, s. 142).  

 

Brexitkrisen är den senast tillkomna krisen inom Europeiska Unionen. Brexit innebär ett 

utträde för Storbritanniens räkning ur det europeiska samarbetet. Utträdet ur Europeiska 

Unionen är beräknat att inträffa år 2019. Dessförinnan ska en rad komplicerade förhandlingar 

genomföras om viktiga villkor som Storbritannien respektive Europeiska Unionen värnar 

särskilt om. Den främsta anledningen till att Brexit utgör en kris för det europeiska samarbetet 

är på grund av att det aldrig skett ett medlemsutträde ur Europeiska Unionen förut. Därav 

saknas klara riktlinjer för hur utträdet ska gå till samt på vilka villkor som utträdet ska ske. 

Risken att fler medlemsstater ska vilja träda ur det europeiska samarbetet är överhängande för 

Europeiska Unionen om det blir en så kallad ”Soft Brexit”. Samtidigt förväntas Europeiska 

Unionen att vilja värna om goda förbindelser med Storbritannien då de fortfarande tillhör 

europeiskt territorium och utgör en viktig ekonomisk motor och handelspartner i Europa m.m. 

På grund av detta är en så kallad ”Hard Brexit” inte heller att föredra (SIEPS, 2017, s. 5).  

 

En intressant aspekt kan anses vara att dessa kriser även är länkade och går in i varandra. En 

ekonomisk kris utlöses och skapar missnöje medlemsstater emellan. Ett hot utifrån skapar en 

migrationskris där medlemsstaterna åter igen har svårt att samarbeta, vilket i sin tur utlöser en 

vägran av medlemsstaterna att ställa upp för Europeiska Unionen i kris. Omfattande migration 

i kombination med redan pyrande missnöje kring europasamarbetet utgör en grogrund för 

protektionism och nationalism, vilket vid dags dato har utvecklats till Storbritanniens beslut 

att lämna Europeiska Unionen. 
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3. Teoretiskt ramverk 

 

3.1. Tidigare forskning 

 

Det finns ett begränsat utbud av tidigare forskning inom mitt specifika uppsatsämne - 

nämligen internt ledarskap inom Europeiska Unionen. Det går dock att återfinna tidigare 

forskning kring Europeiska Unionen och dess ledarskap – både externt sådant och inramat i 

specifika fallstudier. Om än dock inte likartad med min egen studie – dvs. internt ledarskap.   

 

Den tidigare forskning som återfinns inom ämnesområdet ledarskap i förhållande till 

Europeiska Unionen samt medlemsstaterna, är bland annat forskningsarbetet Leadership and 

Negotiation in the European Union av Jonas Tallberg. I Tallbergs forskningsarbete undersöks 

ledarskap inom den Europeiska Unionen genom ett antal utvalda fallstudier. Studiens främsta 

fokus återfinns vid det roterande ordförandeskapet inom Ministerrådet – ett fenomen som 

visar sig vara gynnsamt för de nationella regeringarna i sin maktposition gentemot Europeiska 

Unionens ”byråkratiska” ledarskap. Vidare visar studien även att den maktposition som de 

nationella parlamenten införskaffar sig genom det roterande ordförandeskapet i Ministerrådet, 

även gynnar nationella intressen samt bidrar till att göra dessa hörda även på den 

internationella arenan. Tallberg undersöker en form av maktbalans mellan de nationella 

regeringarna och Europeiska Unionens ”överstatliga” ledarskap. Det är framförallt 

förhandlingarna mellan medlemsstaterna och Europeiska Unionen som avhandlas i den 

aktuella studien samt hur dessa påverkas av det roterande ordförandeskapet. Tallberg 

undersöker ur ett Rational Choice-perspektiv hur nationella parlament når egen vinning 

genom det roterande ordförandekapet (Tallberg, 2006, s. 207).    

  

’The evidence strongly supports an understanding of the chairmanship as a power platform in 

multilateral decision-making, enabling formal leaders to shape the outcomes of international 

negotiations.’ (Tallberg, 2006, s. 207) 

 

Dock menar Tallberg att det roterande ordförandeskapet inte ska uppfattas som det enda 

viktiga verktyget för Europeiska Unionen att hantera sina demokrati- och legitimitetsproblem 

på. Det finns andra viktiga aspekter av det europeiska ledarskapet att ta i beaktande. Inte 

heller bör det roterande ordförandeskapet ses som ett incitament för medlemsstatens 

egenvinning. Tallbergs forskning visar att interna informella normer samt värderingar om 
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hur medlemsstater bör agera på den europeiska arenan, spelar in i hur ordförandelandet väljer 

att agera. Sociala normer som bildas inom Europeiska Unionen spelar en stor roll för hur 

medlemsländerna de facto agerar och för fram sina ståndpunkter. Medlemsstaterna är enligt 

Tallberg väl medvetna om Europeiska Unionens normer och värderingar samt att 

medlemsstaterna förväntas att agera neutralt i de flesta frågor på Europeiska Unionens 

agenda. Dock väljer medlemsstaterna i krislägen att framhålla sina egna viktigaste nationella 

intressen före neutralitetsprincipen och åsidosätter därmed Europeiska Unionens interna 

normer och värderingar (Tallberg, 2006, s. 207).   

 

I artikeln Leadership and International Cooperation av Parker & Karlsson, som återfinns i 

boken The Oxford Handbook of Political Leadership av Rhodes & Hart, undersöks relevansen 

och vikten av väl fungerande ledarskap. Undersökningen visar att ledarskap spelar en viktig 

roll för en organisation när det gäller att kunna representera sig som en aktör på den 

internationella arenan. Den nämnda forskningen visar att flertalet av dagens aktuella 

världsproblem endast kan lösas genom gott ledarskap och samarbete nationer, institutioner 

och organisationer emellan. Ledarskapet beskrivs som en viktig komponent för internationella 

organisationer att bli framgångsrika. Ledaren visar genom normer, värderingar och praxis 

följarna mot ett specifikt mål eller mening. Dock visar studien att såväl ledaren som följarna 

är av likavärdig betydelse för kvaliteten av ledarskapet. Utan följare skapas ingen ledare samt 

följarna måste tillåta sig att bli ledda av en ledare. Därför handlar ledarskapet om en 

förhållandesituation där båda parter är lika viktiga. Enligt undersökningen är det viktigt att 

ledaren är legitim enligt följarna – att ledaren har mandat för sin ledarposition (Rhodes & 

Hart, 2014, s. 582).          

Även artikeln Climate Change Leaders and Followers: Leadership Recognition and Selection 

in the UNFCCC Negotiations studerar en liknande problematik kring hur ledarskapet fungerar 

inom internationella organisationer (Parker et al., 2015). 

 

I Assessing the European Union’s Global Climate Change Leadership: from Copenhagen to 

the Paris Agreement, omnämns Europeiska Unionen som ledare i förhållande till 

medlemsstaterna. Dock har studien – liksom de övriga studierna i den tidigare forskningen – 

ett externt perspektiv på det europeiska ledarskapet. Studien diskuterar Europeiska Unionens 

ledarskap i klimatförändringsfrågan. Detta är en diskussion där Europeiska Unionens 

ledarskap har såväl positiva som negativa aspekter och inverkningar. Europeiska Unionen 
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visar på ett internationellt ledarskap, där unionen tar ledningen för en global, viktig och 

aktuell fråga (Parker et al., 2017).  

 

 3.2. Ledarskapsteori 

 

Den teori som jag har valt att använda för det aktuella uppsatsämnet är ledarskapsteori. Inom 

denna teoribildning förekommer främst tre underkategorier (eller typvärden) av ledarskap 

(ledarskapsteori): Instrumentellt baserat ledarskap, idébaserat ledarskap samt strukturellt 

resursbaserat ledarskap (Rhodes & Hart, 2014, s. 585).  

 

Det instrumentellt baserade ledarskapet inbegriper att ledaren själv föregår med gott exempel. 

Ledaren agerar som ett föredöme och visar på så sätt hur följarna bör agera. Detta är även ett 

sätt för ledaren att visa sin hängivenhet i ett specifikt projekt genom att själv bana väg för 

goda handlingar för följarna att upprepa. Effekten av det instrumentellt baserade ledarskapet 

mäts vanligen i individuella egenskaper, status och uppoffring (Rhodes & Hart, 2014, s. 585).   

 

Idébaserat ledarskap innefattar de tankemönster som finns kring ett visst problem. Dvs. 

ledaren försöker skapa nya uppfattningar kring problemet och försöker få följarna att se 

alternativa och innovativa lösningar på problemet. Det idébaserade ledarskapet bygger på en 

tydlig värdegrund från ledare till följare att sluta upp kring. Det är här viktigt för ledaren att 

synliggöra problemet och dess olika dimensioner för följarna (Rhodes & Hart, 2014, s. 585).   

   

Det strukturella, resursbaserade ledarskapet – även kallad det strategiska – bygger på en 

form av ”morot-och-piska-förhållande” mellan ledaren och följaren. Genom strategiska och 

taktiska handlingar kan ledaren få följaren med sig mot ett gemensamt uppsatt mål. Ett 

exempel på ”bestraffning” inom Europeiska Unionen kan vara sanktioner riktade mot en 

enskild medlemsstat (Rhodes & Hart, 2014, s. 585).      

 

Underdal beskiver ledarskapet som en process där ledare och följare arbetar mot samma mål – 

ett gemensamt mål. De ”uppoffringar” som ledare och följare genomför tillsammans avgör 

kvaliteten på ledarskapet. Ledaren bör inte endast försöka övertyga följarna om ”rätt” väg att 

gå – ledaren bör även göra vissa uppoffringar under vägen för att följarna ska se att ledaren är 

seriös i sitt ledarskap (Underdal, 1994). Joseph S. Nye beskriver även detta som ”shared 

leadership” – dvs. ledaren och följarna tillsammans skapar ledarskapet (Nye, 2008, s. 2). Nye 
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beskriver ledarskapet vidare som ett sammankallande av människor i syfte att fokusera mot 

samma målsättning. De gemensamma målsättningar som ledaren och följarna har, kan i vissa 

fall te sig komplexa – ledarens uppgift blir då att få följarna att inse att de tjänar på att följa 

ledaren mot ett gemensamt uppsatt mål. Den primära målsättningen kan te sig annorlunda än 

de underliggande mer komplexa målsättningarna som alla tjänar på att sträva mot (Nye, 2008, 

s. 18).  

 

En kort sammanfattning och motivering till varför det således vore statsvetenskapligt 

intressant att undersöka just det interna ledarskapet inom Europeiska Unionen torde vara att 

det tidigare inte utarbetats så omfattande forskning inom detta specifika område. Följaktligen 

ämnar jag bidra med en studie som avhandlar just detta snäva ämne. 
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4. Metod  

 

4.1. Kvalitativ innehållsanalys 

 

För denna avgränsade studie har jag valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys – mer 

specifikt benämnd som tolkande kvalitativ innehållsanalys. Denna metod kan anses lämpa sig 

väl när text ska undersökas, eftersom denna ger utrymme för djupgående reflektion och 

förståelse (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). Den kvalitativa innehållsanalysen opererar 

genom att underliggande budskap – meningsbärande enheter – i den givna texten, identifieras 

(Esaiasson et al., 2017, s. 211). Kvalitativ innehållsanalys kan undersöka manifesta 

(observerbara) eller latenta (underliggande) budskap. Den här studien fokuserar främst på 

latenta budskap, men kartlägger även det som är observerbart. Vid tillämpning av denna 

metod bygger analysprocessen på att text kategoriseras utifrån hur frekvent exempelvis 

normer, uttryck – eller i detta specifika fall – händelser (dvs. kriser) förekommer. Likheter 

och olikheter identifieras vid tillämpning av kategoriseringarna (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 50). Normer kan identifieras som sociala koder som förekommer inom en viss grupp 

individer (Esaiasson et al., 2017, s. 219).     

 

Kvalitativ innehållsanalys kan vara ett lämpligt metodologiskt redskap vid statsvetenskapliga 

studier i form av analys av offentliga dokument, där underliggande (latenta) budskap ska 

identifieras (Bryman, 2008, s. 495). Enligt Bergström & Boréus (2012, s. 24) kan kvalitativ 

innehållsanalys med fördel appliceras vid studier av hur myndighetsutövande institutioner 

talar till medborgare. Metoden kan även anses lämpa sig väl gällande undersökning av tal 

eller uttalanden då det gäller att avgöra vad som är väsentligt och viktigt i materialet som 

helhet (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). 

 

I krislägen förändras oftast beteenden samt prioriteringar och för att förstå hur dessa 

förändringar sker kan – som i denna statsvetenskapliga studie – information i dokument (dvs. 

politiska offentliga tal, pressmeddelanden och toppmötesdeklarationer) undersökas. Det är 

inte ovanligt att ledarskap förstärks i kristider, då det finns ett mer påtagligt behov av detta. 

Prioriteringar skiftas och ledare förväntas ta ett steg framåt och leverera en lösning på krisen 

(Boin et al., 2016).  
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Det aktuella undersökningsmaterialet i den här uppsatsen med dess specifika frågeställningar 

är kopplade till uttalanden av Europeiska Unionens ledare. Det är i den kvalitativa 

innehållsanalytiska metoden viktigt att begripa såväl helheten av texten, som bakomliggande 

teman och budskap i texten. Vid användandet av kvalitativ metod bör undersökaren vara 

uppmärksam på vilka tolkningar som denne gör, då det finns risk för tendenser till 

subjektivitet. Undersökarens förutfattade meningar kan i viss mån påverka tolkningarna  

(Esaiasson et al., 2017, s. 223). Jag valt att koda materialet utifrån kategorier enligt den 

kvalitativa innehållsanalysmetoden. Kategoriseringarna är baserade på vilka likheter och 

olikheter som går att finna i relevant insamlad data. Kategoriseringarna utförs för att lättare 

kunna analysera data när det handlar om en större mängd material (Esaiasson et al., 2017, s. 

223).  

 

4.2. Analysverktyg 

 

För att kunna utföra en empirisk undersökning på materialet genom att använda den 

kvalitativa innehållsanalysmetoden, krävs ett väl utvecklat analysverktyg. För att kunna 

identifiera bakomliggande budskap (meningsbärande enheter) i texten och för att få svar på 

studiens övergripande syfte, bör ett antal frågeställningar ställas till det utvalda materialet 

(Esaiasson et al., 2017, s. 211). När denna form av operationalisering av den kvalitativa 

innehållsanalysmetoden sker på det valda materialet bör således kärnan i det interna 

ledarskapet inom Europeiska Unionen kunna identifieras. Att finna de dolda budskapen i 

texten blir här väsentligt för att nå tillförlitliga resultat. På detta sätt förväntar jag mig att 

utförligt kunna svara på frågeställningen kring vilka former av ledarskapsstrategier som 

Europeiska Unionen framhåller gentemot medlemsstaterna. Att kunna se återkommande 

budskap i talen, pressmeddelanden och toppmötesdeklarationer bör kunna bidra till att finna 

teman i normer och även målsättningar i Europeiska Unionens interna ledarskap. 

Analysverktyget som ska möjliggöra en empirisk undersökning på materialet är utarbetat 

utifrån det teoretiska underlaget samt de övergripande frågeställningar som uppsatsen ämnar 

finna svar på (Esaiasson et al., 2017, s. 212). På så sätt undersöks budskapen i materialet och 

sammanvävs med det teoretiska underlaget som här återfinns i ledarskapsteori. Vidare kan 

detta sammantaget generera ett övergripande resultat och även en grundad analys.  
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Analysverktyget består således av följande operationaliserade frågeställningar: 

 

- Hur uttrycks i texterna vilka ledarskapsstrategier som förekommer i krislägen? 

 

1) Hur synliggörs den strukturella resursbaserade ledarskapsstrategin i texterna? 

2) Hur synliggörs den idébaserade ledarskapsstrategin i texterna?  

 

- Hur uttrycker Europeiska Kommissionen respektive Europeiska Rådet ledarskap i 

krislägen genom texterna?  

 

1) På vilka sätt talar Europeiska Kommissionens texter om de aktuella kriserna?  

2) På vilka sätt talar Europeiska Rådets texter om de aktuella kriserna?  

 

- Hur uttrycks i texterna vilka målsättningar som förekommer i krislägen?  

 

1) Vad kan identifieras som målsättningar i texterna kopplat till krislägen? 
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4.3. Material och urval 

Undersökningen kommer att grunda sig på studier av material i form av tal, 

toppmötesdeklarationer och pressmeddelanden från två av Europeiska Unionens institutioner 

och dess ledare. För att kunna undersöka hur det interna ledarskapet har tagit sig uttryck från 

Europeiska Unionens sida gentemot medlemsstaterna, anser jag att det är viktigt att utgå från 

material avsänt från ledarna själva. Kombinationen av tal, pressmeddelanden och 

toppmötesdeklarationer tillsammans med teoretisk bakgrund i ledarskapsteori, kan ge svar på 

uppsatsens frågeställningar. Materialet för undersökningen har därmed främst hämtats från 

Europeiska Unionens webbplats – där fokus har varit på Europeiska Kommissionen samt 

Europeiska Rådet.  

 

Den främsta anledningen till att jag har valt tal, pressmeddelanden och 

toppmötesdeklarationer som material är för att detta material är offentliga dokument samt kan 

lämpa sig för denna typ av undersökning. Annat undersökningsmaterial vore möjligen 

svåråtkomligt, såsom interna dokument kring Europeiska Unionens ledarskapsstrategier etc. 

De strategiskt viktiga tal, toppmötesdeklarationer och pressmeddelanden som jag har valt ut 

för undersökningen syftar till att besvara hur Europeiska Unionens interna ledarskap i 

krislägen tar sig uttryck i förhållande till medlemsstaterna samt vilka värderingar som på så 

vis avspeglar de mål som Europeiska Unionen arbetar mot. Anledningen till att jag har valt att 

fokusera studien på krislägen inom Europeiska Unionen, är att när det interna ledarskapet 

sätts på prov i krislägen tar detta sig uttryck tydligare. Dock bör tilläggas att just av denna 

anledning framkommer en ”speciell” typ av ledarskap – dvs. en typ som endast framkommer i 

krislägen. Detta innebär att ledarskapet i krislägen inte nödvändigtvis behöver vara det samma 

som i ”normallägen”. En viktig del av min undersökning inkluderar att se hur Europeiska 

Unionen har fört fram budskap samt målsättningar genom tal, toppmötesdeklarationer och 

pressmeddelanden till medlemsstaterna. Talen – och i viss mån även pressmeddelandena och 

toppmötesdeklarationerna – inkluderar ledarnas egna ord och därmed deras egen version av 

vilken typ av ledarskap de vill framhålla gentemot medlemsstaterna. Att undersöka tal, 

toppmötesdeklarationer och pressmeddelanden publicerade av Europeiska Unionen är 

lättåtkomligt och sedan tidigare validerat material, vilket gjorde att valet av material var 

relativt okomplicerat.       
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Anledningen till att jag har valt just aktuella kriser att fokusera på är för att materialet kring 

dessa har varit mer lättåtkomligt än om jag skulle ha undersökt äldre kriser. Att valet föll på 

just Eurokrisen, Migrationskrisen, Köpenhamnsdilemmat samt Brexit är att det är fyra mycket 

aktuella kriser utan klar utgång. Dessa fyra kriser har den gemensamma nämnaren att de har 

satt Europeiska Unionens solidaritet på prov samt ställt det interna ledarskapet på sin yttersta 

spets. Det är vid dags dato fyra pågående kriser som fungerar som en sorts vattendelare både 

medlemsstater emellan samt Europeiska Unionen och medlemsstaterna emellan. Frågan kring 

hur medlemsstaterna ska hjälpas åt att lösa dessa kriser, har i flera fall utvecklats till att 

istället handla om ”medlem eller icke-medlem i Europeiska Unionen” (som avspeglas i 

exempelvis Brexitfrågan). Detta kan ge känslan av hur allvarlig situationen är genom dessa 

kriser för Europeiska Unionen på sikt.  

 

Det material som har använts till den följande empiriska undersökningen är hämtat från 

Europeiska Unionens egen webbplats – med fokus på Europeiska Kommissionen samt 

Europeiska Rådet. Materialet består av alla (för årtalen 2010-2017) State of the Union-tal av 

framförallt José Manuel Barroso och Jean-Claude Juncker samt flera stycken utvalda 

pressmeddelanden eller uttalanden (kopplade till kriserna) av Herman Van Rompuy och 

Donald Tusk. Även ett urval av toppmötesdeklarationer för åren 2010-2017 av Europeiska 

Rådet undersöks. Dessa ges ut i ett antal av ca 5-13 stycken per år. Jag har valt att analysera 

en toppmötesdeklaration från början av det aktuella undersökningsåret och en 

toppmötesdeklaration från slutet av det aktuella undersökningsåret. Detta urval har utförts 

eftersom det bäst ramar in det aktuella undersökningsåret.  

 

Tidsspannet för undersökningsmaterialet sträcker sig från år 2010-2017. Notera dock att State 

of the Union-talet för år 2014 utgick från Europeiska Unionens agenda pga. 

ordförandeskapsbyte. State of the Union-talet år 2010 var det första State of the Union-tal som 

hållits inom Europeiska Unionen – från institutionerna till medlemsstaterna. Denna typ av tal 

är tilltänkt att sätta agendan för Europeiska Unionens arbete för det nästkommande året 

(Barroso, 2010). Urvalet av undersökningsmaterial har skett genom att endast undersöka 

material kopplat till de pågående kriserna inom Europeiska Unionen. I talen, 

toppmötesdeklarationerna och pressmeddelandena analyserar jag citat, text och uttalanden 

som är av särskild betydelse för att kunna se underliggande budskap. Jag har valt att begränsa 

mig till ett fåtal pressmeddelanden (6 stycken) och fokuserar därmed endast på några av de 

för min undersöknings viktigaste uttalanden och händelser. Däremot undersöks alla 
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tillgängliga (7 stycken) State of the Union-tal samt flertalet toppmötesdeklarationer (2 stycken 

per år, dvs. 16 stycken totalt) för de angivna åren. Detta ger ett urval på totalt 29 stycken 

dokument.  

 

4.4. Avgränsningar  

Undersökningen inriktas mot Europeiska Unionen och dess interna ledarskap – därmed 

utelämnas Europeiska Unionens externa roll som en internationell aktör i denna 

undersökning. De ledare som är mest framstående i de tal, pressmeddelanden och 

toppmötesdeklarationer som undersöks i uppsatsen är José Manuel Barroso, Jean-Claude 

Juncker, Herman Van Rompuy och Donald Tusk. Dessa ledare representerar Europeiska 

Kommissionen respektive Europeiska Rådet, vilka i detta avseende är Europeiska Unionens 

främsta institutioner gällande internt ledarskap. Det empiriska materialet är avgränsat till ett 

urval av material från dessa fyra kriser; Eurokrisen, Migrationskrisen, Köpenhamnsdilemmat 

samt Brexit. Därmed undersöks inte allt befintligt och tillgängligt material som finns att tillgå 

kring dessa kriser, då detta hade gått utanför uppsatsens tidsramar.  

 

Undersökningsåren som berörs är år 2010 och framåt. Detta urval har gjorts eftersom 

effekterna av Eurokrisen började bli påtagliga runt år 2010 och har sedan dess pågått parallellt 

med de övriga tre kriserna fram tills dags dato. Anledningen till att jag har valt framförallt 

State of the Union som standard för de utvalda talen, är för att dessa representerar Europeiska 

Unionens hållning i väsentliga frågor samt avspeglar ledarskapet på ett representativt sätt. 

Dessa tal hålls en gång om året (med undantag för år 2014 då talet utgick) och inbegriper 

Europeiska Unionens hållning i en rad viktiga och aktuella interna, såväl som globala frågor. 

Det faktum att dessa tal är regelbundet återkommande samt utformade på likartade sätt, gör 

jämförelsen dessa emellan relativt okomplicerad och validerad. Undersökningen tar i 

beaktande aspekter såsom vilken typ av ledarskap, värderingar samt målsättningar som 

Europeiska Unionens ledare framhåller. Studien innefattar inte att undersöka hur responsen 

från de 28 medlemsstaterna ter sig angående det interna ledarskapet. Detta främst eftersom 

materialet för en sådan undersökning skulle vara tämligen svårutvalt och möjligen 

svåråtkomligt samt att detta skulle gå utanför uppsatsens tidsramar. Det hade naturligtvis givit 

uppsatsen en annan tyngd om medlemsstaternas respons hade undersöks, då detta hade givit 

en tvåvägskommunikativ situation – ledare i kommunikation med följare. Dock fokuserar 

studien istället endast på Europeiska Unionen som ledare ur ett envägskommunikativt 



19 

 

perspektiv. För denna studie ligger fokus på att identifiera den strukturella resursbaserade 

ledarskapsstrategin respektive den idébaserade ledarskapsstrategin. Anledningen till att den 

instrumentella ledarskapsstrategin i denna studie är otillämpbar, beror på att studien endast är 

teoretiskt inriktad, dvs. undersökningen utgår från det skrivna ordet. För att kunna undersöka 

om den instrumentella ledarskapsstrategin förekommer i det interna ledarskapet inom 

Europeiska Unionen hade en praktisk undersökning gällande ledarna som föredömen, behövt 

genomföras.           

 

Att studera det interna ledarskapet inom Europeiska Unionen är intressant både ur 

statsvetenskaplig såväl som samhällelig synvinkel. Europeiska Unionen är ett unikt 

konstitutionellt experiment och unionen präglas av olika nationella särintressen som samsas 

sida vid sida, där konkurrensen är stor om hur dagordningen ska utformas. Hur ska 

Europeiska Unionen kunna sammanfoga alla dessa europeiska länder till en väl fungerande 

enhet i kristider? Det kan tänkas att genom att mer ingående studera och undersöka de reella 

orsakerna till Eurokrisen, Migrationskrisen, Köpenhamnsdilemmat eller Brexit hade givit en 

mer nyanserad och kartlagd bild av Europeiska Unionens interna ledarskap. Detta hade varit 

intressant att undersöka för en kommande studie, då detta hade givit en mer komplett bild av 

Europeiska Unionens interna ledarskap i sin helhet. En anledning till att studien avgränsas till 

att endast studera en sida av det interna ledarskapet och inte båda, är på grund av uppsatsens 

omfattning samt då ändrad forskningsfråga. En sådan studie hade om möjligt blivit alltför 

omfattande med de angivna förutsättningarna för den här uppsatsen.   

 

Ett urval har gjorts i den empiriska undersökningen där citat och uttalanden av 

meningsbärande betydelse, det vill säga bakomliggande budskap, lyfts fram (Esaiasson et al., 

2017, s. 211). Dessa uttalanden, citat och värderingar speglar på ett representativt sätt vilka 

ledarskapsstrategier och målsättningar som Europeiska Unionen har gentemot 

medlemsstaterna.  
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5. Empirisk undersökning 

 

I följande avsnitt presenteras den empiriska undersökningen med hjälp av mitt analysverktyg. 

I och med ett omfattande material, har nedslag – dvs. citat – i texten valts ut för att statuera 

representativa exempel som svarar mot de operationaliserade frågeställningar som återfinns i 

mitt analysverktyg. Datainsamlingen har skett genom ett antal kategoriseringar. Detta för att 

lättare kunna hantera helheten av det omfattande materialet samt bringa struktur i analysen. 

Kategoriseringarna har skett utifrån perspektivet att sålla bort sådant som förekommer i 

texterna som faller utanför den specifika studiens syfte. Endast information i materialet som 

är av relevans för studiens syfte har undersökts (Bryman, 2008, s. 505). I denna studie har 

således endast passager i texterna som rör Eurokrisen, Migrationskrisen, Brexit samt 

Köpenhamnsdilemmat undersökts.  

 

I ett första steg av dataanalysen skapas tre huvudkategorier: Strukturell resursbaserad 

ledarskapsstrategi, Idébaserad ledarskapsstrategi samt Målsättning. Sedan utarbetas ett 

flertal underkategorier utifrån insamlad data, såsom exempelvis följande: lösa krisen, hålla 

ihop EU, belöning, bestraffning, norm etc. Genom kategoriseringsarbetet undersöks således 

materialet i syfte att finna likheter och olikheter i insamlad data (Bryman, 2008, s. 506). 

Nedanstående tabell exemplifierar ett av stegen i hur den kvalitativa dataanalysen har utförts i 

denna studie. Vidare förklaring av innebörden av kategoriseringarna presenteras i 

efterföljande avsnitt.   

 

TABELL 1: 

Kvalitativ 

dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 
 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Europeiska 

Kommissionen 

“The first 

priority today is 

and must be 

addressing the 

refugee crises” 

Högsta prioritet.  

 

Hantera 

Migrationskrisen. 

Fokus. 

 

Finna 

lösningar. 

Lösa krisen. Målsättning. 

Europeiska 

Kommissionen 

“We either swim 

together, or sink 

separately” 

Sammanhållning vs. 

individbaserat. 

 

 

Gemenskap. 

Individ. 

Hålla ihop EU. Målsättning. 

Tabell 1: Exemplifiering av dataanalys (inspirerad av: Bryman, 2008, s. 505).  
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5.1. Hur uttrycks i texterna vilka ledarskapsstrategier som förekommer i krislägen?  

 

5.1.1. Hur synliggörs den strukturella resursbaserade ledarskapsstrategin i texterna? 

 

Som tidigare nämnt, förekommer uttalanden av såväl Europeiska Kommissionen som 

Europeiska Rådet i det valda materialet. Visar då detta material tendenser till den strukturella 

resursbaserade ledarskapsstrategin? Det visar sig vara svårt att finna tydliga exempel på 

utpräglat strukturellt ledarskap i texterna. Dock kan den strukturella resursbaserade 

ledarskapsstrategin delvis skönjas enligt exempelvis följande citat:    

 

 “The game of chicken needs to end, and so does the blame game. Because this is not a game 

and there is no time for any games. It is reality with real possible consequences, first and 

foremost for the Greek people” (European Council, 2015, II). 

 

 “Since the start of the year, the talks on Greece have tested all our patience. A lot of time and 

a lot of trust was lost. Bridges were burnt. Words were said that cannot easily be taken back” 

(Juncker, 2015, s. 12). 

 

“If the UK’s offer is unacceptable for Ireland, it will also be unacceptable for the EU” 

(European Council, 2017, V). 

 

“It is the UK that started Brexit and now it is their responsibility to propose credible 

commitment to do what is necessary to avoid a hard border” (European Council, 2017, V). 

 

”I would also like to reassure you that there will be no legal vacuum. Until the UK formally leaves the 

European Union, EU law will continue to apply to and within the UK. And by this I mean rights and 

obligations” (European Council, 2016, I). 

 

De ovanstående citaten representerar hur det i generell mening ser ut i materialet som helhet. 

Det som de ovanstående citaten har gemensamt är att de poängterar vikten av att följa 

Europeiska Unionens linje. Dock benämns inte några reella konsekvenser eller belöningar 

som kan infalla i samband med att denna linje följs eller inte följs. Därmed kan inte heller 

slutsatsen dras att tydligt utpräglat strukturellt resursbaserat ledarskap kan utläsas i materialet.  
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5.1.2. Hur synliggörs den idébaserade ledarskapsstrategin i texterna?  

 

I nedanstående citat statueras representativa exempel på hur den idébaserade 

ledarskapsstrategin kan identifieras i texterna:  

 

”We Europeans should remember well that Europe is a continent where nearly everyone has 

at one time been a refugee” (Juncker, 2015, s. 6). 

 

“Europe’s message must be one of freedom, democracy, of rule of law and of solidarity. In 

short, our values: European values” (Barroso, 2012, s. 16). 

 

“Our European way of life is our values. The values of freedom, democracy, the rule of law” 

(Juncker, 2016, s. 3).  

 

I citaten kan utläsas att normer används för att få mottagaren (medlemsstaterna) att se 

exempelvis Migrationskrisen ur ett alternativt perspektiv. Juncker och Barroso använder här 

normativa uttryck som ”European values”(europeiska värderingar), ”Solidarity” (solidaritet) 

osv., vilka tyder på en idébaserad ledarskapsstrategi. Den idébaserade ledarskapsstrategin 

förekommer uteslutande endast i Europeiska Kommissionens texter. Europeiska Rådets texter 

talar inte i termer som går att identifiera med den idébaserade ledarskapsstrategin. Härav ser 

vi en skillnad i uttryck mellan de båda institutionerna.      
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5.2. Hur uttrycker Europeiska Kommissionen respektive Europeiska Rådet ledarskap i 

krislägen genom texterna? 

 

5.2.1. Hur talar Europeiska Kommissionens texter om de aktuella kriserna?   

 

Europeiska Kommissionen och Europeiska Rådet talar om de aktuella kriserna på ett något 

olika sätt, vilket vi ska få kunskap om i och med besvarandet av ovanstående frågeställning. 

Europeiska Kommissionens texter, dvs. State of the Union-talen, använder i stor utsträckning 

metaforer och normer i sina uttryck. Nedanstående citat, som även nämndes i föregående 

passage, kan anses vara exempel på detta:   

 

”We Europeans should remember well that Europe is a continent where nearly everyone has 

at one time been a refugee” (Juncker, 2015, s. 6).  

 

“Europe’s message must be one of freedom, democracy, of rule of law and of solidarity. In 

short, our values: European values” (Barroso, 2012, s. 16). 

 

Här levererar Juncker och Barroso alternativa sätt att se på Migrationskrisen. Istället för att 

exempelvis använda en hård ton gentemot medlemsstaterna och fokusera på de eventuella 

problem som Migrationskrisen möjligen ställt till med för medlemsstaterna, väljer de ovan 

nämnda ledarna att fokusera på solidaritet och medmänsklighet.   

 

I citaten framkommer hur Barroso och Juncker lyfter fram vikten av solidaritet och 

europeiska värderingar i samband med Migrationskrisen. De kopplar ihop Europeiska 

Unionens värderingar med medlemsstaterna och påminner medlemsstaterna åter om dessa. De 

uppmanar medlemsstaterna att agera utifrån ett solidariskt och ”europeiskt” perspektiv – det 

vill säga att de ”europeiska värderingarna” här spelar en stor roll för att få medlemsstaterna att 

se på Migrationskrisen ur ett annat perspektiv. Istället för att fokus läggs på medlemsstaternas 

”problem” eller dilemman som möjligen uppkommit i samband med Migrationskrisen, läggs 

fokus istället vid de värderingar som ligger till grund för det europeiska samarbetet. Juncker 

vänder på problematiken och vänder istället frågan tillbaka till medlemsstaterna genom att 

påminna dem om världskriget och hur detta påverkade Europa och medlemsstaterna.     
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5.2.2. Hur talar Europeiska Rådets texter om de aktuella kriserna?  

 

Europeiska Rådets texter, dvs. pressmeddelandena och toppmötesdeklarationerna, innehåller 

generellt sett en mer strikt ton jämfört med texterna där Europeiska Kommissionen står som 

avsändare. Nedanstående citat, som även nämndes i föregående passage, kan anses vara 

representativa exempel på hur Europeiska Rådet uttrycker sig i det utvalda materialet:   

 

”I would also like to reassure you that there will be no legal vacuum. Until the UK formally 

leaves the European Union, EU law will continue to apply to and within the UK. And by this I 

mean rights and obligations” (European Council, 2016, I). 

 

“The game of chicken needs to end, and so does the blame game. Because this is not a game 

and there is no time for any games. It is reality with real possible consequences, first and 

foremost for the Greek people” (European Council, 2015, II).  

 

“It is the UK that started Brexit and now it is their responsibility to propose credible 

commitment to do what is necessary to avoid a hard border” (European Council, 2017, V). 

 

“If the UK’s offer is unacceptable for Ireland, it will also be unacceptable for the EU” 

(European Council, 2017, V). 

 

De utvalda citaten ovan kan härledas till Eurokrisen samt Brexit. Citaten tyder på att 

Europeiska Rådet här betonar att fokus måste ligga vid att lösa sakfrågan, dvs. kriserna, 

istället för att hitta en syndabock för krisernas ursprung och fortgående. Tusk betonar att för 

att kunna lösa kriserna behöver alla medlemsstater upphöra med att skylla på varandra och 

istället samarbeta för att kriserna ska kunna lösas. Tusk uttalar sig om vad konsekvenserna 

kan bli av en olöst kris. Alla medlemsstater uppmanas att agera utifrån att lösa kriserna enligt 

Europeiska Unionens linje.  

 

De två citaten ovan som är kopplade till Brexit, ger uttryck för bestraffning (strukturell 

ledarskapsstrategi) mot Storbritannien i samband med Brexitförhandlingarna. Om inte 

Storbritannien, enligt Irland, ger genomförbara, konkreta förslag till åtgärd för hur 

gränsdragningen till Irland ska se ut, så kommer inte Europeiska Rådet heller att acceptera 
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gränsdragningen. Om inte Irland ger sitt godtycke till en viss gränsdragning, så kommer inte 

Europeiska Rådet heller att godta detta. 

 

5.3. Hur uttrycks i texterna vilka målsättningar som förekommer i krislägen?  

 

5.3.1. Vad kan identifieras som målsättningar i texterna kopplat till krislägen?  

 

Det är naturligtvis en mycket komplex fråga huruvida någonting i detta omfattande material 

kan anses vara en målsättning eller inte. Dock kan nedanstående citat exemplifiera sådana 

passager i texterna som skulle kunna tolkas som målsättningar i en vidare mening med 

koppling till de undersökta kriserna:   

 

“The first priority today is and must be addressing the refugee crises” (Juncker, 2015, s. 6). 

 

“And I say to you, yes, it is possible to emerge from this crises. It is not only possible, but it is 

necessary. And political leadership is about making possible that which is necessary” (Barroso, 

2011, s. 3). 

 

“We either swim together, or sink separately” (Barroso, 2010, s. 2).  

 

“It is high time to act to manage the refugee crises. There is no alternative to this” (Juncker, 

2015, s. 8). 

 

Märk väl att det framförallt är texterna med Europeiska Kommissionen som avsändare, som 

uttrycker dessa målsättningar relativt tydligt. Det kan naturligtvis antas att även Europeiska 

Rådet har målsättningar med sitt ledarskap, men dessa uttrycks inte lika explicit i texterna, 

vilket gör detta svårt att avgöra eller analysera. Dock verkar den övergripande målsättningen 

genomgående i texterna förhålla sig till att lösa sakfrågan (dvs. krisen) samt att hålla ihop 

Europeiska Unionen.  
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6. Analys 

 

Vad kan då anses vara en rimlig tolkning av det empiriska materialet? Det är naturligtvis en 

mycket komplex fråga som kan ge flertalet svar. Det material som har undersökts 

representerar i denna studie Europeiska Kommission respektive Europeiska Rådet och 

innehåller dessa båda institutioners sätt att uttrycka sig gentemot Europeiska Unionens 

medlemsstater. Genom empirisk undersökning av materialet utarbetades kategorier där 

likheter och skillnader blev avgörande för ett systematiskt och metodologiskt 

tillvägagångssätt. Ur insamlad data valdes citat ut som representativa exempel och 

presenterades i föregående avsnitt. Hur besvarades då de operationaliserade 

frågeställningarna? Dessa frågeställningar ska vi återkomma till i följande utläggning och 

sätta dessa i perspektiv till tidigare forskning och teori.  

 

Hur synliggörs den strukturella ledarskapsstrategin i texterna? Den frågan är mycket 

komplex och har till synes inget tydligt svar, eftersom den strukturella ledarskapsstrategin inte 

förekom på ett utpräglat sätt i någon utav de undersökta texterna. Dock återfinns tendenser till 

ett strukturellt ledarskap, bland annat genom hård ton och hot om konsekvenser, men 

slutsatsen att texterna skulle utpräglat genomsyras av ett tydligt strukturellt ledarskap uteblir. 

Enligt Parker & Karlsson (i Rhodes & Hart, 2014, s. 585) innefattar den strukturella 

ledarskapsstrategin en form av ”morot-och-piska-förhållande” mellan ledare och följare. Även 

att ledaren genom strategiska handlingar kan få aktörer att följa mot ett visst gemensamt 

uppsatt mål (Rhodes & Hart, 2014, s. 585). De tendenser till strukturellt ledarskap som kan 

skönjas i texterna återfinns framförallt i materialet där Europeiska Rådet är avsändaren. Ett 

manifest budskap som återfinns i texterna kan därmed sägas vara hård ton och hot om 

konsekvenser. Ett latent budskap som kan förnimmas i texterna är således att Europeiska 

Unionen kräver en lösning på krisläget genom att sammankalla hjälp från medlemsstaterna.   

 

Hur synliggörs den idébaserade ledarskapsstrategin i texterna? Även denna fråga är komplex 

och har därför besvarats genom mycket noggranna avvägningar i insamlad data. Enligt Parker 

& Karlsson (i Rhodes & Hart, 2014, s. 585) bygger den idébaserade ledarskapsstrategin på 

tydliga normer och alternativa perspektiv från ledare till följare. Då normativa föreställningar 

och alternativa perspektiv förekommer i texterna, skulle vi kunna dra slutsatsen att spår av 

den idébaserade ledarskapsstrategin återfinns. Ett latent budskap som skulle kunna 

uppmärksammas är de normer som förekommer i texterna (Esaiasson, 2017, s. 229). Dessa 
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normer kan antas vara vägvisare för hur medlemsstaterna förväntas agera i krislägen utifrån 

Europeiska Unionens perspektiv. Även den tidigare nämnda forskningen av Tallberg (2006, s. 

207) pekar på att interna, informella och sociala normer om hur medlemsstater bör agera på 

den europeiska arenan spelar roll för kommunikationen inom Europeiska Unionen. De texter 

som uppvisar spår av den idébaserade ledarskapsstrategin härstammar uteslutande från 

Europeiska Kommissionen.   

 

Hur talar Europeiska Kommissionens texter om de aktuella kriserna? Genomgripande kan det 

manifesta budskapet utläsas av materialet som att Europeiska Kommissionen använder sig av 

normer och alternativa perspektiv på krislägena när de talar om dessa. Som tidigare förklarat 

nämner Parker & Karlsson (i Rhodes & Hart, 2014, s. 585) att den idébaserade 

ledarskapsstrategin innefattar tydliga normativa värden från ledare till följare. Även 

alternativa perspektiv av ett problem synliggörs av ledaren till följarna i samband med denna 

ledarskapsstrategi. Den idébaserade ledarskapsstrategin refererar till de tankemönster som 

förekommer kring ett visst problem. Ledaren synliggör problemet för följarna på ett sådant 

sätt att följarna kan se innovativa lösningar. Ledaren försöker därmed skapa nya uppfattningar 

kring problemet (Rhodes & Hart, 2014, s. 585). Ur ett latent perspektiv kan detta innebära att 

Europeiska Kommissionens främsta uppdrag är att bygga upp en sammanhållning inom 

Europeiska Unionen och understryka gemensamma nämnare medlemsstaterna emellan. Se 

exempelvis följande representativa citat:   

 

“Europe’s message must be one of freedom, democracy, of rule of law and of solidarity. In 

short, our values: European values” (Barroso, 2012, s. 16). 

 

Hur talar Europeiska Rådets texter om de aktuella kriserna? Som helhet betraktat 

framkommer i materialet att Europeiska Rådet främst talar om krislägen i termer av hård ton 

och hot om konsekvenser. Effektiva lösningar på krislägen efterfrågas i texterna med 

Europeiska Rådet som avsändare. Det manifesta budskap som återfinns är således främst att 

en hård ton och hot om konsekvenser används i kommunikationen. Vad detta uttryck kan 

betyda ur ett latent perspektiv är svårt att avgöra, då min studie är begränsad. Dock kan detta i 

grunden främst handla om att Europeiska Rådet söker effektiva lösningar på krislägena. Se 

exempelvis följande representativa citat: 
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“If the UK’s offer is unacceptable for Ireland, it will also be unacceptable for the EU” 

(European Council, 2017, V).  

 

Vad kan identifieras som målsättningar i texterna kopplat till krislägen? Vad som kan 

betraktas som en målsättning eller inte i de undersökta texterna är ett ytterst komplext 

avgörande. Dock förekommer flera nyckelpassager i texterna som pekar på att målsättningen 

är att öka sammanhållningen inom Europeiska Unionen samt att lösa krisläget. Se exempelvis 

följande citat, som även nämndes i föregående avsnitt: 

 

”The first priority today is and must be addressing the refugee crises” (Juncker, 2015, s. 6).   

 

“We either swim together, or sink separately” (Barroso, 2010, s. 2). 

 

Dessa båda citat vittnar om ovanstående målsättning att hålla ihop Europeiska Unionen samt 

att lösa krisläget. Det manifesta budskapet kan anses vara att högsta prioritet är att lösa 

krisläget. Det latenta budskapet kan tolkas vara att det är viktigt för Europeiska Unionen att 

hålla ihop medlemsstaterna samt att lösa krisläget. Enligt Nye (2008, s. 18) kan den primära 

målsättningen te sig annorlunda än de underliggande, mer komplexa målsättningarna som alla 

involverade aktörer tjänar på att sträva mot. Det kan uttolkas att dessa målsättningar är 

strategiskt viktiga, då Europeiska Unionen tjänar på att lösa de kriser som hotar det 

europeiska samarbetet. Att hantera en kris som en sakfråga med konkreta åtgärdsförslag bör 

således vara ett strategiskt viktigt verktyg för Europeiska Unionens ledare för att kunna uppnå 

ett hållbart ledarskap. 
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7. Slutsatser 

 

För den aktuella undersökningen finns flera viktiga slutsatser att dra. Ur statsvetenskaplig 

synpunkt kan den slutsatsen dras att Europeiska Unionen utövar ett ledarskap baserat på flera 

olika ledarskapsstrategier gentemot sina medlemsstater. Det finns flera aspekter som går att 

utröna av den föregående empiriska undersökningen. Dels att det förekommer skillnader 

mellan de olika undersökta dokumenten och dels att det förekommer vissa skillnader i resultat 

beroende på avsändare av dokumenten. De undersökta pressmeddelandena, 

toppmötesdeklarationerna respektive State of the Union-talen fungerar på något olika sätt i 

egenskap av ledarskapsuttryck. Ledarna som framförde de tidigare nämnda citaten vill alla nå 

samma publik (dvs. medlemsstaterna), men använder något olika tekniker för att uppnå detta.  

För att återkomma till de övergripande frågeställningarna i uppsatsen och för att kunna dra 

slutsatser, ska dessa besvaras i följande ordning: 

 

o Vilka ledarskapsstrategier förekommer i kommunikation som Europeiska Unionen 

sänder ut till medlemsstaterna i krislägen? 

 

o Vilken eller vilka ledarskapsstrategier förekommer i krislägen beroende på vilken 

institution (Europeiska Kommissionen och Europeiska Rådet) som undersöks? 

 

o Vilka målsättningar fokuseras Europeiska Unionens ledarskap mot i krislägen?  

 

Frågeställningarna knyter an till uppsatsens övergripande syfte och vägleder således analysen 

och tolkningen till summerande slutsatser. 

 

Vilka ledarskapsstrategier förekommer i kommunikation som Europeiska Unionen sänder ut 

till sina medlemsstater i krislägen? 

 

De ledarskapsstrategier som förekommer i kommunikationen som Europeiska Unionen sänder 

ut till medlemsstaterna i krislägen, har i denna undersökning framkommit att vara främst den 

idébaserade samt den strukturella resursbaserade ledarskapsstrategin.  
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Vilken eller vilka ledarskapsstrategier förekommer i krislägen beroende på vilken institution 

(Europeiska Kommissionen och Europeiska Rådet) som undersöks?  

 

Det framgår av den empiriska undersökningen av det utvalda materialet att Europeiska 

Kommissionen och Europeiska Rådet uttrycker sitt ledarskap i krislägen på något olika sätt. 

Dock går det inte att dra slutsatsen att de båda institutionerna på ett utpräglat sätt använder 

sig av den ena eller andra ledarskapsstrategin. I materialet från båda institutionerna inkluderas 

tendenser till den strukturella resursbaserade ledarskapsstrategin, om än dock inte med 

tydlighet. Europeiska Rådet är den institution som främst visar tendenser till denna 

ledarskapsstrategi, medan Europeiska Kommissionen främst visar tendenser till den 

idébaserade ledarskapsstrategin. Även om det går att skönja en viss skillnad i uttryck mellan 

de båda institutionerna, är denna skillnad otillräcklig för att kunna dra slutsatsen att 

institutionerna utpräglat skulle använda olika ledarskapsstrategier gentemot medlemsstaterna.     

 

Dock syns ingen markant skillnad i materialet huruvida ledarskapsstrategier skiftar mellan 

olika typer av kriser. För de olika kriserna (Eurokrisen, Migrationskrisen, 

Köpenhamnsdilemmat och Brexit) verkar Europeiska Unionens förhållningssätt tillsynes vara 

relativt lika. Europeiska Unionens ledare (i detta fall tillhörande Europeiska Kommissionen 

och Europeiska Rådet) bemöter varje kris med ett snarlikt tillvägagångssätt. 

          

Vilka målsättningar fokuseras Europeiska Unionens ledarskap mot i krislägen? 

 

Det som har framkommit vid undersökning av det utvalda materialet visar att Europeiska 

Unionen som sammanslutning främst fokuserar på målsättningen att öka sammanhållningen 

inom unionen samt att lösa det aktuella krisläget.  
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7.1. Slutord 

 

Ur ett vidare statsvetenskapligt perspektiv kan denna studie bidra till att öka förståelsen för 

hur det interna ledarskapet inom Europeiska Unionen fungerar. Att förstå hur detta ledarskap 

fungerar och tar sig uttryck bidrar även till ökad insyn i och förståelse för Europeiska 

Unionen som en internationell aktör bland andra världsaktörer. Då det interna ledarskapet 

inom Europeiska Unionen inte har varit ett så efterforskat område, kan denna studie bidra 

med ökad förståelse. Att förstå hur Europeiska Unionens institutioner förhåller sig till 

medlemsstaterna internt samt hur detta ledarskap utövas, kan bidra till ökad förståelse för hur 

Europeiska Unionen även eventuellt kommer att hantera kommande kriser i framtiden.  

 

7.2. Framtida forskning 

 

En intressant aspekt som skulle kunna vara objekt för vidare forskning är huruvida 

ledarskapet inom Europeiska Unionen ter sig annorlunda eller inte i ”normallägen” jämfört 

med krislägen. Denna studie har endast undersökt åren 2010-2017 och under dessa år har 

Europeiska Unionen befunnits mer eller mindre i ständig kris – den ena krisen har avlöst den 

andra. Här vore det intressant att utföra en komparativ studie gällande ledarskapet under 

”normallägen” samt under en längre tidsperiod. Framtida forskning kring huruvida de olika 

institutionerna i krislägen fyller olika funktioner eller inte, skulle även vara intressant.  

 

En annan viktig aspekt för eventuell vidare framtida forskning skulle kunna vara den om 

medlemsstaternas respons på Europeiska Unionens ledarskap – ledare i kombination med 

följare – det vill säga förhållandet mellan dessa båda parter i en tvåvägskommunikation. Det 

vore exempelvis intressant att utforska mer om hur representanter för medlemsstaterna 

upplever det interna ledarskapet inom Europeiska Unionen. Även om medlemsstaterna 

upplever skillnader i ledarskapet beroende på vilken institution som är avsändaren av 

kommunikationen, vore intressant för framtida forskning. Även hur det interna ledarskapet 

från Europeiska Unionens sida är ett hållbart sådant eller inte i förhållande till bemötandet av 

kriser vore intressant att studera. Här vore framtida forskning intressant – inom såväl respons 

från medlemsstaterna på ledarskapet samt hur väl detta europeiska ledarskap verkligen 

fungerar i praktiken. 
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