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Abstract 
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Titel: Skapandet av en föreställd gemenskap – det ”nya Europa” 

Uppsats: SOC 344, 41-60p 

Handledare: Carl-Göran Heidegren  

Sociologiska institutionen, höstterminen 2003 

 
Problem och syfte: 

Den här uppsatsen skall undersöka några av företeelserna som har betydelse för ett skapande av en 

europeisk identitet och ett ”gemensamt” Europa. 

Diskussionen om Europa som gemensam institution handlar oftast om ekonomiska svårigheter, sällan 

diskuteras t.ex. historiska, normativa, och kulturella mellanmänskliga och mellanstatliga dilemman i 

större sammanhang.  

Frågan jag ställer i uppsatsen tar just upp denna diskussion. 

– Är en europeisk identitet möjlig, samt vilka problem respektive möjligheter finns med ett sådant 

koncept?  

Jag vill inte ge några direkta svar, utan föra en hypotetisk och abstrakt diskussion om EU kan vara en 

federation där alla medborgare känner en tilltro och en samhörighet med varandra, samt hur man 

skulle kunna gå tillväga för att frambringa ett sådant fenomen. 

Syftet med uppsatsen är att föra en teoretisk diskussion och få en ökad förståelse för hur och om man 

kan konstruera identiteter och vad det innebär att göra det i internationella allianser som EU.   

 
Slutsatser/Resultat: 

En europeisk identitet är en möjlig utveckling, samtidigt kan en europeisk identitet vara för svag för 

att betecknas som just ”identitet”. En europeisk identitet kan ha styrka ut mot världen, för att separera, 

vi - Europa och de - världen, och existera proforma, men när det kommer till inom europeiska 

konflikter kan den europeiska identiteten snabbt förglömmas. Multikulturalismen och Europas historia 

förhindrar ett utvecklande av en europeisk identitet, men förespråkar respekterandet av europeiska 

identiteter. Skapandet av en europeisk identitet är obefogad i denna tidsperiod. Vad som behövs för en 

europeisk integration är en respekt för allas olika europeiska identiteter, utan att behöva glömma sin 

egen.    

 
Nyckelord: 

Europa, normer, kultur, europeisk identitet, europeisk konstitution, nationalism, multikulturalism, 

författningspatriotism  
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Inledning  
 
När man för en demokratidiskussion i en så stor internationell organisation (bestående av i framtiden 

25 länder) som EU är det en stor utmaning att försvara individernas rättigheter och suveränitet.  Oftast 

brukar man argumentera att en decentralisering av makten bidrar till att utveckla demokratin 

framgångsrikt, i EU talar man om en centralisering av makten.  

Historiskt har det varit ogenomförbart att på ett demokratiskt sätt sammanfoga många länder till ett 

samhällssystem. Det kommunistiska Sovjetunionen brukar diskuteras som ett av dessa historiska 

exempel på en maktcentralisering till en ”hegemoni” som beslutade över sovjetstaterna och 

östblocken.   

Således är problemet vi i det ”nya Europa” ställs inför, hur vi ska vara de första som på ett 

demokratiskt sätt skapar ett samhällssystem där alla 25 medlemsländer frodas och utvecklas.  

Den process som lett fram till samarbetets nuvarande utformning har inneburit en pågående maktkamp 

som ofta resulterat i hållbara kompromisser, i en konsensus som lett till att man gått vidare. Kampen 

har ofta gällt den grundläggande maktfrågan – Unionens makt i förhållande till medlemsstaternas 

makt. Uttryckt på det idépolitiska planet har maktfrågan handlat om Unionen borde behålla sin 

karaktär av ett förbund mellan stater, en konfederation, eller om Unionen borde utvecklas mot en 

förbundsstat, en federation?1  

Det som ger den Europeiska Unionen styrka och genomslagskraft är mer än internationellt samarbete, 

det är ett direktvalt parlament med maktlegitimerande funktion, det är egna avgränsade 

beslutskompetenser, makten att besluta om normer som omedelbart binder enskilda rättssubjekt, 

möjligheten att fatta majoritetsbeslut samt självständiga och oberoende institutioner med initiativ och 

normtolkningsmakt. Samtidigt är det dessa faktorer som redan inledningsvis varit svårsmälta i vissa 

medlemsstater av rädsla för utmaningar mot nationella instanser. 2 

När man diskuterar Unionens styrkor och svagheter brukar man hålla diskussionen på organisations- 

eller statsnivå. I ett sådant resonemang glöms ofta aktörerna och deras roll i Unionen, hur de påverkar 

EU och hur EU påverkas av aktörerna.  

Trots allt är det aktörerna som skapar samhället och utan dessa individer finns inget samhälle. Men det 

finns många omständigheter, villkor och strukturer som påverkar hur aktörerna skapar samhället.  

Den här uppsatsen skall undersöka några av företeelserna som har betydelse för ett skapande av en 

europeisk identitet och en gemenskap för européerna i Europa, samt hur idén om en europeisk 

konstitution påverkar ”européerna”.  

                                                 
1 Melin, Schäder, 1994: s 134 
2 Melin, Schäder 1994: s 134   
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Valet av uppsatsen titel (Skapandet av en föreställd gemenskap – det ”nya Europa”) grundar sig i 

tanken om att en gemenskap i Europeiska Unionen är en föreställd politisk och historisk gemenskap, 

och den föreställs som i sig både begränsad och suverän. Den är föreställd av två anledningar: 

Alla medlemmarna av den kommer aldrig träffas eller ens höra talas om mer än en liten minoritet av 

övriga medlemmar, och ändå ska bilden av en ”gemenskap” leva i deras medvetande. 3 

”Gemenskaper”, t.ex. nationella, kulturella och politiska, är även ur de flesta sociologiska perspektiv 

inget ”verkligt”, utan någonting föreställt/socialt konstruerat och i ständig förändring.  

 
Historisk överblick över Europas identitets-politik och Unionens framväxt  
 
Efter att andra världskriget slagit spillror i Europa, föddes en diskussion om hur ett närmare samarbete 

mellan stater kunde organiseras för att undvika en upprepning av förödelsen. Det viktigaste för Europa 

skulle bli att säkerställa fredliga lösningar vid mellanstatliga konflikter och lägga grunden för en 

ekonomisk och social återuppbyggnad. 4 

Under halva decenniet mellan krigsslutet och 1950-talets inträde organiserades det säkerhetspolitiska 

samarbetet i NATO och det ekonomiska samarbetet i OEEC (numera OECD). När Europarådet 

bildades bidrog detta till ett bredare samarbete mellan de västeuropeiska staterna. Organisationerna 

som skapades skulle vara uppbyggda och ha befogenheter av traditionellt mellanstatligt slag. Men det 

fanns emellertid starka politiska rörelser i Europa som menade att gemensamma problem inte kunde 

lösas tillräckligt effektivt med traditionellt mellanstatligt arbete. Dessa politiska rörelser menade att 

lösningen fanns i ett i verklig mening enat Europa, byggt efter federala principer, ett Europas förenta 

stater. Denna diskussion ledde till att de deltagande nationerna uttryckte, vid Haagkongressen 1948, 

att Europas folk måste vara beredda att avstå från vissa av sina suveräna rättigheter för att istället 

utöva rättigheterna tillsammans.  

Ett av samarbetets grundläggande drag var förhållandet då medlemsländerna avstår från makten att 

själva fatta beslut inom vissa områden och överlämna den makten till gemenskapen. 5 

 
Till skillnad från Amerikas förenta stater saknar Europeiska Unionen en stor gemensam historia. Det 

har inte funnits inte ett stort europeiskt perspektiv, utan bara många små perspektiv - och ett par lite 

större. Det har inte funnits en betydelsefull europeisk identitet, utan bara europeiska identiteter.  

Frågan är om denna europeiska mångfald - mångfalden av "Europa" och "Europas historia" - inte gör 

Europeiska Unionen till en koloss på lerfötter. 

 

                                                 
3 Anderson, 1992: s 21 
4 Melin, Schäder 1994: s 20 
5 Melin, Schäder 1994: s 20 
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Europeiska Unionen skapar en efterfrågan på europeisk historia, men den skapar även en kollision 

mellan olika historiska perspektiv, paradigm och metaberättelser. I den postmoderna kulturen 

uppfattas konflikter mellan olika historier inte alltid som ett problem, då man inte längre tror på en 

enda sann historia, utan historien uppfattas som relativ och tolkningsbar utifrån olika kulturer.  

I dagens Europa kan den kulturella mångfalden och mångfalden av historier upplevas som ett hot. 

Staten och dess territorium upplöses och det är sen tidigare känt att vissa individer vänder sig till 

rasistiska och populistiska förenklingar av historien för att försvara sin rätt till sitt fädernesland eller 

åtminstone trygga sin identitet.  

Från att bokstavligen ha varit en medeltid eller mellanperiod, har medeltiden förvandlats till en 

synnerligen viktig epok i Europas historia, den tid då (det politiskt och kulturellt enhetliga) Europa 

skapades. 

Den europeiska integrationen har tillsammans med andra faktorer resulterat i att medeltiden getts ett 

attraktivt innehåll. 

Omvärderingen av medeltiden och nya tiden till medeltidens fördel saknar inte politisk betydelse. 

Medan ett idealiserande av den nya tiden på medeltidens bekostnad har tjänat nationalstatens syften, 

stöder ett förhärligande av medeltiden den europeiska integrationen. 

Europeiska Unionens två dominerande makter Tyskland och Frankrike har i det förflutna varit bittra 

fiender. Det är svårt att ur nya tidens historia finna stöd för en gemenskap mellan tyskar och fransmän 

eller en förebild för axeln Paris-Bonn/Berlin. Från medeltiden kan man dock finna ett rike som så väl 

fransmän som tyskar kan identifiera sig med: Karl den stores imperium. Det karolingiska riket 

omfattade efter Karls erövringar förutom de nuvarande Beneluxländerna och Schweiz större delen av 

Frankrike och Tyskland samt halva Italien. Förutom att Karl den store, "rex pater Europea", förenade 

Tyskland och Frankrike i ett gemensamt imperium, lade han grunden till medeltidens katolska 

enhetskultur, som andligt och kulturellt förenade Västeuropa. Det täckte således ett område som i 

stora drag motsvarar det ursprungliga EEC, de första sex medlemsländers gemensamma territorium. 

Själva termen ”Europa” fick under Karl den stores tid för första gången en politisk innebörd: Den 

betecknade det karolingiska rikets territorium - ett romersk-katolskt territorium till vilket islam inte 

ägde tillträde. 

 
Problemformulering  
 
Europa är inte bara en region och kontinent. Europa är ett internationellt samhälle med en lång och 

mångfacetterad historia som involverar många idéer och identiteter. Denna historia, har nu lett upp till 

att man vill skapa ett gemensamt samhälle som i framtiden kommer att vara enat och starkt.  
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I skapandet av detta samhälle talar man om ett ”nytt Europa” och en ”europeisk identitet”. Men dessa 

koncept är inte problemfria och man kan undra om ett skapande av ytterliggare en identitet verkligen 

är vägen att gå för Europa.  

En identitet som byggs på basis av mellanstatliga politiska åtagande och som ges ”uppifrån” till 

medborgarn kan vara problematisk och svag, särskilt i viktigare nationella sammanhang.  

Om EU vill skapa en ny föreställd gemenskap och ett ”nytt Europa” med gemensamma normer och 

värderingar finns det enorma hinder, såsom, kulturella, normativa, traditionella och historiska att 

överkomma.  

Politiska diskussioner om Europa som en enhetlig inrättning handlar oftast om ekonomiska 

svårigheter, men det är sällan man diskuterar normativa, historiska och kulturella mellanmänskliga 

och mellanstatliga dilemman i större sammanhang.  

Frågan jag ställer i uppsatsen tar upp denna diskussion. 

 
– Är en europeisk identitet möjlig, samt vilka problem respektive möjligheter finns med ett sådant 

koncept?  

 
Jag ämnar inte ge en konkret lösning i ja eller nej form, utan jag vill istället föra en abstrakt hypotetisk 

diskussion om huruvida den Europeiska Unionen kan vara en federation där alla medborgare känner 

ett förtroende och en gemenskap med varandra samt hur man skulle kunna gå tillväga för att 

åstadkomma ett sådant fenomen och vilka problem och möjligheter man då konfronteras med.  

Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att föra en teoretisk diskussion och få en ökad förståelse om betydelsen av 

konstruerandet av identiteter i internationella allianser som EU.   

 
Avgränsning 
 
Detta ämne innefattar väldigt många problem, alla problem och faktorer är omöjliga att överkomma i 

denna uppsats. Jag avgränsar mig därför till att föra en konstruktiv problem och möjlighets diskussion 

gällande några av många teman. Grundtankarna och huvudfrågorna är om EU vill forma ett nytt 

Europa med en europeisk identitet genom en ny konstitution, om därav nationalismen har en plats i 

vårt nya Europa och en diskussion om vem framtidens européer i så fall kan tänkas vara med reflexion 

kring vårt multikulturella samhälle. Slutligen följer en diskussion om huruvida den participatoriska 

kunskapsutvecklingen kan vara ett tillvägagångssätt för EU att nå konsensus och jämlikhet för alla 

sina medborgare.  
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Tillvägagångssätt och perspektiv  
 
Metoden jag har använt vid utformandet av uppsatsen är en diskussion baserad på och med 

utgångspunkt i tidigare skrivet material i ämnet, teoretisk litteratur samt den nya europeiska 

konstitutionen. Diskussionen förs genom att med hjälp av sociologiskt relevanta begrepp och 

teoretiska perspektiv analysera hur de mönster vi ser i dagens Europa kan ge oss en förståelse för vårt 

framtida ”nya Europa” och vår framtida identitet.  

Teoretikern jag grundat mest av min teoretiska diskussion på är Jürgen Habermas, men uppsatsen 

grundas inte enbart på hans åskådningar utan jag har en diskussion utifrån flera andra sociologiska 

tänkare. 

Perspektivet och tankesättet jag håller mig till främst i de första tre kapitlen är konstruktivismen, inte 

förrän i det sista kapitlet får uppsatsen en normativ vinkling då det anges vilka förbättringar och 

tillvägagångssätt som skulle kunna tillämpas i EU för en fördelaktigare utveckling.  

Konstruktivismen är i sig inte en teori, utan snarare en vetenskapssyn med rötter i kunskapssociologin. 

Den vilar på ett antagande att verkligheten är socialt konstruerad och ständigt återskapas eller 

förändras genom människors intersubjektiva uppfattningar. Följaktligen kan man inte beskriva, förstå 

eller analysera företeelser utan att ta hänsyn till den sociala kontext i vilken de hör hemma.6  

Konstruktivister delar liberalernas tro på möjligheten till positiv utveckling, gemenskap och varaktig 

fred mellan stater, men till skillnad från liberalerna förstår konstruktivister framväxten av stabilt 

fredliga relationer som någonting historiskt konstruerat snarare än en automatisk effekt av en liberal 

ideologi, konstitution eller samarbete som skulle vara giltigt för alla sociala kontexter.7  

Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel, varav alla kapitel diskuterar väsentliga och relevanta fenomen 

för förståelsen av den möjliga europeiska identitetens existens.  

I det första kapitlet diskuteras hur identiteter formas, och om det nya förslaget till europeisk 

konstitution kan vara en drivkraft för skapandet av ett nytt Europa med en europeisk identitet och 

stark gemenskap.  

I det andra kapitlet förs en diskussion om nationalismens möjliga plats i vårt nya Europa och EU:s 

identitets-politik.  

I det tredje kapitlet följer en oundviklig tankegång om vad dagens multikulturella europeiska samhälle 

innebär för en europeisk identitet, samt vem en ”europé” med en europeisk identitet kan tänkas vara.   

                                                 
6 Bengtsson, 2001: s 34 
7 Bengtsson, 2001: s 35   
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Det fjärde och sista kapitlet försöker ta ner den abstrakta problem- och möjlighets diskussionen till ett 

mer praktiskt resonemang om vad Europa har för möjligheter att genomföra en eventuell identitets-

politik på ett jämställt och fördelaktigt sätt för alla medborgare. Resonemang förs utifrån vilka utsikter 

den participatoriska kunskapsutvecklingen kan medvetandegöra och ”handleda” det ”nya Europa”.  

 
Varför är detta ett ämne för sociologin?  
 
Sociologi är bland annat studiet av människans sociala liv och av grupper och samhällen. Människan 

som social varelse står i fokus för intresset.  

Sociologin rymmer en stor mängd delområden, varav globala sociala processer är en av dessa.  

Den sociologiska visionen kräver i första hand en förmåga att tänka sig bort från vardagsrutinerna och 

betrakta dessa i ett nytt ljus. 8  

EU är ett viktigt fenomen att analysera, därför att sociologin ska uppmärksamma bland annat på vilka 

sätt individer påverkas av yttre strukturer.  

En person som är medborgare i EU, lever i ett EU-land och röstar till EU parlamentet är indragen i ett 

komplicerat nätverk av sociala och ekonomiska relationer som sträcker sig över hela världen. För den 

som går och röstar eller tittar på ett nyhetsreportage om EU, kan detta kännas som en vardaglig 

händelse vilken inte har någon speciell betydelse i en större social kontext, men faktum är att denna 

person formas till en del av den Europeiska Unionen, för EU är ingen död institution, utan består just 

av människor. Unionen består också av de människor som är medborgare i den. Varje människa i 

medlemsländerna har en roll i EU. Beroende på hur individen ser på och känner inför EU, konstrueras 

och återskapas Unionen. Det är inte bara individerna som påverkar EU, utan det finns en växelverkan 

där individerna också påverkas av den sociala kontext (alltså EU) i vilken de befinner sig i.  

                                                 
8 Giddens, 1997: s 17-21 
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1 Vill EU forma ett nytt Europa med en europeisk identitet 

genom en ny konstitution? 
 
Diskussionen om Europa behöver en konstitution har varit mycket dynamisk under senaste 

månaderna. En ännu viktigare fråga har varit om det överhuvudtaget är möjligt för Europa att ha en 

gemensam konstitution med tanke på kontinentens differentierade historia och kultur.  

Moderna konstitutioner går tillbaka till en förnuftsmässig ide om att medborgarna frivilligt sluter sig 

samman till en rättsgemenskap av fria och jämlika medlemmar. Genom författningen sätts precis de 

rättigheter i kraft som medborgarna ömsesidigt måste erkänna varandra om de legitimt vill reglera sina 

tvister med hjälp av positiv rätt. Iden om individuella rättigheter är här förutsatt, precis som iden att 

det är individen/rättspersonen som är bäraren av rättigheterna. Men kan en på så vis utformad 

konstitution verkligen säkra ett erkännande, där det trots allt handlar om att artikulera och hävda 

kollektiva identiteter?  

 
1:1 Kollektiva identiteter  
 
Människor handlar på basis av sin kulturella tillhörighet och efter hur deras resurser och restriktioner 

är strukturerade. Detta formar deras förmåga att handla och förser individer med rationella 

handlingsintressen.9 Kollektiv identitet kan uppfattas som ett kontinuum av gemensamma eller 

åtminstone sammanhängande handlingar, med den flyktiga massan å ena sidan och den varaktiga 

associationen med professionella funktionärer och institutioner som EU vid den andra. 10 

En av sociologins mest grundläggande principer är att människan inte har några ”stabila preferenser” 

som kan deduceras fram ur en etablerad föreställningsvärld. Människans sociologiskt sett mest 

fascinerade aspekt är tvärtom att hon tillhör olika kulturer och omfattar skilda identiteter samt hyser 

olika värderingar och normer.  

Dessa identiteter, värderingar och normer bör betraktas som ständigt pågående processer, av både 

förändring och reproduktion. 11 

Vill man få olika individer från skilda nationer i Europa att känna en kollektiv identitet och stå enade i 

ett nytt Europa, torde man ”producera” legitimerade normer och värderingar som individerna känner 

att de kan ta till sig.  

Emile Durkheim12 använde sig utav begreppet kollektivt medvetande när han diskuterade sociala 

gemenskaper i samhällen. Durkheim skildrar människans förhållande till samhället, relationen mellan 

                                                 
9 Therborn, 1996: s 399 
10 Therborn, 1996: s 400 
11 Therborn, 1996: s 303 
 
12 Emile Durkheim, 1915, 1984  
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det individuella och det kollektiva. Kollektiva identiteter, eller enligt för att använda Durkheims 

begrepp, kollektivt medvetande, uppnås då alla inom gemenskapen har samma normer och 

värderingar. Den sociala gruppens medlemmar beskriver sig själva utifrån sin grupp, t.ex. ”jag är 

europé”. Gruppen knyter sig till gemenskapen och har vissa förpliktelser att göra ”det som anses rätt 

inom gruppen”. 

I Europa har det funnits en ökande tro om att det som är europeisk är bra. Europeiska liberala 

värderingar är de ”rätta” och EU samt allt vad det innefattar har fått ”hög status”. Produkter, mat och 

dylikt som kommer från EU-länder anses bättre.  

Durkheim menar att samhället hålls ihop genom det kollektiva sättet att tänka, handla och känna. Han 

resonerar kring att samhället är en oberoende organism som lever sitt eget liv, det kollektiva sättet att 

tänka, handla och känna finns ”utanför” individen, men individen kan inte avstå från att ta del av det.13 

 
1:2 Gemenskap genom konstitution  
 
En konstitution kan betraktas som ett historiskt projekt vilket varje ny generation av medborgare på 

nytt för vidare. Kampen för de individuella rättigheterna har växt sig starkare allt efter historiens gång. 

Men på den europeiska politikens arenor möts kollektiva aktörer som strider om kollektiva mål och 

om fördelningen av kollektiva nyttigheter. Bara inför rätten och i den juridiska diskursen handlar det 

omedelbart om juridiskt sanktionerade individuella rättigheter. Även gällande rätt måste hela tiden 

tolkas om på nytt i förändrade kontexter med hänsyn till nya behov och intressekonstellationer. 14 

 
På den internationella arenan finns ofta ett krav på ett erkännande av kollektiva identiteter och olika 

kulturella livsformers likaberättigande.15 

För sådana krav kämpar idag vissa länder i den Europeiska Unionen och blivande medlemmar. Vissa 

vill skriva in religionen (kristendomen) i konstitutionen, andra vill ”kapsla in” viss lagstiftning så att 

EU inte kan kräva en förändring i denna lagstiftning vid ett senare skede.  

Det finns också med transterritoriella grupper som miljöaktivister, feminister osv. samt minoriteter i 

EU:s multikulturella samhälle som strävar ett erkännande av kollektiva identiteter och 

nationell/internationell oavhängighet. Denna kamp rör sig om att kulturella livsformer och traditioner 

marginaliseras inom ramen för en majoritetskultur inom det eurocentriskt dominerade 

världssamhället. Borde dessa kulturella livsformer och traditioner erbjudas garantier för sin 

överlevnad och status, eller tilldelas ett slags kollektiva rättigheter, som spränger vår sedvanliga 

individualrättsliga och i den meningen ”liberala” uppfattning av den demokratiska rättsstaten? 16 

                                                 
13 Emile Durkheim, 1915, 1984 
14 Habermas, ur Taylor, 1994: s 104 
15 Habermas, ur Taylor, 1994: s 104 
16 Habermas, ur Taylor, 1994: s 105 
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Risken man tar när man inte erkänner dessa gruppers autonomi är att de själva börjar kräva den på ett 

mer eller mindre destruktivt sätt för hela det internationella samhället.  

 
Den 12-14 december 2003 var det toppmöte i Bryssel mellan alla nuvarande medlemsländer i EU och 

de framtida 10 medlemmarna. Toppmötet blev betecknat som ett ”totalt fiasko” av de flesta medier. 

Den mest uppmärksammade delen av konstitutionen, som också hade mycket motstånd, var delen om 

rösternas fördelning, där principen ”ett land en röst” inte gäller, utan det land som har mest 

medborgare får flest röster.  

Varför reagerade då somliga länder så starkt emot vissa delar av konstitutionen? Det finns många svar 

på den frågan beroende på vilket perspektiv man studerar konstitutionen ifrån, men om man ser det 

ifrån nationernas autonomi finns det flera exempel i konstitutionen där artiklarna motsäger varandra 

och i ena änden lovar upprätthållandet av nationers suveränitet, kultur och traditioner och i andra 

änden menar att nationerna måste ge upp mycket av sin makt, suveränitet, kultur och traditioner för att 

bygga en ny europeisk gemenskap. Många länder fruktar säkerligen maktförlusten och 

förminskningen av suveräniteten.  

I ingressen till den nya konstitutionen står det bland annat skrivet: 
…..”övertygade om att Europas folk, samtidigt som de är och förblir stolta över sin identitet och 
nationella historia, är fast beslutna att övervinna sina gamla motsättningar och att i en allt fastare 
sammanslutning skapa sin gemensamma framtid, förvissade om att ett Europa ”förenat i mångfalden” 
erbjuder de bästa möjligheterna att fortsätta det stora äventyret som gör Europa till ett område där 
människans förhoppningar kan infrias, med respekt för varje människas rättigheter och insikt om ansvaret 
för kommande generationer och för vår jord”.17  

 
Visst låter en sådan ingress bra. Men vad man inte får glömma är att en konstitution lägger normer för 

hur ett samhälle ska funktionera. När beaktar en sådan artikel ska man inte iaktta hur det låter eller 

verkar. Man ska läsa mellan raderna för att se vilka svårighet och utsikter den ger i framtiden.   

Att Europas folk ”är och förblir stolta över sin identitet och nationella historia”, är säkerligen sant 

även om en stor del av dessa ”stolta” människor samtidigt är skamsna över vissa delar i samma 

historia. Men när man sedan skriver att detta ”stolta” (och delvis skamsna) folk är fast beslutna att 

övervinna sina gamla motsättningar tar man möjligen för mycket, för givet.  

På grund av Europas otroligt grymma historia av krig och splittring är det inte säkert att alla nationer 

och deras medborgare har förtroende för alla medlemsnationer i EU. Detta är vad man såg resultatet 

av under EU toppmötet i Bryssel den 12-14 december 2003, då Polen och Spanien blockerade beslutet 

av en gemensam konstitution.  

Borde man visa förståelse för dessa länder, eller tycka att de förhalar den demokratiska processen och 

steget mot ett gemensamt Europa?  

                                                 
17 Förslag till Europa konstitution, Europeiska konventet, Bryssel 18 juni 2003 
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Kanske är det vi ser just gamla motsättningar som inte har övervunnits, Polen minns att det inte var 

för så länge sen (1939) Tyskland försökte ta över Europa, eller som Adolf Hitler själv uttryckte det 

”ena” Europa (visserligen på ett odemokratisk sätt).  

Kanske är det förståeligt att Polen inte har tillräckligt förtroende för att ge en nation som Tyskland 

”dubbel rösträtt, enligt befolkning” då nästa alla i Polen har känt någon som blev mördad av Tyskland 

under andra världskriget.  
Artikel, 1:1 
”Genom denna konstitution, som har sitt ursprung i en önskan hos Europas medborgare och stater att 
bygga sin gemensamma framtid, upprättas Europeiska Unionen. Som av medlemsstaterna tilldelas 
befogenheter för att deras gemensamma mål skall uppnås. Unionen skall samordna medlemsstaternas 
politik för att dessa mål skall kunna uppnås och skall på gemenskapsgrund utöva de befogenheter som 
medlemsstaterna överför till Unionen”. 18 

 
Här är en artikel som verkligen bäddar för konsekvenser, eventuella fel och möjligheter. 

Konsekvenserna är självklara, nationalstaterna förlorar en del av sin politiska makt. Nationen kan 

därmed inte styras på samma sätt längre. Politikerna koncentrerar sig inte på sina medborgares bästa 

utan på Unionens bästa, med undantag från vissa regionala frågor.  Detta kan resultera i eventuella fel 

då nationen och nationens politiker ”känner” sina medborgare, sin historia och ideologi bäst. Om 

regeringen i en nation anser att en ståndpunkt Unionen driver, inte passar just deras nation finns det 

inte mycket som kan göras, då de lämnat ifrån sig makten i de större politiska frågorna.  

Men möjligheterna är också stora; genom att lämna ifrån sig makten till Unionen, visar nationerna ett 

förtroende för samarbetet och en tro på ett ”gemensamt Europa”. Man har valt att prioritera Unionens 

framväxt och utveckling som en gemenskap framför nationen, vilket kan resultera i att ekonomiska, 

politiska, sociala och kulturella skillnader inom Europa jämnas ut.    
Artikel, 3:4 
I sina förbindelser med världen skall Unionen bekräfta och främja sina värden och intressen…19 
  

Denna artikel förstärker tesen i artikel 1:1 med att poängtera hur Unionen skall främjas som en 

gemenskap ut gentemot världen, Europa skall stå enat. Med likadana värden och intressen i olika 

nationer.  

För att underlätta detta finns där nya regler för Unionens utrikes- säkerhets- och försvarspolitik. 
Artikel, 11:4 
Unionen skall ha befogenheter att fastställa och genomföra en utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet 
gradvis utformningen av en gemensam försvarspolitik.20 

 
Därför skall Unionen i framtiden bland annat ha en egen europeisk utrikesminister och en europeisk 

president samt en europeisk åklagarmyndighet. Utrikesministerns roll blir bland annat att representera 

EU i internationella angelägenheter som i Förenta nationerna. Åklagar myndigheten skall kunna väcka 

åtal mot förövare och deras medbrottslingar som verkat i eller påverkat flera medlemsstater. 
                                                 
18 Förslag till Europa konstitution, Europeiska konventet, Bryssel 18 juni 2003  
19 ibid 
20 ibid 
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Europa rådet skall bestå av medlemsstaternas stats- och regeringschefer men presidenten och 

utrikesministern skall bland annat delta i rådets arbete. 21 

För närvarande är en medlemsstat under sex månader enligt fastställd ordning ordförande i Europeiska 

rådet. Ordförandeskapet roterar. EU-konventet föreslår att detta system ändras och en permanent 

ordförande inrättas samt väljs av Europeiska rådet för en period om två och ett halvt år samt kan 

förnyas en gång. 22 

Om länder med stor befolkning har ”dubbel rösträtt” kan man undra om valen av utrikesminister, 

president och ordförande kommer vara rättvisa eller om personer från respektive land med dubbel-

rösträtt vinner. Fast om Europa skall vara en stor gemenskap borde det inte spela någon roll, men det 

gjorde det på EU-toppmötet i Bryssel 12-14 december 2003. 
Artikel, 5:2  
”………… Medlemsstaterna skall underlätta att Unionens uppgifter fullgörs, och de skall avstå från varje 
åtgärd som kan äventyra att konstitutionens mål uppnås”. 23 
Artikel, 6 
”Unionen skall ha status som juridisk person”. 24 
Artikel, 8:1 
”Varje person som är medborgare i en medlemsstat skall vara unionsmedborgare. 
Unionsmedborgarskapet skall komplettera det nationella medborgarskapet”. 25 

 
Vad artiklarna sammanfattningsvis förmedlar är tydliga signaler till folket att börja betrakta Europa 

som en enhet. Tydliga exempel på detta är artikel 6 (se ovan) som menar att EU skall ha status av 

juridisk person.  

Men vad har dessa och andra juridiska artiklar i konstitutionen för innebörd i vårt framtida samhälle 

om de antas vid nästa toppmöte? Vad är artiklarnas betydelse för medborgarna i det ”nya Europa”? 

1:2:1 Vad har en konstitution och legislatur för betydelse för vårt samhälle?  
 
Habermas menar att rätten har en specialfunktion i samhället. Europas konstitution får därmed en 

avgörande roll i vårt internationella samhälle. Vikten av ett lagligt bindande dokument är någonting 

folket borde informeras om samt vara med i beslutsprocessen genom t.ex. folkomröstning. Habermas 

argumenterar att det är rätten som ska få relationer att fungera. Rätten har i detta fall två roller, att 

reglera och legitimera: 
System 26        Legalitet, lagstiftning, 
                          

 
RÄTTEN 

                                                      

Livsvärld 27        Legitimitet, moraliskt förtroende 

                                                 
21 Europeiska konventets utkast till konstitution, En presentation för medborgarna - Europeiska kommissionen, generalsekretariatet 
22 ibid 
23 Förslag till Europa konstitution, Europeiska konventet, Bryssel 18 juni 2003 
24 ibid 
25 ibid 
26 De system som omger oss i samhället, institutioner, regelverk, t.ex. domstolar, EU 
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Rätten ska vara en moralisk och legal ”konfliktlösare” som framför allt ska lösa konflikter genom 

samförstånd, konsensus och förhandlingar, Habermas menade genom detta att rätten skall vara lika 

mycket legal som legitim. Detta måste man ta hänsyn till vid lagstiftning och förteckning av 

konstitutioner. Det måste finnas demokrati vid lagstiftningsprocessen, politisk inblandning i 

lagstiftningsprocesser innebär en legal institutionalisering av den allmänna opinionen. Den 

demokratiska proceduren borde grunda sig i diskursen och i rättens legitimitet. Den diskursiva 

lagstiftningen och kommunikationen kommer från det kommunikativa handlandets 28 motiverande 

kraft.  Samhällen som regleras med lag kan inte separera frågan om normativ reglering från frågor om 

det kollektiva målet, därför att politiska frågor skiljer sig från de moraliska frågorna. 29 

Diskursen i samhället om konstitutionen har varit väldigt begränsad. Medborgarna har inte fått mycket 

information gällande utformningen och betydelsen av konstitutionen förrän bara några veckor innan 

toppmötet i Bryssel där ett möjligt beslut skulle äga rum. Man kan inte påstå att ett möjligt beslut om 

konstitution har gått via en demokratisk procedur grundad i diskurs som Habermas förespråkar. Enligt 

Habermas modell (se ovan) kan inte en lagstiftning/konstitution få legitimitet hos folket utan en 

demokratisk dialog, och utan legitimitet kan inte konstitutionen väcka en gemenskap eller europeisk 

identitet. Därför är det oerhört viktigt att konstitutionen utarbetas i konsensus mellan alla länder och 

med full offentlighet om EU vill ha en konstitution som sammanför européerna. Ett ”jämlikt Europa” 

är det enda som kommer att legitimera en konstitution i det långa loppet. Det får inte finnas länder 

som har egna mål att uppnå genom Unionen, konstitutionen torde heller inte vara vissa länders projekt 

givet ”uppifrån”.  

I sin förkortade version av doktorsavhandling 30 skriver Rolf Wadenström att utöver Tysklands 

ekonomiska och säkerhetspolitiska motiv till en utvidgning finns inslag av kulturnationalistiska motiv. 

De tyska gränserna kan efter andra världskriget (och efter Östtysklands uppgång i förbundsrepubliken) 

aldrig mera flyttas för att tyska minoriteter i grannländerna skall förenas med sitt tyska Vaterland. 

Förbundsrepubliken Tyskland måste, för att driva sina intressen, hålla en låg profil på nationalstatlig 

nivå, men förbundsrepubliken ger istället möjligheter för sina delstater att relativt självständigt 

bedriva en egen "utrikespolitik" och bygga transnationella nätverk av en ny Hansa.31 En tysk förening 

och utbredning kan endast ske genom ett avskaffande av politiska gränser.32  

                                                                                                                                                                      
27 Livsvärlden är den privata sfären, där mellanmänskliga kontakter är av betydelse. 
28 Jürgen Habermas använde begreppet ”kommunikativt handlande” då han beskrev vikten av en öppen diskurs i samhället där 
diskussionen inte styrs av makt, utan det bästa argumentet vinner.  
29 Habermas, 1998, Sid: 151 
30 http://www.mv.helsinki.fi/home/wadenstr/europa/not34 
31 historisk tysk handelsallians  
32 Wadenström, 1998 

15 



 
1:3 Författningspatriotismen och konstruerandet av en identitet  
 
Frågan liberala politiker har tampats under det senaste decenniet har varit om begreppen ”identitet” 

och ”kultur” är applicerbara på nutidens universella värderingar som frihet och jämlikhet, eller mer 

specifikt, vilka former av patriotisk samhörighet som fortfarande är möjliga i pluralistiska liberala 

demokratier. 33 

En konstitution ska upprätthålla balansen så att politiska system inte skadar nationen vilket har skett 

tidigare i historien, t.ex. när de politiskt/administrativa systemen skadade bland annat Östeuropa och 

Ryssland under kommunismen.  

Därför måste den europeiska konstitutionens utformning vara jämlik, demokratisk och rättvis. 

Men även om ett sådant projekt skulle lyckas och en konstitution genom konsensus mellan länder 

skulle utarbetas, hur stark skulle en europeisk identitet som tillkommer genom bland annat en 

konstitution vara? Habermas inför ett begrepp han kallar ”författningspatriotism” eller 

”konstitutionsnationalism”.  

Han diskuterar frågor om huruvida vi i ett liberalt modernt samhälle kan ha kollektiva identiteter och 

kulturer samtidigt som vi är förpliktade gentemot universella värden som frihet och jämlikhet. Hans 

specifika fråga är om former av patriotiskt anslutning fortfarande är möjliga i pluralistiska liberala 

demokratier. 34 

Liberaler som sympatiserar med nationalismen har argumenterat att nationalismen är en central 

komponent av individuell identitet som länkar individen till dennes nationella kultur och behövs för 

att realisera viktiga liberala demokratiska värderingar som individuell autonomi och social jämlikhet. 

Andra tänkare som sympatiserar med republikanska traditioner menar att självstyrande politiska 

gemenskaper eller konstitutionella principer som de baseras på, kan vara tillräckliga för att framhäva 

lojalitet och patriotism utan en kulturell gemenskap. En av dessa tänkare är Jürgen Habermas.  

Habermas har föreslagit en modell som bygger på lojalitet gentemot principer och institutioner byggda 

på konstitutionell demokrati. Verfassungspatriotismus, författningspatriotism eller konstitutionell 

nationalism ser han som ett möjligt praktiskt alternativ till nationalism i vanlig mening. 35 

Författningspatriotismen förespråkar en balans mellan universella principer och partikularismen av 

identitet och samhörighet. Habermas betonar att han inte tänker på konstitutionella principer som 

abstrakta system utan som preciserade och fastställda definieringar i demokratiska, politiska, rättsliga 

och sociala kulturer, eftersom enbart de kan skapa och forma medborgares identitet och lojalitet. 36 

                                                 
33 Cronin, 2003: s 1  
34 Habermas, ur Cronin, 2003: s 1 
35 Habermas, ur Cronin, 2003: s 1  
36 ibid 
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Författningspatriotismen utgår från en kontext som utgörs av den egna nationens historia och kräver 

en rationell identifiering med en mångfald av konkurrerande tolkningar av författningsprinciperna. 37 

Habermas formerar två grundläggande hypoteser som är relevanta i denna diskussion. Habermas 

verkar ibland själv något tveksam till dessa hypoteser. Hypoteserna medför att 

författningspatriotismen kan övervinna nationalismen som en form av politisk identitet och att 

författningspatriotismen kan blomma i nationellt differentierade kulturer. 38 

Hans tes är att pluralistiska demokratier måste utveckla en postnationell identitet eftersom nationalism 

skapar diskriminering i den sfär där den utövas och chauvinistiskt tänkande i internationella relationer. 

När väl den postnationella identiteten har etablerats i sociala, rättsliga och politiska kulturer i 

konstitutionella demokratier, kan demokratierna forma sina medborgares identitet. Identifikationen 

blir fokuserad på sociala, politiska och rättsliga grunder samt på medborgarskap istället för på etnisk 

och kulturell basis. Detta menar Habermas kommer att grunda en rationell form av kollektiv 

identitet.39 

Utifrån Habermas skulle det vara möjligt att den europeiska konstitutionen skapar/konstruerar en 

patriotism bland européer vilket därmed skulle förstärka en gemenskap och forma en europeisk 

identitet.  

Med utgångspunkt i hans tes kan man tillåta tanken att det nutida sättet och ”ordningen” individer 

identifierar sig med sin nationsidentitet på, skulle förändras t.ex.: 

I första hand är jag: svensk, sedan europé, skulle omvändas till: 

I första hand är jag europé, sedan svensk.  

 
Kritik som kan riktas mot Habermas är bland annat att han enbart kan ha skapat ett annat namn på 

nationalismen. Konsekvenserna kan vara farliga då vi inte kommer att uppmärksamma varningstecken 

om nationalismen/författningspatriotismen börjar urarta till ett chauvinistiskt system.  

 
Manuel Castells har diskuterat en del om hur identiteter konstrueras. Tar man hänsyn till Castells teser 

kan man dels styrka Habermas påståenden, dock samtidigt uppmärksamma de befintliga svagheterna.  

Med ”identitet” avser Castells en process där mening skapas på basis av kulturella attribut, eller 

besläktade uppsättningar av kulturella attribut, som får prioritet framför andra källor till mening. 40 

Man skulle kunna tänka att Habermas menade att författningspatriotismen var en typ av besläktad 

uppsättning av kulturella attribut, då ett gemensamt Europa ändå har en del kulturella, traditionella 

och gemensamma normer, Europas syn på mänskliga rättigheter, rättsystem, krig och det faktum att de 

                                                 
37 Habermas, 2000: s 113 
38 Habermas, ur Cronin, 2003: s 3 
39 Habermas, ur Cronin, 2003: s 4 
40 Castells, 2000: s 20 
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flesta européer firar jul och påsk, samt även har haft liknande klass konflikter genom historien.41 Detta 

inklusive Europeiska Unionens idé om en gemenskap för att öka välfärden och förebygga konflikter 

skulle kunna tänkas vara tillräckligt.  

Men för en enskild individ eller kollektiv aktör kan det finnas en mångfald olika identiteter. En sådan 

pluralism ger upphov till konflikter och motsägelser i jagrepresentationen och socialt handlande. 42 

Någonting Habermas inte verkar ha tagit hänsyn till är att om man pressar invånare i Europa att anta 

en kollektiv identitet kan det slå åt andra hållet då de kommer att vilja försvara sin autonomi och 

kultur. Vilket i sin tur kan förstärka nationalismen i en stat istället för att minska den. 

Castells poängterar att den sociala identitetskonstruktionen alltid äger rum i en kontext som präglas av 

maktrelationer, därför ger han tre exempel på former av en identitetsuppbyggnad: 

Projektidentiteten43 formas när sociala aktörer, på basis av det kulturella material som finns 

tillgängligt bygger en ny identitet som omdefinierar deras position i samhället och därmed eftersträvar 

en omvandling av hela samhällsstrukturen. Detta är identiteten vi ser formas i det nya Europa. 

Europas tillgängliga kulturella material, den som är gemensam för de flesta europeiska länder, höjs 

upp och förstärks för att EU medborgarna känna gemenskap. Man tar fram historiska faktorer t.ex. 

förebyggande av krig, och gemensamma helger som julen och framställer dessa som europeiska 

traditioner. En gemensam konstitution som framkallar en viss författningspatriotism förstärker dessa 

känslor.  

Det vi ser i dagens Europa är närmast Castells projektidentitet, men i vissa extremfall skulle vi kunna 

se ett skapande av andra identiteter.  

Den legitimerande identiteten 44 som införs av samhällets dominerande institutioner för att vidga och 

rationalisera deras dominans över sociala aktörer. Denna typ av identitet stämmer överens med många 

nationalistiska åskådningar och skulle kunna representera ett visst skräckscenario av ett Europa som 

domineras av vissa medlemsländer som för in den europeiska identiteten för att kontrollera Europa så 

att inga nationer med en annan kultur än den dominerande kan göra motstånd.  

Skulle ett motstånd inträffa skapas motståndsidentiteten 45. Den genereras av aktörer vilka befinner sig 

i positioner och tillstånd som har nedvärderats av maktens logik. Dessa aktörer bygger upp 

oppositions- och överlevnadsskydd utifrån principer som skiljer sig, eller är motsatta de principer som 

genomsyrar samhällets institutioner. Skulle detta inträffa i den Europeiska Unionens fall, tas ett steg 

tillbaka. Om en nation skulle känna sig dominerad och började backa ur Unionen, genom att förstärka 

sina nationella känslor skulle det vara att gå tillbaka mot den gamla homogena nationalismen. Därför 

är betydelsen av jämlikhet så viktig i EU och utformandet av konstitutionen.  

                                                 
41 Therborn, 1996: s 311-131 
42 Castells, 2000: s 20 
43 Begrepp stipulerat av Manuel Castells 
44 Begrepp stipulerat av Manuel Castells 
45 ibid 

18 



I extremfall kan alltså nationalismen gå åt två håll i EU, antingen en europeisk-nationalism eller en 

statsnationalism som utformas på grund av den europeiska nationalismen. 46 

                                                 
46 Castells, 2000: s 21-23 
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2 Vad är nationalism, och har den en plats i vårt nya Europa?  
 
Vissa forskare har hävdat att nationellt tänkande är primordialt, dvs. inbyggt i den mänskliga naturen 

som en grundläggande kategori. Under senare år har det emellertid funnits en tendens inom 

forskningen att se nationalism som en 1800- och 1900-talsföreteelse, i princip otänkbar utanför 

moderniserande samhällen, där traditionella band lösts upp. Man har också antagit att utvecklingen på 

sikt kommer att innebära minskad relevans för nationalismen. 47 

Det är uppenbart att modernisering i termer av förbättrad folkbildning, industrialisering och 

urbanisering spelar en viktig roll för utvecklingen av nationell identifikation inom olika grupper. 

Moderniseringen ger ökade möjligheter till mobilisering och kan ge upphov till olikheter i utveckling 

mellan olika grupper, vilket kan utlösa reaktioner. Inte minst i etniskt splittrade samhällen, som ett 

gemensamt Europa kan framstå som, kan dessa få nationalistiska förtecken, och i det sammanhanget 

den information som förmedlas till oss propaganda en viktig roll.  

Under 1800- och 1900-talen, som emellanåt beskrivits som "nationalismens tidsålder", har det funnits 

olika former av nationalism. De nationella rörelserna kan skilja sig ideologiskt utmed en höger-

vänsterskala. I samband med 1800-talsliberalismen utvecklades en "liberal nationalism", inriktad på 

nationell frigörelse men också på folkstyre och mellanfolkligt samarbete. Idéerna man idag hävdar i 

Europa är alltså ingen ny företeelse.  

Som dess motsats kan man se "integral nationalism", som utgår från en auktoritär 

samhällsuppfattning. T.ex. det nazistiska Tyskland inspirerades den av socialdarwinistiska idéer om 

nationernas inbördes kamp för överlevnad, liksom av rasteorier. 48 

Man kan också skilja olika former av nationalism på grundval av deras utgångspunkter och politiska 

mål. Statsnationalism utgår från uppfattningen om en statsnation inom vilken alla medborgare oavsett 

härkomst och etniskt ursprung skall integreras. Den förekommer både i västeuropeiska stater med lång 

historisk tradition som Frankrike och i invandringsländer som USA. Detta är typen av nationalism 

man kan urskilja att EU-konstitutionen förespråkar, om man överhuvudtaget vill hävda att en 

nationalism existerar. Man kan också se en typ av Enandenationalism, som historiskt sett hade 

betydelse vid Tysklands och Italiens enande under andra världskriget. Enandenationalismen har idag 

en annan form och andra mål, vi kan se former av enandenationalism vid bildandet av allianser, t.ex. 

USA-koalitionen i Irak-kriget, eller alliansen Tyskland - Frankrike i EU. 

Parallellt finns kulturnationalism eller etnonationalism, som utgår från att en nation är etniskt och 

kulturellt avgränsad och att en delad nation bör samlas i en gemensam stat. Detta är vad man vill gå 

ifrån i Europa.  
                                                 
47 Nationalencyklopedin, Rune Johansson 2003 
48 Nationalencyklopedin, Rune Johansson 2003 
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Nationalismen behöver alltså inte innebära att man siktar på en homogen kultur, nationalismen kan 

också innebära en strävan efter homogena normer och värderingar som i dagens Europa. Exempel på 

en sådan norm är jämlikhet, som i de flesta fall är en mycket positiv norm. Men bara om jämlikheten 

eftersträvas med jämlikhet. Europa och Europas länder måste vara jämlika och sträva efter att fullfölja 

sina värderingar genom konsensus, inte genom att hegemonier bestämmer vilka normer som ska gälla. 
49 

Nationalismen är ansedd vara en global struktur, vilket antyder att den stat som anser sig vara 

nationalistisk också vill vara en stormakt. Det typiska för den nationalistiska strukturen är att den 

exkluderar alla andra världsordningar, en sådan struktur har en blockerande funktion.  Nationalismen 

behöver därav inte innebära ett konservativt statsstyre som förespråkar en homogen befolkning, som 

hos nationalismen på Adolf Hitlers tid, då den ariska rasen var ansedd den enda propra, utan kan även 

vara en politik som förespråkar att dennes världsordning och normer är de ända rätta. Karakteristiska 

drag nationalistiska strukturer kan därför återfinnas i både klassisk nationalism som dagens moderna 

identitets politik. Båda exkluderar andra former av statstyre och intensifieringen av identiteten. 50 

Man brukar ibland diskutera att Europa nästan har blivit känt för att inneha en ”normativ makt” ut mot 

världspolitiken, medan USA t.ex. är känt för att ha en militär makt. Detta formar också ”européernas” 

ideologiska föreställningar om att de normer den Europeiska Unionen förespråkar kan vara ”de rätta 

och universella” normerna. 

 
2:1 Är identitets-politiken en ny form av nationalism?  
 
Om en organisation av stater är ordnad så att “likheten” i en organisation maximeras, och antalet stater 

eller staters gränser minimeras, då är den typen av organisation, utifrån nationalistiska åskådningar, är 

en nationalistisk organisation och dess komponenter är nationsstaterna.  

Den här definitionen baseras dock inte på karaktärerna av en nation som många definitioner av 

nationalism gör, istället fokuserar den på organisationen, och tar enbart hänsyn till nationen genom ett 

mycket abstrakt hänseende. 51 

Nationalismen kan ses ur tre olika synvinklar: global, national och individuell. 52 

 
De flesta nationalistiska uppfattningar ägnar lite tid åt tanken om nationalismen som världsordning, 

detta är förvånande då nationalisterna själva behandlar den som sådan. Dessa uppfattningar påpekar 

ofta att nationalisterna enbart vill ha nationen åt sig själva och vill inte dela med sig till t.ex. 

invandrare och asylsökande. Därav deras hat till utlänningar för de vill se landet som en homogen 

nation. En viss kritik kan dock riktas mot dessa påståenden då man genom historien vid åtskilliga 
                                                 
49 Nationalencyklopedin, Rune Johansson 2003 
50 K. van der Veer, 2003 s 170-176 
51 K. van der Veer, 2003 s 170-176 
52 ibid 
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tillfällen har sett att nationalister inte enbart eftersträvar nationen åt sig själva, nationalister har även 

förmått att få makt över andra nationer.53  

Ett klassiskt exempel är det nazistiska Tyskland som inspirerades av socialdarwinistiska idéer om 

nationernas inbördes kamp för överlevnad, liksom av rasteorier. Adolf Hitler ansåg att den germanska 

rasen skulle kämpa för sin överlevnad genom att utplåna andra raser och ta över andra nationer för att 

genom den ultimata makten kunna styra Europa.  

 
Nationalismen är enligt Taylor en universalism, en konsistent vision eller ideologi. Han menar att en 

värld av nationer som Europa kan också vara en värld, om det är en nationalistisk värld. Han stryker 

under att han åsyftar nationalismens världsordning där nationer blir förenta nationer som alla söker 

efter samma åskådning.54  

Detta är målet med den nya europeiska konstitutionen. Att vi skall ha förenta nationer som 

tillsammans och utifrån samma åskådning formar ett ”nytt Europa”. För att nå den här typen av mål, 

måste man ha folket med sig, därav kommer vikten av en europeisk identitet in. Om alla verkligen 

känner en gemenskap, kommer det inte att protesteras mot att politikerna eftersträvar den.   

Om det finns för få stora stater i EU kan interna konflikter uppstå, och om det finns för många stora 

stater kan det finnas för stora normativa och historiska skillnader.  Därför är det enligt denna typ av 

nationalism bättre att sträva efter en enda europeisk stat på lång sikt. 55 

 

                                                 
53 ibid 
54 ibid 
55 K. van der Veer, 2003 s 170-176 
 

22 



3 Multikulturalismen, Europas nya identitet?  
 

Jag har under mitt liv sett fransmän, italienare, ryssar etc. Jag vet till och med, tack vare Montesquieu, att 
man kan vara perser; men vad människan beträffar så försäkrar jag, att henne har jag aldrig träffat på… 

Joseph de Maistre56 
 
Multikulturalism är namnet på en metaideologi eller kulturpolitisk ideologi, enligt vilken olika 

kulturer i grundsats är eller bör vara jämlika - och enligt vilken minoriteter inte bör vara tvingade att ta 

emot majoritetskulturen eller majoritetens berättelse.  

Multikulturalismen tar parti för det multikulturella då åskådningen förespråkar ett mångkulturellt 

samhälle där olika kulturers röster får komma till uttryck. Termen ”multikulturalism” kan även 

symbolisera den multikulturella situationen i sig, men en multikulturalist i termen en anhängare av 

multikulturalism är inte tvungen att själv vara mångkulturell. Multikulturaralisten kan ha en stabil 

etnisk, religiös eller kulturell identitet, men då en individs egen grupp är i minoritetsposition kritiserar 

individen ofta majoritetskulturens privilegier och ifrågasätter dess rätt att undertrycka eller 

marginalisera minoritetskulturerna. Multikulturalismen kan - så länge det existerar en privilegierad 

majoritetskultur - sammanbinda sympatisörer av kulturella, etniska, religiösa och sexuella minoriteter, 

som inte har någonting annat gemensamt än att vara i minoritet. 

 
Det är inte möjligt att föra en diskussion gällande europeisk identitet, utan att ta in 

multikulturalismens aspekter, då multikulturalismen är en del av Europa. 

Det finns ett klart samband mellan postmodernism och multikulturalism. I ett multikulturellt samhälle 

kan staten och de statliga institutionerna inte så lätt legitimeras genom en stor berättelse. Det finns inte 

en emancipations- eller legitimeringsberättelse som alla medborgare kan omfatta. 57 

Det är här Europeiska Unionen får avsevärda problem, därför att Europa är ett mångkulturellt 

samhälle. Dels är det mångkulturellt på grund av att ett flertal länder, med olika bakgrund, politik, 

kultur, historia, normer, religion etc. är medlemmar av Unionen och dels för att varje av dessa länder 

har invandrare som lever där och formar ett mångkulturellt samhälle. 

 
Jürgen Habermas menar att demokratiska regeringar är tvungna att slå in på en ”erkännandets politik” 

som involverar en viss ”författningspatriotism”. Enligt Habermas skulle detta bara innebära en annan 

term för den generella kärnan i en liberal-politisk kultur som har frikopplats från majoritetskulturen i 

den grad det är nödvändigt för att möjliggöra för alla medborgare att se varandra som medlemmar av 

samma politiska gemenskap. Denna politiska gemenskap skulle skapa en medborgarkänsla hos alla 

individer oavsett kön, etnicitet och religion. 58 

                                                 
56 Taylor, 1994: s 140 
57 Waderström, 1998 
58 Habermas, 2000: s 113 
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Men i en artikel "Ja till Europa" från november 1995 skriver den finske historikern Matti Klinge59: 
”Som finsk och europeisk medborgare svarar jag för min del: ja, ”Europa” skall vara starkt och inte 
splittrat. Utomeuropeiska krafter skall inte fastlägga om europeiska angelägenheter. Därför stärks 
Unionens inre struktur, dess ekonomi förenhetligas - och Unionen skall utvidgas österut, för att efter hand 
omfatta hela ”Europa”. Av största betydelse är att dess kulturella identitet fördjupas, allt det som förenar 
oss tas fram och ges plats i undervisningen, det mediala utbudet och i symbolernas värld. 
Identitetsutvecklingen leder till ett bejakande av t.ex. satsen: Finland är mitt mindre fosterland, ”Europa” 
är mitt större fosterland.” 60 

 
I sin essä "Tuleeko Eurooppa”? är Klinge själv inkonsekvent och låter ordet ”Europa” stå inom 

citationstecken, eftersom begreppet i sig är mångbottnat.61 

I Europa kan multikulturalismen användas som ett argument för regionernas och minoriteternas 

befrielse från nationalstatens förtryck och från den nationella metaberättelsen eller 

legitimeringsmyten. Multikulturalismen kan gynna europeisk integrationen bl.a. genom att 

underminera den suveräna nationalstatens legitimitet och försvaga den nationella historien. Europa är 

inte längre betjänt av en modern världshistoria, som handlar om de europeiska nationalstaternas eller 

kolonialmakternas tävlan om världsherravälde och deras rätt därtill.  

 
I ingressen till den nya konstitutionen står det skrivet att vi skall bygga; ett Europa ”förenat i 

mångfalden…” (se sid: 11)  

Men trots att den kulturella mångfalden har betraktats som ett essentiellt inslag i det europeiska, finns 

det små chanser för den kulturella mångfalden och multikulturalismen att bli en grund för en 

gemensam europeisk identitet. Europa kan bli känt för sin mångkultur och sin ”respekt” för olika 

etniska grupper, samt för att vara en plats där olika kulturer lever tillsammans och bygger en 

gemensam framtid. Habermas skulle mena att multikulturalismen samt författningspatriotismen skulle 

kunna vara en gemensam grund för en europeisk identitet, Castells skulle dock hävda att denna typ av 

attribut inte räcker för en gemensam identitet. Om alla etniska och religiösa grupper säkras rätten till 

en egen historia, är det inte möjligt att skriva en för alla européer gemensam historia. En historia 

berättas alltid för någon, av någon, från någons perspektiv och med någons tolkning. 62 

 
3:1 Individerna i Europa, européer eller europeiska hybrider? 
 
Den nationella identiteten länkar individen till världsordningen. Det är också möjligt att diskutera om 

användandet av identiteten kan intensifieras ytterligare genom att en icke-territoriell struktur och 

mångkulturella generationer kan ersätta den klassiska nationalismen. (Starka identiteter över 

nationsgränserna kan hittas bland religiösa grupper som t.ex. katoliker och muslimer) 

Klinge (1995) s. 2 

                                                 
59 Finsk historiker 
60 Matti Klinge 1995 sid: 2 
61 ibid 
62 Waderström, 1998 
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Den nya världsordningen kan bli en värld av könspluralism, diasporakulturer, hybrider och andra nya 

kombinationer på grund av graden av differentiering. 63 

Identifierar oss gör vi i hög utsträckning genom att skilja oss från "de andra". Det signifikanta för den 

grupp vi identifierar oss med är inte vad vi har gemensamt utan vad som skiljer vår grupp från det vi 

identifierar hos andra grupper. Uppdelningen i "vi" och "de andra" är avgörande när den europeiska 

identiteten skapas. Den europiska identitetens första möte med "det andra" är mötet med det 

muslimska Asien. Under medeltiden var det den muslimska religionen som utgjorde motsatsen. 

Identiteten är ett fascinerande fenomen som sträcker sig från individuell utvecklingspsykologi till 

historisk makrosociologi.  

Identitet är ett latinskt ord och betyder ”sammahet”. I sig fungerar det dialektiskt, det vill säga i 

förbindelse med sin motsats, ”annanhet”.  

Men i Europa kan man tala om två sorters identiteter, europeiska identiteter och identiteter hos 

européerna. I båda dessa fall har vi att göra med historiskt utvecklade sociala konstruktioner. Varje 

given identitet kan ha ett obegränsat antal identiteter att anta/erkänna, och det är därför som de 

europeiska identiteterna inte är identiska med européernas identiteter. Identiteter är godtyckliga, inte 

väsensartade.  

Européer kan ha ett antal olika identiteter, bland vilka identiteten ”europé” är en av många möjliga.64 

Det finns redan otroligt många nationsidentiteter i Europa. Förutom ”traditionella identiteter” som 

tysk, fransk, italienare eller svensk finns vad Göran Therborn kallar; nationella 

bindestrecksidentiteter,65 eller vad jag ser det som; Europeiska hybrider. Exempel på denna form av 

identiteter är turkiskt-svenska, polskt-danska, marockanskt-franska, chilenskt-tyska, indiskt-engelska 

etc.66  

Dessa europeiska hybrider kan bilda familj och i sin tur få barn med andra europeiska hybrider t.ex. 

chilenskt-tyska med polskt-danska (chilenare-tysk-polsk-dansk) vilket bidrar till ytterligare 

blandningar, dessutom är det inte säkert att någon med en ”bindestrecksidentitet” är en perfekt 

blandning med kunskap om alla sina kulturer. En ”hybrid” (t.ex. tysk-ungersk) kan ha en helt annan 

identitet än en annan dylik hybrid. Begreppet europeiska hybrider lämpar sig mer i dagens moderna 

samhälle för konceptet ger en klarare bild av personen.  

Europeiska identiteter syftar på identifikationen med Europa, vad den nya europeiska konstitutionen 

ämnar betona är att denna identitet borde vara den som skall vara starkast och behövs mest i det 

samhälle vi vill skapa i framtiden. 

                                                 
63 K. van der Veer, 2003 s 170-176 
 
64 Therborn, 1996: s 310 
65 Therborn, 1996: s 321 
66 Therborn, 1996: s 310 
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4 Participatorisk kunskapsutveckling som en metod för det 

”nya Europa”? 
 
Om Europa tillsammans ska producera ny kunskap och kännedom om vårt ”nya Europa” som är 

lämplig för en gemenskap måste detta, som konstaterats flera gånger tidigare, ske med konsensus.   

Det ska inte vara någon föreställd konsensus som det ofta varit tidigare och som man snarare borde 

beteckna som en kompromiss, utan en konsensus utan makt attribut.  

Människor har alltid samlats i grupper för att uppnå sådant man inte klarar av på egen hand och varje 

grupp, i Europas fall är en organisation av länder, måste ha ett gemensamt mål om gruppen inte skall 

upplösas. Graden av effektivitet och sammanhållning i organisationer är beroende av hur man kommer 

överens om de viktigaste vägarna att nå organisationens mål. 67 

 
4:1 Vad är participatorisk kunskapsutveckling? 
 
Den participatoriska kunskapsutvecklingen är exakt det som framkommer av benämningen, deltagare 

som tillsammans producerar ny kunskap.  

Människor i Europa som har överlevt krig och fattigdom eller lycka och ekonomisk välfärd har alla en 

kunskap och identitet att förmedla som är av stor vikt för en gemenskap.  

Dessa individer kan därför tillsammans producera en ny kunskap som är lämplig för att åtgärda lokala 

och globala dilemman. EU kan skapa interaktion med participatorisk kunskapsutveckling för att skapa 

kunskap och de som ska använda kunskapen skall också delta i kunskapsproduktionen.  

Även om de arbetande politikerna i EU-rådet och praktikerna i EU-konventet anses vara experter, 

skulle de tillsammans med varandra och forskare säkerligen producera bättre kunskap om de hade en 

metod till detta i synnerlighet gäller detta EU-rådet som oftast träffas vid toppmöten och har 

beslutande makt. När politikerna inte träffas på toppmöten, hålls det möten bakom stängda dörrar 

mellan några personer åt gången. T.ex. ett lunchmöte mellan Danmark, England och Spanien pågår, 

medan Frankrike, Tyskland och Belgien har ett eget.  När politikerna sedan träffas är det givetvis svårt 

att nå konsensus. 

Det finns ett flertal metoder att tillämpa i participatorisk kunskapsutveckling, alla metoderna har 

samma grundtanke att det är kunskapen som utvecklas tillsammans som är den nya och mest givande 

kunskapen.  

Forskningen inom detta område arbetar på samma sätt, forskaren står mindre i fokus och de berörda 

parterna spelar en större roll. De berörda parterna får en metod som medvetandegör parternas 

                                                 
67 Nilsson 1993: 31 
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respektive kunskap. Den övre modellen förklarar den participatoriska kunskapsutvecklingens 

grundtankar, och den undre påvisar hur man kan använda dessa tankar för att uppnå konsensus i 

utvecklingsarbetet inom EU. De participatoriska tankarna är viktiga för alla konvent och institutioner 

som arbetar med integration, men av särskild vikt är de för aktörer i beslutande makt positioner som 

EU-rådet. Det är EU-rådet som tar besluten om det blir en konstitution eller ej. EU- konventet jobbar 

fram ett utkast som sedan EU-rådet tar ställning till. Om EU-rådet har haft möjlighet att vara med att 

arbeta fram utkastet till konstitution samt kunnat gå igenom en ”participatorisk process” där de gamla 

normerna och föreställningarna upplöses, har beslutsprocessen en chans att bli effektivare och i högre 

grad utförbar.  
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4:2 Vikten av kommunikation 
 

Jürgen Habermas diskuterar demokratin i vårt samhälle. Han menar att behovet av en diskurs som 

upprätthåller demokratin växer för varje dag. Habermas argumenterar att människor håller på att 

förlora förtroendet för system och organisationer i vårt samhälle.  I den snabba takt vi rör oss mot ett 

multikulturellt samhälle med ett flertal “subsamhällen” som den europeiska gemenskapen där alla 

samhällen har sina egna problem, traditioner och normer är behovet av en diskurs enormt.  Habermas 

anser att alla konflikter som uppkommer i en organisation som EU kan lösas med överenskommelse, 

försoning och medling. 68 

Att åstadkomma en demokratisk dialog utan makt där det bästa argumentet vinner, kan vara extremt 

svårt i ett internationellt samfund. De existerande femton länderna har haft svårigheter att lösa 

konflikter och komma fram till gemensamma lagar hittills, denna svårighet kommer säkerligen enbart 

öka med inträdet av tio nya länder. Den participatoriska demokratiska dialogen bygger på bland annat, 

utväxling av idéer, argument och synsätt samt allas möjlighet till aktivitet och deltagande. 

Jämställdheten är ett centralt begrepp samt toleransen för olika åsikter. Man ska producera 

överenskommelse som leder till praktiska åtgärder. 69 

Men för Europa finns det en lång väg kvar till en ”arena för en diskurs” som Habermas förespråkar. 

Den participatoriska kunskapsutvecklingen erbjuder några modeller för hur man kan skapa ett mer 

jämlikt europeiskt samhälle. 

4:2:1 Aktionsforskning för att resocialisera europeiska identiteter? 
 
Kurt Lewin70 är personen man oftast refererar till vad gäller aktionsforskning. Han gav termen mening 

då han genom aktionsforskning ville konstruera sociala experiment som hade ett praktiskt mål. Lewin 

var socialpsykolog vilket fordrade hans intresse för beteende modifikation. Han formulerade en teori 

om social förändring i form av en tre stegs process. De tre stegen går ut på att man i första steget 

bryter gamla strukturer (tinar upp), i andra steget förändrar strukturerna och i tredje steget fryser fast 

de nya strukturerna. 71  

Changing Freezing Unfreezing 

 

Det är denna process som behövs i EU-rådet för att representanterna skall kunna diskutera en 

gemensam framtid på lika villkor (som nämndes på sid: 26 i modellen) samtidigt är det någonting som 

                                                 
68 Habermas,1998, s XVII 
 
69 Föreläsn. Roos/Järnegren, Lund, 2003 
70 Socialpsykolog, Tyskland 1890 
71 Greenwood, Davydde, Levin, Morten 1998 s, 17 
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individer i medlemsländerna också måste gå igenom för att kunna acceptera den gemensamma 

framtiden.  

Man kan inte förändra människors identitet bara genom en ny konstitution. För att göra detta måste 

det finnas en process som möjliggör en förståelse för vad den europeiska identiteten skall innebära. 

Människor är fast i sina gamla nationsidentiteter samt många andra identiteter, t.ex. könsidentiteter. 

Nationer som inte har förtroende för varandra fastnar i onda cirklar för att de inte kan modifiera sina 

normer. Vad man måste göra är att tina upp dessa normer och nationsidentiteter, åstadkomma 

förändring och sedan frysa fast den positiva förändringen. Men det måste finnas motivation och 

välvilja i denna process. 

Freezing 
Ny EU-identitet 

Changing 
Genom offentlighet, 
motivation och välvilja

Unfreezing 
Nationsidentitet 

Lewins teori har spelat en stor roll i organisationsutveckling för att skapa en participatorisk 

förändring. Lewin förändrade forskarens roll från att vara en passiv observatör till en involverad 

person som löser konkreta problem. Han ansåg att kvalitén på en bra teori ska fokuseras på och mätas 

efter hur den kan lösa problem i det verkliga livet.72 Lewins teori skulle kunna vara av stor betydelse 

vid utformandet av konstitutionen i den Europeiska Unionen. Representanterna kommer alla från olika 

länder med olika etniska bakgrunder, religioner, normer, historia och därav lagstiftning. Därför finns 

redan en idé hos respektive representant hur rätten ska se ut. Automatiskt skapas problem vid en 

konsensus baserad diskussion gällande rättens uppbyggnad. Dialogen kan handla mycket om det 

förflutna istället för framtiden. Med Lewins metod ”tinar” representanterna upp sin gamla 

förförståelse för att sedan förändra den till en gemensam förståelse och komma fram till gemensamma 

slutsatser om konstitutionen med de andra företrädarna. Detta ligger i exponenternas intresse då alla 

ska leva med samma internationella rättsystem. För att rätten ska vara legitim måste den passa en 

mängd sociala grupper i Europa som aldrig levt under samma rättssystem innan.  

Något av det viktigaste budskapet är att samhällsvetenskapen inte bara ska bidra till förståelse av 

samhällen såsom de faktiskt är, utan bör även bidra till att förbättra samhällen.73 Det är fel att se på 

forskning och handling som sker samtidigt och parallellt med varandra som inkompatibla. 74 Det 

behöver inte bara vara politiker som jobbar med utformandet av den nya konstitutionen, detta är ett 

projekt för alla som blir påverkade av den. Därför borde det vara en offentlig fråga som diskuteras 

med experter och medborgare. 

 

                                                 
72 Greenwood, Davydde, Levin, Morten 1998 s, 18-19 
73 Holmer 1993 s, 37 
74 Whyte, 1991 s, 156 
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4:2:2 Sök – dialog konferenser i Europa rådet? 
 

En annan metod som direkt kan användas av de legislativa makterna i EU är sök- dialog konferens. 

Man kan definiera sök- dialog konferens som ett formellt möte för överläggning eller diskussion 

mellan representanter för olika autonoma ”stater”, vilka kan vara olika partier, grupper, representanter 

för olika samhällen etc.75 Konferensen är till för att generera ”demokratisk konsensus” eller för att 

höja nivån på den offentliga debatten.  Diskussionen skall pågå utan fördomar för att konferensen 

mening är inte att leta efter en gemensam grund för parterna att stå på utan att hitta en balans mellan 

oppositioner. Därför är den ett typiskt exempel på participatorisk demokrati. Vad som är viktigt, är att 

alla EU representanter får lära sig att tillmötesgå en gemensam utveckling på ett nytt sätt. Det blir inte 

längre viktigt att dela med sig av ”det tyska” eller ”det franska” normsystemet utan att skapa något 

helt nytt på en gemensam grund. Förutsättningen för detta är givetvis att deltagarna är beredda på att 

släppa tidigare normer och förförståelse vilket inte är problemfritt då de alla har haft en annan 

socialisationsprocess.  

Men det kan inte pågå ett maktspel under en sökkonferens. Utan öppenhet fungerar inte denna metod. 

Om man anordnade en sökkonferens där två forskare från varje EU land (t.ex. en sociolog och en 

antropolog) jobbade med Europa rådet, skulle man få en bild av kulturen och normerna i varje land 

och ett tillvägagångssätt för att ”socialisera ihop” dessa kulturer och normer. Men om en sådan 

konferens skulle ske utifrån ”dubbel-rösträtt”, kan små länder kunna bli underminerade av stora 

länder, då det skulle finnas fler sociologer och antropologer från stora länder.  

Utifrån participatorisk kunskapsutveckling skulle det förslag till konstitution vi har idag inte vara 

särskilt demokratiskt då stora länder torde ha fler deltagare på sökkonferensen. Även om den 

participatoriska metoden förespråkar deltagardemokrati måste den ske på jämlika villkor. 

Formar man en ny identitet utifrån dubbel-rösträttsprincipen får vi en identitet som baseras mest på 

stora länders normer.  

Även om det krävs att de lagstiftande makterna i EU går in i dialogen med en öppenhet så måste 

konferensen upprätthålla kraven på en effektiv diskurs och den måste innefatta känslomässigt 

engagemang. Det främsta målet med sök- dialog konferens är att konfrontera deltagarna med 

oförväntade nya direktioner och sätt att ta tag i gamla problem samt att på så sätt frambringa fler 

möjligheter.  Vikten av denna utveckling är att dessa konferenser ger ett verktyg som möjliggör en 

stark demokrati. 76 

 

                                                 
75 Emery, 49 
76 Emery, 50-56   
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4:3 Vilka dilemman medförs när participatorisk kunskapsutveckling 
tillämpas i EU?  
 
Det enkelt att dra slutsatsen att det största problemet med tillämpningen av participatorisk 

kunskapsutveckling i EU är att man hanterar är en väldigt stor organisation, som dessutom 

centraliserar makten. Dessutom måste man räkna med att det första motståndet till denna typ av metod 

kommer från makthavare. Ett sådant motstånd kallar Erich Fromm för ”fruktan för frihet”.77 Makten 

tas ifrån de styrande och friheten ges till deltagarna. Men även deltagarna kan vara rädda för friheten, 

oförutsägbarheten och det okända kan upplevas som farligt och oansvarigt.  

Denna typ av förändringsarbete finns i företag och mindre grupper i nätverk och regionala strukturer 

men det återstår att hitta förändringsformer på makronivå.78 

Samhället är organiserat i olika dimensioner. Vi tillhör många organisationer både i och utanför 

arbetet, nationellt och internationellt. Hela denna samhällsmiljö styr vårt handlande och alla för vi 

med oss attityder, normer och värden från dessa organisationer. Det är med andra ord inte svårt att 

förstå varför demokratiska förändringar stannar av.79  

Frågan som kvarstår är om participatorisk kunskapsutveckling kan skapa demokrati i EU? Om de 

participatoriska metoderna appliceras på ”EU nivå” av makthavarna, kommer kanske fortfarande inte 

demokratin fram. Trots att participatorisk kunskapsutveckling skall vara ett samarbete mellan 

människor har den aktiva gruppen lätt för att isolera sig från många parter som kan vara en viktig del 

av utvecklingen. 

                                                 
77 Van Beinum 
78 Van Beinum 

79 ibid 
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Slutord  
 
Europa är namnet på en världsdel, men Europa är mycket mera än bara ett geografiskt område. Även 

som ett geografiskt område saknar Europa en entydig definition. Europa är namnet på en kontinent, 

eller på en del av den eurasiska kontinenten. 

Betydelsen av begreppet ”Europa” har varierat genom historien, men även i vår samtid har namnet 

”Europa” många betydelser. I en ny inofficiell betydelse är Europa ett annat namn för Europeiska 

Unionen, liksom Amerika i vardagsspråket ofta betyder det samma som Amerikas förenta stater. Då 

den europeiska ekonomiska gemenskapen grundades sammanföll gemenskapens territorium i stora 

drag med Europa i en exklusiv bemärkelse, med historiska rötter tillbaka till Karl den stores rike på 

800-talet. Fastän de nyare medlemmarna Storbritannien, Spanien, Portugal, Danmark och Grekland 

ligger utanför detta exklusiva Europas gränser, var de under det kalla krigets dagar en del av Europa i 

betydelsen Västeuropa. 

 
Den europeiska identiteten består av många element. Dessa element kan förenas på olika sätt. Även om 

den europeiska identiteten i framtiden blir viktigare än den nationella identiteten, kan den europeiska 

identiteten i Sydeuropa klart skilja sig från den europeiska identiteten i Nordeuropa. 

 
Historien är en av de viktigaste identitetsskapande faktorerna. I historieskrivningen blir Europa och 

transnationella europeiska regioner nya viktiga ramar. Betydelsen av europeisk historia ökar på den 

nationalstatscentrerade historiens bekostnad, men på olika håll och på olika språk berättas Europas 

historia ur olika synvinklar. Olika historier om Europas förflutna utgör grunder för olika europeiska 

identiteter. 

En europeisk identitet kan även basera sig på gemensamma särdrag, men då Europa jämfört med 

nationalstater är mycket heterogent är det svårt att finna gemensamma egenskaper som är uteslutande 

europeiska eller västeuropeiska. Det romerska alfabetet används också i Amerika (men inte i 

Grekland). Även om de flesta européer vore kristna, är inte heller kristendomen längre någonting 

partikulärt europeiskt. Det samma gäller den sekulariserade staten. Att skapa en gemensam negativ 

identitet är sannolikt lättare än att skapa en positiv identitet. Det är lättare att finna gemensamma 

element att ta avstånd ifrån än att finna gemensamma (exklusivt europeiska) element att förena sig 

kring.  

Den europeiska regionalismen är delvis en följd av integrationen på ett europeiskt plan, men den är 

även ett medel att splittra och decentralisera nationalstaten för att kunna förena och centralisera 

Europa. Regioner som underkuvats eller splittrats av nationalstater är EU:s bästa vänner. Europeiska 

Unionen torde aldrig själv bli en starkt centraliserad stat. Detta förhindrar bl.a. subsidiaritetsprincipen. 

Bryssel blir aldrig ett nytt Rom, trots att Romarriket utgör en förebild för Europeiska Unionen.  
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Slutsatser  
 
Än så länge finns det ingen enhetlig europeisk identitet, även om det investeras mycket för att det ska 

finnas en. Det är alltid lättare att styra ett samhälle och en organisation där människor är snarlika. Om 

Europa blir ett ”enat Europa” kommer det vara väsentligt enklare att föra en dylik politik både inom 

Europa och ut mot världen.  

Skulle en europeisk identitet skapas idag skulle man med tanke på alla olika identiteter i Europa få 

hoppas på en ”ordning i kaos”.  

En europeisk identitet är en möjlig utveckling, men identiteten kan vara för svag för att betecknas som 

just ”identitet”, då en europeisk identitet kan ha styrka ut mot världen när individer emotionellt 

separerar, vi – Europa, och de - världen, och således kan den europeiska identiteten existera 

”proforma”. Men när det kommer till konflikter inom Europa kan den europeiska identiteten snabbt 

glömmas bort.   

 
Vad som hindrar en europeisk identitet är två faktorer, multikulturalismen och historien.  Olika 

kulturer i Europa kan med tiden bortses ifrån och istället lära av varandra, men historiska fakta är 

väsentligt besvärligare att bortse ifrån av rädsla för historiens upprepning. Även de normer och 

värderingar som byggds upp med historien som bas, är svåra att bryta och tina upp på grund av 

bristande förtroende länderna emellan. Multikulturalismen står ”i vägen” för en enhetlig europeisk 

identitet och kultur, då många av dagens européer är europeiska hybrider med en ”blandkultur” som 

härstammar från olika kulturer, dessa får inte en europeisk identitet, utan många europeiska 

identiteter. Dessutom har många invandrat och invandrar till Europa ideligen. Det är därav tackvare 

multikulturalismen som Europa för närvarande inte kan bli en helt homogen federation.  

 
Min egen konklusion är att skapandet av en europeisk identitet är obefogad i denna tidsperiod. Vad 

som behövs för en europeisk integration är en respekt för allas olika europeiska identiteter, utan att 

behöva glömma sin egen.    
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