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Abstract 

The main purpose of this thesis is to examine how the European Union through 
the Directorate- General (DG) of Education and Culture, are calling forth a 
constructed sense of European identity amongst the citizens of the Union. 
 

It is a discourse analysis, which can be described in twofold. Firstly, it is a 
mapping of the European discourse; i.e. how the European Union defines the 
identity it seeks to mobilise. Secondly, it examines whether or not there are 
similarities in the European discourse of identity and the traditional nation-
building discourse of national identity. 

 
According to this thesis a European identity is articulated in cultural terms, 

whereby its members are said to share the same values and a common cultural 
heritage. 

 
To bring the people of Europe closer together and to deepen awareness of their 

“common” history, the European Union encourages all manner of meetings and 
exchange schemes between Europeans. Although its goal is to develop a feeling of 
belonging to a shared culture, the EU is also keen to preserve the specific aspects 
of Europe’s many cultures. The European Union’s work on conserving and 
enhancing the cultural environment nowadays covers the built heritage, the 
environment, artistic objects and works, and the non-material heritage. Traditions, 
social customs, knowledge and know-how are taken fully into account in a broad 
definition of what kind of heritage is common to the people of Europe 

 

Keywords: European identity, European Union, national identity, national 
building, discourse, discourse analysis, education, culture, citizenship, we, them, 
pluralism and multitude. 
 



 3 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING................................................................................................................................................ 4 

1.1 INTRODUKTION ..................................................................................................................................... 4 
1.2 FRÅN EUROPARÖRELSEN TILL EMU ..................................................................................................... 5 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING............................................................................................................... 6 
1.4 STATSVETENSKAPLIG RELEVANS .......................................................................................................... 6 
1.5 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................................... 7 

1.5.1 Hur ser EU:s europeisk diskurs ut enligt tidigare forskning?......................................................... 7 
1.5.2 Kan man empiriskt sett skapa en europeisk identitet?..................................................................... 8 
1.5.3 Bör man normativt sett skapa en europeisk identitet?..................................................................... 9 

1.6 UPPSATSENS DISPOSITION ................................................................................................................... 10 

2 METOD OCH MATERIAL ..................................................................................................................... 11 

2.1 VAD ÄR EN DISKURSANALYS?............................................................................................................. 11 
2.2 METODOLOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT............................................................................................ 12 
2.3 METODKRITIK..................................................................................................................................... 13 
2.4 VALIDITET/RELIABILITET ................................................................................................................... 14 
2.5 MATERIAL .......................................................................................................................................... 14 

3 TEORI ........................................................................................................................................................ 16 

3.1 BEGREPPSDEFINITIONER ..................................................................................................................... 17 
3.1.1 Stat ................................................................................................................................................ 17 
3.1.2 Legitimitet ..................................................................................................................................... 18 
3.1.3 Nationalism och nationell identitet ............................................................................................... 19 
3.1.4 Nation............................................................................................................................................ 20 
3.1.5 Skolans roll i identitets-och nationsbygget.................................................................................... 21 

3.2 DISKURSTEORIN.................................................................................................................................. 23 
3.2.1 Foucaultinspirerad diskursteori.................................................................................................... 23 
3.2.2 Diskurser om det europeiska......................................................................................................... 24 

4 ANALYS..................................................................................................................................................... 26 

4.1 INNEHÅLLET I DEN EUROPEISKA DISKURSEN ....................................................................................... 26 
4.1.1 Det europeiska kontra det icke europeiska ................................................................................... 27 
4.1.2 Skapandet av den europeiska identiteten ...................................................................................... 30 
4.1.3 Legitimering av den europeiska identiteten................................................................................... 32 
4.1.4 Helheten ........................................................................................................................................ 34 

5 AVSLUTNING .......................................................................................................................................... 36 

5.1 SAMMANFATTNING............................................................................................................................. 36 
5.2 Å SEN`DÅ............................................................................................................................................ 39 

 
 



 4 

1 Inledning 

I detta inledande kapitel har jag som avsikt att till läsaren introducera min studie. 
Det börjar med en kort introduktion till ämnet varefter en historisk tillbakablick 
till EU:s framväxt följer. En presentation av mitt syfte, frågeställning och tidigare 
forskning kommer att presenteras för att senare i analysen kunna dra paralleller 
huruvida mitt resultat överensstämmer eller ifrågasätts. För att underlätta för 
läsaren avslutas det inledande kapitlet med en disposition, där upplägget av 
studien presenteras för att sedan kunna övergå till nästkommande kapitel 
angående mitt tillvägagångssätt. 

1.1 Introduktion 

Två gånger inom loppet av nio månader har det europeiska- etablissemanget 
tvingats vakna upp till ett stort bakslag. Europeiska folket har gått till val, 
resultatet blev mycket uppseendeväckande ett oerhört lågt valdeltagande i diverse 
medlemsländer. I flertalet länder fick de EU-kritiska partierna ett stort antal röster. 
Hela det europeiska etablissemanget har därmed satts i gungning.  
Frågan vi nu bör ställa oss, är avsaknad av en europeisk identitet så stor? Och vad 

innebär då en europeisk identitet? Identitet handlar i sin enklaste form om 
tillhörighet, om ett vi och ett dom. En individ kan besitta mer än en identitet, man 
kan samtidigt vara student, svensk och kanske till och med europé. Identiteter är 
inte historiskt givna och naturliga, utan i hög grad skapade (Gidlund, 1993:21). 

 
Precis som all politisk makt kräver legitimitet från dem som den utövas mot, 

finns behovet från EU att legitimera projektet som en naturlig politisk skapelse. 
Ett sätt att göra detta på kan vara genom att försöka skapa en europeisk vi-känsla. 
Denna konstruerade europeiska identitet smyger sig så sakteliga inpå och berör 
oss mer eller mindre omedvetet genom skola, TV, böcker o.s.v. Dessutom består 
EU av symboler som vi mer eller mindre stöter på dagligen. Europaflaggan, den 
europeiska hymnen (Beethovens nionde symfoni) och ett medborgarskap som ger 
sig till uttryck i det europeiska passet. 

 
Enligt Ernest Renan i teorikapitlet, uppstår en nation då folkets vilja att skapa 

en nation finns där (Renan,1882:23). Det är den viljan som måste frambringas 
genom olika pilotprojekt, såsom Culture 2000, ERASMUS-programmet och andra 
EU-sponsrade projekt som kan leda till att européer känner sig som européer. Lika 
viktigt är det som sägs eller skrivs, eftersom språket inte bara är där för att återge 
verkligheten, utan också för att bidra till att skapa verkligheten. Budskapet som 
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förmedlas till medborgarna om vad det innebär att vara en europé, kan också bidra 
till att skapa en europé. 

 
Framförallt är det nog min egen känsla av att känna delaktighet i det Europa 

som förknippas med EU, som väcker intresse kring identitetsbygge. Dessutom är 
EU ett pågående debattämne inom alla områden, och inte minst med tanke på det 
konstitutions- förslag som framarbetats. 

 
Jag är intresserad av innehållet i EU:s europeiska diskurs, d.v.s. hur Europa 

framställs av EU. Vad som är europeiskt, vad som är det gemensamma arvet, 
hurdana européer är, europeiska värderingar etc. till skillnad från vad som inte är 
europeiskt. 

1.2 Från europarörelsen till EMU 

Tanken på en sammanslutning av Europas stater aktualiseras under senare delen 
av andra världskriget. En Europarörelse börjar således på nytt växa fram under 
1946, där det primära för organisationen var upprätthålla fred i Europa. Det 
verkliga genombrottet för Europarörelsen kom under Haag-konferensen i maj 
1948 och fick senare under året namnet The European Movement. 1949 bildas 
Europarådet och två år senare kol- och stålunionen. Därmed hade Europatanken 
blivit en politisk verklighet (Nilsson, 1996:15ff). 

 
Integrationen i Europa fortsatte, fler länder involverades, där kom förslag om 

upprättande av ett västeuropeiskt försvarssamarbete och en Europaarmé. 1957 
undertecknades två avtal i Rom, det upprättades en europeisk ekonomisk 
gemenskap (EEC) och en europeisk atomenergigemenskap (Euratom). Syftet var 
att underlätta för en gemensam marknad och på det sättet främja för en politisk 
utveckling inom hela gemenskapen. Nya institutioner upprättades inom EEC och 
1960 bildades den europeiska frihandelsorganisationen EFTA. För att 
effektivisera slog man 1967 samman vissa organ och bildade EG (Bernitz, 
1998:24ff). 

 
Med tiden trädde fler medlemmar in i gemenskapen och likaså 

effektiviserades den administrativa apparaten med ökad makt åt kommissionen 
och ökat inflytande för Europaparlamentet. Detta reformarbete ledde 1986 till den 
europeiska enhetsakten, vilket senare ledde till Maastrichtfördraget som trädde i 
kraft i november 1993. Det var ett viktigt steg i integrationsprocessen. Det nya 
unionsfördraget tillkom, vilket möjliggjorde genomförandet av valutaunionen. 
Amsterdamfördraget som trädde i kraft den 1 maj 1999 innefattar framförallt 
förstärkning av EU:s demokratiska och sociala profil, men även förstärkning av 
EU-parlamentet och EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) 
(ibid. s.15ff). Nicefördraget undertecknades den 26 februari 2001. Det innefattar 
en ny institutionell översyn som krävs när unionen består av fler än tjugo 
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medlemsstater. Vid europeiska rådets möte i Köpenhamn i december 2002 
avslutades förhandlingarna med tio länder. De inträdde som nya medlemmar i 
unionen den 1 maj 2004. Den 4 oktober 2003 inleddes EU:s regeringskonferens. 
Konferensen behandlar förslaget till en EU-konstitution, om denna konstitutionen 
antas kommer den att ersätta EU:s nuvarande fördrag. (riksdagens hemsida). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Med denna studie vill jag framhäva vilka diskurser som påverkar identiteten, i 
detta fall den europeiska identiteten. Syftet är att göra en diskursanalys (se vidare i 
metodkapitlet) av innehållet i EU:s utbildnings- och kulturpolitik vilket innebär att 
granska innehållet i EU:s texter för att få reda på vilket budskap de försöker föra 
ut till EU-medborgarna om vad det innebär att vara europé. Det finns positiva 
saker med att skapa en europeisk identitet. Exempelvis kan det minska klyftor och 
andra olikheter, som annars kan leda till stridigheter inom Europa. Det kan även 
leda till att grupper i samhället lämnas utanför eftersom de inte passar in i ramen 
för vad en europé står för. Konsekvenserna av 1800-talets nationsbyggande ledde 
i somliga fall till att minoriteter såsom judar, handikappade och romer stängdes 
ute från gemenskapen. I dagens Europa kan det istället finnas en risk att andra 
grupper utestängs ur den europeiska unionen. Det kan exempelvis vara muslimer, 
eftersom EU i mångt och mycket grundar sig på judiskt- kristna värderingar. 

 
Min frågeställning lyder: 
Vad är innehållet i den europeiska diskursen, d.v.s. hur beskriver EU ”oss 
européer” och ”det europeiska”, till skillnad från hur EU beskriver ”dom andra” 
och ”det icke- europeiska”? 

 
Denna frågeställning inriktar sig framför allt på innehållet i EU:s europeiska 

diskurs, d.v.s. hur EU framhåller Europa, vad som är europeiskt, vad som är det 
gemensamma arvet, hurdana européer är, europeiska värderingar etc. till skillnad 
från vad som inte är europeiskt. Betoningen ligger framförallt på vad som utgör 
viet i den europeiska diskursen. Syftet är att granska budskapen som kommer från 
EU-kommissionens offentliga dokument inom direktoratet för utbildning och 
kultur. Jag kommer att försöka beskriva bilden som EU ger av sig själv, jag 
utvärderar den inte. 

1.4 Statsvetenskaplig relevans 

EU är å ena sidan ett unikt projekt i sitt slag i världen, bland annat genom dess 
inverkan på medlemsstaterna på överstatlig nivå. Likaså uppdagas det då och då 
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att EU inte längre är en så unik konstellation utan numera även fungerar som en 
organisation och institutionell förebild för andra politiska projekt. 

 
Det finns politisk, likväl som statsvetenskaplig relevans för ämnet. Politisk 

relevans på så vis att EU framförallt är ett politiskt projekt som baserar sig på 
demokratiska val och därmed kräver legitimitet. Politik omfattar beteenden, idéer 
och institutioner som är relaterade till det offentliga, till den auktoritativa 
fördelningen av värden för ett samhälle, men framförallt till utövandet av makt 
(Lundquist 1993:27f). 

 
Det gemensamma studieobjektet för statsvetenskapen är politik som därmed 

har makten i samhället, där EU numera har makt att frambringa en europeisk 
identitetskänsla. Schengenavtalet är ett politiskt beslut, som har som syfte att de 
inre gränskontrollerna avskaffas samtidigt som de yttre gränskontrollerna 
förstärks. Det innebär bland annat att de EU-länder som ingått i Schengen skall 
sträva mot en gemensam invandringspolitik där asylssökande bara kan göra en 
ansökan i ett land. Erhålls avslag upphör även möjligheten att söka asyl i ett annat 
Schengenland (Bernitz & Kjellgren 1999:231f). Detta stärker ytterligare vikten i 
att ta reda på vad som betonas i den europeiska diskursen, eftersom det då kan 
vara intressant att se vem som klassas som europé och vem som inte gör det. 

1.5 Tidigare forskning 

Det har tidigare pågått forskning vid bland annat COPRI (Copenhagen Peace 
Research Institute) och DUPI (Dansk Undenrigspolitisk Institut) beträffande 
statsbygge, EU, identitetsbygge o.s.v. Likaså pågår det omfattande forskning runt 
om på landets högskolor och universitet inom ämnet europeisk identitet, där jag 
nedan valt att redovisa vissa forskares resultat efter teman. Eftersom jag antar att 
det enligt EU finns en europeisk identitet, så ställer jag nu frågan hur tidigare 
forskare analyserat fenomenet? 

1.5.1 Hur ser EU:s europeisk diskurs ut enligt tidigare forskning? 

Peo Hansen (2000) har i sin avhandling Europeans only? diskuterat EU och dess 
identitetspolitik. Han menar att de inom den europeiska kommissionen 
återkommande tar upp frågan om en kollektiv europeisk identitet. Denna identitet 
artikuleras i så kallade etno- kulturella termer, d.v.s. att de betonar sådant som 
härstamning, kulturell art, religion och en känsla av att vara kulturellt överlägsen, 
och att den framförallt innefattas av en transnationell vit etnicitet (Hansen 2000:39 
& 113). Europa och det europeiska karaktäriseras av en ”latinsk tradition, klassisk 
kultur, den judisk-kristna traditionen, samt humanism och en hög kulturell 
utvecklingsnivå” (Lundgen 1998:136). Vad som mer eller mindre redan pågår är 
att de genom ”vi” mot ”dom” konstruktioner försöker forma en identitet baserad 
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på medborgarskap och en garanti till civil och ekonomisk rättighet (Beetham & 
Lord 1998:57). Här kommer EU:s roll i utbildningen in, vars syfte är att uttrycka 
en kollektiv identitet som baseras på historiskt tvivelaktiga versioner av 
europeiska traditioner, arv och civilisation (Hansen 2000:130). Budskapet EU 
försöker ge av vad som är representativt för det europeiska, är sådant som 
europeisk renässans, 1800- talets vetenskap och den industriella revolutionen, 
vilket enligt denna uppfattning ledde till att Europa förändrare världen. Däremot 
klassas exempelvis inte italiensk fascism som något typiskt europeiskt särdrag. 
Bra saker klassas som europeiska, dåliga saker helt enkelt bara sker där   
(ibid.s.29). 

 
Nästan lika viktiga som kultur och utbildning har det visat sig att utrikespolitik 

är, då det handlar om att mynta identitetsbegreppet. Åsa Lundgren (1998) har i sin 
doktorsavhandling europeisk identitetspolitik- EU:s demokratibestånd till Polen 

och Turkiet, diskuterat begreppet identitet, men framförallt betonat vikten av den 
gemensamma utrikespolitiken som medel för att skapa och återskapa identiteter. 
Utrikespolitiken handlar inte om att försvara existerande nationer, utan om att 
skapa och återskapa dessa, där utrikespolitiken är en konfrontation mellan ”ett vi” 
och ”ett dom”. Vad som kan klassas som europeiskt kontra icke europeiskt är då 
”det främmande och hotfulla associeras med omvärlden samtidigt som det 
välkända och trygga associeras med det inhemska” (Lundgren 1998:122ff.). 

 
Något som Beetham & Lord tagit fasta på är den så kallade thin identity. Det 

är en identitet som de påstår är typisk för en organisation som EU, men som EU 
än så länge inte anammat som en europeisk identitet. Denna identitet har mer att 
göra med de sociala metoder individer använder sig av för att handskas med 
varandra, än med personliga karaktär. De menar även att EU ofta karaktäriseras 
som förhandlingarnas gemenskap. Även om reglerna är klara vid ett tillfälle, så 
finns det alltid rum för omförhandling. Men för att relatera det till det traditionella 
identitetsbegreppet är skillnaden på vi och dom: ”those who are prepared to play 
the game from those who are not” (Beetham & Lord 1998:44ff), där det 
europeiska förklaringsperspektivet bygger på tanken att man ska kunna förstå den 
politiska kommunikationen.  

1.5.2 Kan man empiriskt sett skapa en europeisk identitet? 

För att se om forskningen empiriskt sett anser att det går att forma en europeisk 
identitet finns det inom den europeiska unionen ingen dominerande kulturnation 
som skulle kunna bli kärnan till ”the would-be state´s nation” med dess ledande 
europakultur. Därmed finns det svårigheter att frambringa en kollektiv identitet 
(Schlesinger 1994:329). 

 
Även om EU betonar sådant som renässansen, upplysningen, det latinska arvet 

och det indo- europeiska språket finns det inte tillräckliga belägg för att det är 
typiskt europeiska karaktärsdrag. Lundgen menar att ”de söker enhet men finner 
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mångfald […] den gemensamma nämnaren är avsaknaden av gemensam 
nämnare” (Lundgren 1998:132f.). Traditionella identiteter kommer förmodligen 
att kvarstå, men de kan inte längre försvaras på traditionellt vis. Det vill säga med 
kriterier som gemensamt språk, etnisk bakgrund och kulturellt arv för att skapa en 
ny gemenskap. Istället rekommenderas en alternativ identitet, där EU för att 
legitimera projektet istället skulle kunna bygga sin identitet på den så kallade thin 
identity, vilken skulle kunna utgöra ramen för en pluralism av identiteter, där den 
nationella identiteten är inkluderad. Denna gemenskapskänsla skulle accepteras 
just på grund av att den är föränderlig och flexibel (Beetham & Lord 1998:45f.). 
För att annars komma ifrån legitimitetsbehovet och därmed också behovet av en 
europeisk identitet skulle man kunna minska på behovet av lojalitet inom unionen 
genom att minska de politiska stridsfrågorna och göra samarbetet mer överstatligt 
likt FN (ibid.s.58). 

 
Vikten av ett gemensamt värdesystem som binder människor samman genom 

ett socialt kontrakt behövs vid skapandet av en gemenskap. Tönnies teori, om 
Gemeinschaft som representeras av gemensamt språk, sedvänjor eller tro och 
Gesellschaft som uppstår då människor möts på grund av gemensamma intressen 
har övergått till att EU och övriga världen nu istället är beroende av det s.k. 
Verbindungsnetzschaft vilket passar bättre in i det postindustriella samhället 
(Richmond 1994:289). Denna identitet är jämförbar med vad Beetham och Lord 
kallar för thin identity.  

1.5.3 Bör man normativt sett skapa en europeisk identitet? 

Forskningen på det normativa planet menar att man kanske inte bör forma en 
europeisk identitet bl.a. på grund av att medlemskap försvåras för den stat som 
hamnar utanför Europas kulturella gräns. Betoningen av identitet, medborgarskap 
och immigration i EU har lett till att anti- immigrationstankar har fått fäste i 
Europas enskilda länder idag, och har dessutom lett till en ökning av rasistiska 
partier och ökad fientlighet mot etniska minoriteter (Hansen 2000:40f). EU måste 
i så fall ändra karaktär på dess identitetspolitik och gå ifrån det traditionella etno- 
kulturella identitetskonstruktionerna, eftersom samhället blir allt mer multi- 
kulturellt. Att försöka skapa en europeisk identitet baserad på gemensamma 
historiska erfarenheter kan lika gärna splittra som att ena unionen, eftersom den 
europeiska unionen varken är territoriellt bunden eller stabil (Beetham & Lord 
1998:42). 

 

En europeisk identitet ses mer eller mindre som ett av konvergenskriterierna 
(Lundgren 1998:158). Och om det överhuvudtaget ska finnas en europeisk 
identitet bör den i så fall representeras av mobilitet och förändring, istället för 
tvivelaktiga versioner kring gemensamma rötter. För att främja EU:s demokrati 
och politiska effektivitet behövs ett mer strukturerat och sammanhängande EU 
(Beetham & Lord 1998:35). 
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1.6 Uppsatsens disposition 

I detta kapitel har jag redogjort för bakgrund, syfte, frågeställning, 
statsvetenskaplig relevans och tidigare forskning, medan i kapitel två, 
metodkapitlet, presenteras mitt tillvägagångssätt och vad det innebär att använda 
sig av diskursanalys som metod. Här följer även materialbeskrivning, reliabilitet 
och validitet. 

 

I kapitel tre ges en teoretisk bakgrund för min analys, där syftet bland annat är 
att ge en överblick hur tidigare forskare analyserat identitetsbildning i stort, 
nationell identitet och nationsbygge. Där behandlas begrepp som stat, legitimitet, 
nationalism, nationell identitet och nation. Eftersom Gellner och många andra 
nationsforskare med honom menar att ”ur staten växer nationen” (Gellner 
1997:18), har jag valt att presentera begreppet i den ordningen. I andra delen av 
teorikapitlet presenteras de olika diskurserna om nations- och identitetsbygge, där 
skolans roll ges ett eget avsnitt. I tredje delen av teorikapitlet är huvudsyftet att 
presentera diskursteori, som trots allt representerar huvudteorin i min analys. 

 
I kapitel fyra följer analysen, som har till syfte att besvara frågeställningen. 

Där presenteras utdrag ur min empiri som består av ett begränsat urval av 
vitböcker, rapporter och pressmeddelande, d.v.s. innehållet i EU:s europeiska 
diskurs. Det är en diskursanalys av innehållet i EU:s utbildnings- och 
kulturpolitik, där syftet är att plocka fram vad EU anser är europeiskt och vad som 
inte är europeiskt; alltså skillnaden på ”vi” och ”dom”. I analysen återges vilka 
beskrivningar jag finner på ”vi” och ”dom” utifrån mitt empiriska material. För att 
inte riskera att lyfta orden helt ur sitt sammanhang görs en tillbakablick till 
helheten i dokumenten.  

 
I det avslutande kapitlet, kapitel fem, sammanfattar jag min studie och 

presenterar de viktigaste resultaten. Jag presenterar eventuellt fortsatta vägar för 
forskning inom området och ger lite egna reflektioner kring studien. 
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2 Metod och material 

Nedan presenteras det metodologiska tillvägagångssättet och de teorier som jag 
antagit som utgångspunkt för min analys. Detta kapitel är även uppdelat i avsnitt 
som behandlar materialbeskrivning, reliabilitet och validitet. Huvudsyftet i detta 
kapitel är att redogöra för hur jag gått till väga för att belysa problemställningen 
och varför jag gjort vissa val. Men först en liten översikt om vad det innebär att 
använda sig av diskursanalys som metod. 

2.1 Vad är en diskursanalys? 

Till skillnad från vanliga metoder där en teori testas mot verkligheten, är det 
diskursanalytiska angreppssättet en teoretisk och metodisk helhet, men vid en 
diskursanalys finns det inget generellt ramverk av regler eller procedurer som 
måste följas. Metodologin som används vid en diskursanalys bör istället variera 
från studie till studie för att inte begränsa alternativen. Fokus ligger mer på 
språket inom diskusen (Bergström & Boréus 2000:24), och söker ofta efter ”synen 
på” eller ”föreställningen om” exempelvis en europeisk identitet (ibid.s.237). 
Inom samhällsvetenskaperna betraktas diskursanalysen som en vetenskaps- och 
samhällsteori som inriktar sig på frågor om makt och identitet, men tonar ner de 
samhälleliga aktörerna (ibid.s.222). Ofta relateras det till Foucaults 
socialkonstruktivistiska teori av vad diskurs innebär. Gemensamt för de forskare 
som arbetar utifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt är att identiteten som 
kvinna, man, arbetare eller professor inte är givna. Identitetskonstruktionen är en 
process där en sammanställning av självbild och andras bilder utgör grunden för 
identiteten (Winther & Jörgensen 2000:7). 
 

Begreppet diskurs rymmer ofta en idé om att språket är strukturerat i olika 
mönster som våra utsagor följer när vi agerat inom olika sociala domäner. Idéerna 
förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten. En diskurs 
är ”ett betstämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 
(Winther & Jörgensen 2000:7), det är en ”uppsättning utsagor talade eller skrivna 
i ett bestämt socialt sammanhang” (Bergström & Boréus 2000:17). 

 
Franskans discours har många betydelser som inte fångas av svenskans 

diskurs. Några av de vanligaste är tal, föreläsning och prat. Foucault använder 
dock för det mesta termen i två andra betydelser: dels i en mer generell och 
teknisk mening som, namn på alla skrivna eller yttrande fraser, dels som namn på 
hela den praktik som frambringar en viss typ av yttrande (Foucault 1993:57). 
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Diskurser säger något om vad som kan sägas, vem som får säga det och 

varifrån, d.v.s. från vilka positioner något sägs (Bergström & Boréus 2000:226). 
 
”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när 

som helst och slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst” 
(Foucault 1993:7). 

 
Diskursanalys är ett studium av samhällsfenomen där språkets innehåll står i 

fokus; där språket inte återger verkligheten utan bidrar till att forma den 
(Bergström & Boréus 2000:221). Vårt sätt att tala på avspeglar inte neutralt vår 
omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i 
skapandet och förändringen av dem. Med hjälp av diskursanalys är det möjligt att 
rekonstruera sociala identiteter. Identiteten X blir inte möjlig om den inte ställs i 
relation till något annat ”den andre”, till något den inte är (Winther & Jörgensen 
2000:7). 

2.2 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Metod är ”läran om de instrument som kan användas för att samla in information 
[…], läran om hur man samlar in, organiserar, bearbetar, analyserar och tolkar 
sociala fakta på ett så systematiskt sätt att andra kan syna våra kort” (Halvorsen 
1992:13). Det är således ett tillvägagångssätt för att komma fram till nya 
kunskaper, det vill säga ett hjälpmedel eller verktyg. 
 

Min studie är av kvalitativ karaktär, där kvalitativ metod, till skillnad från 
kvantitativ metod används då man inte längre kan generalisera genom siffror. Vid 
kvalitativ metod använder man sig ofta av fallstudie, då man ser mycket ingående 
på ett enda fall. ”Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det eventuellt 
avvikande” (Lundquist 1993:104f.). Jag kommer att titta på ett enda fall, d.v.s. 
EU:s identitetspolitik utifrån ett fåtal offentliga dokument. Utifrån kvalitativ data, 
d.v.s. ord eller text som jag samlat in från dessa offentliga dokument, utvecklas en 
uppsättning generaliseringar. Inom kvalitativ metod kan inte forskarens identitet, 
värderingar och övertygelse helt elimineras från analysprocessen (Denscombe 
2000:244). Eftersom jag inte kan hävda att min vetenskap om en europeisk 
identitet är helt neutral eller värderingsfri, har jag valt kvalitativ metod med 
hermeneutisk (tolkningsläran) inriktning för min studie (Lundquist 1993:42). 
Valet beror framförallt på att man vid kvalitativ metod kan få fram annan 
information än vid kvantitativ metod. När man inom hermeneutiken tolkar en text, 
skapar man en annan text som försöker uttrycka den första textens mening på ett 
klarare sätt (Gilje & Grimen 2000:194). 

 
Min analys är framförallt av det induktiva slaget, vilket innebär att jag drar 

mina slutsatser framförallt från det empiriska materialet, och inte så mycket från 
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teorin. Likaså söker jag i det empiriska materialet efter mönster. Det finns en 
huvudform av textanalys inom diskursanalysen, en så kallad helhetsanalys, där 
man först genom att ha läst texterna försöker att bilda sig ett allmänt intryck för att 
sedan välja ut citat som  illustrerar huvudintrycken (Halvorsen 1992:131). En 
analys av en text som är hämtad ur ett politisk sammanhang är däremot inte nog 
för att garantera att undersökningen säger något om politik eller 
samhällsfenomenen, utan det krävs också en intressant fråga. 

 
Min frågeställning, vad är innehållet i den europeiska diskursen, d.v.s. hur 

beskriver EU ”oss européer” och ”det europeiska”, till skillnad från hur EU 
beskriver ”dom andra” och det ”icke- europeiska”?, behandlas i analysen med 
hjälp av det tillvägagångssätt som angivits ovan. 

 
För att summera, så är en diskursanalys en teoretisk och metodisk helhet som 

inriktar sig på frågor om makt och identitet. Diskursanalysen är ointresserad av 
aktörer och vilka bakomliggande motiv som kan begripliggöra aktörernas 
handlingar. Der viktiga är vilka tvingande normer som diskursen skapar 
(Bergström & Boréus 2000:235f). Min diskusanalys syftar till att lyfta fram 
budskapet som förmedlas av organisationen EU, från generaldirektoratet för 
utbildning och kultur. Själva aktörerna är inte i fokus utan mer hur texten är 
utformad. Intentionen med att använda diskursanalys är att skapa beskrivningar av 
EU:s mer eller mindre dolda identitetspolitik, utan att ta ställning till om det är en 
”bra” eller ”dålig” företeelse. Har begreppet europeisk identitet en gång 
artikulerats, finns begreppet där och bidrar till att skapa och förändra den. 

2.3 Metodkritik 

Då man använder sig av hermeneutiken inom den kvalitativa metoden finns det en 
risk att författarens eller aktörens avsikter ofta är tillgängliga enbart genom 
språkliga formuleringar, som i sin tur måste tolkas. Detta är ett dilemma, då man 
för att kunna tolka texten korrekt, också bör känna till författarens avsikter. Å 
andra sidan finns det inga absoluta korrekta tolkningar (Gilje & Grimen 
2000:200ff), och när texterna kategoriseras finns en risk att orden lyfts ur sitt 
sammanhang (Denscombe 2000:261). För att råda bot på detta då jag i 
diskursanalysen tar fasta på de språkliga detaljerna som utgör diskursen om det 
europeiska, försöker jag även få fram helheten i EU:s offentliga dokument. Det 
diskursiva fältet är nämligen ett ostrukturerat hav av alla möjliga 
betydelsebildningar, där rent av allt kan inkluderas, vilket kan leda till märkliga 
tolkningar av världen (Winther & Jörgensen 2000:34). Men eftersom språkets 
innehåll står i fokus för en diskursanalys; där språket inte återger verkligheten 
utan bidrar till att forma den, anser jag det viktigt att få lyfta fram dessa utsagor. 
Däremot lägger jag ingen vikt vid realiseranden av budskapen i dokumenten, 
vilket eventuellt kan ses som en svaghet. En tolkning av EU:s texter utifrån 
diskurser om nationsbyggande säger rimligtvis inte särskilt mycket om vad EU- 
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kommissionen vill uttrycka eller hur vi ska tolka texten. En sådan tolkning kan 
istället ha annat värde; exempelvis om den används för att generera en ny teori 
eller för att få nya infallsvinklar (Bergström & Boréus 2000:27). 
 

Relevant som komplement till Foucaults konstruktivistiska diskursanalys vore 
att även ha använt mig av en modern teoretiker, som exempelvis Hans- George 
Gadamer. Han använder sig av så kallad existentiell hermeneutik, där han 
intresserar sig mer av en texts praktiska betydelse för oss idag än av det 
traditionella idealet om att förstå texten på dess egna premisser och i dess egen 
historiska kontext (Andersen & Kaspersen 1999:13). För att få reda på en texts 
praktiska betydelse för oss idag måste jag gå in djupare på kvantitativa 
undersökningar, såsom Eurobarometer eller liknande statistiska undersökningar. 
Ett annat alternativ hade varit att ha utfört kvalitativa intervjuer med dagens 
européer, vilket skulle spränga ramarna för detta arbete. 

2.4 Validitet/Reliabilitet 

Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans, där utmaningen är 
att samla in data som är relevanta för den problemställning som ligger till grund 
för arbetet (Halvorsen 1992:41). Inom positivismen innebär hög validitet att 
”operationaliseringen verkligen pekar ut det som teorin avser att undersöka” 
(Lundquist 1993:99). För att få reda på innehållet i den europeiska diskursen och 
vad denna representerar, har jag valt ett begränsat antal utsagor i ett begränsat 
antal dokument inom en begränsad del av EU:s institutioner. Det jag då endast 
kan hänvisa till är huruvida mitt resultat utav studien överensstämmer med 
tidigare forskning inom området. 
 

Reliabilitet innebär huruvida man kan lita på materialet. ”Hur reliabilitet ska 
garantera att datan är pålitlig och att de därmed kan belysa den vetenskapliga 
problemställningen” (Halvorsen 1992:42). Hur pass trovärdig är informationen? 
Kritik till att jag använder mig av Internet som källa kan vara befogad, men jag 
förutsätter att EU:s hemsida är tillförlitlig, och att den uppdateras regelbundet. 

2.5 Material 

Inom ramen för studien har empirin begränsats till EU:s kultur och 
utbildningspolitik. Orsaken till att urvalet av mitt empiriska material är begränsat 
till generaldirektoratet för utbildning och kultur som förmedlare av den europeiska 
diskursen, är att utbildningsväsendet och dess institutioner har varit bland de 
viktigaste komponenterna inom europeiskt nationsbyggande genom tiderna.  
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Jag hade kunnat granska andra dokument inom EU, som exempelvis behandlar 
asylfrågor, migration eller huruvida man bygger upp GUSP, EU:s gemensamma 
utrikes och säkerhetspolitik, då ett gemensamt försvar och värnplikt också betonas 
inom nationsbyggande. Åsa Lundgren som tidigare nämnts har däremot granskat 
GUSP, som jag istället återkopplar till i resultatet som representant för tidigare 
forskning. 

 
Det empiriska materialet består av förstahandskällor såsom EU:s offentliga 

dokument, (framförallt vitböcker om utbildning och kultur, men också 
unionsfördrag). Inom generaldirektoratet för utbildning och kultur finns en hel 
uppsjö av dokument som skulle kunna utgöra minst lika viktigt material för min 
studie som det material jag valt att analysera. Det kanske till och med hade lett till 
ett annat resultat. Jag har plockat ut olika dokument som verkar relevanta för min 
studie, men min primärkälla är den stora vitboken om utbildning som kom 1995; 
White Paper on Education and Training- Teaching and learning towards the 

learning society (KOM 1995:590). Jag antar att min primärkälla är representativ 
för vad generaldirektoratet för utbildning och kultur står för, eftersom denna 
vitbok har förekommit i tidigare forskning angående europeisk identitetspolitik. 
För att öka trovärdigheten har jag även valt fyra andra dokument. Ett 
pressmeddelande, där Viviane Reding, ordförande i generaldirektoratet för 
utbildning och kultur, höll ett tal i Grekland i oktober 2000. Dessutom Att bygga 

ett folkens Europa, som är en vanlig EU- publikation till dagens européer som 
beskriver vad Europa representerar som hädanefter refereras till F.E. (2001). 
Konkreta framtidsmål för utbildningssystem (2001:59). Sist har jag också valt ut 
The Bolonga Declaration on the European space for higher education, som är en 
överenskommelse mellan 29 länder angående den högre utbildningen inom EU. 
Hädanefter refererar jag till den som B.D. För att få ett helt trovärdigt resultat av 
innehållet i den europeiska diskursen skulle en granskning av alla EU:s dokument 
ha varit av intresse, men spränger dessvärre ramarna för denna studie. Istället 
sökte jag på europeisk identitet, det kulturella arvet och liknande begrepp på EU:s 
hemsidas sökmotorer, och fick upp ofantligt många träffar, och ansåg de vara 
vanligt förekommande begrepp inom EU och tog mig därmed friheten att göra ett 
eget dokumentsurval från generaldirektoratet för utbildning och kultur. 
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3 Teori 

EU:s allt mer integrerade verksamhet kan tyckas påminna om en form av 
statsbygge, dvs. med sitt medborgarskap, sina symboler och en aktiv strävan att 
skapa en gemensam identitetskänsla hos de uppskattningsvis 450 miljoner EU- 
medborgarna. Valet av teorier kan tyckas ha en vag anknytning till EU:s 
identitetspolitik, men för att stärka unionen satsas det stora resurser på att föra 
fram en gemensam kulturell identitet; det europiska ska genomsyra områden 
såsom utbildning, media och kultur. Jag har alltså valt att använda mig av de 
gemensamma drag som olika teoretiker om nationsbygge presenterat och då 
framförallt föra fram de diskurser som då var vedertagna. Den europeiska 
identiteten uttrycks i form av ett gemensamt kulturellt arv och gemensamma 

kristna värderingar, samtidigt betonas vikten i att bibehålla nationella särdrag. 
Det kulturella arvet, gemensamma värderingar och det nationella, dessa diskurser 
var alla viktiga i 1800- talets Europa. För att underlätta det gemensamma 
identitetsbygget infördes bland annat allmän skolplikt i de flesta europeiska 
länderna. I och med att man bygger upp ett samhälle som skall fungera, krävs en 
känsla av samhörighet där gemensamma värderingar bör stå i centrum. Dessa 
föreställningar förmedlas i synnerhet av institutionerna; i vårt fall av den 
europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. 
 

Som tidigare nämnts finns det en uppsjö av teoretiker som skriver om 
identitets- och nationsbygge. Min avsikt med detta kapitel är att ge läsaren en 
möjlighet att sätta sig in i de olika teorier som behandlar identitets- och 
nationsbyggande. Men som sagt är de teoretiker som här presenteras bara en 
bråkdel av de inom disciplinen. Olika forskare och författare inom bland annat 
historia, etnologi och statsvetenskap har kommit med idéer huruvida en identitet 
inom en nation är konstruerad eller inte. Ernest Gellner är exempel på en 
nationsforskare inom antropologin, även Sven Tägil forskar inom samma område, 
men med historisk infallsvinkel. Likaså är identitetsforskningen stor inom 
sociologin, som även den är till stor hjälp inom statsvetenskapen.  

 
Många författare markerar skolans roll i identitetsskapande, där bland annat 

Herbert Tingsten pratat om skolan som propagandainstitution. I och med att ett 
flertal av teoretikerna betonar utbildningens roll och det är generaldirektoratet för 
utbildning och kultur som jag granskar, kommer utbildningsväsendets roll och de 
diskurser som dessa institutioner förmedlar att vara i fokus i teorikapitlet. Det 
existerar alltså en teoretisk mångfald inom ämnesområdet, där jag begränsat mig 
till den konstruktivistiska skolan inom nations- och identitetsbygge. 
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3.1 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer begrepp såsom stat, legitimitet, nationalism, identitet och 
nation att definieras och diskuteras. Varför jag valt att diskutera begreppen i den 
ordningen, beror på föreställningen att ur staten växer den politiska rörelsen 
nationalism som i sin tur om den har makt över de diskursreproducerande 
instrumenten kan forma en nationell identitet. 

3.1.1 Stat 

Redan i det antika Grekland diskuterades begreppet stat, och säkert lång innan 
också för den delen. Då man nu hör begreppet stat, eller statligt tänker de flesta 
säkert på ett lands regering och de centrala verk och myndigheter som är 
underställda denna. Varför finns det då stater? Detta kan man inte svara på så här 
på rak arm och det har heller ingen större relevans för min studie, men i Staten av 
Platon säger Sokrates i en diskussion till Adeimantos att, ”En stat uppstår enligt 

min tanke där igenom, att inga av oss människor är sig själv nog. Var och en har 

behov av andra. Den ene tar av den andre eller ger åt den andre allt i den tron, 

att han skall vinna på det. Det är behovet, tycks det som skapar den” (Platon 
1999:71). 

 
Eller är det som Emilé Durkheim säger att staten uppkommer eftersom det 

hela tiden existerar ett socialt tvång i samhället, där staten inte behöver uppfattas 
som en inskränkning av individens frihet, utan själva förutsättningen för ett ordnat 
socialt liv. Individen kan enligt honom bara bygga upp trygghet, lycka och en viss 
grad av frihet om allas handlingar samtidigt är reglerade av en överindividuell 
kraft (Andersen & Kaspersen 1999:79). Både Platon och Durkheim menar alltså 
att det är behovet av något som leder till att en stat uppstår. 

 
Vad är då en stat och hur definieras begreppet stat? Weber definierar staten 

som en organisation på territoriell grund som har rätt att utöva våld gentemot dess 
medlemmar. Det är en suverän förvaltnings- och rättsordning som kan ändras 
genom lagstiftning. Denna ordning kräver dessutom giltighet gentemot statens 
medlemmar (Weber 1983:40). Likaså definierar Gellner staten som ”den 
institution eller den uppsättning av institutioner som särskilt befattar sig med 
ordningens upprätthållande” (Gellner 1997:15). Frågan man dock kan ställa sig är 
om inte staten idag bör betraktas som en pluralistisk organisation där olika 
grupper kämpar om att få nyttja dess diskursreproducerande instrument. 

 
Vad åstadkommer då staten? Staten har utvecklats olika från olika håll och har 

därmed olika uppgifter i olika delar av världen. Gellner menar att ”statens intresse 
är endast att uppbära skatt och bibehålla fred och därutöver inte mycket mer” 
(Gellner 1997:23).  
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Eftersom stater är en organisation där medlemskap är obligatoriskt för dess 
invånare krävs legitimitet. Legitimiteten är ett band mellan de styrande och de 
styrda, där statsdelningens mål och principer har uppslutning nedifrån (Österud 
1997:50).  

3.1.2 Legitimitet 

Genom den omfattande litteratur som behandlar legitimitet blir man påmind om 
att det finns många angreppsvinklar vid en begreppsbestämning. Trots avsaknad 
av konceptuell konsensus skulle dock de allra flesta hålla med om att legitimitet är 
en grundförutsättning för maktutövning. För att ett politiskt system som inte 
förlitar sig på våld och förtryck ska vara stabilt och fortleva krävs att medborgarna 
anser den politiska makten och dess institutioner möjliga att rättfärdiga (Karlsson 
2001:104) 

 
Det krävs alltså någon form av grundläggande samtycke, något sorts 

samhällskontrakt mellan medborgarna. Jürgen Habermas, som länge sysslat med 
teoretisk begreppsanalys, har uttryckt att en legitim ordning är en sådan som på 
goda grunder förtjänar erkännande och respekt (Habermas 1979:178ff). 
Legitimitet bör således kräva en gemensam värdemässig bas. 

 
Dessa konstateranden räcker emellertid inte för att tillräckligt adekvat 

bestämma vad legitimitet är. Först och främst gäller det att erkänna begreppets 
komplexitet enligt Beetham och Lord. Faktorer som regler, normativa 
ställningstaganden, procedurer och enskilda beslut påverkar alla huruvida ett 
politiskt system är legitimt (Beetham & Lord 1998:5). Enligt Weilers klassiska 
modell kan man göra en uppdelning av legitimitet i en formell och en social 
dimension. Enligt Weiler så följer att “formal legitimacy in institutions or systems 
implies that all requirements of the law are observed in the creation of the 
institution or system”(Weiler 1999:80). I dagens Europa och i västvärlden i stort 
så betyder detta att det politiska systemet måste baseras på en demokratisk grund, 
förutsättande bland annat att all makt utgår från folket och alla människors lika 
värde. Formell legitimitet uppnås enligt Weiler om systemet skapats genom en 
demokratisk process ( ibid.s.80). Weilers definition av social legitimitet lyder “a 
broad, empirically determined, societal acceptance of the system”. Social 
legitimitet kan alltså mätas genom en opinionsundersökning bland medborgarna 
avseende det folkliga förtroendet för det politiska systemet eller den politiska 
institutionen. Här bortser man alltså helt från hur systemet skapats och på vilka 
grunder det vilar. Detta synsätt ansluter sannolikt närmare till den uppfattning som 
gemene man har om vad legitimitet är. Definitionen anknyter också nära till den 
liberala och demokratiska teorin innebärande att politisk makt ska baseras på 
opinionens samtycke, vilket präglat det västerländska samhället ända sedan John 
Lockes tid (Weiler.1999:81) 
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3.1.3 Nationalism och nationell identitet 

Varför jag i detta avsnitt valt att definiera begreppet nationalism och nationell 
identitet är för att dessa begrepp har en tendens att flyta samman till ett och 
samma. Exempelvis betecknar nationalism på det ideologiska planet de rörelser 
som på det politiska planet försöker förverkliga föreställningen om vad som är 
gemensamt för ett folk genom att förmedla det nationalistiska budskapet till 
befolkningen. Till skillnad från nationalism som sker på det politiska planet, är 
endast en nationell identitet något som man önskas samlas kring (Andersen & 
Kaspersen 1999:525). 

 

För att börja med begreppet nationalism, är det enligt Hobsbawn inte 
nationerna som skapar nationalismen utan tvärt om. Nationer som ett naturligt, 
gudagivet sätt att klassificera människor, som ett från födseln bestämt […] 
politiskt öde, är en myt; nationalismen, som ibland tar redan existerande kulturer 
och gör dem till nationer, som ibland uppfinner nationer och som ofta utplånar 
redan existerande kulturer (Hobsbawn 1994:20).  

 
Däremot menar Gellner att det tycks vara så att nationalism uppstår först i en 

omgivning där staten redan tas för given. Han säger även att nationalism inte 
uppstår i alla stater (Gellner 1997:15ff), vilket skulle betyda att nationer inte heller 
skapas från alla stater. Han definierar nationalism först och främst som en politisk 
princip enligt vilken den politiska och nationella enheten bör överensstämma med 
varandra (ibid.s.11). 

 
Innan jag går in på begreppet nationell identitet beskrivs först kortfattat vad 

begreppet identitet innebär. Begreppet identitet innebär bland annat skillnaden på 
vi och dom. Det kan exempelvis inte existera begrepp för överklassen om det inte 
finns en underklass, inga heterosexuella utan att det finns homosexuella, likaväl 
som det inte kan finnas vi européer om det inte finns dom andra. Den ena 
identiteten sker på bekostnad av dem som utesluts (Lundgren 1998:122&134). En 
identitet ses som något öppet, föränderligt, förhandlingsbart och medfött 
komplext. Dessutom är identitet något som reproduceras hos individer och olika 
samhällen lika väl som hos politiska system (Beetham & Lord 1998:45). 

 
För att nu från identitet övergå till nationell identitet uttrycker Max Weber lite 

ironiskt att ”begreppet nationalitet delar med begreppet folk i den gängse etniska 
meningen den vaga föreställningen, att vad som upplevs som gemensamt måste ha 
sin grund i gemensam härstamning” (Weber 1983:283). Weber menar att folket 
egentligen bara måste tro att de har något gemensamt för att uppleva nationell 
identitet. 

 
För att precisera har enligt filosofen och samhällsteoretikern Jürgen Habermas 

den nationella identiteten ingenting med gemensamma etniska eller kulturella 
värderingar att göra, utan beror framförallt på att medborgarna uppfattar sig själva 
som deltagare av den demokratiska processen och i offentligheten (Habermas 
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1994:636). Huvudsaken är att en medborgare av en nation uppfattar sig som sådan 
och delar identiteten med nationen. 

 
Den nationella identiteten är bara en del av alla olika identiteter som en 

individ besitter. Den ena identiteten behöver inte ta ut den andra. Risse menar att 
den europeiska identiteten kanske kommer till uttrycket då man befinner sig i 
Amerika eller Asien, men då man som tysk är bosatt i Italien gör sig den 
nationella identiteten gällande. Han menar att vi kan skilja mellan lokala, 
regionala, nationella och supra- nationella identiteter (Risse 2002:79 & 83). 

 
För att avsluta detta avsnitt har jag utifrån ovanstående resonemang tagit fram 

min definition av begreppet nationalism som är att det är en politisk rörelse som 
uppstår då staten finns i folks föresällning för att främja uppkomsten av en nation. 
En identitet är något man associerar sig själv med, till skillnad från vad andra är, 
skillnaden på vi och dom. Den ena identiteten sker ofta på bekostnad av dem som 
utestängs. En nationell identitet är något som människor önskas samlas kring, där 
en gemenskapskänsla upplevs och där man sätter den nationella identiteten i 
relation till något den inte representerar. 

3.1.4 Nation 

Då staten existerar, och den nationella identiteten har införts, är det inte långt kvar 
innan nationen är ett faktum. Många förknippar säkerligen en nation med något 
slag av etnisk och kulturell tillhörighet. Den språkliga definitionen av nation var 
ursprungligen synonymt med folk, vilket innebär att stat och nationsgräns skulle 
sammanfalla enligt principen ” en stat ett folk”, medan numera betraktas en nation 
enligt de flesta forskare som ”den grupp människor som identifierar sig med en 
viss stat, vare sig denna är de facto existerande eller endast finns i gruppens 
föreställning (Tägil 1998:20).  

 

Enligt Öyvind Österud kan ”nasjon bety statsborgerli felleskap, men også 
kulturfelleskap” (Österud 1984:13). Historiker ger ofta uttryck för att nationen är 
av enhetlig karaktär med språkliga och kulturella gränser, och att den är en 
utveckling från släktrelationer med en linjär härkomst (Olick 1998:377). Gellner 
avvisar denna nationalistiska diskurs. Han menar att ”nationalism är inte 
uppvaknandet av gamla mytiska enheter, inte heller är nationalstaten alla etniska 
gruppers slutliga öde” (Gellner 1997:13). Gellners definition av nationen är att: 

[…] nationer gör människan, nationer är artefakter formande av människors 
övertygelse, lojaliteter och samhörighetskänslor (Gellner 1997:18). 

Gellner menar även att nationer precis som stater i verkligheten bara är en 
tillfällighet, men att de inte är samma tillfällighet utan uppkommer ur alla möjliga 
omständigheter och tider (Gellner 1997:18). 

 
Den franska religionshistorikern och filosofen Joseph Ernest Renan, 

egentligen mest känd för arbete kring kristendomens uppkomst, men publicerade 
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även analyser om nationella kvalitéer, påpekar att nationen är någonting ganska 
nytt i historien (Renan 1882:4). Han menar att ”glömska af historien, äro en 
väsentlig faktor vid bildandet av en nation” (Renan 1882:8). ”En nation är således 
en stor solidaritet” (Renan 1882:23). 

 
För att utifrån ovanstående resonemang dra en egen slutsats av vad begreppet 

nation står för, anser jag att en nation är den grupp människor som identifierar sig 
med en viss stat, oberoende om staten existerar i verkligheten eller enbart i folks 
föreställning. Men en stat, eller en tro att det finns en stat är förutsättningen för att 
en nation ska bildas. Nationen är en modern och konstruerad gemenskap som är 
formad av människors övertygelse och lojaliteter till staten och uppkommer ur alla 
möjliga omständigheter och tider, men framförallt vid något slag av ekonomisk 
eller industriell utveckling. 

3.1.5 Skolans roll i identitets-och nationsbygget 

Industrialiseringen krävde ordning och effektivitet. Centrala baskunskaper gavs 
till alla för att bevara samhället och folk likriktade, och det statliga 
utbildningsmonopolet är nu viktigare än våldsmonopolet, eftersom den avgör 
människans identitet och gör henne lojal mot sin kultur (Gellner 1997:18f). 

 
De flesta är idag eniga om att nationella språk, talade eller skrivna inte kan 

uppstå utan hjälp av boktryckarkonst och allmänhetens läskunnighet, där 
läskunnigheten hör ihop med allmän skolplikt (Hobsbawn 1994:20). 
Industrialiseringen ledde till ett behov av att bland annat kunna läsa manualer och 
instruktioner för varje nytt yrke. Lika viktigt var kommunikationen såsom 
skriftlig, opersonlig och kontextlös, vilket ledde till ett behov av ett standardiserat 
språk och skrivsystem (Gellner 1997:53). Ovetskap om andra gruppers språk 
utgör det mest påtagliga hindret för kommunikationen och därmed den tydligaste 
markeringen av gränser mellan grupper. Innan folkundervisningen kom till kunde 
det inte ha funnits eller talats något nationsspråk (Hobsbawn 1994:70f). I Gellners 
uttalande om att ”den som behärskar landet, har att bestämma språket” (Gellner 
1997:67), menar han att små kulturer väljer självmant att lära sig nya språk för att 
exempelvis få arbete och ge sina efterkommande ökade möjligheter. 

 
Gellner påpekar även att utbildningen bidrar till ”tillverkningen av livsdugliga 

och användbara människor” (Gellner 1997:56). En del av de normer som överförs 
till individen är politiska och denna politiska socialisation är av stor betydelse för 
att legitimera den offentliga makten. Beträffande makt så menar Michael Foucault 
att: Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller 
förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt 
de bär med sig (Foucault 1993:31). 

 
Enligt Gellner är ”en människas utbildning avgjort hennes värdefullaste 

investering och bestämmer i själva verket hennes identitet” (Gellner 1997:54). 
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Därmed krävs det en hög, bildad och genom skolning vidmakthållen kultur, den 
kan inte längre vara splittrad och lokalt baserad (ibid.s.56).  

 
Herbert Tingsten har i sin bok Gud och fosterland redogjort för 

skolpropagandans påverkan under hundra år. I skolböcker fann han att ”alla skulle 
vara delaktiga av det rika kulturella arvet”. Han påvisar skolans roll som 
förmedlare av eliternas tankar och budskap. Enligt dessa skolböcker gäller det att 
forma och ena nationen, och i många fall att skapa en nation. De skulle få veta och 
känna vad det innebar inte bara att vara människa, utan att vara svensk, tysk, 
fransman eller engelsman. Han menar att man bland annat kan skönja en övergång 
från den statiska konservativa socialläran till den ekonomsiska liberalismen, men 
stora förändringar vågade man inte propagera för, eftersom samhällsordningen var 
tvungen att skyddas mot missnöje. I de länders skolböcker han undersökt fann han 
likheter såsom ”arbeta duktigt men var framförallt förnöjsam”, ”den egna nationen 
är överlägsen alla andra, att strida och dö för dess storhet är en nåd att bedja om”, 
”andra nationer, raser och religionssamfund var underlägsna och tvivelaktiga” och 
alla ”levde i det bästa landet”. Att tendensen blev den önskade garanterades i regel 
genom statliga direktiv. I den senare delen av hans undersökningsår åstadkoms en 
stor skolboksrevision i olika länder för att utrensa grov nationell propaganda, men 
vad som är återkommande under dessa hundra år, är en känsla av nationell 
överlägsenhet (Tingsten 1969:13ff).  

 
Gellner och Hobsbawn är eniga om att för att kunna skapa ett modernt 

samhälle krävs makt. För att sedan legitimera denna makt krävs utbildning som 
ger tillgång till en livskraftig högkultur, där kulturens enfald eller mångfald är 
avgörande för den specifika nationen. Skolans roll i identitets- och nationsbygget 
kom framförallt först efter industrialiseringens genombrott. Det statliga 
utbildningsmonopolet är nu viktigare än våldsmonopolet, eftersom skolan avgör 
mycket av människans identitet och lojalitetet till sin kultur. De normer som 
överförs till individen är politiska och denna politiska socialisation är av stor 
betydelse för att legitimera den offentliga makten. Okunskap om andra gruppers 
språk utgör hinder för kommunikation, där läskunnigheten blev ett måste och 
ledde till ett standardiserat språk. Små kulturer lär sig ofta självmant nya språk för 
att lättare få arbete. Skolans roll i enandet av nationen var att förmedla eliternas 
tankar och budskap, dess propaganda som gav sig uttryck i skollitteraturen och 
bestod av diskurser såsom: det rika kulturella arvet, skillnaden på en svensk och 
en tysk, ekonomisk liberalism, att andra nationer är underlägsna, vi lever i det 
bästa landet, nationell överlägsen, alla skulle vara delaktiga, arbeta duktigt men 
var framförallt förnöjsam, den egna nationen är överlägsen alla andra, att strida 
och dö för dess storhet är en nåd att bedja om, andra nationer, raser och 
religionssamfund var underlägsna och tvivelaktiga men framförallt en känsla av 
nationell överlägsenhet. Alla ska utbildas tillsammans och på samma vis eftersom 
kulturen inte längre kan vara splittrad och lokalt baserad, där budskapet om en 
nationell identitet bör börja redan vid tidig ålder. Barn bör följa kulturens regler, 
utan att vara medvetna om dess regler.  
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3.2 Diskursteorin 

Grundtanken i detta kapitel är att presentera diskursteori och försöka anknyta det 
till EU:s identitetspolitik. Jag kommer att utgå ifrån Michael Foucaults 
diskursteori.  

3.2.1 Foucaultinspirerad diskursteori 

Som nämnts tidigare är det diskursanalytiska angreppssättet en teoretisk och 
metodisk helhet, där fokus ligger mer på språket inom diskursen. Foucault menar 
att; ”det i nästan varje samhälle finns viktiga berättelser som man berättar, 
upprepar och varierar. Diskurser som ständigt och utöver sitt formulerande är 
sagda förblir sagda och återstår att säga” (Foucault 1993:16). 

 
Det kan vara historier om vad det innebär att vara svensk eller tysk, europé 

eller afrikan. Denna beskrivning av vad det innebär att vara någondera kan 
variera, eller återupprepas från en tidigare beskrivning av vad denna tillhörighet 
inneburit. Då man pratar om diskursteori relateras det som sagts ofta till Foucaults 
socialkonstruktivistiska teori av vad diskurs innebär. Han definierar som sagt 
diskurser som ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” 
(ibid.s.25). 

 
Laclau och Mouffe som Winther och Jörgensen baserar sin bok Diskursanalys 

som teori och metod på utgår från det socialkonstruktioniska angreppssättet. Detta 
innebär bland annat att man ska ha en kritisk inställning till självklar kunskap och 
att våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda, och att de kan 
förändras över tid. De baserar visserligen sin diskursteori på detta, men uppfattar 
det sociala fältet som mer regelbundet och att kunskap och identiteter ändå är 
relativt låsta (Winther och Jörgensen 2000:11f). 

 
Faircloughs kritiska diskursanalys menar att genom att man sammanfogar 

element från olika diskurser kan det konkreta språkbruket förändra de enskilda 
diskurserna och därmed också den sociala och kulturella omvärlden (ibid.s.13). 
Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är 
färdiga eller totala, vilket ger plats för ständig strid om samhälle och identitet 
(ibid.s.31). Diskursteorin är en postmodernistisk politisk teori, vilket innebär att 
det finns något slag av makt i rörelse genom samhället och genom dess politiska 
institutioner (Goodin & Klingemann 1996:489f). Den postmoderna diskursteorin 
fokuserar på frågan om den konstruerade identiteten, där olika diskurser formar de 
sätt på vad människor förstår sin position och sin politiska aktivitet. 

 
Min utgångspunkt är att Europa inte är bestående av en naturlig och 

självförverkligande enhet, utan att diskursteorin understryker det konstruerade i 
dess eventuella samhälliga natur. Europa undersöks som något som blir till något 
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och får en mening genom dess diskurs, d.v.s. för att någon ska kunna bli erkänd 
som europé måste den först artikuleras som europé. I diskursen måste finnas 
tecken eller element som ställs mot exempelvis euroepisk identitet. Vad är inte 
europeiskt? Men också element som europeisk identitet har en positiv relation till 
exempelvis vad det ”kulturella arvet” innefattar (Bergström & Boréus 2000:231). 

 
”Den sanna diskursen, alltså den diskurs man respekterade, fruktade och 

gjorde klokast i att underkasta sig eftersom den var rådande, den diskurs som 
uttalades av rätt person och enligt erforderlig ritual. I profetior om framtiden 
förkunnade den inte bara vad som skulle ske utan bidrog till att det skedde, den 
vann människornas gillande och sammanfogandes på så sätt med ödet” (Foucault 
1993:11). 

 
Foucault menar att viljan till sanningen vilar på institutionellt stöd och har en 

tendens att utöva en tvingande makt över andra diskursformer. Han nämner lite 
ironiskt exempel på hur den västerländska litteraturen i sekler har nödgats stödja 
sig på det naturliga, sannolika, på ärligheten liksom på vetenskapen, kort sagt på 
den sanna diskursen (Foucault 1993:13f). Men det är även viktigt att påpeka att 
enligt Fairclaugh är inte alla sociala diskurser nykonstruktioner utan den sociala 
identiteten vidmakthålls även genom befintliga sociala relationer (Bergström & 
Boréus 2000:233). 

 
För att sammanfatta menar diskursteorin att sådant som klassas som naturligt 

eller baseras på ärlighet och vetenskap bidrar till formandet av identiteter. Vilka 
skriftliga eller muntliga uttalanden görs, vad innebär dessa och vilka står de i 
kontrast till är traditionella ”vi” och ”dom” konstruktioner som är lika 
föränderliga som identiteter. Diskursteorin understryker det konstruerade i EU:s 
natur, där ett budskap först och främst måste artikuleras som europeiskt för att bli 
erkänt som europeiskt. Vilka är ”vi” och vilka är ”dom” andra? 

3.2.2 Diskurser om det europeiska 

För att senare i min analys kunna dra paralleller till vad tidigare forskning kommit 
fram till att den europeiska diskursen representeras av, följer nedan en kortfattad 
repetition också här i teorikapitlet. 

 
Enligt Hansen baseras den kollektiva identiteten inom EU på historiskt 

tvivelaktiga versioner av europeiska traditioner, arv och civilisation; europeisk 
renässans, 1800-talets vetenskapliga uppfinningar och den industriella 
revolutionen, medan fascismen bara är något som sker där. Identiteten innefattar 
en transnationell vit etnicitet, där härstamning, kulturell art, religion och en känsla 
av att vara kulturellt överlägsen gav sig till uttryck. 

 
Åsa Lundgren som undersökt EU:s utrikespolitik, menar att utrikespolitik inte 

handlar om att försvara existerande nationer, utan om att skapa och återskapa 
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nationer. Det främmande och hotfulla associeras med omvärlden samtidigt som 
det välkända och trygga associeras med det trygga och inhemska. Utrikespolitik är 
konfrontationer mellan ”ett vi” och ”ett dom”. Medlemskap försvåras för den stat 
som hamnar utanför Europas kulturella gräns, där en europeisk identitet mer eller 
mindre klassas som ett av konvergenskriterierna. I Europaparlamentet 
karaktäriseras det europeiska som en latinsk tradition, klassisk kultur, den judisk-
kristna traditionen, samt humanism och en hög kulturell utvecklingsnivå, uttryckt 
i termer av ett tätare Europa, ett europeiskt medborgarskap, en känsla av 
tillhörighet och en ökad europeisk medvetenhet. 

 
Beetham och Lord har undersökt den så kallade thin identity, som inom EU 

skulle kunna utgöra ramen för en pluralism av identiteter, där den nationella 
identiteten är inkluderad. Tillit, kommunikation och ett aktivt intresse till att föra 
en dialog, klara uppgörelser mellan individer på distans och mellan individer med 
olika nationella identiteter är sådant som EU karaktäriseras av. Identiteten 
kommer till uttryck som komplicerade normativa koder, rituella avslöjanden, 
ömsesidigt berättigande till uppdrag och nära kommunikationer. De menar att EU 
karaktäriseras ofta som förhandlingarnas gemenskap, även om reglerna är klara 
vid ett tillfälle, finns det alltid rum för omförhandlingar. Identiteten definieras som 
föränderlig och flexibel. 
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4 Analys  

Tanken med detta kapitel är att utifrån teorier och empiriskt material besvara 
frågeställningen som inriktar sig på innehållet i EU:s europeiska diskurs, d.v.s. 
hur EU framställer Europa, vad som är europeiskt, vad som är det gemensamma 
arvet, hurdana européer är, europeiska värderingar etc. till skillnad från vad som 
inte är europeiskt. Det är en diskursanalys av innehållet i EU:s utbildnings- och 
kulturpolitik, där syftet är att beskriva vad som betraktas som europeiskt och vad 
som inte är europeiskt alltså skillnaden på ”vi” och ”dom” utifrån ett begränsat 
urval av offentliga dokument, såsom vitböcker, rapporter och fördrag. 
Anledningen är att se om jag råkar på unika eller rent av avvikande utsagor för 
dess ändamål. Det vill säga utsagor som inte från början verkar höra hemma inom 
direktoratet för utbildning och kultur.  

 
Analysmetoden jag använt mig av är en så kallad helhetsanalys, där jag först 

genom att läsa texterna försöker få ett allmänt intryck och sedan välja ut citat som 
illustrerar huvudintrycken. Frågeställningen som skall besvaras är följande:  

 
Vad är innehållet i den europeiska diskursen, d.v.s. hur beskriver EU ”oss 

européer” och ”det europeiska”, till skillnad från hur EU beskriver ”dom andra” 
och det ”icke europeiska”? 

 
Här återges vilka beskrivningar jag finner på ”vi” och ”dom” utifrån mitt 

empiriska material. För att inte riskera att lyfta orden helt ur sitt sammanhang då 
jag skapar min europeiska diskurs görs också under analysens gång tillbakablickar 
till helheten i dokumenten. För att testa giltigheten i min analys jämför jag hur 
min diskurs om det europeiska korresponderar med tidigare teoretikers diskurser 
därom. 

4.1 Innehållet i den europeiska diskursen 

Det väsentliga i diskursanalysen är att ta upp vilka skriftliga eller muntliga 
yttranden som görs, vad dessa innebär, vilka de står i kontrast till och huruvida 
diskursteorin understryker det konstruerade i EU:s eventuella europeiska natur. 
Nedan analyseras framförallt konfrontationer mellan ”vi” och ”dom”. Genom att 
ha arbetat tämligen induktivt har jag funnit vissa teman som återkommer i det 
empiriska materialet. Dessa teman väver visserligen ofta in i varandra, men jag 
har ändå försökt dela upp analysen i nedanstående teman: 
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- Det europeiska kontra det icke europeiska  
- Skapandet av en europeisk identitet 
- Legitimering av den europeiska identiteten 

4.1.1 Det europeiska kontra det icke europeiska  

Traditionella vi och dom konstruktioner menar att det inom en diskurs måste 
finnas tecken eller element som ställs mot en europeisk identitet, vilket innebär att 
man även måste ställa sig frågan vad som inte anses vara europeiskt enligt EU?. 
Men framförallt har jag hittat exempel på element som europeisk identitet har en 
positiv relation till. I ett tal till Greklands befolkning förekommer tydliga 
skillnader på dessa identitetsbegrepp. Där nämndes vikten av bevarandet av 
europeisk film för att skydda från amerikansk invasion: 
 

What we try to do with the MEDIA program is to help the European film to 
exist, to develop and to travel. We all know that this is essential. Because if we 
would not do this, we would fail to promote an important element of our cultural 
identities, and would risk being completely submerged by an American 
production power, which is foreign and damaging to our own cultural diversity. 
(Pressmeddelande 2000:4). 
 

Det framhävs att det amerikanska inte representerar det europeiska, utan 
istället är främmande och skadligt för EU:s kulturella mångfald. Precis som 
resonemanget inom nationsbyggande att det främmande och hotfulla associeras 
med omvärlden och det trygga representerar det inhemska använder sig även EU 
av sådana formuleringar för att underlätta det europeiska identitetsbygget. ”Även 
om unionen producerar fler filmer än Förenta Staterna, går 75 procent av de 
europeiska biografernas intäkter till amerikansk film…” (B.D.,1999:18). Genom 
att sluta meningen med tre punkter, vill de troligtvis få medborgarna i EU att hålla 
med om hur vi översköljs av utomeuropeisk propagandafilm, och istället 
uppmuntra till europeiskt filmtittande, då pengarna istället för att gå till ”dom” 
amerikanerna, går till ”oss” européer. 
 

För att återknyta till vad en europé ska associeras med är målet att en europé 
ska ha ”proficiency in three community languages” (KOM 1995:590 s.33). För att 
hårdra detta är man inte en fullvärdig europé förrän man behärskar tre av 
gemenskapens språk. Likaså menar de att ”The education system is […] equal to 
our extraordinary cultural and scientific traditions (B.D.,1999:7), där alltså vårt 
utbildningssystem är ekvivalent med våra kulturella och vetenskapliga traditioner, 
men dessvärre definierar de inte vad dessa traditioner innebär. 

 
Vivian Reding, ordförande för generaldirektoratet för utbildning och kultur, 

höll i oktober 2000 ett tal i Aten ägnat till den grekiska befolkningen. Reding och 
hennes stab hade precis sett en film om Greklands historia. 
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If reflects the uniqueness of the European culture and identity. The real 

richness of Europe does not so much lie in its economic strength as it lies in its 
cultural diversity. This is the essential. This cultural richness is expressed through 
diverse forms of our traditions in heritage, language and art expression, we share 
identical values, which emanate from our common heritage in all its forms. 
Continuing to build around common goals through cultural dialogue, free 
movement of ideas and co-operation at European level, there is no such thing as 
an “unimportant culture” in Europe. (Pressmeddelande 2000:1). 

 
Vivian Reding påstår alltså att EU visserligen representerar ekonomiskt 

välstånd, men det viktiga är ändå dess kulturella mångfald, som mynnar i vårt sätt 
att uttrycka konst, vårt rika traditionsarv och våra många språk. Det finns ingen 
oviktig kultur i Europa, men de utanför Europa, är de kulturerna oviktiga? 
Ovanstående resonemang kan man visserligen förstå sig på men att vi delar 
identiska värderingar, kan tyckas vara lite väl att ta i. Dessa härrör dessutom från 
vårt gemensamma arv, som inte regelrätt beskrivs vad det definieras av, förutom 
att det grekiska kulturarvet beskrivs som en integrerad del av det europeiska 
kulturarvet. Här ger de alltså lite mer konkret vad det europeiska arvet innehåller, 
även om också det är vagt definierat. Medan dom andra inte är del av detta arv.  

 
Greece is a great country, with a great tradition, and a great culture. Greek 

heritage coupled with today’s cultural position is an integrative part of the 
European cultural identity. It is impossible to understand our European 
civilization without taking into consideration the Greek heritage (ibid.s.3). 

 
Europa delar alltså en historia, där medborgarskapet är ett exempel på hur man 

skall stärka européernas historia och dess kulturarv, men framförallt: Promote the 
idea of a plural Europe with a common heritage […] Different as they are, the 
people of Europe share a history which gives Europe its place in the world and 
which makes it so special (KOM 1995:590 s.5f).  

 
Det är det pluralistiska som är det europeiska, det är olikheterna som gör EU 

så speciellt. Resonemanget innefattar att det som inte karaktäriseras av pluralism, 
är inte heller så speciellt, och därför inte europeiskt, d.v.s. dom andra är inte så 
speciella som vi européer. Beträffande medborgarskapet ger det ”uttryck för de 
grundläggande värderingar som EU- medborgarna delar, och som den europeiska 
integrationen vilar på” (F.E.,2001:3). Dessa värderingar menar de ger sig till 
uttryck som ”EU-medborgarnas fantastiska kulturarv”, vilket innefattar ”de 
konstnärliga, vetenskapliga och filosofiska strömningar […], som ”har stått emot 
geografiska, religiösa och politiska splittringar” (ibid.). Här speglas viet som det 
som representerar det fantastiska kulturarvet, som därmed innefattar de bra saker 
såsom konst och vetenskap, som i och med det lyckats stå emot sådant som 
representerar det dåliga. Splittringar av olika slag, är något EU inte står för, d.v.s. 
det gör ”dom andra”. 
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I kapitlet Att stimulera skapandet, som handlar om hur konstnärer i Europa 
lättare ska kunna göra sig kända utanför nationella gränser står det bl.a. att 
”genom EU:s kulturåtgärder värnar man särskilt om de europeiska verken” 
(ibid.s.10). Här klassas åter de europeiska verken, som något överlägset och 
viktigare än andra verk som inte gått under begreppet europeiska. 

 
Den verksamhet som pågår inom europeiska unionen för bevarande och 

uppvärderingar av kulturarvet omfattar idag byggnader, miljön, föremål och 
konstnärliga verk, men även det andliga kulturarvet. Traditioner, seder och bruk, 
kunskaper och know-how tas med till fullo i definitionen av de europeiska folkens 
gemensamma arv (ibid.s.14). 

 
Den europeiska identiteten representeras alltså av ett gemensamt arv, där detta 

gemensamma arv vagt definieras bland annat av gemensamma traditioner, seder 
men också av kunskap. För att återknyta till de traditionella vi och dom 
konstruktionerna, för EU ut tankarna om värdet av kulturell mångfald och dialog 
utanför unionens gränser (ibid.s.4). EU som då representerar denna fantastiska 
kulturella mångfald, måste föra ut det till dom utanför unionens gränser. Vi är ju 
bra på det och måste lära andra kulturer att ta efter oss. 

 

Kommissionen har betonat EU:s öppenhet mot omvärlden, men att ”its future 
developments should have a distinct European dimension, placing particular 
emphasis on the preservation of the European social model” (KOM 1995:590 s.7). 
EU:s framtida utveckling klassas som något som är av en särskild europeisk 
dimension, det typiskt europeiska är dess framtida utveckling, där EU utåt sett 
representeras av en speciell samhällsmodell som ska skyddas och bevars. 
Uppenbarligen existerar det alltså en typisk europeisk samhällsmodell som skiljer 
sig från andra samhällsmodeller. Det skulle vara av intresse att höra den exakta 
definitionen på denna modell.  

 
”Medborgarna i kandidatländerna och i andra länder i världen” (E.F,.2001:6). 

Ytterligare ett sätt att definiera vilka vi är, är genom vi kandidatländer, mot dom i 

andra länder i världen. Här nämns inget om hur en typisk europé ska vara utan 
enbart att den skall vara medborgare i ett kandidatland, vilket skulle innebära att 
de som sedan också träder in som nya medlemmar också är européer. Frågan är 
om de som  invandrat ifrån ”andra länder i världen” någonsin kommer att klassas 
som genuina medborgare.  

 
Enligt utsagan, ”en tonåring som ger sig iväg för att upptäcka andra kulturer 

under en månads vistelse i Nordafrika” (ibid.s.6), representerar Nordafrika en 
annan kultur. Dessa andra kulturer klassas som något spännande som måste 
upptäckas. Européer lever i ett samhälle som inte förefaller som främmande, 
medan Nordafrika som man inte identifierar sig med lika lätt hör till en annan 

kultur. 
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”EU tillåter i vissa fall länder utanför gemenskapen att delta i de av unionens 
program som är avsedda för EU:s medlemsstater” (ibid.s.21). Detta kan tolkas 
som att länder utanför gemenskapen kan få vara med vid vissa tillfällen, men då 
de deltar i unionens program är det inte något de gör tillsammans. Utsagan kan 
tolkas som om att dessa länder ska vara glada att de får vara med överhuvudtaget, 
eftersom det egentligen bara är tillägnat EU:s medlemsstater. Dom andra är 
egentligen utestängda från gemenskapen. 

 
Det finns andra drag som också karaktäriseras som typiskt europeiska. Denna 

identitet definieras enligt Beetham och Lord under begreppet thin identity. Detta 
innebär att en europé kan karaktäriseras av mångfaldiga identiteter, där EU 
representeras som förhandlingarnas gemenskap och där man framförallt är beredd 
att anpassa sig till förändringar. Jag har stött på liknande definitioner av vad EU 
representerar: ”The value of coordinated reforms, compatible systems and 
common action” (B.D.,1999:3), är också typiska drag i EU:s diskurs. Det 
karaktäristiska med EU är alltså värdet av samordnade reformer, motsvarande 
system och gemensam verksamhet. Vid ett annat tillfälle definieras det på ett 
likartat sätt:”our cultural diversity build around common goals through cultural 
dialogue, free movement of ideas and co-operation at European level” 
(Pressmeddelande 2000:1). 

4.1.2 Skapandet av den europeiska identiteten 

För att titta på exempel från min andra tematisering där jag hittat sätt på vilket 
man försöker att skapa viet har jag funnit bland annat en intressant mening: 
 

In fact I ask you, artists, directors, organizers, art lovers, to give me a helping 
hand. I also ask you artists and creators, women and men of culture to help us, to 
provide us with constructive feed-back, so that our action and policy gets closer to 
your needs and by that way closer to our own cultural diversity (Pressmeddelande 
2000:4). 

 
Ovan framställs budskapet som neutralt, där inte mottagaren ser det 

propaganistiska syftet. Det uppfattas istället som information om att tillsammans 
hjälpas åt med det gemensamma projektet. Diskursteorin menar att sådant som 
klassas som naturligt och som baseras på ärlighet eller vetenskap bidrar till 
formandet av identiteter. Precis som Habermas reflektion att den nationella 
identiteten inte har något med gemensamma etniska eller kulturella värderingar att 
göra, utan framförallt beror på att medborgarna uppfattar sig själva som deltagare 
av den demokratiska processen och i offentligheten, är detta ett tydligt försök av 
EU att uttrycka detta på. Det krävs uppoffringar från medborgare för att skapa det 
kollektiva projektet som EU karaktäriseras av. Föreställningen om EU som en 
naturlig och självklar solidaritetsgemenskap måste på detta vis etableras. För att få 
samma attraktionskraft i hela befolkningen bör EU nyttja reproducerare i historien 
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som har samma attraktionskraft i hela befolkningen, oberoende av mottagarens 
sociala, religiösa och regionala tillhörighet. 

 
I kapitlet Delade kulturer uppmuntrar EU ”till möten och utbyte mellan EU-

medborgarna” (F.E.,2001:5). Detta för att främja till förståelse mellan folken. 
Under de europeiska kulturarvsdagarna ”bjuds allmänheten in att återupptäcka de 
konstnärliga rikedomar som samlats under tidens gång” (ibid.). De definierar det 
som att återupptäcka något. Det har alltså funnits något typiskt europeiskt tidigare 
som bara ska föras ut till allmänheten som en enig diskurs. Eller med andra ord: 
”utbildning handlar om att upptäcka den kultur som binder samman generationer 
och som karaktäriserar folken” (ibid.s.6). Dokumentet tar ändå inte direkt upp vad 
detta innefattar men ska uttryckligen återskapa en ny kultur för att lättare kunna 
binda samman de europeiska folken. 

 
Som hjälpmedel för att påskynda skapandet av viet använder sig EU av 

multimediaproduktionen, filmen, utbildningen och språkkunskaperna. Varför man 
vill skapa en egen europeisk multimediaproduktion baserar de på att: 

 
Throughout the world, information and technologies are bringing about a new 

industrial revolution, which already looks, to be as important and radical as those, 
which preceded it. The fear is the risk that the quality of multimedia- products, 
particular in educational software, could lead to knowledge of the lowest common 
denominator in which people lose their historical, geographical and cultural 
bearings. Därmed finns ett behov av att stimulera produktionen av ”European 
educational software” (KOM 1995:590 s.6f). I stället för att betona produktionen 
av all educational software, lägger de betoningen på just den europeiska. Det är ett 
tvetydigt resonemang då de anser att inflytande från annan programvara än 
europeisk kan leda till att vi förlorar vår historiska, geografiska och kulturella 
härkomst eftersom alla i världen i så fall baserar sina kunskaper på den minsta 
gemensamma nämnaren. Istället betonas vikten av europeisk programvara för 
utbildning. Då man avsäger sig utomeuropeisk programvara inom utbildning och 
koncentrerar produktionen till den europeiska, är inte det att föra ut en ensidig 
diskurs till EU:s medborgare, istället för att tillåta allas involvering i 
produktionen? 

 
There is a European approach to education based on common historic roots 

through the sharing of common values, the passing on of cultural heritage and the 
teaching of self-reliance (KOM 1995:590 s.3).   

 
Vad den europeiska utbildningen representerar är här gemensamma rötter och 

värderingar. EU måste för att föra ut denna diskurs även ta till sig “new high-
quality teaching instruments adapted to its educational and cultural traditions” 
(ibid s.34). Återigen pekar detta på att det enligt EU redan finns egna europeiska 
traditioner inom utbildning och kultur som bör användas vid skapandet av viet. 
Dessutom är utbildningens roll i skapandet av viet att: ”Education lays the 
foundation of awareness and of European citizenship” (F.E.,2001:10). 
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Utbildningen kan enligt EU stärka känslan av vad det innebär att vara europé. 

”Education and training has become a necessity for efficiency in the face of 
internationalization” (KOM 1995:590 s.31). Internationalisering framträder här 
som något skrämmande, där EU behöver vara med att effektivisera och rädda 
européerna från att helt elimineras från internationalisergsprocessen. EU försöker 
alltså på det politiska planet komma tillrätta med internationaliseringen genom att 
utbildningssystemen anpassas till varandra för att kunna öka mobiliteten och 
följaktligen kunna konkurrera med resten av världen. Likaså menar de att ”in a 
changing and uncertain world, Europe is a natural level of organization” (ibid. 
s.7). Här uttrycker de en föreställning om att unionen är en självklar solidarisk 
gemenskap. EU räknas till något naturligt, vilket skulle innebära att någon annan 
utformning av organisationen vore omöjlig. Den rådande diskursen gör man 
klokast i att underkasta sig. Vi européer, om vi håller ihop klarar vi 
internationaliseringen tillsammans. Det är vad innehållet i budskapet skulle kunna 
symbolisera.   

 
Vad det europeiska kunskapssamhället innebär och vad som förknippas med 

en typisk europé är bland annat ”proficiency in three community languages” 
(KOM 1995:590 s.33). Genom att utbilda ungdomar i tre europeiska språk kan det 
bidra till mer förståelse och en större samhörighetskänsla mellan folken i EU.  

 
Languages helps to build up the feeling of being European with all its cultural 

wealth and diversity and of understanding between the citizens of Europe. 
Multilingualism is part and parcel of both European identity/citizenship and the 
learning society (ibid. s.47). 

 
Att vara flerspråkig är att vara europé, då okunnighet i andra gruppers språk 

utgör hinder för kommunikation. De betonar inte bara flerspråkighet i sig, utan att 
det ska vara kunskaper i EU:s officiella språk. Dessa språk representerar EU, och 
spelar uppenbarligen en viktig roll i identitetsskapandet, eftersom de inte bara 
skriver ”proficiency in three languages”. Likaså menar de på att för att förbättra 
språkkunskaperna ytterligare bör det finnas ”involvement of teaching staff from 
other EU Member States (ibid.s.49). Det finns ju fransk- och engelsktalande 
personer som skulle kunna komma från utomeuropeiska stater, men det tar de inte 
upp. 

4.1.3 Legitimering av den europeiska identiteten 

I teoriavsnittet om legitimitet pekar Weiler på att det finns två dimensioner av 
begreppet legitimitet. Dels kan en maktstruktur vara formellt legitim. Alla fördrag 
som unionen bygger på har godkänts enligt konstens alla regler i de nationella 
parlamenten och därmed är unionen också formellt legitim. Vad unionen däremot 
är i behov av, är en social legitimitet med en bred folklig acceptans. För att uppnå 
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social legitimitet krävs att makthavarna garanterar gemensamma värden som finns 
i medborgarnas kultur.  
 

I min nu tredje tematisering presenterar jag huruvida EU försöker ge den 
europeiska identiteten social legitimitet. Jag visar på hur de inom den europeiska 
unionen på olika sätt försöker blåsa upp sin egen ställning eller på andra sätt visa 
på kulturella eller ekonomisk överlägsenhet gentemot andra. 
 

För att nå trovärdighet relaterar EU sin diskurs till sådant som är gångbart 
bland befolkningen, där kunskapssamhället definieras som ett europeiskt särdrag. 
Utbildning och vetenskap representerar dagens religion och något som människan 
ser upp till och kan identifiera sig med. EU anser sig dessutom vara en komplex 
organisation, vilket kan uppmuntra till forskning inom området. ”A Europé of 
knowledge is now widely recognised and enrich the European citizenship” 
(B.D.,1999:7). Att vara europé enligt ovanstående resonemang är av hög ”status” i 
och med att viet karaktäriseras av att befinna sig i ett samhälle baserat på kunskap. 
Vetenskap och kunskap är dagens definition av något gudomligt, eller något man 
ser upp till. Det klassificeras som något som är av hög ”status” för dess invånare. 
EU karaktäriseras av ”an essentially universal society based on knowledge” 
(KOM 1995:590 s.10). Dessutom har “European civilisation a long history and is 
very complex with a deep thirst for research and knowledge” (ibid.s.53). 

 
Enligt publikationen Att bygga ett folks Europa ”för EU ut tankarna om värdet 

av kulturell mångfald och dialog utanför unionens gränser” (F.E.,2001:4). EU som 
då helt överlägset representerar denna fantastiska kulturella mångfald, måste föra 
ut det till dom utanför unionens gränser. Enligt citatet tycks det att vi är ju så bra 
på det och måste lära andra kulturer att ta efter oss. Genom att presentera Europas 
överlägsenhet utåt, görs identiteten till en statussymbol vilket i sin tur skulle 
kunna generera till social legitimitet.  

 
Angående utbildningen finns det inom EU, ett behov av att öka den 

internationella konkurrensen inom den högre utbildningen.  
 
We need to ensure that the European higher education system acquires a 

World-wide degree of attraction equal to our extraordinary cultural and scientific 
traditions (B,D.,1999:7).  

 
De europeiska utbildningssystemen ska representeras i våra extraordinära, 

kulturella och vetenskapliga traditioner. Det kommer inte direkt fram vad detta 
typiskt europeiska exakt står för, men det är möjligt att detta sätt att glorifiera EU 
på ändå är något som européer kan realtera till. Det visar på vilken ”status” det är 
att läsa på europeiska universitet. Visserligen nämns det inte att det inte är lika bra 
att läsa på utomeuropeiska universitet, men det ligger ändå underförstått i 
resonemanget i enlighet med traditionella vi och dom konstruktionerna. Kanske 
behöver inte budskapet innehålla några konkreta gemensamma 
föreställningsvärldar, det viktiga är istället att dessa diskurser har genomslagskraft 
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hos mottagarna. Denna så kallade world wide degree of attraction är något som 
kan locka utomeuropeiska studenter till våra universitet. Men orsaken till den 
överdrivna formuleringen är nog inte bara att locka utomeuropeiska studenter, 
utan framförallt att få befolkningen inom EU att identifiera sig med gemenskapen 
som karaktäriseras av överlägsenhet i kontrast till att läsa någon annanstans. Med 
hjälp av utbildningen ska EU ”make it into a just and progressive society based on 
its cultural wealth and diversity” (KOM 1995:590 s.2). EU måste skapa ett 
samhälle som är baserat på dess kulturella rikedom och välstånd, något som 
klingar av hög status och som alla vill kunna ta del av.  

 
För att återigen nämna EU:s överlägsenhet; ”The uniqueness of the European 

culture and identity” (Pressmeddelande 2000:1), där europeisk kultur klassas som 
något unikt, något utöver det vanliga, något man kan vara stolt över. Befolkningen 
inom EU, ”share a history which gives Europe its place in the world and which 
makes it so special (KOM 1995:590 s.5f).  

 
Man kan undra hur de har tänkt att föra ut denna diskurs till dagens européer, 

för vem vill inte vara del av en så här unik och speciell gemenskap? 

4.1.4 Helheten 

För att knyta an till helheten i dokumenten, så är EU:s mål med utbildnings- och 
kulturpolitiken att de vill frambringa ett folkets Europa. Idén om en delad historia 
och värderingar ska göras giltig, där medborgarna ska göras mer uppmärksamma 
på europeiskt arv och kultur. Det kulturella utbytet genom olika projekt skall 
prioriteras, så att kultur blir tillgängligt för så många som möjligt inom unionen.  

 
Innehållet i den europeiska diskurs som jag kommit fram till med hjälp av min 

frågeställning, teorier och empiri, har jag framförallt uppfattat som vagt definierat. 
Den europeiska identiteten saknar visserligen inte helt innehåll, men detta innehåll 
uppfattar jag inte som självklart. Dessutom är de flesta definitioner av vilka vi 
européer är av föränderlig karaktär, eftersom de inte är exakt preciserade. Dessa 
vaga definitioner kom sig till uttryck i att det är det pluralistiska som gör EU så 
speciellt. Men de nämner även vårt gemensamma arv, kunskapssamhället, de 
europeiska språken och den konstnärliga särarten med dess fantastiska kulturarv, 
som därmed innefattar bra saker såsom konst och vetenskap. Innehållet är även 
sådant som våra identiska värderingar i form av gemensamma mål, genom 
kulturell dialog, fri rörlighet av idéer och samarbete. Mer preciserat ger sig 
identiteten till uttryck i de vetenskapliga traditionerna. Det typiskt europeiska är 
dess gemensamma utveckling. Gemensamma traditioner, seder och bruk, 
kunskaper och know how tas med till fullo i definitionen av de europeiska folkens 
gemensamma arv. 

 
I enlighet med diskursteorin sker den ena identiteten på bekostnad av dem som 

exkluderas. I enlighet med traditionella identitetskonstruktioner kan det inte finnas 
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vi européer om det inte finns dom andra. Det som EU inte säger sig representera, 
eller vara typiskt europeiskt är geografiska, religiösa och politiska splittringar. Där 
de menar på att de har lyckats stå emot sådant som representerar det dåliga. 
Splittring av olika slag, är något EU inte står för, d.v.s. det gör ”dom andra”. 
Internationaliseringen och amerikanska värderingar som i varje fall ger sig till 
uttryck genom amerikansk film och medieproduktion är sådant som klassas som 
främmande för den euroepiska kulturen. Det som inte EU representerar är det 
amerikanska, det är istället främmande och skadligt för EU:s kulturella mångfald. 
Nordafrika är heller inte en plats som hör hemma i EU enligt den europeiska 
diskursen. 

 
Överlägsenheten och det som en EU- medborgare vilar sin ställning på är att 

EU speglar sig i något som definieras ha a world wide degree of attraction, 
föreställning om att unionen är självklart solidarisk, och den kulturella 
mångfalden med dess rikedom. 

 
Citatet som följer nedan tycker jag sammanfattar relativt bra vad EU anser att 

den europeiska diskursen representerar, och det får tala sitt eget tydliga språk. 
 
Europe has to achieve a comparable scale if it is to exist, progress and retain 

its identity. Facing up to America, Japan and soon China, Europe must have the 
economic, demographic and political mass capable of securing its independence. 
Fortunately, Europe has the weight of its civilization and its common heritage 
behind it […] and (must) maintain full awareness of itself […] by building up the 
learning society of Europe as quickly as possible (KOM 1995:590 s.53f).  

 
För att få tilltro till dessa utsagor och till sist knyta ihop säcken så vill jag 

också ta upp ett par exempel från fördragen eftersom dessa är av rättslig grund. De 
menar bland annat på att de vill ”stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen” och kunna ”hävda sin identitet i internationella sammanhang” 
(Maastrichtfördraget, Art: 2:17). Likaså vill de ”förbättra kunskaperna om, och 
sprida de europeiska folkens kultur och historia”. De vill dessutom ”bevara och 
skydda det kulturarv som har europeisk betydelse” (Unionsfördraget, 
Art:151:147). 
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5 Avslutning 

Nu har jag kommit till den delen av studien då det är dags att knyta ihop säcken. 
Jag kommer att presentera en sammanfattning av hela studien och ett avsnitt om 
egna reflektioner och eventuella framtida forskning.  

5.1 Sammanfattning 

Denna studie är en diskursanalys av innehållet i EU:s utbildnings- och 
kulturpolitik. En granskning av EU:s identitetspolitik har lett till att få reda på 
vilket budskap de försöker föra ut till EU- medborgarna om vad det innebär att 
vara en europé. 

 

Diskursanalysen är en studie av EU där språkets innehåll står i fokus; där 
huvudtanken är att språket inte bara återger verkligheten utan bidrar till att forma 
den. I analysen lyfts vissa delar fram ur det empiriska materialet för att återge 
beskrivningar på identitetskonstruktioner som vi och dom. En diskursanalys är en 
teoretisk och metodisk helhet som inriktar sig på frågor om makt och identitet där 
det väsentliga är att ta upp vilka skriftliga eller muntliga yttranden som görs, vad 
dessa innebär, vilka de står i kontrast till och huruvida diskursteorin understryker 
det konstruerade i EU:s eventuella europeiska natur. Foucaults 
socialkonstruktivistiska diskursteori syftar framförallt på att det som klassas som 
naturligt eller baseras på ärlighet och vetenskap bidrar till formandet av 
identiteter. Vilka skriftliga eller muntliga uttalanden görs, vad dessa innebär och 
vilka de står i kontrast till är traditionella ”vi” och ”dom” konstruktioner som är 
lika föränderliga som identiteter.  

 
En identitet är något man associerar sig själv med, till skillnad från vad andra 

är, skillnaden på vi och dom. Den ena identiteten sker ofta på bekostnad av dem 
som utestängs. En nationell identitet är något som människan önskas samlas 
kring, där en gemenskapskänsla upplevs och där man sätter den nationella 
identiteten i relation till något den inte representerar. En nation är den grupp 
människor som identifierar sig med en viss stat, oberoende om staten existerar i 
verkligheten eller enbart i folks föreställning. Nationen är en modern och 
konstruerad gemenskap som är formad av människors övertygelse och lojaliteter 
till staten och uppkommer ur alla möjliga omständigheter och tider, men 
framförallt vid något slag av ekonomisk eller industriell utveckling. 
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Jag har använt mig av de gemensamma dragen från 1800-talets 
nationsbyggande i Europa, och vilka diskurser makthavarna då förde ut till 
befolkningen bland annat genom utbildning. Nationsbyggande leder framförallt 
tankarna till industrialiseringen i Europa som  krävde effektivitet och 
specialisering. Människor var nu beredda att flytta på sig. Detta ledde till att den 
lokala identiteten bleknade, till fördel för en konstruerad identitet till nationen. 
Det nationella budskapet måste förmedlas så att befolkningen känner igen sig i 
det. Det är lättare att bygga budskapet på objektiv vetenskap, en högre makt eller 
på redan etablerade föreställningar hos befolkningen. Det nya kulturella arvet bör 
uppfattas av mottagarna som om det har gamla rötter och bör föras ut som en enig 
diskurs om att nationen är en självklar solidarisk gemenskap. Det statliga 
utbildningsmonopolet är nu viktigare än våldsmonopolet, eftersom skolan avgör 
mycket av människans identitet och lojalitet till sin kultur. De normer som 
överförs till individen är politiska där den politiska socialisationen är av stor 
betydelse för att legitimera den offentliga makten.  

 
Genom induktiv arbetsmetod har tre teman ur den euroepiska diskurens 

utkristalliserats: 
 
Det euroepiska kontra det icke euroepiska. Det förekommer tydliga skillnader 

på dessa identitetsbegrepp, bl.a. vikten av bevarandet av europeisk film för att 
skydda från amerikansk invasion. Det framhävs att det amerikanska inte 
representerar det europeiska, utan istället för främmande och skadliga för EU:s 
kulturella mångfald. Vad som förknippas med en typisk europé är bland annat 
”proficiency in three community languages”. De betonar inte bara flerspråkighet i 
sig, utan att det ska vara kunskaper i EU:s officiella språk. 

 
Skapandet av en europeisk identitet. Budskapet förmedlas ofta som neutralt, 

där inte mottagaren ser det propaganistiska syftet. Det uppfattas istället som 
information om att tillsammans hjälpas åt med det gemensamma projektet. EU 
uppmuntrar bl.a. till möten och utbyten mellan EU- medborgarna. Mobilitet 
uppmuntras i EU för att skapa förståelse mellan folken. Det påstås ha funnits 
något typiskt europeiskt tidigare som ska föras ut till allmänheten som en enig 
diskurs bl.a. via utbildning som presenterar den gemensamma kultur som binder 
samman generationer och som karaktäriserar folken. 

 
Legitimering av den europeiska identiteten. På olika sätt försöker EU att blåsa 

upp sin egen ställning eller på andra sätt visa på kulturell eller ekonomiska 
överlägsenhet. Överlägsenheten speglar sig i något som definieras ha a world 
wide degree of attraction, föreställning om att unionen är en självklar solidarisk 
gemenskap, och den kulturella mångfalden med dess rikedom. Det euroepiska 
utbildningssystemet ska representeras i våra extraordinära, kulturella och 
vetenskaplig traditioner. Europeisk kultur klassas som något unikt, något utöver 
det vanliga, något man kan vara stolt över. 
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Andra typiska drag i EU:s diskurs är sådant som värdet av samordnande 
reformer, likartade system och gemensam verksamhet. Vid ett annat tillfälle 
definieras det på ett likartat sätt: ”our cultural diversity build around common 
goals through cultural dialogue, free movement of ideas and co-operation at 
European level”. De menar på att EU visserligen definieras som något som 
representerar ekonomiskt välstånd, men det viktiga är ändå dess kulturella 
mångfald, som mynnar i européernas sätt att utrycka konst, vårt rika traditionsarv 
och våra många språk. Det är det pluralistiska som är det europeiska, och att EU 
utåt sett dessutom representeras av en speciell samhällsmodell som ska skyddas 
och bevars. 

 
Det exakta innehållet i den europeiska diskursen uppfattar jag framförallt som 

vagt definierat, men där den euroepiska identiteten visserligen inte helt saknar 
innehåll, men innehållet uppfattas inte som självklart. Dessutom är de flesta 
definitioner av vilka vi européer är av föränderlig karaktär, eftersom de inte är 
exakt preciserade. Dessa vaga definitioner kom sig till uttryck i att det är det 
pluralistiska som gör EU så speciellt. Det är också just detta som är det mest 
intressanta och uppseende väckande resultatet i min studie, att det är det 
pluralistiska som är det europeiska, det är olikheterna som gör EU så speciellt. 
Men de nämner även vårt gemensamma arv, kunskapssamhället, de europeiska 
språken och den konstnärliga särarten med dess fantastiska kulturarv, som därmed 
innefattar bra saker såsom konst och vetenskap. Innehållet är även sådant som 
våra identiska värderingar i form av gemensamma mål, genom kulturell dialog, fri 
rörlighet av idéer och samarbete. Det typiskt europeiska är dess gemensamma 
framtida utveckling. Gemensamma traditioner, seder och bruk, kunskaper och 
know-how tas med till fullo i definitionen av de europeiska folkens gemensamma 
arv. 

 
I enlighet med diskursteorin sker den ena identiteten på bekostnad av dem som 

exkluderas. I enlighet med traditionella identitetskonstruktioner kan det inte finnas 
vi européer om det inte finns dom andra. Det som EU inte säger sig representera, 
eller vara typisk europeiskt är geografiska, religiösa och politiska splittringar. Där 
de menar på att de har lyckats stå emot sådant som representerar det dåliga. 
Splittringar av olika slag, är något EU inte står för, d.v.s. det gör ”dom andra”. 
Internationaliseringen och amerikanska värderingar som i varje fall ger sig till 
uttryck genom amerikansk film och medieproduktion är sådant som klassas som 
främmande för den europeiska kulturen. Det som inte EU representerar är det 
amerikanska, det är istället främmande och skadligt för EU: s kulturella mångfald. 
Nordafrika är heller inte en plats som hör hemma i EU enligt den europeiska 
diskursen. 
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Å sen`då 

Har begreppet europeisk identitet en gång artikuleras så finns begreppet där och 
bidrar till att skapa och förändra den. Detta anser jag man bör ta på större allvar 
inom EU, eftersom det kan leda till att grupper som inte ingår i den allmänna 
diskursen utestängs från gemenskapen. Beroende av vem det är som uttalat sig har 
den eller de makten att föra ut en bra eller dålig diskurs till dess medborgare. Det 
är obehagligt med Heiders parti i Österrike, franska Le Pen eller Dansk 
Folkepartis explosionsartade framgång där de på så kort tid nått opinion och lett 
till en hårdare flyktingpolitik och bidragit till att det blivit svårare för 
utomeuropeiska medborgare att få uppehållstillstånd i mer än ett land. Det ena 
föder det andra vilket kan leda in i en ond cirkel. 

 

Det kunde vara intressant att fördjupa sig i detta högerfenomen som breder ut 
sig i medlemsstaterna. Likaså kunde det vara av intresse att försöka se den 
praktiska betydelsen som den europeiska diskursen för med sig. Det vill säga att 
få reda på vad en euroepisk identitet verkligen innebär för dagens européer. Då 
skulle man antagligen få gå in djupare på kvantitativa undersökningar, såsom 
Eurobarometern eller liknande statistiska undersökningar. Ett annat sätt, men lite 
mer omfattande vore att göra kvalitativa intervjuer med dagens européer.  
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