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ABSTRAKT  

Den europeiska historien kantas av krig och konflikter men med andra världskrigets slut såg man 

äntligen en förhoppning om fred i Europa. Ett statsövergripande samarbete tog sin början i form av 

kol- och stålgemenskapen. Den första byggstenen hade lagts för vad idag är den Europeiska Unionen. 

Det har varit en lång process och med utvecklingen av nya fördrag och ständigt fler utvidgningar är 

den återkommande frågan vad EU är och vad det kan bli i framtiden. Denna kvalitativa jämförande 

studie har som syfte att analysera EU:s ställningstagande till begreppet europeisk identitet. Studien 

genomfördes genom att jämföra EU:s ställningstagande före och efter införandet av Lissabonfördraget 

2009 där några utvalda officiella dokument och uttalanden valts ut som analysobjekt. För att kunna 

genomföra en sådan jämförelse har dessa analysobjekt undersökts utifrån sociologen Gerard Delantys 

fyra identitetsmodeller (ref. i art. Models of European Identity: Reconciling Universalism and 

Particularism, 2002). Med tanke på uppsatsens begränsningar har analysen av Lissabonfördraget 

endast skett på artiklarna 9-11 om bestämmelser om demokratiska principer där särskild vikt har lagts 

vid vilken betydelse medborgarinflytandet har haft för identitetskapandet inom Unionen.  

Vid gemenskapens början kan den europeiska officiella hållningen analyseras utifrån modellen 

moralisk universalism. Syftet då var att bevara fred i Europa genom gemensamma värderingar så som 

demokratiska och mänskliga rättigheter. Först 1973 användes begreppet europeisk identitet i ett 

officiellt EU-dokument. För att bevara legitimiteten bland sin befolkning, skulle en vi-känsla 

grundläggas. Genom att analysera denna period utifrån modellen europeisk kulturell partikularism ser 

man att de kulturella betingelserna blev allt viktigare. Med Maastrichtfördragets införande 1993 bytte 

EG namn till EU och skulle utvecklas till ett utökat socialt och ekonomiskt samarbete. Överlag tog den 

europeiska integrationspolitiken stora steg framåt. Under denna period kan EU analyseras ur den 

pragmatiska modellen där framförallt en gemensam europeisk livsstil av institutionell karaktär byggs 

upp inom det europeiska etablissemanget. Konstitutionsfördragets nederlag 2004 kan analyseras ur 

modellen postnationell universalism där man hade en förhoppning till att en europeisk identitet skulle 

kunna upprättas genom de fasta institutionerna och rättsstaten. 

Med Lissabonfördragets införande i december 2009 avsågs att göra EU mer demokratiskt. De tre 

demokratiska principerna stadgades i fördragstexten. Tanken var att utöka direktdemokratin för EU:s 

medborgare. Den största nyheten blev därför medborgarinitiativet. Denna initiativrätt ger medborgaren 

möjligheten att med minst en miljon underskrifter, från minst en fjärdedel av medlemsstaterna inom 

EU, lägga fram ett lagförslag till Europeiska kommissionen. Initiativets slutform skiljer sig dock 

markant från vad som står i den ursprungliga fördragstexten. Detta har medfört att det för den enskilda 

medborgaren blivit mer komplicerat att genomföra ett initiativ. Resultatet från undersökningen som 

genomförts utifrån Delantys identitetsmodeller är att EU:s ställningstagande till en gemensam 

europeisk identitet har förändrats med tiden. Denna förändring kring begreppet europeisk identitet 

förklaras i slutsatserna med att EU:s målsättning är att öka sin legitimitet hos medborgarna. Med 

Lissabonfördragets införande har detta framförallt skett genom att ge medborgaren större 

medbestämmanderätt. 
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1 INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 

Europas senare historia har kantats av konflikter och förödelse men i samband med andra 

världskrigets slut 1945 fanns slutligen förhoppningen om att skapa ett fredligare Europa. 

Metoden för att åstadkomma detta blev ett statsövergripande samarbete mellan länder som 

inte långt tidigare legat i konflikt. 1952, då Europeiska stål- och kolgemenskapen (ESKG) 

grundades, lades den första byggstenen för vad idag är den Europeiska Unionen (EU). I 

samband med Romfördragens godkännande 1958 undertecknade man att den europeiska 

gemenskapen (EG) skulle vara öppen för alla demokratier i Europa. Allt sedan dess har det 

europeiska samarbetet utvecklats och med intagandet av fler medlemsstater är gränsen för vad 

EU är, och vad det kan utvecklas till att bli i framtiden, en återkommande fråga (eu-

upplysningen). 

1973 förekom termen europeisk identitet för första gången i ett officiellt 

kommissionsdokument (Bull. ec. 1973). Deklarationen om europeisk identitet som skrevs 

under i Köpenhamn av de då nio medlemsstaterna, refererade till mångfald av kulturer och en 

gemensam europeisk civilisation. Den bygger på ett gemensamt kulturarv med 

överensstämmande attityder och levnadssätt. För att stärka europeiska gemenskapens 

legitimitet hos folken insåg man att frågan om identitet måste fortsätta lyftas fram. Fokus 

skulle läggas på att stärka samhörighetskänslan mellan medlemsstater (Delanty 2002, s. 350). 

Diskussionen kring europeisk identitet har framförallt varit politisk. I Europaparlamentet har 

den främst blivit partipolitisk, där olika åsikter kring utvidgningspolitiken påverkat vilka 

värderingar man har kring begreppet europeisk identitet.  I samband med införandet av 

Lissabonfördraget i december 2009 gjordes ett stort antal förändringar i det redan existerande 

EU-fördraget. Bland annat var tanken att delvis stärka samhörighetskänslan i Europa samt att 

tydliggöra vilka demokratiska principer EU styrs av. Ett exempel på en sådan förändring var 

att Europaparlamentet fick befogenheter på fler områden än tidigare. För att ge medborgaren 

mer inflytande ville man även stärka direktdemokratin inom EU.  Den största nyheten blev 

medborgarinitiativet som syftar till att minska det demokratiska underskottet. Genom det ges 

EU-medborgaren möjlighet att lämna lagförslag direkt till Kommissionen (Sieps, 2008).  
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Viss forskning har gjorts inom området europeisk identitet. Sociologen Gerard Delanty är en 

av de forskare som särskilt blivit omnämnd för sina studier inom ämnet europeisk identitet. I 

sin artikel Models of European Identity: Reconciling Universalism and Particularism 

(Delanty, 2002) har han skapat fyra modeller för att kategorisera teorier som finns bland 

forskare inom området. Teorierna delas in i olika modeller beroende på om de representerar 

en tunn eller tjock identitetskänsla. En tunn identitetskänsla är genom sin inkluderande natur 

lättare att kombinera med andra identiteter. Modellen som ger en tjock identitetskänsla är 

svårare att kombinera med andra identiteter då den är mer uteslutande och exklusiv (Delanty, 

2002).  Den fjärde modellen har inte blivit kategoriserad. Då modellerna på ett systematiskt 

sätt redogör för de teorier som finns på europeisk identitet avser denna uppsats att med hjälp 

av dessa jämföra EU:s ställningstagande till europeisk identitet före och efter 

Lissabonfördragets införande av de tre demokratiska principerna. För att inte överskrida de 

begränsningar som finns kommer särskild vikt läggas på de förändringar som gjorts för att 

påverka medborgarinflytandet inom EU.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur EU:s syn på Europeisk identitet, utifrån Gerard 

Delantys identitetsmodeller, har förändrats före och efter Lissabonfördragets införande av de 

demokratiska principerna 2009 och vilken betydelse medborgarinflytandet har fått i EU för att 

skapa en sådan identitet. Utifrån syftet är frågeställningarna som uppsatsen söker att besvara 

som följer: 

 Hur har synen på europeisk identitet fått ge uttryck i EU:s arbetssätt från Europeiska 

kol- och stålgemenskapen 1951 till idag? 

 Utifrån Delantys identitetsmodeller, vilka likheter och skillnader finns i EU:s syn på 

Europeisk identitet före och efter införandet av Lissabonfördraget? 

 Vilka fördragsändringar har gjorts för att påverka medborgarinflytandet inom EU?  

 Utifrån Gerard Delantys identitetsmodeller, vilket är EU:s syfte med att skapa en 

Europeisk identitet? 
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1.3 DISPOSITION 

Kapitel 2 presenterar vilken metod och material som används för att besvara syftet med 

uppsatsen. Detta inbegriper en förklaring till vald forskningsdesign samt uppsatsens relevans 

och tillförlitlighet. I kapitel 3 redovisas uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först ges en 

överblick över vilken tidigare forskning som finns inom området. Sedan ges en mer utförlig 

beskrivning av Gerard Delantys teoretiska ståndpunkt och identitetsmodeller. I kapitel 4 sker 

analysen av den europeiska identitetspolitiken före Lissabonfördragets införande. Först 

presenteras en kort bakgrund av den europeiska identitetspolitikens framväxt. Utifrån 

Delantys identitetsmodeller sker sedan en analys av fyra officiella uttalanden och dokument. I 

Kapitel 5 görs en presentation av de förändringar som skett med Lissabonfördragets införande 

av de demokratiska principerna med särskild fokus på medborgarinflytandet. Resultatet 

analyseras utifrån Delantys identitetsmodeller med enskilda analyser av några utvalda 

fördragsändringar som påverkar medborgarinflytandet i EU. I kapitel 6 görs slutligen en 

jämförande analys av EU:s syn på europeisk identitet före och efter införandet av 

Lissabonfördraget. Det förs även vidare diskussioner och reflektioner kring 

medborgarinflytandet och vilken betydelse detta kan ha för den fortsatta utvecklingen av den 

europeiska identiteten i EU.  

2 METOD 

2.1 FORSKNINGSDESIGN 

Forskningsdesignen som används i uppsatsen är en kvalitativ jämförande studie. 

Undersökningen är menad att ur Gerard Delantys identitetsmodeller granska om EU:s syn på 

europeisk identitet har förändrats med införandet av de tre demokratiska principerna i 

Lissabonfördraget. Särskild tyngd läggs på de förändringar som påverkar 

medborgarinflytandet. Jämförelsen ger svar på hur EU:s nuvarande syn på europeisk identitet 

skiljer sig från tidigare syn på europeisk identitet. Att pröva teorier på detta vis, genom att 

analysera ett händelseförlopp inom ramen för en kontext över tid, gör att möjligheterna till 

kontroll av övriga tänkbara orsaksfaktorer är bättre, än om man väljer att analysera fall från 

olika kontexter (George & Bennett 2004, ref. i Esaiasson, s. 120, 2007).  

För att kunna analysera EU:s syn på europeisk identitet syftar undersökningen till att 

kategorisera valda EU-dokumenten utifrån Delantys identitetsmodeller. Materialet 
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klassificeras utifrån modellerna för att ge uppsatsen sitt teoretiska värde. För att kunna dra 

systematiskt grundade slutsatser om forskningsproblemet behövs det väl genomförda och 

relevanta jämförelser (Esaiasson, s. 97, 2007).  För att studien ska kunna fullföljas görs 

därefter en kvalitativ textanalys av de valda dokumenten. Man kan urskilja två typer av 

textanalytiska frågeställningar – systematisera eller kritiskt granska. I denna uppsats 

systematiseras; innehållet, officiella uttalanden och dokument om EU:s ställningstaganden. 

Detta genom att lyfta fram och tydliggöra för det väsentliga innehållet i de valda texterna 

(Esaiasson, s. 238, 2007).  

För att genomföra undersökningen är de två analysobjekt som jämförs officiella uttalanden 

och EU-dokument före införandet av Lissabonfördraget med officiella EU-dokument skrivna 

efter införandet. Samtliga med fokus på europeisk identitet. Med tanke på den tids- och 

sidbegränsning som ges till skrivandet av denna uppsats läggs särskild tyngdpunkt på vilka 

EU:s ställningstaganden är till medborgarinflytandet och vilken roll detta spelar för den 

europeiska identiteten. 

2.2 MATERIAL 

För att få ett så hållbart teoretiskt och empiriskt arbete som möjligt är uppgiften att finna och 

analysera för ämnet relevant vetenskaplig litteratur och artiklar. I undersökningens första 

teoretiska del, den om begreppet europeisk identitet, finns det efter vad som efterforskats en 

tillfredsställande andel källor. Dock behandlar tidigare forskning främst enskilda fenomen 

inom begreppet eller vilka åtgärder som gjorts för att främja en gemensam europeisk identitet. 

Detta har gjort det något svårare att finna forskning som behandlar europeisk identitet i sin 

helhet. I litteraturstudien som beskriver vilka olika teorier som redan finns inom det berörda 

ämnet görs först en kort sammanfattning av tidigare forskning. Det finns en problematik som 

bör tas hänsyn då mycket av forskningen baseras på olika åsikter. Det finns inte heller en enad 

uppfattning om huruvida en europeisk identitet existerar eller om den är värd att eftersträvas. 

När man söker material för att kunna svara på sina frågeställningar är det därför relevant att 

vara kritisk vid valet av källor (Esaiasson, s. 314, 2007). 

Uppsatsens teoretiska bakgrund och analys sker främst på Delantys artikel Models of 

European Identity: Reconciling Universalism and Particularism från 2002 där han analyserar 

europeisk identitet utifrån fyra identitetsmodeller. Att valet föll på Gerard Delantys 

identitetsmodeller beror på att de modeller han byggt upp systematiskt visar en övergripande 
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bild av de olika åsikter som finns inom forskningsfältet. Detta stärker modellernas 

trovärdighet. När man gör en jämförande fallstudie på få analysobjekt, som i denna 

undersökning, görs mycket av det analytiska arbetet, i motsats till exempelvis en statistisk 

design, redan i samband med valet av fall (Esaiasson, s. 113, 2007). Det sätt som Delanty 

väljer att separera de olika tolkningar som finns bland forskare, bland annat genom att 

kategorisera dem i tunna och tjocka identitetsmodeller, skapar gynnsamma förutsättningar för 

att kunna svara på uppsatsens syfte på ett mer strukturerat sätt.  

I nästa steg av arbetet togs hjälp av den litteratur som finns tillgänglig för att utifrån 

uppsatsens begränsningar kunna analysera vilka olika teoretiska ståndpunkter som finns inom 

forskningsfältet. Tyngdpunkten läggs på Gerard Delantys identitetsmodeller men för att ge 

uppsatsen en teoretisk bredd görs även en kort beskrivning av några andra teoretiker inom 

forskningsfältet. Dessa nämns samtliga i Gerard Delantys artikel Models of European 

Identity: Reconciling Universalism and Particularism, (2002).  

Att Lissabonfördraget valdes som analysobjekt beror på att denna fördragsändring är ett 

viktigt kapitel i EU:s utveckling. Det är även det senaste ändringsfördraget vilket gör den 

mest tillämpbar för att uppfylla uppsatsens syfte; att undersöka EU:s aktuella ståndpunkter. 

Då Lissabonfördraget först infördes 2009 finns det förhållandevis lite litteratur skriven efter 

införandet. Det som har skrivits kommer framförallt från politiska debattartiklar. För att 

bevara uppsatsen så politisk neutral som möjligt har dessa inte används. Med tanke på 

uppsatsens syfte och frågeställningar, att jämföra EU:s inställning till europeisk identitet före 

och efter införandet av Lissabonfördraget, är det därför främst EU:s officiella dokument och 

uttalanden som är intressanta att undersöka. På grund av detta kommer referenserna främst 

från elektroniska källor såsom; EU:s webbportal, eu-upplysningen och Svenska institut för 

europapolitiska studier (Sieps). Ett problem som kan uppstå i analysen av EU:s syn på 

europeisk identitet efter Lissabonfördragets införande är att under samma period har Europa 

drabbats av en ekonomisk kris. Man bör hålla detta i åtanke då det kan ha en viss påverkan på 

undersökningens resultat och slutsatser.  
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2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet (relevans) betyder att forskaren samlar in data som denne avsett att undersöka. Då 

det finns mycket material om ämnet som uppsatsen behandlar har en stor del av uppgiften 

varit att begränsa underlaget till det som är mest väsentligt och som ger svar på de valda 

frågeställningarna. Det behöver dock inte finnas ett likhetstecken mellan god validitet och en 

bra undersökning. Utöver en god relevans behöver en undersökning även vara grundligt och 

exakt utförd för att minska felkällor. Läsaren ska kunna förlita sig på att undersökningen har 

en hög reliabilitet och genom detta komma fram till samma slutsats med det materialet som 

forskaren har analyserat. Tillförlitligheten ligger även i att forskaren är noga med att citera 

och referera rätt och tydligt (Bergström; Boréus 2012). Med detta i åtanke har det varit av stor 

vikt att vara noga med källornas reliabilitet vid sökningen av materialet så som artiklar, 

böcker och på webben.  

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

3.1 TIDIGARE FORSKNING OM EUROPEISK IDENTITET 

Studier kring europeisk identitet återfinns inom fler forskningsfält, men framförallt inom 

statsvetenskapen. Idag finns det ingen gemensam rådande uppfattning om huruvida begreppet 

europeisk identitet existerar utan istället bygger teorierna främst på olika åsikter bland 

forskare inom området. Den kanske mest omnämnda inom ämnet är den tyske sociologen 

Jürgen Habermas. Habermas, som talar för en tunn identitet, bygger sina teorier på universella 

grunder och talar för en så kallad författningspatriotism. Europeisk identitet byggs på 

politiska och rättsliga normer och institutioner som gemensamma kulturella uttryck. Andra 

kulturella likheter, såsom ett gemensamt språk, är av mindre betydelse då identitet byggs på 

en konstitution snarare än kulturella uttryck. Begreppet innebär att medborgarnas 

samhörighetskänsla framför allt har sitt ursprung från universella politiska värden såsom 

demokrati och yttrandefrihet. Medborgaren utgör en aktiv roll i form av en demokratisk 

självbestämmanderätt och är en nödvändig beståndsdel i den politiska sfären (Habermas, 

2001).  

Även sociologen Max Weber, som främst diskuterat sambandet mellan protestantism och 

kapitalism, har förespråkat en universell syn på Europa. Då han menar att vetenskapen i 

västerländsk civilisation har sitt ursprung från Europa så kan detta ses som det tydligaste 
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uttrycket för ett gemensamt europeiskt arv (Delanty, 2002). Andra teoretiker och filosofer - 

Edmund Husserl, Martin Heidegger, Max Scheler, Daniel de Rougement, T.S. Eliot, Paul 

Valery och Karl Jaspers har istället förespråkat en tjock identitet. Det beror på, att man anser 

att en gemensam historia och gemensamma kulturella uttryck är alltför viktiga för att kunna 

bortses från vid identitetskapandet. Den vanligaste uppfattningen om europeisk identitet har 

därför länge varit att det är mångfalden av kulturer som skapar enighet. Se även EU:s motto 

enade i mångfald uttrycker (Delanty, 2002, s. 349).  

3.2 GERARD DELANTYS TEORIER OM EUROPEISK IDENTITET 

Gerard Delanty, professor i sociologi på University of Sussex, är särskilt omnämnd för sin 

forskning kring europeisk identitet och refereras återkommande till av andra forskare inom 

området. I boken Inventing Europe: Idea, Identity, Reality (1995) beskriver han bland annat 

idén om en europeisk identitet ur ett historiskt perspektiv och diskuterar de möjligheter och 

svårigheter som finns för att en sådan gemensam identitet skulle kunna skapas. Delanty menar 

att föreställningen om ett gemensamt Europa inte kan bedömas utifrån tvetydiga 

föreställningar om en samstämmig enhet, utan måste istället behandlas utifrån sina minoriteter 

(Delanty, 1995).  

I sin artikel Models of European Identity: Reconciling Universalism and Particularism (2002) 

ställer han frågan hur europeisk identitet på mest lämpliga sätt kan konstrueras så att det inte 

begränsas till en minimal uppsättning av värden. För att genomföra detta har han skapat olika 

modeller för att kategorisera de, enligt honom, mest utmärkande delarna av europeisk identitet 

och de åsikter som finns ute bland forskare inom området. Bland annat är ett flertal 

omnämnda teoretiker så som Habermas, Weber, Scheler, Heidegger och Husserl, 

representerade i de olika modellerna (Delanty, 2002). Han betonar dock att teorin inte bygger 

på en empirisk analys av social identitet. Istället försöker han att klargöra, utifrån en normativ 

synvinkel, hur en europeisk identitet skulle kunna utvecklas till en meningsfull och önskvärd 

kollektiv identitet (Delanty, 2002, s. 346).  

De fyra modellerna som Delanty bygger sina teorier på är: moralisk universalism, 

postnationell universalism, kulturell partikularism och pragmatism. De två förstnämnda 

klassas som så kallade tunna identitetsmodeller, den tredje som tjock medan den sistnämnda 

inte tillhör någon av dessa kategorier. I Delantys senare forskning kring europeisk identitet 

har han diskuterat integrationspolitiken inom EU och vilka utmaningar EU står inför. En av 
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dem är att fler utvidgningar kan leda till att den europeiska identiteten blir allt för tjock. En 

tjock identitet skapas genom att lägga vikt på en gemensam historia och kultur vilket leder till 

att det inte lämnas mycket utrymme för kulturell mångfald. Där Europa istället hålls samman 

av kulturella olikheter, av stater med en gemensam demokratisk grundsyn, skulle det istället 

ge en tunn europeisk identitet. Delanty argumenterar för att ingen av de nämnda modellerna 

själva fullkomligt kan förklara identitetskapandet inom EU. Istället talar han för en femte 

modell som han skapat som alternativ till de andra modellerna (Delanty, 2002). Även i sina 

senare artiklar återkopplar Delanty till identitetsmodellerna. Framförallt har han studerat 

europerisering och modernisering ur den kosmopolitiska teorin (Eurozine). 

3.2.1 Moralisk universalism  

I moralisk universalism är definitionen av europeisk identitet lika med det universella 

mänskliga värdet. Detta inkluderar mänskliga rättigheter och känsla för rättvisa. Grunden för 

Europa är moraliska värderingar – demokrati, respekt för medmänniskan, tolerans för 

olikheter samt en modererad politik. Den bygger inte på några gemensamma kulturella 

föreställningar. Denna syn på europeisk identitet har blivit särskilt populär bland EU:s 

representanter och då på grund av den flexibilitet som modellen utgör exempel på. Delanty 

nämner Robert Schuman, Jean Monnet och Max Weber som några sympatisörer till denna syn 

på europeisk identitet (Delanty, 2002, s. 347).  

Delanty själv kritiserar dock den moraliska universalismen för att vara allt för tunn. Den är 

visserligen inkluderande och går att förena med Europas nationella identiteter, men de 

värderingar den representerar är inte exceptionellt europeiska. Snarare är de universella, då 

man till en varierande grad kan hitta dessa värderingar i många typer av kulturer. Därför 

menar han att denna identitetsmodell inte är relevant för integrering eftersom den är alltför 

generell. Likaså kan den i motsatt förhållande antas vara allt för eurocentrisk där de 

universella värdena i denna teori har sina ursprung från europeiska civilisationer (Delanty, 

2002, s. 348). 

3.2.2 Europeisk postnationell universalism 

Denna modell utmärks, likt den förra modellen, på en tunn identitetssyn med skillnaden att 

europeisk identitet istället bygger på politiska och rättsliga normer och institutioner som 

gemensamma kulturella uttryck. Modellen bygger mycket på Habermans koncept om 
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författningspatriotism där identitet ses som något föränderligt. Den universella idén om 

mänskliga rättigheter uttrycks i fasta institutioner såsom en konstitution eller rättsstat och ska 

på så vis bidra till en vi-känsla och leda till en europeisk identitet. Även den postnationella 

universalismen är kulturellt neutral vilket refererat till Habermas krävs då kultur, särskilt när 

den uttrycks utifrån etniciteter eller partikulära former, har en splittrande effekt (Delanty, 

2002, s. 348).  

Då denna typ av universalism bygger på rättsstaten och det civila samhället påpekar Delanty 

att denna typ av universalism på sätt och vis är mer konkret än den moraliska universalismen 

(Delanty, 2002, s. 349). Han poängterar dock att denna modell är svår att implementera på EU 

då de konstitutionella traditionerna inom Unionen bygger på nationalstater där EU varken 

representerar en nation eller en stat. Han ifrågasätter även tanken om att en gemensam 

konstitution kan användas i en gemenskap byggd på kollektiva identiteter (Delanty, 2002, s. 

348).  

3.2.3 Europeisk kulturell partikularism  

Den tredje modellen benämnd europeisk kulturell partikularism är en tjock identitet som 

framförallt företräder det kulturella arvet som grund för en gemensam europeisk identitet. Att 

denna modell klassas som den enda tjocka identitetsmodellen beror på att den utgår från 

historiska händelser som specifikt format Europas samhällsliv och därmed avskiljer sig från 

andra kulturer. I motsats till de två tunna modellerna, som fokuserar på kulturella olikheter, 

bygger denna modell på ett enat Europa där målet är en gemensam europeisk kultur. Medan 

den första modellen bygger på moralism och den andra på rättsstaten så bygger den tredje 

primärt på en gemensam kultur. Samhörigheten har här sin bakgrund i synen på identitet. Som 

illustreras i den europeiska federalistiska traditionen och i vissa typer av euronationalism är 

identiteten en fråga om kultur där den höga europeiska kulturen väger tyngre än den motsatta 

populärkultur eller låga kulturen som finns i nationella eller regionala civilisationer (Delanty, 

2002, s. 349).  

De flesta av de filosofer och forskare som förespråkar en enig europeisk identitet: Max 

Scheler, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Daniel de Rougement, T.S. Eliot, Paul Valery 

och Karl Jaspers bygger på kulturens överlägsenhet som identitetsskapare. Delanty poängterar 

även problematiken med kulturell partikularism som identitetsmodell. Genom att definiera 

Europa utifrån sin gemensamma kulturella bakgrund med ursprung från historiska epoker: det 
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antika Grekland, Romerska riket, Kristendomens framväxt och Upplysningstiden blir 

resultatet istället en exkludering och splittring inom Europa då inte alla kan identifiera sig 

med dessa historiska händelser. Detta är redan ett allmänt förekommande fenomen i EU som å 

ena sidan präglats av katolska värden i syd och å andra sidan av sekulära normer i norr. Även 

framöver skulle detta kunna skapa problem i en eventuell fortsatt utvidgning av EU där 

nyanslutna européer med annan kulturell bakgrund då inte skulle kunna identifiera sig med 

den europeiska identiteten (Delanty, 2002, s. 350).   

3.2.4 Pragmatism 

Pragmatism kan varken kategoriseras som tunn eller som tjock identitetsmodell. I denna 

modell återfinns identitetskapandet i den europeiska livsstilen. Den bygger framförallt på 

ekonomiska och sociala aspekter snarare än kulturella. Den manifisteras i institutioner, 

vardagslivet och i populärkulturen. Den ökande inomeuropeiska turismen, den gemensamma 

marknaden och avsaknaden av tullar, ses ofta som exempel på att länkarna mellan nationella 

kulturer stärks och därmed den europeiska identiteten. Denna pragmatiska syn på europeiskt 

identitetskapande undviker de problem som de andra tre modellerna hamnar i genom att den 

varken baseras på en normativ idé eller moralisk uppfattning om europeisk identitet. Istället är 

det fysiska symboler så som euron som allt mer kommer att utmärka den kollektiva 

europeiska identiteten. Andra sådana utryck är demokratin och det civila samhället. Då det 

demokratiska underskottet debatteras flitigt i samband med integrationspolitiken i EU 

argumenterar pragmatismen bland annat för att en annan typ av demokrati skulle kunna 

uppnås i form av transnationell governance (Delanty, 2002, s. 351).  

Nackdelen med pragmatismen är enligt Delanty att den, likt andra modellen, är allt för 

institutionell. Det finns inget gemensamt europeiskt språk, vilket är en av identitetsskapandets 

största hinder. Populärmusik, sport, turism och en gemensam valuta är några av de uttryck 

som är positiva för att skapa en vi-känsla men de är framförallt formade av konsumtion och 

kapitalism. Att dessa uttryck skulle ha identitetskapande egenskaper är snarare osannolikt. 

Modellen har emellertid vissa fördelar genom att den visar mer konkreta exempel på 

integrationsprocessen (Delanty, 2002, s. 352). 
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 Universalism Partikularism 

Begränsat potential för 

pluralism 

Moral universalism 

Normativ idé om Europa 

Politisk tradition:  

liberal och demokratisk 

Ger en ”tunn” identitet 

Kulturell partikularism  

(Symbolism och etnocentrisk 

idé om Europa) 

Politisk tradition: 

federalism och 

kommunitarism 

Ger en ”tjock” identitet 

Stark potential för 

pluralism och reflexivitet 

Postnationalism/ 

”Författningspatriotism”  

(Kritisk mot Europa) 

En medborglig republikanism   

Ger en ”tunn” identitet 

Pragmatism 

(Pragmatisk och bidragande 

idé om Europa) 

Politisk tradition: 

social demokrati 

Ej kategoriserad 

Ref. Kategorisering av G. Delantys identitetsmodeller s. 353 (2002). 

 

3.2.5 Kosmopolitism som alternativ identitetsmodell 

Delanty argumenterar för att ingen av de fyra identitetsmodellerna är adekvata nog som 

teorier för europeisk identitet. Istället resonerar han om en femte modell som han väljer att 

kalla för kosmopolitism. Denna modell erbjuder inte bara ett teoretiskt alternativ, där 

universalismen med partikularismen förenas, den kan också relateras till en empirisk 

verklighet (Delanty, 2002, s. 346). Istället för att leta efter en samhörighet i Europa genom 

gemensamma kulturarv menar Delanty det vore mer lämpligt att definiera europeisk identitet 

utifrån de konflikter, trauman och oro som Europas historia kantats av (Delanty, 2002, s. 353).  

En gemensam kultur behöver inte exkluderas för att skapa en identitetskänsla. Tvärtom, skulle 

man i enighet med den kosmopolitiska teorin kunna bygga en sådan identitet på de 

gemensamma historiska och politiska minnen som påverkat medborgarna i Europa. Ett sådant 

gemensamt minne är förintelsen, ett exempel som berört ett stort antal människor över 

nationsgränserna. Minnena upprätthålls på så vis inte längre av specifika sociala eller 

nationella grupper utan kan tolkas ur nya, europeiska perspektiv. Några andra exempel på 

detta skulle enligt Delanty kunna vara framväxten av ett gemensamt europeiskt ekologiskt 

medvetande eller bekämpningen av de främlingsfientliga krafterna som sprider sig över 

Europa (Delanty, 2002, s. 354).  
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Då denna modell är en blandning av europeisk postnationell universalism och europeisk 

pragmatism, två modeller som kommer att jämföras för att besvara uppsatsens 

frågeställningar, kommer den inte att användas i undersökningens empiriska del. Modellerna 

skulle annars inte vara ömsesidigt uteslutande och påverka den jämförande analysen. 

4 DEN EUROPEISKA IDENTITETSPOLITIKEN FÖRE LISSABONFÖRDRAGET 

I detta kapitel sker en redogörelse för EU:s tidigare hållning till begreppet europeisk identitet 

innan Lissabonfördragets införande. För att ge läsaren en helhetssyn görs först en kort 

historisk återblick av EU:s framväxt från att det grundades fram till 2009. Därefter beskrivs 

och analyseras ett antal officiella dokument och uttalanden utifrån Delantys fyra 

identitetsmodeller. Att valet föll på dessa dokument beror på att de belyser viktiga nedslag i 

EU:s historiska identitetspolitik.   

4.1 EN HISTORISK ÅTERBLICK 

Kol- och stålgemenskapen, den Europeiska ekonomiska gemenskapen samt den Monetära 

unionen har alla varit viktiga steg för att konsolidera ett politiskt och ekonomiskt förstört 

efterkrigs Europa. Även om de ekonomiska intressena fanns inspirerades uppbyggnaden av en 

europeisk union framförallt på två ledande kulturella idéer; dels tanken om ett fredligt Europa, 

genom att göra krig och konflikter nästintill omöjliga mellan folken i Europa samt tanken om 

en återkoppling till de kulturella likheter som finns i europeisk historia (Lazowski, 2008 ref. i 

Garib 2011). Det hela började med att Jean Monnet, den franske planeringsmyndighetschefen, 

skickade ett brev till franske utrikesminister Robert Schuman med förslaget att sammanföra 

tysk- och fransk kol- och stålproduktion så att produktionen underställs en gemensam 

myndighet med befogenheten att fatta självständiga beslut. Detta för att krigsindustrins 

viktigaste naturtillgångar inte längre skulle tillhöra en enskild stat utan förvaltas gemensamt. 

Schuman godkände förslaget och tillsammans med Tysklands dåvarande förbundskansler 

Konrad Adenauer bjöd man in fler europeiska stater att ansluta sig. Beneluxländerna och 

Italien var intresserade medan Storbritannien avböjde. I april 1951 skrevs avtalet om en kol- 

och stålgemenskap under av de dåvarande sex medlemsstaterna, även känt som 

Parisfördraget.  Några år senare beslutades det att utvidga samarbetet genom den Europeiska 

ekonomiska gemenskapen (EEG), detta som grund till att skapa en tullunion och Europeiska 

atomenergigemenskapen (Euratom) för samarbetet inom kärnkraft och forskning.  
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De så kallade Romfördragen trädde i kraft 1958. År 1965 lämnade dock Frankrike temporärt 

EEG i protest mot ett förslag från kommissionen angående finansieringen av 

jordbrukspolitiken. Den tomma stolens kris fick en lösning ett år senare genom 

Luxemburgkompromissen. Den sa att medlemsstaterna ska fatta enhälliga beslut istället för, 

som föredragen föreskrev, genom kvalificerad majoritet. Ett år senare skrev man på 

Fusionsfördraget (Brysselfördraget). Med detta ändringsfördrag förenades EKSG, EEG och 

Euratom och den Europeiska gemenskapen (EG) grundades. I samband med det bildades även 

Europeiska kommissionen.  

Den första utvidgningen av EG skedde 1973 genom tre nya medlemmar: Danmark, Irland och 

Storbritannien. Två år efter utvidgningen skapades Europeiska rådet. Utvidgningarna fortsatte 

1981 med Greklands inträdande följt av Spanien och Portugal 1986. Under samma period 

skrev ursprungsländerna under Schengenavtalet. Det dröjde tio år efter undertecknandet innan 

avtalet genomfördes och därmed avskaffades gränskontrollerna mellan medlemsstaterna. År 

1987, genom den Europeiska enhetsakten, skapas den inre marknaden som gav fri rörlighet av 

varor, tjänster, personer och kapital. Det beslutades även att införa en utvidgad möjlighet att 

fatta beslut med kvalificerad majoritet i ministerrådet (europa.eu).  

Genom Maastrichtfördraget 1993 blev det vanligare med offentliga debatter och 

överläggningar som allmänheten dessutom kan följa på rådets webbplats. Med införandet 

bytte Europeiska gemenskapen till Europeiska unionen. Man inrättade en gemensam utrikes- 

och säkerhetspolitik (GUSP) och ett samarbete i rättsliga och inrikes frågor (RIF). Med 

införandet av EU skulle man knyta ihop olika delar genom gemensamma institutioner, 

principer och mål. De tre pelarna som Unionens arbete skulle grundas på bestod av EG, 

GUSP och RIF. I detta fördrag fick även subsidiaritetsprincipen en egen artikel. Utöver detta 

inrättades en ny avdelning med uppgift att se över hur en ekonomisk och monetär union 

(EMU) kunde etableras. Man ville utveckla den sociala dimensionen och EU-

medborgarskapet etablerades. Detta ger varje medborgare i EU rätten att röra sig fritt och 

uppehålla sig i alla EU:s stater, såväl arbetsmässigt som privat. Medborgarskapet innebar flera 

rättigheter, bland annat gav det rösträtt i valen till Europaparlamentet (europaportalen).  

1995 var det dags för en fjärde utvidgning, där Sverige, Finland och Österrike blev nya 

medlemsstater. En så kallad eurogrupp grundades två år senare. Fusionsfördraget ersattes 

1999 genom Amsterdamfördraget som beslutade att flytta över de tre områden - 
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gränskontrollfrågor, asyl- och invandrarpolitiken och civilrätten från tredje pelaren till EG-

fördraget vilket innebär att de blev en del av den överstatliga gemenskapspelaren. 

Schengenavtalet integreras i EU-lagstiftningen. År 2002 grundades den Monetära unionen 

(EMU) och Euron började användas som valuta i ett flertal medlemsstater. Med Nicefördraget 

året därefter var syftet att förbereda EU på en kommande och hittills största utvidgning av nya 

medlemsstater. Flera regler förändrades som rör institutionernas organisation och 

beslutsprocesser. Ett annat syfte var att förbereda införseln av ett fördjupat samarbete mellan 

EU:s medlemsstater. År 2004 fick EU tio nya medlemsstater - Tjeckien, Cypern, Ungern, 

Estland, Polen, Lettland, Litauen, Malta, Slovenien och Slovakien. Bulgarien och Rumänien 

blev medlemmar 2007. Senaste utvidgningen skedde 2013, med Kroatiens medlemskap (eu-

upplysningen). Nedan följer en beskrivning av officiella uttalanden och dokument från fyra 

utvalda tidsperioder i Unionens framväxt. Efter varje avsnitt sker en analys utifrån Gerard 

Delantys identitetsmodeller.  

4.2 GRUNDANDET AV KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN 1950-52 

Europas gemensamma intresse, att bevara fred, var grogrunden för ett gemensamt samarbete. 

Vid den här tiden, tillskrevs dock europeisk identitet inga speciellt positiva värden i sig. I 

skuggan av andra världskrigets slut såg de europeiska länderna snarare på integration som en 

garanti för frånvaron av krig (Holm, ref. i Arvidsson & Persson, s. 181). Trots att EKSG 

utifrån sågs som ett ekonomiskt samarbete, tyder andra officiella uttalanden på något annat. 

Till exempel lade en av grundarna, Jean Monnet, stor vikt vid en europeisk gemenskap som 

bygger på moraliska och humanistiska grunder. Ett av Monnets mest kända citat är vi slår inte 

samman stater utan förenar människor (we are not uniting states, we are uniting people) (ref. 

bl.a. i europaparl.europa.eu), är ett tydligt exempel på gemenskapens ställningstagande vid 

den här tiden. Europa kantades tidigare av en överlägsenhet med diskriminerande metoder 

vilket skapat konflikter och krig inte bara mellan stater utan mellan folken. Tanken blev 

därför att angripa konfliktkällan från grunden och göra ett slut på den onda cirkel Europa hade 

hamnat i. Monnets svar blev därför Schumanplanen och med EKSG:s införande grunden för 

ett mellanstatligt samarbete. 

4.2.1 Analys 

Även om EKSG kan antas ha varit ett ekonomiskt projekt kan man konstatera genom 

Monnets uttalande om ett förenat Europa att grundidén med samarbetet framförallt var att 
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skapa en gemenskapskänsla mellan staterna. Detta för att bevara freden efter många år av 

konflikt och krig. Tanken bygger, utifrån Delantys identitetsmodeller, på den moraliska 

universalismen. Till grund för samarbetet, likt den universella föreställningen, låg i första rum 

varken kulturella aspekter eller ekonomiska vinningar. Projektet var menat att föra bort tanken 

på nationalitetskänslan där gemenskapen istället skulle bygga på ett mellanstatligt samarbete. 

Efter många år av krig var det av vikt för de europeiska ledarna att ett samarbete skulle bygga 

på demokrati, respekt för medmänniskan, tolerans för olikheter samt en modererad politik. 

Allt för att göra konflikter otänkbara i framtiden. 

4.3 DEKLARATIONEN OM EUROPEISK IDENTITET 1973 

Diskussionerna kring begreppet europeisk integration blev allt vanligare ju längre tiden gick 

efter andra världskrigets slut. Rädslan låg allt mindre i tron om att krig åter kan bryta ut 

mellan Europas stater. Istället fanns en rädsla för att de konflikter som sker i periferin av EU 

ska kunna påverka den sociala sammanhållning som man hittills lyckats bygga upp. I 

samband med det väcks oron för vad den ständigt rörliga utvidgningen ska föra med sig. I 

början av 1970-talet befann sig EG dessutom i en ekonomisk kris. Gemenskapens ledare insåg 

att man inte längre kunde räkna med en hög legitimitet hos befolkningen när känslan av 

gemenskap saknades. I samband med deklarationen om europeisk identitet 1973 och i ett 

försök att skapa en vi-känsla använde EG sig för första gången av uttrycket europeisk identitet 

i ett officiellt kommissionsdokument (Holm, ref. Arvidsson & Persson, s. 182). I 

deklarationen såg man över det europeiska kulturarvet och graden av enighet mellan 

medlemsstaterna. Framförallt skedde detta för att definiera europeiskt samarbete i förhållande 

till omvärlden.  I deklarationen kan man finna uttryck som mångfald av kulturer och 

grundläggande element i den europeiska identiteten (Bull. ec. 1973). Vilket tyder på att frågor 

så som vem vi är och om vilka gränser som finns för vilka som kan bli medlemmar i 

gemenskapen blir ett allt vanligare inslag i dagordningen (Friis, ref. i Holm, s. 183).  

4.3.1Analys 

I deklarationen om europeisk identitet visas tydligt att de kulturella betingelserna under den 

här tiden av gemenskapens framväxt blev allt viktigare. Det finns fortfarande ett visst inslag 

av moraliska värderingar men, i enlighet med Delantys tredje modell, europeisk kulturell 

partikularism kan antas att en gemensam europeisk identitet efterstävades i form av en 

europeisk kultur. Denna kultur behöver inte nödvändigtvis bestå av att alla medlemsstater 
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använder sig av samma kulturella symboler utan likt uttrycket mångfald av kulturer kan man 

skapa en pluralistisk identitet utifrån medlemsstaternas olika kulturella bakgrund (Delanty 

2002, s. 349). Gemenskapens val att för första gången officiellt använda sig av begreppet 

europeisk identitet tyder på att det inte rör sig om en europeisk identitet utan om den 

europeiska identiteten som skulle definiera den politiska stukturen inom gemenskapen 

(Delanty 2002, s. 350).  

4.4 EUROPEISKA GEMENSKAPEN BLIR EUROPEISKA UNIONEN 1993 

Genom införandet av Fördraget om den Europeiska Unionen (Maastrichtfördraget) 1993 som 

undertecknades av EG:s då 12 medlemsstater bytte Europeiska Gemenskapen namn till 

Europeiska Unionen. Bakgrunden var att man ville bygga ut EG till ett politiskt och 

ekonomiskt samarbete. Genom införandet av de fyra friheterna gavs fler rättigheter för 

Europas medborgare. Genom att EU-medborgarskapet etablerades fick medborgaren rätten att 

röra sig fritt inom Unionen samt rösträtt i Europaparlamentet. Det blev dessutom vanligare 

med offentliga debatter och överläggningar som allmänheten kan ta del av (europaportalen). 

Överlag innebar den nya förordningen ett stort steg framåt för den europeiska 

integrationspolitiken. I fördragstexten tillkom en artikel om kultur (se bilaga; FEUF tredje 

delen avdelning XIII art. 167 Kultur) i vilken Unionen slår fast att den ska verka för att 

medlemsstaternas nationella och regionala mångfald ska bevaras. Detta följs av att Unionen 

samtidigt ska framhäva det gemensamma kulturarvet. Dessutom refereras det till relationen 

mellan en nationell och europeisk identitet. I artikel 6, paragraf 3 EU lyder som följer: 

Europeiska Unionen ska respektera sina medlemsländers nationella identiteter. Samtidigt 

skrivs det i artikel 2 EU att unionen skall ha som mål att fastslå sin identitet i ett 

internationellt sammanhang, vilket tyder på att en EU-identitet eftersträvas (Mayer & 

Palmowski, 2004, s. 576).  

Med införandet av Maastrichtfördraget implementerade man flera symboler för att öka 

känslan av en gemensam identitet. Bland annat konstruerades en europeisk flagga, en 

Europahymn i form av Beethovens Hymn till glädjen, en Europadag samt ett gemensamt 

motto enade i mångfald. Även införandet av den Monetära Unionen och Euron har varit en 

viktig ekonomisk symbol för identitetsskapandet (europa.eu).  

4.4.1 Analys  
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Det föregår under denna tid vissa tvetydigheter kring vilken syn EU har på den europeiska 

identiteten. Detta syns tydligt i det valda mottot enade i mångfald. Man kan analysera 

uttrycket ur den moraliska universalismen såväl som den postnationella universalismen. Det 

tyder på uttryckets paradoxala natur. I enlighet med Delantys fjärde identitetsmodell, 

pragmatismen, återfinner man istället identitetskapandet i den europeiska livsstilen och 

populärkulturen. Detta innebär att identitet framförallt kan byggas på sociala och ekonomiska 

aspekter. EU:s ställningstagande till europeisk identitet skulle man därför kunna hänvisa till 

denna identitetsmodell.  Genom införandet av de olika europeiska symbolerna, såsom 

införandet av Euron, försöker EU:s etablissemang att öka medborgarens gemenskapskänsla. 

Dock bör hänsyn tas till dess institutionella karaktär vilken utifrån denna modell kan skapa ett 

hinder för identitetskapandet. Till exempel förekommer inget gemensamt europeiskt språk 

inom EU (Delanty 2002, s. 352).  

4.5 KONSTITUTIONSFÖRDRAGETS NEDERLAG 2004 

Sedan Maastrichtfördraget 1993 har det skett en grundläggande förändring i debatten om den 

europeiska integrationen. En serie folkomröstningar från 1993 fram till den irländska 

folkomröstningen angående Nicefördraget 2001 och 2002 såväl som den svenska 

folkomröstningen om införandet av Euron 2003 har inte lämnat någon tvekan om att 

allmänhetens acceptans av ytterligare integration inte längre kunde tas för given av det 

politiska etablissemanget i EU: s medlemsstater. Då en meningsfull gemensam europeisk 

identitet bara till viss del existerar när det rör sig om kultur och historia så har europeisk 

identitet framförallt uttryckts genom institutioner och lagar. Genom EU: s institutioner och 

fördragen om upprättande av en konstitution för Europa (även kallad konstitutionen) har man 

försökt främja sådana identifieringar genom att öka distinkta vanliga medborgerliga 

rättigheter och stärka Europas överstatliga institutioner (Mayer & Palmowski, s.573, 2004). 

Med införandet av Konstitutionen skulle alla existerande fördrag med undantag för Euroatom 

upplösas och ersättas och konsolideras i en enda fördragstext. 

Redan på hösten 2004 ägde ett första reformförsök rum i Rom. Den nya konstitutionen 

röstades dock ned i Frankrike och Nederländerna. Då införandet kräver att alla medlemsstater 

godkänner förändringen kunde konstitutionen vid tillfället inte godtas (europa.eu).   
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4.5.1 Analys 

EU:s idé om en konstitution för Europa kan analyseras ur den postnationella universalismen 

eller Habermas författningspatriotism. Tanken var att en europeisk konstitution skulle bidra 

till en gemenskapskänsla. Detta tyder på att man inom EU under denna period hade en stark 

tro till att en europeisk identitet kan upprättas genom fasta institutioner och rättsstaten. I 

konstitutionens fördragstexter finner man utryck som i förhållande till tidigare fördrag kan 

uppfattas som av en mer kraftfull och övertygande karaktär. Ord som europeisk lag, beslutna 

och övertygande och textrader så som att Europa är fast beslutet att övervinna sina gamla 

motsättningar är ofta återkommande (Konstitution för Europa). Konstitutionsfördragets 

nederlag kan istället förklaras utifrån den tjocka identitetsmodellen, kulturell partikularism. 

Detta då förslaget om en gemensam konstitution för Europa av dess medborgare eventuellt 

ansågs vara ett alltför stort intrång på det nationella självbestämmandet och därför röstades 

ned. 

5 FÖRÄNDRINGAR MED INFÖRANDET AV LISSABONFÖRDRAGET 

Detta kapitel börjar med en introduktion till hur det gick till vid Lissabonfördragets införande. 

Sedan görs en redogörelse av vilka förändringar de tre demokratiska principerna omfattar med 

en särskild fokus på de förändringar som direkt och indirekt påverkar medborgarinflytandet i 

EU. Slutligen görs en jämförande analys utifrån identitetsmodellerna av hur europeisk 

identitet uttrycks i Lissabonfördragets artiklar om de tre demokratiska principerna i 

förhållande till EU:s ställningstagande innan införandet av Lissabonfördraget. 

5.1 INFÖRANDET AV ETT NYTT ÄNDRINGSFÖRDRAG 

Sedan 1 december 2009 har EU ett nytt ändringsfördrag. Lissabonfördraget grundades på 

behovet att reformera EU:s struktur och funktionssätt i samband med EU:s flertal 

utvidgningar (då 27 medlemsländer). Med fler medlemsstater blev det nödvändigt att anpassa 

institutionernas verksamhet och villkoren för EU:s beslutsfattande. För att finna ett alternativ 

till det nedröstade konstitutionsfördraget samkallades alla länder till en ny regeringskonferens 

i Lissabon den 23 juli 2007. Här övergav man idén om en gemensam konstitution och 

beslutade sig istället för en utarbetning av ett nytt ändringsfördrag (eu-upplysningen).  

Att reformera institutionerna och förbättra EU:s beslutsprocess, stärka EU:s demokratiska 

utbredning samt stärka EU:s interna politikområden och utrikespolitik var de tillskott som det 
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nya fördraget skulle bidra med. Likt försöket att införa en konstitution för Europa höll även 

införandet av Lissabonfördraget på att misslyckas. 26 av EU:s då 27 medlemsländer valde att 

ge de nationella parlamenten uppdraget att ta beslutet om införandet av ett nytt 

ändringsfördrag. Irland bestämde som enda medlemsstat att avgöra beslutet i en 

folkomröstning. Den 12 juni 2008 röstade det irländska folket nej till Lissabonfördraget (eu-

upplysningen). Först efter vissa överenskommelser, som att Irland skulle få ha kvar sin 

sittande kommissionär, röstade slutligen även Irland i oktober 2009 för ett införande av 

Lissabonfördraget. Att det nya fördraget varken skulle påverka Irlands skatte- eller 

försvarspolitik eller påverka rätten till liv, utbildning och familj var ytterligare några 

kompromisser som gjordes för att få igenom sitt förslag. Införandet försenades ytterligare av 

att Tjeckiens president Vaclav Klaus underskrift saknades efter att alla medlemsstater hade 

godkänt fördraget. Underskriften kom den 3 november 2009 och Lissabonfördraget kunde 

slutligen träda i kraft månaden där efter.  

Likt tidigare ändringsfördrag ersätter detta inte grundfördraget. Istället görs förändringar och 

tillägg på ett antal punkter. I samband med Lissabonfördragets införande ersatte EUF-

fördraget det dåvarande EG-fördraget. För att tydliggöra vem som gör vad inom EU:s 

verksamhet har man i Lissabonfördraget angett vem som har befogenhet att agera på de olika 

verksamhetsområdena. De tre typerna av befogenhet är exklusiv befogenhet, stödjade, 

samordnande eller kompletterande åtgärder samt delade befogenheter. Den exklusiva makten 

som till exempel gäller i beslut kring tullunionen, den gemensamma handelspolitiken och 

konkurrensfrågor är det bara EU som har. Inom bland annat kulturfrågor, utbildning och 

näringsliv har EU endast en stödjande roll till medlemsländerna, till exempel genom 

finansiering. I områden så som miljö, transport och konsumentskydd har EU och 

medlemsstaterna gemensam behörighet till lagstiftning, i enlighet med subsidiaritetsprincipen 

(europa.eu). 

 I samband med Lissabonfördragets införande tydliggjordes också vilka allmänna 

bestämmelser de demokratiska grunderna i EU ska bygga på. Respekt för människans lika 

värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna 

ska vara lika för alla medlemsländer. Dessa bestämmelser ska bygga på tre demokratiska 

principer och är fastställda i EU-fördraget. Första principen, demokratisk jämlikhet bygger på 

att EU i all sin verksamhet ska respektera principen om jämlikhet mellan sina medborgare och 

att alla medborgare har rätt till samma uppmärksamhet från institutionerna, organ och byråer 
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som ingår i EU:s verksamhet. Varje medborgare fortsätter att behålla unionsmedborgarskapet 

bredvid sitt nationella medborgarskap (FEU – Avdelning II, Art. 9).  

Andra principen, representativ demokrati innebär att unionens funktion ska bygga på en 

representativ demokrati där medborgare direkt via Europaparlamentet ska företrädas. Genom 

Europeiska rådet ska varje medlemsstat företrädas av sin respektive stats- eller regeringschef 

och i rådet av sin regering vilka direkt är ansvariga inför sitt nationella parlament och 

medborgarna. De beslut som tas i EU ska fattas på ett öppet och transparent sätt och så nära 

medborgaren som möjligt. Principen innefattar även att de politiska partierna i EU ska sträva 

efter att bidra till ett växande europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka 

unionsmedborgarnas vilja (FEU – Avdelning II, Art. 10). Detta innebär att Europaparlamentet 

får en större makt samtidigt som de nationella parlamenten blir mer delaktiga (europa.eu).     

Den tredje demokratiska principen, deltagardemokrati, innebär att EU:s institutioner på ett 

lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att 

offentligt diskutera och ge uttryck för sina åsikter inom alla av EU:s åtgärdsområden. 

Dialogen mellan institutionerna och de representativa sammanslutningarna ska regelbundet 

föras på ett öppet och tydligt sätt. Europeiska kommissionen har i uppgift att säkerställa att 

EU:s åtgärder blir mer enhetliga och öppna samt ha ett omfattande samråd med alla berörda 

parter. Med syftet att öka deltagardemokratin införs medborgarinitiativet. Detta gör det 

möjligt att ett antal av minst en miljon unionsmedborgare från ett betydande antal 

medlemsstater kan ta initiativet att uppmana Kommissionen att lägga fram lämpliga förslag i 

frågor där dessa medborgare anser att en unionsrättsakt krävs för att tillämpa fördraget. Detta 

inom ramen för kommissionens befogenheter (FEU – Avdelning II, Art. 11). Nedan följer en 

mer ingående beskrivning av de ändringar som gjorts med syfte att påverka 

medborgarinflytandet inom EU. 

5.1.1 Ökad makt till Europaparlamentet  

Europaparlamentet, som till valet 2014 ska ha 751 ledamöter inklusive talman istället för idag 

766, har till följd av införandet av Lissabonfördraget fått större befogenheter än tidigare. Den 

största förändringen är att medbeslutandeförfarandet blir det ordinarie lagstiftningsförfarandet 

och används på fler områden än tidigare. I praktiken innebär detta att Europaparlamenten nu 

har lika mycket lagstiftande makt som rådet även inom områden där de tidigare bara har haft 

en rådgivande roll. Detta inkluderar bland annat EU:s invandringspolitik, straffrättsligt 
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samarbete (Eurojust, brottsbekämpning, regler för fängelsestraff, överträdelser och 

sanktioner), polissamarbete (Europol) och några frågor som berör handelspolitiken samt 

jordbruk. På samma sätt måste Europaparlamentet godkänna alla internationella avtal som 

görs på områden där det ordinarie lagstiftningsförfarandet används. Europaparlamentet fick 

med införandet av Lissabonfördraget samma inflytande över EU:s budget som rådet. Det 

måste godkänna vad som ingår i den fleråriga budgetramen och de skillnaderna som tidigare 

fanns mellan de så kallade obligatoriska utgifterna som till exempel stöd till jordbruk och de 

icke-obligatoriska utgifterna försvinner. Samtliga utgifter bestäms gemensamt av de två 

institutionerna (lissabonfördraget.se).  

5.1.2 Mer ansvar till de nationella parlamenten 

Genom Lissabonfördraget och införandet av det nya avsnittet i EU-fördraget med 

bestämmelser om de demokratiska principerna, utökas de nationella parlamentens granskande 

funktion i EU. Dessa preciseras i två bindande protokoll, protokollet om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen samt protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna. Det utökade ansvaret innefattar bland annat att de nationella 

parlamenten ska ges mer information om unionens lagstiftning. Att de nationella parlamenten 

ska informeras om lagstiftningsförfaranden gällde redan innan Lissabonfördraget. Ändringen 

innebär dock att de nationella parlamenten ska tillsändas ett bredare spektrum av handlingar 

från kommissionen och andra institutioner (Bergström et al. Sieps 2008:11, s. 56).   

Den andra förändringen innebär att de nationella parlamenten ges en kontrollerande och 

utvärderande roll inom politikområdet för frihet, säkerhet och rättvisa. Detta gäller inom 

Europols och Eurojusts verksamheter (Bergström et al. Sieps 2008:11, s. 57). Den viktigaste 

nyheten är en utökning, av granskning av lagförslag utifrån subsidiaritetsprincipen. Principen 

innebär att i de frågor som EU och medlemsstaterna beslutar i tillsammans, ska EU endast 

agera om en EU-åtgärd anses mer effektiv än en nationell åtgärd. Från tidigare sex till åtta 

veckor får parlamenten på sig att testa subsidiaritetsprincipen i förslag till EU-lagstiftning.  

Det innebär med andra ord att om en viss del av de nationella parlamenten anser att ett 

lagförslag strider mot subsidiaritetsprincipen måste kommissionen ompröva förslaget. Detta 

har även tidigare varit en av de nationella parlamentens befogenheter, men med ändringen 

innebär detta en kontroll av lagförslaget redan innan det röstas igenom. Tidigare låg 

befogenheten endast i en juridisk efterkontroll. Det ger de nationella parlamenten, till skillnad 
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från tidigare, en möjlighet, om än begränsad sådan, att påverka lagstiftningen i EU. Denna 

procedur följer i två steg. Om en tredjedel av de nationella parlamenten anser att ett förslag 

inte följer subsidiaritetsprincipen ska kommissionen se över sitt förslag och bestämma om den 

ska behålla, ändra eller dra tillbaka det. Om däremot en majoritet av de nationella 

parlamenten protesterar men kommissionen ändå beslutar att behålla förslaget måste 

kommissionen motivera sitt beslut. Det är sedan Europaparlamentet och rådet som beslutar 

om man ska gå vidare med lagstiftningen eller inte (europa.eu). 

5.1.3 Öppenhet i Ministerrådet 

Med införandet av Lissabonfördraget ska alla de debatter och överläggningar som sker i rådet 

som rör lagstiftningen bli offentliga. Detta innebär att inte bara de nationella parlamenten ska 

få ta del av vilka beslut som ministrarna gör utan även allmänheten (europa.eu). 

5.1.4 Mer deltagandedemokrati 

Redan innan införandet av Lissabonfördraget fanns det olika sätt för EU medborgaren att 

hålla sig informerad om EU:s verksamheter och delta i EU-politiken. Detta till exempel 

genom offentliga debatter eller rådets officiella webbplats men med förhoppning att ge EU 

medborgaren större befogenheter i beslutsprocessen har man med Lissabonfördraget infört 

medborgarinitiativet (Se bilaga; FEUF andra delen art. 24 medborgarinitiativet) . Denna nya 

initiativrätt, som började gälla den 1 april 2012, innebär att om minst en miljon medborgare 

från minst en tredjedel av medlemsstaterna inom EU går samman kan dessa uppmana 

kommissionen att lägga fram ett lagförslag inom de områden som kommissionen har 

befogenhet (eu-upplysningen).  En så kallad medborgarkommitté bestående av minst sju EU-

medborgare från sju länder måste först organiseras för att kunna starta ett medborgarinitiativ. 

Därefter har den inrättade kommittén ett år på sig att samla in tillräckligt med stödförklaringar 

från allmänheten.  

Det är den respektive behöriga myndigheten i varje land som måste kontrollera och styrka 

stödförklaringen för att denna ska mottas i Europaparlamentet. Organisatörerna av initiativet 

har sedan möjlighet att delta i en av Europaparlamentet anordnad utfrågning. Kommissionen 

får tre månader på sig att pröva medborgarinitiativet och avgöra hur man ska gå vidare med 

ärendet (Europaparlamentets webbportal). Ett av de förtydliganden som krävdes i 

kommissionens lagförslag var hur många länder ett betydande antal medlemsstater innebar. 
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De tre förslag som kommissionen lade fram var att en majoritet, tredjedel eller fjärdedel av 

medlemstaterna skulle krävas för genomförandet av ett medborgarinitiativ. Man insåg snabbt 

att en majoritet skulle leda till en oproportionerligt hög gräns. Europaparlamentet hade i sin 

resolution kommit med förslaget att en fjärdedel av medlemsstaterna krävdes. Detta var enligt 

kommissionen istället en för låg gräns och man valde slutligen att gå på det sista alternativet, 

en tredjedel av medlemsstater (europaparl.europa.eu). Nedan följer en analys av EU:s 

ställningstagande utifrån några utvalda fördragsändringar till europeisk identitet med 

införandet av Lissabonfördraget.  

5.2 FÖRDRAGSTEXTEN 

När man studerar Lissabonfördraget kan man ganska snabbt upptäcka att tonen i 

fördragstexterna överlag är av en mjukare karaktär än i konstitutionsfördraget. Denna skillnad 

syns tydligt i val av ord och uttryck som gjorts. I Lissabonfördraget förekommer hellre 

omskrivningar så som det särskilda lagstiftningsförfarandet än i konstitutionen där man 

använder europeisk lag. En annan skillnad finner man i EU-fördragets artikel 4.2 om 

Unionens bestämmelser om nationell identitet där det står att Unionen ska respektera 

medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras nationella identiteter… artikeln som 

tidigare fanns i EU-fördraget om att unionen skall ha som mål att fastslå sin identitet i ett 

internationellt sammanhang har däremot plockats bort. EU:s omformulering kring 

identitetsskapandet indikerar att man försiktigt gått tillbaka till tanken om att bevara de 

nationella intressena framför strävan att arbeta för en europeisk identitet. EU:s 

ställningstagande till förhållandet mellan nationell och europeisk identitet vid införandet av 

Lissabonfördraget kan man analysera utifrån Delantys modell moralisk universalism. Det 

finns fortfarande tydliga inslag i fördraget som visar på en strävan om en gemensam kulturell 

sammanhållning. Dock kan flera av fördragstexterna tolkas att denna sammanhållning 

framförallt grundar sig på universella värden så som demokratiska principer och mänskliga 

rättigheter. 

5.3 GEMENSAMMA SYMBOLER 

En annan intressant upptäckt är att även artikeln om gemensamma europeiska symboler, 

vilket omfattar Europadagen, flaggan, hymnen och mottot helt har strukits i 

Lissabonfördraget. Detta trots att den fanns med i Maastrichtfördraget såväl som i det 

ratificerade konstitutionsfördraget med undantag till Euron som nu fått plats under en annan 



24 

 

artikel. I enlighet med Delantys modeller kan antas att EU vid denna tid ger upp den 

pragmatiska identitetssyn som var så tydlig under införandet av Maastrichtfördraget 1993. 

Istället går man även här tillbaka till en mer allmän identitetssyn byggd på gemensamma 

universella värden. Även detta tyder på att man med den senaste fördragsändringen antog 

större försiktighetsåtgärder inom EU. Man skulle även kunna förklara dessa med respekten för 

det motstånd som uttrycktes från allmänheten fem år tidigare vid försöket att införa en 

konstitution för Europa. Av allt att döma var medborgarna inte redo för en förstärkning av 

EU:s överstatliga institutioner.  

5.4 RÄTTIGHETSSTADGAN 

Ett stycke som kvarstod och blev med införandet av Lissabonfördraget juridiskt bindande var 

Rättighetsstadgan. Den förekommer inte i fördragstexten utan anges endast som referens i 

fördraget. Stadgan beskriver de rättigheter som den enskilda individen erkänns ha mot 

EU. Unionen ska i enlighet med fördragsändringen erkänna rättighetsstadgans innehåll och 

principer och ha samma rättliga värde som fördragen. Rättighetsskyddet förstärks därmed för 

Unionens medborgare (eu-upplysningen). Utifrån Delantys postnationella universalism 

existerar som tidigare nämnt identitet endast delvis på den europeiska nivån utifrån kulturella 

och historiska symboler. Rättighetsstadgan är ett exempel på hur identitet istället kan 

uttryckas genom rättsstaten.  

5.5 MEDBORGARINITIATIVET 

Den kanske största förändringen för EU:s medborgare var de förändringar som gjordes för att 

öka medborgarinflytandet inom Unionen. Det tydligaste exemplet var införandet av ett 

europeiskt medborgarinitiativ. Det kan antas att EU:s införande av initiativrätten berodde på 

en vilja att stärka deltagardemokratin och legitimiteten inom Unionen. Att föra 

beslutsprocessen närmre medborgaren kan också tolkas som en identitetskapande insats.  

Medborgarinitiativet har dock fått ett blandat mottagande vid införandet. Detta beror främst 

på att de regler som presenterades för genomförandet av ett initiativ var nästintill 

ofullständiga. Antal underskrifter skulle vara minst en miljon från ett betydande antal 

medlemsstater. Vilken minimiålder skulle vara för att få genomföra ett initiativ eller hur man 

ska gå tillväga vid insamlandet av namnunderskrifter framgick inte. Inte heller framgick det 

hur innehållet skulle formuleras eller var man registrerar sig. Först i april 2012, mer än två år 
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efter införandet av Lissabonfördraget, trädde den slutliga versionen av medborgarinitiativet i 

kraft med tydliga hänvisningar till hur man ska gå tillväga för att driva igenom ett initiativ 

(europaparl.europa.eu). De nya bestämmelserna har dock gjort det svårare för medborgaren 

att faktiskt genomföra ett initiativ. Fördelen med detta är att initiativet på så sätt inte kan 

missbrukas lika lätt. Nackdelen är att det sker på bekostnad av medborgarens demokratiska 

rättigheter. 

6 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 

Sammanfattningsvis kan sägas att EU:s ställningstagande till europeisk identitet har 

förändrats över tid. Vid införandet av EKSG, var den europeiska grundsynen framförallt 

idealistisk. Rädslan för att Europa åter skulle falla in i konflikter var stark vilket bidrog till att 

man eftersträvade demokratiska och humanistiska värden. Efter de fasansfulla åren av krig 

räknade man med att människor skulle återfå en högre moral. Denna grundsyn knyter an till 

Delantys modeller om en moralisk universalism.  

På 1970-talet ändras emellertid denna grundsyn. Begreppet europeisk identitet återfinns under 

denna period för första gången i ett officiellt EU-dokument. Europas kulturarv får allt mer 

tyngd vilket innebär att man kan koppla EU:s syn på identitet till Delantys modell kulturell 

partikularism. I denna slutsats argumentras dock att det primära motivet var ett annat. På 

grund av den ekonomiska kris som EU vid tiden befann sig i använde sig EU:s etablissemang 

av begreppet framförallt av ekonomiska skäl.  

Även EU:s vidare utveckling tyder på det. Genom Maastrichtfördraget 1993 utökades 

ytterligare det politiska och ekonomiska samarbetet. EU:s identitetskapande avsikter, till 

exempel genom gemensamma fysiska symboler, blir ännu tydligare under denna period och 

kan analyseras utifrån den pragmatiska modellen. Jämförelsevis kan sägas att EU:s 

förhoppning om att integrera en allt mer överstatlig institution under denna period inte 

förlikades med medborgarnas vilja. Konstitutionsfördragets nederlag 2004 är ytterligare ett 

tydligt exempel på detta. Händelseförloppet visar att EU inte kunde räkna med allmänhetens 

acceptans av vidare integration och tyder på att sådana förändringar var ett allt för stort 

intrång på det nationella självbestämmandet.  

Det kan sägas att den röda tråden i EU:s historiska identitetspolitik är dess anpassningsbarhet. 

Från efterkrigstidens moraliska grundvärderingar har man sedan tagit an en mer kulturell och 
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ekonomiska orientering inom EU. Det har skett i samband med Europas sociala och 

ekonomiska utveckling. Då etablissemanget inom EU insett att man inte fullt ut kan räkna 

med medborgarnas stöd har man återgått till mer universella värden. Här resoneras att 

införandet av de demokratiska principerna och utökningen av de medborgerliga rättigheterna 

inom Unionen beror på EU:s förhoppning om att stärka sitt förtroende hos 

unionsmedborgarna. Denna trend återspeglas med de förändringar som skett vid införandet av 

Lissabonfördraget. En intressant detalj är att EU fick Nobels fredspris med motivationen för 

att i över 60 år ha bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa, 

2012.  

Europas avsaknad av en gemensam historisk identitet har haft en stark inverkan på frågan om 

det är möjligt att bygga upp en gemensam identitet överhuvudtaget. Man har hittills haft lite 

framgång i att skapa gemensamma kulturella symboler vilket har gjort det svårt för EU att 

svara på de utmaningar som skett i samband med globaliseringen. På grund av 

medlemsländernas olika historiska och kulturella traditioner är det inte förvånande att 

byggandet av EU: s institutioner istället nu inspireras av en framåtblickande modernism. Det 

har visat sig att ju mer EU har försökt att knyta an till en europeisk identitet desto mindre 

utrymme finns det för kultur som kännetecknades av individualitet och kreativitet. Den 

starkaste identiteten som existerar på europeisk nivå omfattar istället gemensamma lagar och 

institutioner där en meningsfull europeisk historisk eller kulturell identitet nästintill inte 

existerar. Europeisk identitet är på så vis inte en naturlig företeelse (Mayer, Palmowski, 

2004).  

Då Lissabonfördraget först infördes 2009 skulle det som framtida forskning vara av intresse 

att utföra en liknande studie om några år. Detta i syfte att undersöka den vidare utvecklingen 

av EU:s syn på europeisk identitet. Det vore särskilt intressant att inrikta undersökningen på 

om de senaste förändringarna som gjorts för att utöka medborgarinflytandet verkligen 

kommer leda till ett mer demokratiskt och legitimt EU. Redan nu riktas kritik mot bland annat 

medborgarinitiativet då det anses vara allt för komplicerat för medborgaren att genomföra ett 

initiativ.   
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BILAGOR 

Ur den konsoliderade versionen av Fördraget om EU:s funktionsätt  

 

FEUF andra delen art. 24 Medborgarinitiativet 

 

Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för 

framläggandet av ett medborgarinitiativ enligt artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen, 

däribland det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste 

komma ifrån.  

 

Varje unionsmedborgare ska ha rätt att göra framställningar till Europaparlamentet enligt 

artikel 227. Varje unionsmedborgare kan skriftligen vända sig till varje institution eller organ 

som avses i denna artikel eller i artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen på något av de 

språk som anges i artikel 55.1 i fördraget om Europeiska unionen och få svar på samma språk.   

 

 

FEUF tredje delen Avdelning XIII art. 167Kultur 

 

1. Unionen ska bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas 

nationella och regionala mångfald samtidigt som Unionen ska framhäva det gemensamma 

kulturarvet.  

2. Unionens insatser ska syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid 

behov stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller. 

o att förbättra kunskaperna om och att sprida de europeiska folkens kultur och historia, 

o att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse, 

o icke-kommersiellt kulturutbyte, 

o konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn. 

3. Unionen och medlemsstaterna ska främja samarbetet med tredje land och behöriga 

internationella organisationer på kulturområdet, särskilt Europarådet.  

4. Unionen ska beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i 

fördragen, särskilt för att respektera och främja sin kulturella mångfald.  

5. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås ska 

o Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 

efter att ha hört Regionkommittén besluta om stimulansåtgärder som dock inte får 

omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar, 

o Rådet på förslag av Kommissionen anta rekommendationer.   

 

 

 

  


