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Abstract 

Now that the treaty of Lisbon has entered into force the EU gets even more power 

from the memberstates. At the same time globalisation keeps getting people 

around the world closer to each other with the help from new technology. How we 

identify ourself is changing and it is no longer only our closest surrounding that 

affects your identification. The last ten years, an increase in identifying with 

Europe among EU:s habitants can be traced, and the identity of Europe is getting 

more clear. It is possible to explain this identification with Europe according to 

different theorys, and I have tried three of them; cosmopolitanism, institutionalism 

and nationalism. The conclusion is that they are all useless separatly but together 

they compromise each other. In the end it’s institutionalism that explains the 

beginning of the increase in European identification because of the EU:s 

institutions. To increase the support for EU, the institutions creates an identity to 

Europe. And different aspects affect this increasing identification with Europe 

further, like xenofobia and cosmopolitanism. 
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1 Inledning 

Världspolitik och internationella relationer är i ständig utveckling. De senaste 

årtiondena har denna utveckling varit än mer dramatisk på grund av den snabba 

teknologiska utvecklingen. Konsekvenserna av teknologin är många och en av 

dem är vår möjlighet att komma närmare varandra över jordklotet. Detta kan ha 

orsakat en förändring i hur vi identifierar oss gentemot oss själva och vår stat. 

Antropologer har ifrågasatt forskares fokusering på att globaliseringen 

homogeniserar oss, d.v.s. minskar våra kulturella skillnader, men skillnader i 

identitet och nationalkänsla är fortfarande högst väsentligt att forska om.  

Många teorier har utvecklats de senaste åren angående hur vi identifierar oss. 

Den vanligaste av dessa är kosmopolitismens idéer om att vi alla är världsbor och 

identifierar oss som enskilda individer. Sedan 1999 har vi i Sverige enligt 

Eurobarometern kraftigt ökat vår tillhörighet och identifiering till Europa, men 

hur kan man egentligen förklara det? Fokusen ligger idag på att vi har format en 

världsidentitet, men betyder verkligen en ökad identifiering internationellt att den 

nationella identiteten minskar? En paradox finns här då nationalismen i Sverige 

ökar genom sverigedemokraternas ökade stöd, samtidigt som globaliseringen ökar 

identifiering med Europa. Spår av detta syns på flera håll i världen då nationalism 

ökar som en motreaktion mot kosmopolitism. Åsikterna är många och går isär när 

det gäller identifieringen till Europa, t.ex. som den norska författaren Stig 

Sæterbakken utrycker det; 

”En europé är en dysfunktionell nationalist” 

(Sæterbakken, 2006) 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt problemområde är hur vår identitetsutveckling förändrats de senaste 10 

åren och hur man kan förklara denna eventuella förändring. Valet hamnade på 

Sverige och svenskar som exempel på invånare i EU. Detta är ett typiskt exempel 

på hur världsordningen förändras idag till starkare regioner som federalt 

samarbete. Mitt syfte är att gå igenom de teorier som bäst förklarar 

identitetsutvecklingen idag och klargöra vilken eller vilka av dessa som bäst 

förklarar fenomenet och huruvida dessa kan kombineras till en gemensam ny 

identitetsteori. Naturligt är att anta att paradoxen nationalism och kosmopolitism 

är den dominerande förklaringen till identitetsutvecklingen idag och det är detta 

jag avser undersöka och pröva. Jag har valt att jobba utifrån frågeställningen; 
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Hur har svenskarnas identifiering med Europa förändrats de senaste 10 åren 

och hur kan detta förklaras? 

 

Sverige används här som ett exempel på en europeisk stat där det utvecklats en 

europeisk identitet och fokus ligger inte fullt enbart på Sverige. Svaret jag vill ha 

på min frågeställning är att identitetsutvecklingen inte fokuserar lika mycket på 

nationen som förr, men att nationalism fortfarande förekommer i form av en slags 

europeisk nationalkänsla. Jag finner mitt problemområde vara både inom- och 

utomvetenskapligt relevant då människors identifiering är en viktig aspekt i 

världspolitiken idag och vidare forskning är nödvändig (Teorell & Svensson, 

2007, s.18). 

1.2 Disposition 

Efter att jag här i första kapitlet presenterat hur min forskningsmodell ser ut 

kommer jag i kapitel två gå vidare genom att djupare presentera de teorier jag 

avser förklara identitetsutvecklingen med, kosmopolitism, nationalism och 

institutionalism. Här presenteras deras mer generella idéer. I kapitel tre 

presenterar jag fenomenet med identitetsutveckling och fallet Sverige. Här svarar 

jag på den första delen av frågeställningen hur svenskarnas identifiering mot 

Europa förändrats, för att sedan i kapitel fyra komma in på hur respektive teori 

förklarar detta. Avslutningsvis klargör jag teoriernas användbarhet och relevans 

och sammanfattar ett svar på min frågeställning. 

1.3 Metod och teori 

Min forskning kommer att likna en ”ex post facto” –studie, d.v.s. att jag 

analyserar en naturligt inträffad händelse i efterhand, vilket här är 

identitetsutvecklingen i Sverige och Europa (Teorell & Svensson, 2007 s.80). Jag 

avser i min förklarande forskning att jobba efter en teorikonsumerande 

fallstudiemodell, då jag prövar olika teorier, på mitt fall svenskarnas identitet. 

Mitt fall är ett fall av identitetsutveckling och hur den ser ut i dagsläget. Jag har 

arbetat efter en kvalitativ metod, vilket inte var ett självklart val i mitt fall. En 

kvantitativ metod hade kunnat brukas med mätning av olika variabler och studium 

av deras samverkan med ökad identifiering gentemot Europa. Jag finner att 

kvantitativ metod har svårt att förklara detta fall då identitetsutveckling kräver 

mer djupgående analys. 

Att jag väljer att gå djupare in på just svenskarnas identitet är av rent intresse. 

Optimalt är att jämföra Sverige med andra medlemsstater i EU, men av 

utrymmesskäl har detta ej varit möjligt. Om jag kunnat bevisa att alla EU:s 

invånare samtidigt utvecklar en ny identitet gentemot Europa är detta mer 



 

 3 

generaliserbart för hur identitetsutveckling ser ut över huvud taget idag. Utifrån 

resultatet av hur identitetsutvecklingen sett ut i Sverige avser jag genom 

teorikonsumerande metod pröva olika teorier för att hitta en bra förklarande 

sådan. Möjligheten att generalisera sin forskning till fall högre upp på 

abstraktionsstegen är mycket önskvärt inom statsvetenskapen. Att generalisera 

identitetsutveckling är svårt då den till stor del beror på interna variabler, men min 

förhoppning är att kunna generalisera över rummet. Över tiden anser jag vara 

svårt, men deskriptiv generaliserbarhet kan uppnås över rummet, till andra delar 

av världen idag och hur världens utveckling påverkar vår identitet. Dock är det 

viktigt att påpeka att generaliseringen gäller hur identitetsutvecklingen ser ut då 

man inte kan generalisera identiteterna i sig. På det sätt t.ex. svensk identitet 

påverkas av EU påverkas inte italienarnas identitet trots att utvecklingen kan se 

likadan ut. Då jag fokuserar på Sverige hamnar jag oftare än jag trodde i 

resonemang som handlar om Europa och EU. Mitt fokus hamnar därför på Europa 

och mindre vad som skett nationellt i Sverige. Därav kommer jag förhoppningsvis 

också lättare kunna generalisera vidare till andra medlemsländer i EU vars 

identiteter utvecklats. 

Det uppstår vissa metodproblem i min forskning, och ett av dem är problemet 

i hur man mäter identitet över tid då den kan vara beroende av samtida variabler. 

Det kan vara så att det är trendigare att idag vara mer internationell då det är ett 

tecken på att man har mycket pengar om man är berest och identifierar sig med 

Europa. Men denna trend att vara berest måste i sådana fall komma någonstans 

ifrån och är därmed lika relevant som den tydliga identitetsutvecklingen i sig. Ett 

annat problem är skillnaden på Eurobarometerns olika mätningar. De olika årens 

frågeformulär är inte identiska. Det finns dock alltid en svårighet att jämföra över 

tid, då ords betydelser kan uppfattas olika vid olika tidpunkter. Risken finns att ett 

reliabilitetsproblem kan uppstå på grund av osystematiska mätfel (Teorell & 

Svensson, 2007 s.57). Dock finner jag ordvalsskillnaderna vara så små att de inte 

bör påverka resultatet. 

Eurobarometerns resultat att svenskar ökat sin identifiering med Europa är det 

enda bevis jag kan finna på just Sverige. Detta kan bli ett problem då hela min 

uppsats kan falla på om detta resultat visar sig felaktigt. Men jag har valt att se 

Eurobarometerns resultat angående Sverige som ett exempel på den nya 

europeiska identiteten som tas upp av flertalet forskare i dagsläget. Med dessa 

forskare som bevis på att identiteten utvecklas har jag valt att inte ifrågasätta 

eurobarometerns resultat. Därmed är jag inte beroende av eurobarometerns 

resultat då jag inte bygger min uppsats på detta resultat. Grunden är byggd av 

tidigare forskning om att en ny europeisk identitet är på framfart, och som 

exempel på denna grund visar jag eurobarometerns resultat.  

Ett annat metodproblem jag stött på är huruvida identifiering med EU är 

detsamma som identifiering med Europa. Då EU är en mycket viktig faktor 

bakom svenskarnas identifiering gentemot Europa, har jag valt att inte särskilja 

dessa identiteter. Idag är EU så pass dominerande i Europa att man ofta kopplar 

samman dessa. Därmed anser jag att invånarna i EU, när de får frågan om de 

identifierar sig med Europa, inte särskiljer EU och Europa utan identifierar sig 

lika till båda. Genom mitt uppsatsskrivande har detta varit ett stort problem, men 
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slutligen har jag insett att om identifieringen med EU ökar, ökar automatiskt 

identifieringen med Europa och därmed anser jag det vara möjligt att koppla dem 

samman. 

Då Lissabonfördraget nyligen ratificerats borde rimligen detta tas upp i 

forskningen, men eftersom jag utgår från äldre material, kan jag inte mer än 

hypotisera om hur Lissabonfördraget påverkar vår identifiering med Europa. Och 

då jag inte avser att göra detta i min forskning har jag inte gått in djupare på 

Lissabonfördragets påverkan. 

För att förstå identitetsutvecklingen har jag alltså valt ut de teorier som bäst 

förklarar fenomenet i dagsläget. En av de mest uppmärksammade teorierna 

angående identitetsutveckling idag är kosmopolitismen. Denna teoris infallsvinkel 

är att i och med globaliseringen identifierar vi oss mer med varandra runt om i 

världen och blir världsbor. Som motpol till detta står klassisk nationalism som 

innebär att vår identitet kommer ifrån gemensamma minnen inom nationen. Fokus 

ligger på den gemensamma kulturen och språket. Då EU är vårt exempel har jag 

även valt att använda institutionalism som förklaring. EU har utvecklats mycket 

de senaste åren och kanske kan identifieringen med Europa kopplas till hur EU:s 

institutioner har växt i makt och påverkan. Slutligen vill jag även nämna teorin att 

vi har byggt upp en ”vi och dom”- känsla i Europa på grund av utomstående hot, 

vilken starkt påverkat vår identifiering. 

1.4 Operationalisering 

Inom statsvetenskapen används många begrepp som kan uppfattas olika beroende 

på sammanhang. Därför klargör jag här vad jag menar med vissa begrepp som 

återkommer och har viss vikt i min uppsats. 

Nation och stat: Vad är skillnaden på en nation och en stat? En nation är enligt 

min mening en befolkning med gemensamt territorium, gemensamma minnen, 

kultur, normer, ekonomi och rättigheter, men framför allt solidaritet. Med stat 

menar jag ungefär samma sak, men har mer fokus på ett territorium som styrs av 

en regering/president/diktator. Jag avser använda ordet stat då jag syftar just på en 

stat i dagens ordning, medan nation används inom nationalism då jag syftar mer 

på det gemensamma. Staten är inte beroende av den nationella kulturen. I fallet 

EU är det fortfarande långt kvar till att det bildas en gemensam stat, men däremot 

närmar vi oss egenskaperna för en nation! 

Medborgarskap och invånare: Med medborgarskap syftar jag på en juridisk 

tillhörighet till en stat som innebär formella rättigheter och skyldigheter. En 

invånare däremot handlar om var man för tillfället är bosatt, och medför inte 

nödvändigtvis juridiska rättigheter. Medborgarskap handlar oftast om din 

födelseort, men då vi förflyttar oss mycket idag är detta inte alltid fallet. Förenklat 

kan man säga att medborgarskap handlar om din födelseort medan invånare 

handlar om din boendeort, men du kan även bli medborgare i andra stater än din 

födelseort. Anledningen att detta är ord värda att definiera i min uppsats är då 
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medborgarskap bidrar till en tillhörighet och därmed till en gemensam identitet, 

medan invånarskap inte nödvändigtvis gör detta. 

Nationalitet: Nationalitet och identitet behöver inte hänga samman, men ofta 

så gör de just det. Men du kan tillhöra en nationalitet utan att identifiera dig med 

den. Du kan vara svensk, men identifiera dig mer som europé än svensk. 

Medborgarskap och nationalitet har förr ofta setts som samma sak, men i och med 

globalisering och migration i större utsträckning gäller inte detta längre då du kan 

inneha flera olika medborgarskap men bara en slags nationalitet i taget. Dock kan 

man ha en nationalitet så som finlandssvensk, eller beroende på var moder eller 

fader härkommer från en blandning av nationaliteter.  

Identitet: En skapad känsla av tillhörighet till någonting, så som stat eller 

folkslag. En känsla av gemensamma intressen och traditioner, vilket bidrar till att 

man känner sig trygg i gemenskapen. 

1.5 Avgränsning 

Som jag tidigare nämnt har jag valt att utgå ifrån Sverige som medlemsstat i EU. 

Detta val beror delvis på utrymmesskäl. Vid en större undersökning hade jag valt 

att även gå in på andra stater och minoritetsgrupper för att jämföra skillnader och 

därmed finna orsaker, men då jag varken har tid eller utrymme för det begränsar 

jag mig till Sverige och hoppas att det är representativt mot resten av EU. Mycket 

intressant hade varit att jämföra Sveriges och Norges identifiering mot Europa, då 

Norge inte är medlem i EU. Dock har jag inte funnit material om Norges 

identifiering, och mitt fokus ligger därmed enbart på Sverige. Fokusen hamnar i 

slutändan dock ändå inte särskilt mycket på Sverige, utan Sverige används bara 

som ett exempel på den europeiska identiteten.  

Vid en forskning av större omfattning hade man även kunnat utöka valet av 

teorier, då det finns många olika sätt att förklara identitetsutveckling och EU på 

Men då jag varit tvungen att välja ut vad jag hinner med och får plats med har jag 

valt ut de teorier som jag anser vara bäst förklarande i mitt fall.  

1.6 Tidigare forskning och mitt material 

Det finns mycket forskning kring identitetsutveckling. Dock är det relativt nytt 

med forskning om den europeiska identiteten. Det jag funnit har inte varit inriktat 

på det vis jag valt att inrikta mig, utan handlat mer om t.ex. Östeuropa, politisk 

identitet och stöd till EU. Metoden att gå djupare in på olika teoriers 

förklaringsfaktorer har jag än inte stött på, och finner därför min forskning vara 

mycket intressant.  

Tidigare forskning inom de valda teorierna och identitetsutveckling finns gott 

om och detta har jag tagit stor hjälp av i min forskningsprocess. Jag har helt enkelt 



 

 6 

fört samman tidigare forskning inom olika områden och skapat en 

sammanställning av hur dessa kan kopplas samman i mitt fall. 

Då det är en teorikonsumerande forskning jag gjort och fokus ligger just hos 

teorierna och deras förklaringskraft är det också här mitt fokus legat då jag sökt 

material. Böcker jag använt är allt från doktorsavhandlingar till kurslitteratur och 

läroböcker från tidigare kurser. Då jag sökt grundläggande information om teorier 

har jag sökt i gamla och nya läroböcker och sedan utvecklat dessa efter nyare 

forskning. Allt för att få en så icke-vinklad bild av teorierna som möjligt. Jag har 

därför funnit en hel del av mitt material om teorierna i statsvetenskapliga 

biblioteket i Lund. I avsnittet där jag använder teorierna som förklaringsmodeller 

till identitetsutvecklingen i Europa använde jag till en början inte lika mycket 

material då jag ville få en egen bild av hur dessa icke-vinklade teorier förklarar 

just mitt fall. I efterhand har jag gått till annan forskning och sökt efter liknande 

förklaringsmodeller och kompletterat mina tankar. 

Det material jag funnit kommer inte bara från forskare inom statsvetenskap 

utan även från t.ex. sociologer och historiker. Sociologin är särskilt relevant då jag 

behandlar identitet. Detta gör min forskning till viss del tvärvetenskaplig, vilket är 

mycket positivt i dagens statsvetenskap. Det är viktigt att inte låsa sig fast vid 

enbart statsvetenskapliga teorier utan även ta hänsyn till andra vetenskapers idéer. 

Eurobarometern vars resultat jag valt att bygga min uppsats på, är rapporter 

som publiceras av EU två gånger om året. Jag valde att använda den så kallade 

”standard eurobarometer”, som görs genom personliga intervjuer med 1000 

personer per medlemsland 2-5 gånger årligen. Jag litar på att eurobarometern görs 

utan att vinklas till EU:s fördel då EU är en mycket demokratisk institution. 

Eurobarometern kan innehålla precis samma osystematiska mätfel som vilken 

statistisk undersökning som helst. Övrigt material angående EU har jag valt att 

hämta från EU:s hemsida, då jag föredrar att gå direkt på källan istället för att 

använda andrahandsmaterial, och även från EU-upplysningen som ges ut av 

Sveriges Riskdag.  

En bok jag använt flitigt i min forskning är en doktorsavhandling av Anders 

Hellström. Han doktorerade på statsvetenskapliga institutionen i Lund 2006 och 

har tidigare forskat om identiteter och Europa. Jag fann hans bok vara till mycket 

stor hjälp i min forskningsprocess. Jag har dessutom kontaktat Anders Hellström 

via mail med frågor, och fått mycket hjälp med materialförslag. 

Vidare fick jag god hjälp i Hartmut Kaelbles kapitel i boken European identity 

om just identifieringen med Europa. Detta är en ofta förekommande referens i 

uppsatsen då kapitlet tar upp precis den europeiska identitet jag sökt information 

om. Kaelble är professor i historia vid Homboldt universitetet i Berlin. 

Gerard Delanty är professor i sociologi vid university of Sessex. Delantys 

litteratur har jag stött på vid fler olika tillfällen under min forskning och den har 

också hjälpt mig mycket. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras de teorier jag valt att konsumera i min forskning, 

kosmopolitism, nationalism och institutionalism. Här presenteras deras generella 

idéer och föreställningar inom internationella relationer, för att längre fram i 

texten tas upp igen och då mer ingående i fallet europeisk identifiering. 

2.1 Kosmopolitism 

Kosmopolitisk teori kommer ifrån globaliseringen och dess effekter. I takt med att 

teknologin har utvecklats har vi fått en ökad ström av information över jordklotet 

och nya möjligheter till kontakter har skapats. I och med detta har världens 

befolkning helt plötsligt möjligheten att komma närmare varandra och våra olika 

kulturer. Med detta har det enligt kosmopolitismen skapats en känsla av att vi alla 

är medborgare i ett globalt civilsamhälle som behöver gemensamma normer och 

värderingar och att detta civilsamhälle bör få mer makt från staterna till 

individerna. Den mest dramatiska skolan inom kosmopolitismen talar om 

nationalstatens död och att marknaden tagit över makten från staterna (Delanty, 

2000 s.155). Enligt kosmopolitismen har en ny tidsepok startat som Ulrich Beck 

kallar ”the second age of modernity”: 

 

FIRST AGE OF MODERNITY SECOND AGE OF MODERNITY 

      Staterna i centrum  Världssamhälle 

Internationell lag  Mänskliga rättigheter 

Territorium  Individualism & globalisering 

 

(Beck, 2002 s. 63) 

 

Han menar att vi har gått från en värld centrerad kring stater som aktörer till 

en mer kosmopolitisk värld, med individer i centrum och med mänskliga 

rättigheter som gemensamma normer, vilka bör fungera som internationella lagar. 

Företag spelar nu en viktig roll i världsordningen och staterna i sig är inte längre 

de mäktigaste aktörerna.  

Ulrich Beck pekar på ett antal indikatorer på kosmopolitismens seger som till 

stor del är en effekt av globaliseringen. Med hjälp av ny teknologi och ett ökat 

”flow of information” kan vi se ökad spridning av kultur, ökad kunskap om 

främmande språk, ökat resande och kommunikation genom telefoni och internet 

över gränser. Flyttbarheten ökar, t.ex. antalet immigranter och utbytesstudenter 

och fler får dubbelt medborgarskap. Världens befolkning ökar sin aktivitet i 
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transnationella organisationer och medvetenheten om förhållanden världen över 

ökar. Negativa följder av teknologins utveckling finns också då internationell 

brottslighet ökar som t.ex. terrorism, dock medför det även att internationell 

brottsbekämpning ökar (ibid.). 

En kosmopolit är dock inte lika extrem som en globalist. Globalisten menar att 

alla individer har identiteter i flera lager och att nationell kultur inte är viktig. 

Kosmopoliten förnekar inte att kulturella skillnader finns, utan menar att vi kan 

leva tillsammans utan att dessa påverkar vårt samarbete (Held, 2002 s. 56). 

Kosmopolitismen skiljer sig även idag från universalism och är mer liberalt än 

pluralism. 

David Held fastställer några kosmopolitiska principer för individens och 

mänsklighetens bästa. Dessa handlar främst om allas lika värde. Individer bör vara 

i fokus, då vi tittar på moraliska frågor, inte stater. Det handlar om att individer 

har rätt till självbestämmande och att man både har personliga rättigheter och 

skyldigheter! Aktivt deltagande betonas liksom vikten av kollektivt 

beslutsfattande genom röstning. De som berörs av kollektiva beslut skall få vara 

med att fatta dem. Held menar även att alla människor ska få tillgång till jordens 

resurser på lika villkor, och att vi bör satsa på hållbar utveckling (Held, 2005 

s.13). För att dessa principer skall vara användbara krävs att vi har en 

kosmopolitisk lag. Denna skall inte gälla som statliga lagar, utan fungera som 

överenskomna normer, likt mänskliga rättigheter. 

Seyla Benhabib skriver också om mänskliga rättigheter som kosmopolitiska 

normer. Hon menar att detta handlar om rättvisa, att alla individer har moraliska 

och legala skyldigheter och rättigheter (Benhabib, 2008 s. 16). Hon menar att 

FN:s mänskliga rättigheter står över stater som bryter mot dem och att humanitära 

interventioner därmed blir rättfärdigade (Benhabib, 2008 s. 28).  

2.2 Nationalism 

Raka motsatsen till kosmopolitism är nationalism. Nationalism innebär att 

individer känner tillhörighet till en gemensam historia och kultur inom sin stat. 

Denna gemenskap kommer från gemensamma minnen av både förluster och 

vinster, gemensam religion och en tillhörighet till territoriet. Nationalism 

fokuserar på statens suveränitet, oberoende, identitet och självbestämmanderätt.  

Enligt ”state nationalism” finns det en specifik nationalkänsla som speglar och 

grundar staten. Här förespråkas en majoritet av en viss etnicitet i staten och bruk 

av nationalsymboler så som flagga, nationalsång, armé m.m. De som omfattar 

”civic nationalism” fokuserar mindre på etniciteten och är mer toleranta mot 

multikulturalism (Sweeney, 2005 s.59). I ”civic nationalism” fokuseras på 

gemenskap genom principer för beslutsfattande, t.ex. demokrati. Vi kan ha olika 

bakgrund men ett gemensamt intresse för staten och därmed blir fokus i ”civic 

nationalism” mer på framtiden än på historien (Hellström, 2006 s.72). ”Ethnic 

nationalism” handlar om en gruppgemenskap och en känsla av solidaritet med 

etniciteten. Man får sin nationalidentitet genom att man ärver identiteten från sina 
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föräldrar och förfäder och den grundar sig på kollektiva myter och gemensamma 

förebilder och minnen, d.v.s. det förflutna (Hellström, 2006 s.71). Chauvinism är 

den mest aggressiva formen av nationalism och den innebär en överlägsenhet över 

andra nationer genom en överdriven nationalkänsla (Tan, 2004 s. 99). Enligt 

”Liberal nationalism” är självbestämmanderätt en universell rätt, alltså att ingen 

stat står över någon annan, alla är lika värda. Nationalkänslan är framför allt 

viktig för individen själv (ibid). 

I all nationalism kan man se fem specifika anledningar till nationell identitet; 

 historisk landmassa  

 gemensamma myter och historiska minnen  

 gemensam folkkultur  

 gemensamma lagar och skyldigheter för alla invånare  

 gemensam ekonomi  

(Sweeney, 2005 s.60)  

2.3 Institutionalism 

Institutionalism handlar om att institutionerna är de viktiga aktörerna och att hur 

de är utformade påverkar ordningen. I fallet Sverige går man då djupare in på hur 

statliga institutioner förändrats och hur EU:s institutioner utvecklats. Det handlar 

om huruvida normer är formella i regelverk eller informella och underförstådda, 

huruvida samarbete sker genom institutioner d.v.s. byråkratiserat eller 

decentraliserat och principer för beslutsfattande t.ex. mellanstatligt samarbete eller 

överstatligt. Utvecklingen internationellt har gått mot fler bindande internationella 

avtal, byråkrati och ökad överstatlig makt (Tallberg, 2006 s.199).  T.ex. har idag 

stater gett internationell rätt företräde framför nationell rätt i vissa hänseenden. 

Institutionalism är inte detsamma som institutionalisering. Institutionalisering 

handlar om att institutionalisera någonting medan institutionalism handlar om de 

institutioner som finns och deras inverkan på ordningen. 

Institutionalism innebär normativt att politiskt handlande förstås genom att 

individens eller gruppend handlande påverkas av deras medlemskap i 

institutioner. Dessa institutioner sprider sociala normer och får individen att 

handla mindre utifrån egennytta och mer utifrån institutionens normer (Peters, 

2008 s.3). ”Normativ institutionalism” används oftast inte inom internationella 

relationer, men då jag skriver om individen och kollektivet i internationella 

relationer har jag nytta av denna teori.  

”Sociologisk institutionalism” fokuserar på dynamiken i grupper av de som 

innefattas i institutionerna, t.ex. kommissionen i EU. Varje individ har djupt 

rotade preferenser som de agerar efter (Sweeney, 2005 s.158).  

”Rational choice” menar att institutioner är uppbyggnader av regler och 

normer och medlemmar i dessa institutioner har redan från början dessa 

gemensamma normer. Medlemmarnas preferenser ändras inte utav institutionen, 

utan tvärtom, institutionen formas snarare av dess medlemmar (ibid). I 

internationella sammanhang innebär detta att stater agerar efter egenintresse och 
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att gemensamma institutioner bara kan utvecklas som ett resultat av interaktion 

och kollektiva överenskommelser (Jönsson & Tallberg, 2008 s.89). 

 Institutionalism inom internationella relationer kan inte delas upp på lika 

många sätt som inrikes institutionalism kan. Internationellt handlar det mindre om 

historiska aspekter men liknar annars inrikes institutionalism till stor del. 
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3 Identitetsutveckling 

I detta kapitel presenteras identitetsteori, hur vi bygger upp vår identitet och 

vilken roll den spelar. Här presenteras även första halvan av min frågeställning: 

Eurobarometerns resultat angående hur vi svenskar utvecklat vår identifikation 

med Europa de senaste 10 åren. 

3.1 Identitetsteori 

Att identifiera sig till någonting är naturligt för alla människor. Detta är en skapad 

tillhörighet till en stat eller liknande och medför en stark gemenskap. Identitet är 

något vi möter varje dag i alla relationer med andra människor. Den hör samman 

med hela vår existens och vårt levnadssätt. Beroende på vilken stat vi föds i 

utvecklar vi helt olika identiteter som formar våra liv olika. Hur en människa 

identifierar sig är inget självklart utan en högst individuell utveckling, dock 

domineras identifiering till en viss grupptillhörighet och därmed kan man tala om 

identiteter som svensk och europé. 

Att ha en klar identitet ger tillhörighet. Att identifiera sig med sin omgivning 

och sin stat känns tryggt då man i tillhörigheten ser världen på samma sätt genom 

liknande uppväxt (Hellström, 2006 s.40). En individuell och en kollektiv 

identitetsutveckling kan spåras och det är den kollektiva jag fokuserar på i denna 

uppsats. Kollektiv identitet, även kallad gruppidentitet, handlar om vilka regler 

som finns för tillhörighet, innehållet i dessa och vilken roll identiteten spelar 

(Breakwell, 2004 s.26).  

En stark identitet får man framförallt genom att bestämma vad man inte är 

vilket ger en samhörighet. Detta skapar en ”vi och dom”-känsla. Identiteten 

förändras dock vanligtvis genom hela livet (Hellström, 2006 s.42). 

Motståndare till identitetspolitik menar att identiteter bara lyfter fram 

skillnader mellan individer och orsakar separation. En kategorisering sker och 

gränser skapas mellan ”vi” och ”ni”. En gruppidentitet innebär att man 

normaliserar vissa medlemmar i gruppen medan andra hamnar i marginalen 

(Hellström, 2006 s.47-48).  

Identiteter kan delas in i tre kategorier: 

1. Legitimerande identitet 

2. Motståndsidentitet 

3. Projektidentitet 

Legitimerande identitet kan även kallas nationell identitet och utgår från 

samhällets institutioner och aktörer. Motståndsidentitet kommer från de som t.ex. 

nedvärderats som identitet, t.ex. etnisk nationalism eller religiösa grupper. 
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Projektidentitet handlar om samhällsklasser och här eftersträvas en omvandling av 

samhället, t.ex. feminism (Borgström & Goldstein-Kyaga, 2006 s. 16). 

Multipla identiteter är idag mycket vanligt. Helt naturligt identifierar men sig 

med flera sammanhang, så som sin skola, sin stad, sin stat, sin släkt m.m. 

Identiteten kan skifta när man vid olika tillfällen specificerar sin identitet, såsom 

på allsvenskans fotbollsmatcher respektive på VM (Sweeney, 2005 s.80).  

Jag har sökt vad den svenska identiteten innebär, men inte funnit detta bra 

fastställt någonstans. Utifrån svenska kollektiva minnen och gemensamma hjältar 

kan man urskilja en identitet som bl. a. formats av Selma Lagerlöf, Astrid 

Lindgren, ABBA, Nobelpriset, Olof Palme, Linné och kanske till och med lite av 

vikingar. Vi har gemensamma minnen av neutralitet i krig och till stor del gott 

samarbete och även unioner med våra grannar. Fredsskapande aktörer ligger nära 

svenska folkets hjärtan såsom Hans Blix, Jan Eliasson och Dag Hammarskjöld. Vi 

har även format vår identitet från att ha en gemensam religion i svenska kyrkan 

ända fram till 1900-talets slut. 

3.2 Svensk eller europé? 

Enligt Eurobarometern har svenskar de senaste 10 åren kraftigt ökat sin 

identifiering med Europa. Att i större utsträckning känna sig som europé behöver 

dock inte innebära att man känner sig mindre som svensk. Samtidigt som den 

europeiska identifieringen ökat har även Sverigedemokraternas stöd ökat. Betyder 

detta att svenskar går mot två extremer och att de triggar varandra eller stämmer 

det inte att både nationalkänslan och identifieringen med Europa ökar samtidigt? 

Vår svenska identitet har en lång historia bakom sig av unioner och vinster 

och förluster av landmassa. Sverige har under olika skeden bestått av olika 

områden och styrts på olika sätt, men vi har aldrig, då vi förlorat land, förlorat oss 

själva. En stolthet finns från tidigare storhetstider, men även från vår utveckling 

idag och vår tendens att ligga i framkant. Detta att vi tidigare tillhört unioner kan 

göra det lättare för oss att känna tillhörighet till unionen Europa idag. Man kan 

jämföra med Norge som inte lyckats i de tidigare unionerna på samma sätt utan 

styrts ifrån både Stockholm och Köpenhamn och därmed aldrig riktigt fått någon 

storhet. Detta kan ligga till grund till varför Norge två gånger röstat nej till att gå 

med i EU. 

3.2.1 Eurobarometerns resultat 

I EU:s två gånger per år återkommande undersökning ”eurobarometern” mäts 

EU:s invånares attityder till Europa och EU. 1999 svarade 71 % av svenskarna att 

de kände sig ”very or fairly attached to Europe” i en undersökning om 

européernas identitet (European Commission, 2000 s.16). 2009 svarade 88 % i 

den svenska eurobarometern att de känner sig som en europé (Eurobarometer 71, 

2009 s. 46).  
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Denna ökning på 17 procentenheter är markant i och med att den antyder en 

identitetsutveckling som normalt växer långsamt under många år. Utöver dessa 

siffror har jag inte hittat fler bevis på att svenskar identifierar sig allt mer med 

Europa, men det finns mycket litteratur om den nya Europeiska identiteten eller 

även kallat ”Europeanization”. Jag valt att använda den litteraturen för att stärka 

mitt material från eurobarometern (se vidare; Hann, 2006 s.399, Börzel & Risse, 

2006 s.488). 

Att Sverigedemokraterna idag får ett ökat stöd i Sverige är ett tydligt tecken på 

att nationalism finns och är stark, men stödet är fortfarande så svagt att man inte 

säkert kan tolka det som en generell ökning av nationalism. Dock visar siffrorna 

att i valet 2006 röstade 2.9 procent på Sverigedemokraterna medan stödet i en 

mätning i november 2009 var uppe i 5,8 procent (sifo, 2009). 

Sverigedemokraternas politik är negativ till EU och handlar om att öka den 

svenska nationalkänslan bland annat genom att öka medvetenheten om vår 

gemensamma historia och minska invandringen (SD, 2009). Visserligen ökar 

stödet för Sd, men då en mycket större grupp känner gemenskap med Europa ser 

jag Sverigedemokraternas stöd som en naturlig motreaktion mot den växande 

internationaliseringen, vilket bekräftas av Gerard Delanty. Delanty skriver att 

paradoxen att ökad nationalism och globalisering sker samtidigt, har sin grund i 

nationalismen som en motreaktion mot internationaliseringen (Delanty, 2006 

s.357). Även omvänt gäller det att kosmopolitiska idéer kan stärkas som en 

motreaktion mot växande nationalism. 

3.2.2 Sverige och EU 

Som första reaktion på eurobarometerns uppgift om ökad identifiering med 

Europa ställer man sig frågan vad som skett med Sverige i relation till EU under 

samma tidsperiod, 1999-2009.  

I september 2003 hölls en folkomröstning i Sverige om man skulle införa euro 

som valuta och resultatet blev att 55,9 procent röstade nej. Folkomröstningen var 

bara rådgivande, men riksdagen beslutade att följa svenska folkets åsikt och tills 

vidare har Sverige kvar sin gamla valuta (EU-upplysningen, 2009). Att Sverige 

röstade nej till EMU är till viss del motsägelsefullt i sammanhanget då det pekar i 

motsatt riktning än den vi spår, alltså en ökad identifiering med Europa. 

Under 2002 ändrade riksdagen grundlagen genom två beslut med ett 

mellanliggande val, för att ge EU beslutanderätt även i frågor som faller under 

EU:s andra och tredje pelare istället för bara under den första som tidigare (EU-

upplysningen 2, 2009). Detta gav Sverige en minskad suveränitet då EU fick 

beslutanderätt i frågor som varit inomsvenska tidigare.  

2004 blev 10 nya stater välkomnade in i unionen som medlemsstater och 

därmed ökade EU:s storlek markant (Sweeney, 2005 s.99). 

2000-talet har inom EU dominerats av återkommande försök till beslut om 

nytt fördrag. Redan 2000 började arbetet med att teckna ett nytt fördrag om EU:S 

framtid. Arbetet misslyckades i omgångar, då dels regeringschefer inte kunde enas 
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och dels länders folkomröstningar stoppade förslaget. Först i år, 2009 trädde 

Lissabonfördraget i kraft den 1 december (EU-upplysningen 3, 2009).   
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4 Analys 

I detta kapitel presenteras en mer ingående diskussion om de olika teoriernas 

förklaringar till identitetsutvecklingen i Europa. Här prövas hur de eventuellt kan 

kombineras alternativt räknas bort eller vara helt gällande. Detta som en djupare 

analys där slutsatsen av analysen senare presenteras i kapitel 5. 

4.1 Kosmopolitanismens förklaring 

Kosmopolitismen är en mycket populär teori som förklaring av händelser i 

internationella relationer och utrikespolitik idag. Teorins huvudspår handlar om 

att fokusera identiteten hos individen och inte hos det kollektiva. Individer 

identifierar sig idag utifrån det ökade flödet av information och inte längre lika 

starkt till staten. Globaliseringen gör det svårare att hålla fast vid gemensamma 

minnen, symboler, språk och till och med territorier. Vi skapar istället nya 

gemensamma normer, regler och vanor så som mänskliga rättigheter, och vi 

förflyttar oss lätt över jordklotet. I fallet EU ser vi många tecken på att 

kosmopolitismens tankar tagit fart i Europa. 

Att vi i Europa har en gemenskap är ingenting nytt. Redan 1893 publicerade 

Emile Durkheim första gången dessa kosmopolitiska tankar om Europas 

gemensamma samhälle: 

”Bland Europas folk finns det en tendens att genom spontana rörelser forma 

ett europeiskt samhälle, som just nu har en viss självföreställning och som 

visar en begynnande självorganisering. Om formeringen av ett enda 

gemensamt mänskligt samhälle för alltid är en omöjlighet, ett faktum som 

dock återstår att bevisa, så innebär formeringen av allt större samhällen att 

vi långsamt rör oss mot målet.” 

(Durkheim, 1960 s.405-406) 

 

Inom EU:s gränser utvecklas idag något som liknar kosmopolitisk rätt. Mellan 

medborgarna har det utvecklats någonting som Kant menar är innebörden av 

kosmopolitisk rätt mellan civilpersoner, ”hospitality”. Rättigheten till gästfrihet 

innebär här att alla har rätt till att bli betraktade som möjliga invånare i ett 

världssamhälle (Benhabib, 2006 s.22). I EU innebär detta att vi välkomnar 

främlingar till vår stat. Detta gäller främst mellan medlemsstaterna, då EU har 

öppnat gränserna gentemot varandra. Stater välkomnar invånare av andra EU-

medlemsstater att arbeta över gränserna. Dock är de yttre gränserna till EU slutna 

och svåra att ta sig igenom för utomstående. Kosmopolitismens teori om att 
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gästfrihet är viktig för att utveckla ett globalt samhälle, med gemensam identitet 

som världsbo, fungerar väl så länge man stannar innanför EU:s gränser.  

Ett civilsamhälle har utvecklats inom EU:s gränser, med gästfrihet och en 

gemensam identitet som medlem av EU. Inom EU har det även utvecklats en 

gemensam överenskommelse om att alla invånare är lika värda, vilket är 

kosmopolitismens mål, och individernas rättigheter inom staterna har lyfts fram. 

Kollektivt beslutsfattande över statlig nivå uppmuntras och nationell rätt har fått 

minskad betydelse till fördel för överstatlig rätt. Ojämlikheterna inom EU blir 

mindre och liknar mer kosmopolitisk rättvisa, då EU jobbar för att minska 

orättvisan mellan fattiga och rika. De största aktörerna är inte nödvändigtvis 

staterna utan ofta även grupper inom staterna såsom t.ex. bönder eller regionerna. 

Inom EU har det även utvecklats en positiv syn på multikulturalism bland 

invånarna (EU 3, 2009). 

I Lissabonfördraget från 2007 nämns solidaritet, rättigheter och gemensamma 

värderingar och kosmopolitisk rätt speglas i många fall i dokumentet (EU 1, 

2009). På EU:s hemsida finner man även en länk med information om Europas 

”civil society”. 

4.2 Nationalismens förklaring 

Kosmopolitismens förklaring av identitetsutvecklingen i Europa håller inte 

enligt en nationalist. Man kan aldrig få en gemensam identitet som världsbo då det 

inte går att få människor att ge upp sitt språk, sin religion och sin historia för ett 

gemensamt världssamhälle. De största skillnaderna mellan stater idag är kulturella 

och de är stora. Kosmopolitismens tankar och idéer fungerar bara inom EU:s 

gränser. Vissa nationalister menar då att den nya starkare identifieringen med 

Europa bygger på att EU mer och mer liknar en ny nation. Den kosmopolitiska 

rätten stannar inom EU:s gränser och en känsla av inside och outside uppstår 

vilket egentligen inte stämmer överens med kosmopolitism. Representanter för 

”civic nationalism” har lättare att se EU som en gemensam identitet, då vi har ett 

gemensamt intresse för Europas framtid. Representanter för ”state nationalism” 

fokuserar på staten och det gemensamma territoriet och har därmed svårt att 

acceptera EU som en ny identitet. Liberala nationalister ser alla stater som lika 

värda och kan därför se gemenskapen mellan EU:s medlemsstater och en ny 

identitet som möjlig. Chauvinisten förnekar helt att en gemensam identitet 

utvecklats, och förklarar identifiering helt med kärlek till den egna staten (se ovan 

s.8 angående nationalism).  

Kosmopolitanister har en tendens av att förneka ” local allegiances”. Det 

innebär att människor visar solidaritet gentemot sin lokala sfär och det är därmed 

svårt att producera en jämn global samhörighet. Det är svårt att få människor att 

tänka att alla är lika värda då man alltid kommer att prioritera de nära framför 

någon främling på andra sidan jorden. Gemenskapen inom EU gör att invånarna 

först prioriterar EU:s medborgares bästa, och inte alla världsbors (Sypnowich, 

2005 s. 55).  
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I och med att EU utvecklas till att bli mer lik en federation, utvecklar 

invånarna ett dubbelt medborgarskap inom EU respektive nationalstaten. 

Nationalkänslan behöver inte nödvändigtvis minska när identifieringen med 

Europa ökar. En ny europeisk nationalism har utvecklats. Invånarna behöver inte 

på grund av EU-medlemskap prioritera bort historia, religion m.m. eftersom vi har 

en stark gemensam historia att se tillbaka på. Dels långa perioder av blodiga krig 

och dels förintelsen under 1900-talet, vilket lärt alla invånare samma läxa och 

skapat en gemenskap kring en historia vi inte vill upprepa (Hellström, 2006 s.79).  

En identifikation med Europa har man kunnat spåra sedan lång tid tillbaka och 

kommer först och främst från synen på Europas överlägsenhet, en mer avancerad 

civilisation än andra i världen. Detta ur politisk och ekonomisk synpunkt, men 

även kulturell och social. En annan anledning till europeisk nationalism kan man 

finna i Huntingtons tankar om civilisationer och dess olikheter. Europa är helt 

enkelt en civilisation annorlunda från alla andra (Kaelble, 2009 s.198-199). 

4.2.1 Xenofobi 

Xenofobi betyder rädsla för det okända, t.ex. för främlingar och att man därmed 

utvecklar en gemenskap t.ex. genom nationalism. Medborgarskap och nationalitet 

sätter upp kulturella gränser och utgör murar för främlingar (Berezin, 2006 s. 

273). Européer har utvecklat en ”vi och dom”–känsla dels mot USA och dels mot 

Islam, mycket byggt på xenofobi. Spår ser vi i många situationer, bland annat i 

motarbetandet av invandrare. Denna ”vi” känsla som byggts upp i Europa har 

byggts upp av olika anledningar, och ”11 september” är en viktig sådan. Då 

skapades inte specifikt en ”vi och dom”–känsla i Europa gentemot omvärlden 

utan framför allt en ”vi”-känsla i väst. ”Dom” var i det här fallet muslimer som 

anses utgöra ett hot för vår säkerhet och denna rädsla för islam har sedan dess 

fortsatt att öka (Kaelble, 2009 s.199). Efter president Bushs svar på 11 september, 

spreds en anti- amerikanism i Europa och ett gemensamt misstycke till Bush, dock 

med undantag för vissa stater. Det formades ytterligare en ”vi”- känsla inom 

Europa och ”Dom” var USA. Utifrån detta kan man förklara den nya europeiska 

identiteten som en ny gemenskap av misstro och fientlighet mer än utifrån 

gemensamma minnen och normer. Yttre hot och säkerhet är starkt bidragande till 

identitetsuppbyggande, så denna teori passar mycket bra in på den europeiska 

identiteten.  

Xenofobi har utvecklats på liknande sätt som nationalismen utvecklats. 

”De andra” är inte längre andra stater i första hand, utan andra civilisationer 

(Delanty, 2000 s.159). Nationalismens framfart i Sverige domineras inte av skräck 

för andra stater utan just invandrare, framförallt från muslimska länder. 

Men det finns också en motsättning i xenofobin som förklaring till den europeiska 

gemenskapen och det är att Västeuropa fortfarande har en viss rädsla för 

Östeuropa. Dock har xenofobin inom Europa hittills inte mötts med stängda 

gränser utan med att släppa in främlingarna och lära känna dem (Barezin, 2006 s. 

282). Detta borde minska xenofobin i längden då invånarna lär känna det 
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främmande, men till en början kan xenofobin snarare öka då det är lätt att skylla 

kriminalitet m.m. på dessa ”främlingar” från utsidan av EU. 

4.3 Kosmopolitisk nationalism och den europeiska 

identiteten 

Genom tiderna har trenderna växlat så att nationalism dominerat under vissa 

perioder och kosmopolitism under andra. I dagsläget dominerar kosmopolitism 

men nu har vi, som nämnts, märkt ett uppsving av nationalism igen. Då man går 

igenom förklaringarna ovan märker man att varken kosmopolitism eller 

nationalism fungerar som heltäckande förklaringar. Kosmopolitism finns det bara 

spår av inom EU:s gränser och nationalism kan inte fullt förklara hur en ny 

nationalkänsla bildats. Dock är det många forskare idag som väljer att kombinera 

dessa till en slags kosmopolitisk nationalism. Detta är en utmärkt tanke då 

européer föredrar multipla identiteter framför en enda (Kaelble, 2009 s.202). 

Om man ska fastställa ett motto inom EU är det begreppet ’united-in-

diversity”. Termen används ofta av EU:s institutioner som beskrivning av EU och 

dess medlemsstater. Detta är ett bra begrepp för vad som konstituerar den 

europeiska identiteten och det anknyter till både liberal nationalism och 

kosmopolitism (Hellström, 2006 s.73). Liberal nationalism anknyter till ordet 

”united”, genom en slags gemenskap, och kosmopolitismen till ”diversity” – d.v.s. 

att alla tillåts vara olika, men ändå lika värda. ”United” står för gemensam 

identitet och ”diversity” för respekten för denna trots allt genom historia kan se 

olika ut – d.v.s. att leva med skillnader (ibid. s.65). Det framkallar ett försök till 

en identitet genom kosmopolitismens idéer, en identitet byggd på 

multikulturalism. Den europeiska identiteten är uppbyggd på ett kosmopolitiskt 

vis men speglar även nationalismens idéer om identitet och tillhörighet.   

Ett annat ord för kosmopolitisk nationalism som används inom forskning är 

postnationalism. Postnationalism är en ny typ av föreställningar om nationell 

gruppgemenskap. De fokuserar inte på nationalismens födelseort utan på 

uppehållsorten och på moraliska förpliktelser mellan människor (Delanty, 2000 

s.111).  

Denna nya europeiska nationalitet med en ny identitet bygger på gemensamma 

historiska minnen, liknande framtidsutsikter och en mängd gemensamma 

symboler och normer inom EU. Vi utvecklar fler och fler fenomen som är 

väsentliga för uppbyggandet av en identitet. Ett av dessa är kopplingen till 

specifika platser, som i EU:s fall Maastricht och Bryssel (Breakwell, 2004 s.33). 

Hur man ser på sig själv påverkas också starkt av andras uppfattningar och i 

dagsläget om du åker t.ex. till USA, är det inte alla som vet vad Sverige är, utan 

du förknippas främst med Europa. Då vi grupperas av utomstående stärks också 

vår gemenskap internt. Den europeiska identiteten är inte avsedd att ersätta 

nationella identiteter. Den avser komplettera nationalidentiteterna istället för att 

ersätta dem (Kaelble, 2009 s.208).  
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Identitet enligt kosmopolitisk nationalism domineras inte längre av staten, 

utan olika slags kollektiva identiteter lever sida vid sida. Nationell identitet är bara 

en av många olika (Delanty, 2000 s.158). 

Den europeiska identiteten idag är liberal, förenar Europas skillnader och 

bygger på gemensamma sociala och kulturella erfarenheter (ibid. s.193).  

 

 

4.4 Institutionalismens förklaring 

Kan det vara så att institutionalismen blir den naturliga förklaringen eftersom 

EU:s framgång i Europa automatiskt inneburit minskad suveränitet för 

nationalstaterna? Kanske är den gemensamma valutan, euron, det mest 

framträdande exemplet på förlorad suveränitet. Man kan också nämna det bortfall 

av makt som internationella avtal inom EU innebär, vilka står över de nationella 

lagarna. Denna förlorade suveränitet orsakar en ökad identifiering med 

institutioner som har makt, i detta fall hos EU. Och då detta maktskifte varit 

medvetet är också identitetsutvecklingen medveten hos institutionen EU.  

Som invånare i Sverige, räcker det inte att stanna på nationell nivå för att 

förklara vår identitet, då Sverige befinner sig i ett av världens största 

internationella samarbete. EU är ett ständigt pussel för forskare inom 

internationella relationer. Allmänt uppfattas EU som mer än en internationell 

organisation, men mindre än en federation. EU är en överstatlig organisation som 

besitter mycket makt genom kommissionen, domstolen och parlamentet. 

Kvalificerad majoritet gäller vanligtvis och EG-rätten står över nationell rätt 

(Tallberg, 2006 s. 200). Härmed följer att EU:s invånare inte bara är medborgare i 

sin egen stat utan även i EU, d.v.s. ett dubbelt medborgarskap. Då EU de senaste 

10 åren utvecklats som institution har även invånarnas känsla av medborgarskap 

ökat. EU är idag den mest institutionaliserade internationella organisationen och 

därmed är institutionalism en tillämpbar teori. Sveriges institutioner har förlorat 

mycket makt och inflytande till EU och dess institutioner. En europeisk identitet 

kan bara ses som en vinst för EU då det ökar stödet för EU. 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Synen på EU som organisation 

började förändras kraftigt under 1980-talet, och man började se EU som en viktig 

politisk arena. Tidigare hade EU uppfattats mer som ett konservativt ekonomiskt 

projekt (Kaelble, 2009 s. 194). Synen har förändrats genom ett flertal fördrag då 

EU tagit sig an bl.a. intern och extern säkerhet, sociala frågor och migration vilket 

gjort att EU påverkat vardagslivet hos dess invånare (ibid. s. 195).  

2002 infördes euron i 12 av EU:s medlemsstater. Att Sverige röstade nej till 

Euron kan tala emot institutionalismen. När stöd för en av EU:s viktigaste 

institutioner saknas i Sverige kan inte EU:s institutioner vara anledningen till att 

vi ökat vår identifiering. Men EU är en mycket stor organisation med många 

institutioner. Att Sverige röstade nej till Euron visar snarare att den svenska 

identiteten, att Sverige är en framgångsrik välfärdsstat som klarar sig bra själv, 
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stod stark (Hellström, 2006 s.133). Euro- mynten är ett exempel på hur EU genom 

institutionalism sprider mottot ”united-in-diversity”. Myntet har på ena sidan en 

gemensam symbol för Europa och på den andra sidan enskilda symboler för 

staterna (Hellström, 2006 s.128). 

Normativ institutionalism förklarar hur europeisk och nationell identitet 

blandas, och hur denna samverkan blir institutionaliserad genom gemensamma 

normer och överenskommelser (Jönsson & Tallberg, 2008 s.106). EU:s 

medborgares ageranden förstås utifrån EU:s normer och värderingar. Det är en 

mycket intressant analyspunkt att granska huruvida EU:s institutioner påverkar 

EU:s invånares identitet. Att svenskarna känner sig mer som européer behöver 

inte nödvändigtvis ha något med EU att göra, och många forskare menar att man 

ska hålla isär fenomenen EU-identitet och Europa-identitet. Men som jag tidigare 

nämnt, anser jag personligen att det ena ger det andra. Genom institutionalismens 

förklaring till ökad identifiering med EU menar jag alltså att man kan förklara  

den ökade identifieringen med Europa. 

Enligt ”rational choice”-teorin är EU uppbyggt på gemensamma normer och 

därför har dess invånare skapat en gemensam identitet. De gemensamma 

intressena fanns redan från början i Europa då EU grundades eftersom 

institutioner byggs upp av gemensamma normer och därför är det naturligt att 

medborgarna finner en gemensam identitet. 

EU har inte, som Europa, en lång gemensam historia, många symboler, myter, 

legender och hjältar. Motståndare till institutionalismen pekar på att EU inte har 

den gemensamma historia, som Europa har, alltså måste identiteten komma ifrån 

Europas gemenskap. EU har inte något med saken att göra. Men institutionalisten 

menar att det finns en europeisk gemenskap genom historien som institutionerna 

bygger vidare på. Detta skapar en europeisk identitet (Breakwell, 2004 s. 33). 

Bevis som anförs är den av EU konstruerade flaggan, nationalsången, 

europadagen etc. Dock finns ytterligare motargument till detta då EU försöker 

göra den Europeiska identiteten mycket vag, för att möjliggöra fortsatt expansion 

av EU till stater som kanske inte passar in i den identitet som byggts upp 

(Hellström 2006 s. 65). 

Det utvecklas ständigt en ökad demokrati i EU, och även om det går långsamt 

deltar fler och fler i debatten om EU:s utveckling. I och med att EU som 

institution har rösträtt för alla medlemmar och uppmuntrar till deltagande ökar 

känslan av medborgarskap hos invånarna, vilket i sin tur bidrar till en ökad 

identifiering. 

Kosmopolitismens och nationalismens förklaringar till den nya europeiska 

identiteten kan i sin tur förklaras av institutionalismen. Även då spår av alla deras 

förklaringar finns är de konstruerade av EU för att gynna EU:s stöd och 

inflytande. 

Avslutningsvis vore det spännande att se hur vår europeiska identitet utvecklas 

vidare nu när Lissabonfördraget ratificerats av alla medlemsstater. EU har utsett 

en gemensam ”president” och gemensam ”utrikesminister”. Än mer makt har gått 

från staterna till EU och man kan snart tala om ”the united states of Europe”. Man 

skule kunna jämföra med hur USA utvecklat sin identitet, men detta anser jag vara 

felaktigt. Då USA:s identitet är byggd på immigration, där möjligheter finns till en 
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andra chans att uppfylla sina drömmar, skiljer sig utvecklingen kraftigt från 

Europa. 
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5 Slutsats 

Att en ny europeisk identitet har utvecklats kan fastställas. Hur denna identitet ser 

ut är dock inte tydligt, men att människor känner en identifiering till Europa visar 

på att den finns och ser ut på något sätt. I och med att det är fastställt är det också 

lätt att ta eurobarometerns resultat på allvar att svenskarna i större omfattning 

identifierar sig till Europa. Detta behöver som nämnt inte innebära att de 

identifierar sig mindre med Sverige, men en ny identitetsutveckling kan spåras. 

Jag hade till en början tänkt fokusera till mycket stor del på Sverige och på 

vad som skett nationellt de senaste åren, men upptäckte ganska snabbt att detta 

inte var relevant. Då man i Europa sett att en ny identitet växt fram, ville jag inte 

låsa mig vid vad som skett nationellt i Sverige, utan snarare vad som skett i 

Europa och se Sverige som ett exempel på att identitetsutveckling skett. Om jag 

valt att undersöka den svenska identiteten och dess ökning eller minskning hade 

fokus självklart legat på nationella händelser i Sverige. Men då det är en europeisk 

identitet som diskuteras, bör fokus ligga på Europa och vad det är som lockar till 

sig identifiering. Därmed generaliseras min forskning till en högre 

abstraktionsnivå. 

De teorier vars förklaringar jag tagit upp, förklarar på vitt skilda sätt var denna 

europeiska identitet kommer ifrån. De kan trots det till stor del kopplas samman 

för att tillsammans bättre förklara utvecklingen, men en teori står i mina ögon ut 

extra mycket.  

I fallet Sverige som medlem i EU finner jag institutionalismen vara den bäst 

förklarande teorin. Kosmopolitismen är otillräcklig då de kosmopolitiska värdena 

inte gäller utanför EU:s gränser i lika stor utsträckning. Den ”inside–outside” 

känsla som bildats gör att värden som allas är lika värde, gästfrihet och global 

rättvisa inte fungerar utanför EU:s gränser. Målen kosmopoliten har kan 

eventuellt fortfarande uppnås i världen, men de spår av kosmopolitism i EU:s 

medlemsstater anser jag vara för svaga för att ensamma förklara utvecklingen i 

Europa. Dagens kapitalism och marknad i Europa går inte ihop med global 

rättvisa och därmed håller inte alltid kosmopolitanismens tankar. Vi kommer 

aldrig bli jämlika så länge det finns multinationella företag. Utvecklingen kan 

förstås vända så att företagen blir så stora och så ojämlika, att människor finner en 

gemenskap genom att gadda ihop sig mot företagen då de ser dem som ett stort 

hot. Precis som en naturkatastrof kan förena människor, kan den ekonomiska 

utvecklingen samla massorna. 

Nationalismen som förklaring fungerar bra om nationalisten är positiv till att 

en ny europeisk nationalism bildas. Förklaringen fokuserar på att vi skapat bl. a. 

nya gemensamma normer, gemensamma minnen, en flagga inom EU och en 

europeisk dag. På samma sätt som en stat skapar en nationalkänsla har EU skapat 

en europeisk identitet. Men detta kan också tala för institutionalismen då den nya 
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identiteten till stor del skapats genom EU som institution, och inte naturligt över 

tid. Den nya känslan är medvetet formad av EU för att öka dess stöd, och jag 

menar att man lyckats.  

Jag ser institutionalismens ”rational choice” som en viktig teori i mitt fall, 

d.v.s. att EU är uppbyggt på medlemsstaternas gemensamma intressen och att vi, 

som ”civic nationalism”-forskarna påpekar, strävar mot gemensamma saker, 

nämligen Europas utveckling och framgång. Utifrån detta är det inte så konstigt 

att vi utvecklat en europeisk identitet. Denna identitet förstärktes, enligt 

institutionalismen, medvetet av EU: institutioner. Jag anser detta vara grunden 

bakom den europeiska identitetsutvecklingen. Den har sedan utvecklats ytterligare 

av andra anledningar. En anledning är den xenofobi som utvecklats i Europa 

gentemot andra delar av världen. Rädsla och irritation över andra delar av världen 

har ökat vår samhörighet i Europa och stärkt den europeiska identiteten. 

EU som institution använder sig till stor del både av kosmopolitismens tankar 

och nationalismen. I information om EU kan man läsa att EU:s arbete grundar sig 

i jämställdhet, representativ demokrati och deltagardemokrati (EU 2, 2009), vilket 

är just vad kosmopolitismen förespråkar. Man kan även se hur EU som institution 

använder sig av nationalism för att ena EU:s invånare och föra dem samman 

genom en gemensam identitet. Därav menar jag att spåren av kosmopolitism och 

nationalism i Europas nya identitetsutveckling inte blir fullt användbara då EU 

använder sig av detta för att öka i popularitet och inflytande. Att tänka att EU fullt 

ut gör detta medvetet skrämmer mig lite och påminner mig om hur lätt det kan 

vara att manipulera människor för att få makt.  

Institutionalismens förklaring minskar i relevans med svenskarnas nej till 

EMU och det misslyckande detta innebar för EU. Detta kan tolkas som ett utslag 

av EU-skepticism i Sverige, men jag tror inte att det ska tolkas så. Stödet för EU i 

stort har ökat de senaste 10 åren, och EMU är enbart en av EU:s alla institutioner. 

Dock visar detta vikten av, att inte bara förlita sig på en teori, utan kombinationen 

av flera. 

Slutsatsen blir alltså att en kosmopolitisk nationalism är en ypperlig förklaring 

till framväxten av en europeisk identitet i Sverige. I vårt fall är den dock till viss 

del skapad och uppmuntrad av EU. Därmed är det institutionalismen som bäst 

förklarar varför svenskar idag identifierar sig som européer i allt större 

utsträckning. Dock räcker inte en ensam teori, utan de kompletterar varandra. I 

slutändan behövdes helt enkelt all de tre teorier jag valde från början att 

undersöka. Detta är något positivt inom statsvetenskapen, i mina ögon. Att inte 

låsa sig fast vid en teori eller ett specifikt ämne utan blanda både teorier och 

vetenskaper för att finna den bästa förklaringen på ett fenomen.  

Tvärtemot vad jag trodde, när jag började läsa in mig på området har 

institutionalismen, inte kosmopolitismen, blivit den viktigaste förklaringen för 

mig på svenskarnas ökade europeiska identitet. Jag må då vara en realist. 
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