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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine the role of identity when it comes to European 

integration. Specifically, the citizen of the European Union’s identity as exclusive national or 

as transnational. What does the social constructivist theory say when it comes to the role of 

EU-citizens identity and European integration? I also want to contribute to strengthen the 

social constructivist theory in political science and international politics. 

I will examine this through a discourse analysis on four different selected materials. A 

campaign webpage from the Vote Leave group who ran a campaign to make the Great Britain 

leave the European Union, an interview the German newspaper der SPIEGEL did with 

Marine Le Pen who is the party leader of the French right-winged party Rassemblent 

National, a debate article written by the French president Emmanuel Macron and the Swedish 

party Liberalernas webpage campaign for the European Parliament elections 2019. I analyse 

how the discourse these four examples shape and creates the feeling of national or 

transnational identity and what the message connected to that identity-making says about 

European integration.  

With my discourse analysis and the theories of Thomas Risse and Catherine E. De Vries on 

social constructivism, identity and European integration I analyse and see that those who 

identify exclusively with a national identity are less keen on solidarity between nations, 

common policies and have a xenophobic view as oppose to those who have a transnational 

identity who are positive towards solidarity between nations, want a closer European 

integration and are not hostile towards migrants. I come to the conclusion that the identity of 

the EU-citizens is a major factor in human action, political mobilization, political action as in 

choosing and voting for a party, the EU-institutions way of negotiating on common political 

issues, public opinion and election outcomes. This means that feeling of an exclusive national 

or transnational identity is an important factor of European integration. 

 

Keywords: Identity, national identity, transnational identity, euroskepticism, political 

mobilization.. 
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1. Inledning 

Den Europeiska Unionen bildades efter andra världskriget som ett ekonomiskt samarbete för 

att främja fred inom Europa. Tanken var att göra länderna ekonomiskt integrerade i varandra 

och på så sätt beroende av varandra. Detta skulle leda till att länderna var mer benägna att 

arbeta diplomatiskt vid eventuella skiljelinjer och inte vända sig till att lösa det med militära 

medel. Den ekonomiska gemenskapen, EEG, bildades 1958 mellan sex länder. Sedan dess har 

fler och fler länder anslutit till gemenskapen och det har gått från ett ekonomiskt samarbete 

till en politisk union som innehar många politikområden som t.ex. miljö och migration. Ett 

namnbyte skedde 1993 till den Europeiska Unionen, EU, för att symbolisera denna skiftning 

från ekonomiskt samarbete till politisk union. En gemensam valuta har utvecklats som många 

av medlemsländerna nu använder, ett gemensamt medborgarskap med tillhörande rättigheter 

finns som gör det möjligt att röra sig, arbeta och studera fritt inom unionen. Detta är några 

exempel som visar vilken typ av union som EU nu har blivit.1 Den Europeiska Unionen har 

utvecklats till en union som ständigt har ökat den europeiska integrationen i och med att 

samarbetet har ökat, blivit tätare och inkluderar fler områden. Denna union har utvecklats åt 

ett håll där den har tagit över kriterier som ofta är det som definierar en nation till exempel en 

gemensam yttre gräns och rörelsefrihet mellan staterna och ett parlament. Tillika dessa 

faktorer så är även en gemensam europeisk identitet något att ta i beaktning vid studier av den 

europeiska integrationen enligt den socialkonstruktuvistiska teorin. Den 

socialkonstruktuvistiska teorin hävdar att identitet är en viktig del i påverkan av aktörers 

agerande. På så sätt är nationell eller transnationell identitet och dess påverkan på europeisk 

integration något väsentligt att undersöka.2 Om identitet är något som påverkar människors 

agerande borde det gå att anta att det påverkar hur politiker agerar, vilken retorik de för och 

hur medborgare agerar, hur allmänna opinioner bildas med mera och att detta då skiljer sig 

mellan de som har en exklusiv nationell identitet och de som har en transnationell identitet. 

Det, nationell och transnationell identitet, är alltså ur det socialkonstruktuvistiska perspektivet 

en relevant faktor att analysera dess inverkan på Europeiska Unionens utveckling, den 

europeiska integrationen. 

 

                                                           
1 Europeiska Unionen, EU – En överblick, Från ekonomisk till politisk union, 2018 
2 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019 



5 
 

Idag har den Europeiska Unionen flertalet gemensamma institutioner. De tre viktigaste är EU-

kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet då dessa är de tre lagstiftande 

institutionerna. Ministerrådet företräder de enskilda medlemsländerna, kommissionen 

representerar EU som institution och ska se till EU:s bästa intressen, Europaparlamentet 

företräder medborgarna i alla EU:s medlemsländer och är det enda direkt folkvalda organ 

inom den Europeiska Unionen. Det är dessa tre institutionerna som gemensamt utarbetar 

initiativ och lagar som sedan ska gälla inom EU.3 

 

Den Europeiska Unionen kallar sig själv för en representativ demokrati och menar att det är 

en av EU:s grundstenar. Detta menar EU att de lever upp till genom att medborgarna 

representeras direkt i Europaparlamentet samt att medlemsländerna representeras i Europeiska 

rådet samt ministerrådet. Medborgarna har även möjligheter att lämna synpunkter och ta 

medborgarinitiativ och de kan även göra anmälningar av överträdelser av EU-rätten. Detta 

menar EU öppnar upp för medborgarna att delta och påverka unionen. EU säger även att de 

ständigt strävar efter att göra sina institutioner öppnare och mer demokratiska samt att alla 

beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt med sådan stor insyn som möjligt.4 

 

Den Europeiska Unionen präglades av en utveckling som stärkte relationerna mellan 

medlemsländerna och innebar ökat samarbete och ekonomisk tillväxt till en början. De 

politiska utmaningarna som kom i början av unionens funktionsperiod kunde hanteras.5 Men 

2009 drabbades EU av en ekonomisk kris, kallad Eurokrisen som en följd av den globala 

finanskris som började 2008. Krisen drabbade eurozonen och hårdast länderna Grekland, 

Irland, Italien, Spanien och Portugal som inte hade kontroll över sin ekonomi, sina statslån 

och deras budgetunderskott.6 Den Europeiska Unionen fortsätter att präglas av kriser under 

2010-talet. Den ekonomiska krisen fortsätter att ge effekt och 2014 väljs många euroskeptiska 

politiker in till det Europeiska parlamentet. En orolig omvärld gör att många människor 

globalt är på flykt och en del av dem söker sig till Europeiska Unionen för skydd och hopp 

om en bättre framtid vilket skapar politiska utmaningar som splittrar medlemsländerna. Det 

skapar en sårbar union om vilken väg den europeiska integrationen ska ta och hur detta 

politiska projekt ska fortskrida, om det ska fortskrida.7  

                                                           
3 Europeiska Unionen, EU:s institutioner och andra organ, 2018  
4 Europeiska Unionen, EU – En överblick, Öppna och demokratiska institutioner, 2018 
5 Europeiska Unionen, Europeiska Unionens historia, 2019 
6 Nationalencyklopedin, Eurokrisen, 2019] 
7 Europeiska Unionen, Europeiska Unionens historia, 2019 
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1.1. Problemformulering 

Det går att säga att den Europeiska Unionen (EU) står i den mest osäkra och sårbara position 

under hela unionens existens. Efterdyningarna av Eurokrisen känns fortfarande av. 

Flyktingkrisen har skapat splittrade medlemsländer i frågor om gränsbevakning och 

flyktingmottagning. Euroskeptiska och högerextremistiska partier organiserar sig inom 

institutionen och mobiliserar väljare. De sprider en negativ diskurs om institutionen som 

redan innan och fortsättningsvis står med legitimitetsproblem. Denna splittring som finns 

inom medlemsländerna skapar stora svårigheter i att hantera kriser på EU-nivå och komma 

överens om gemensamma lösningar. Denna splittring bottnar i vilken väg den europeiska 

integrationen ska ta. Vissa medlemsländer, politiker och partier anser att den europeiska 

integrationen ska minska, nationerna ska ta tillbaka en del av eller hela beslutsmakten som EU 

har. De menar att länderna ska få bestämma över sina nationer och sina gränser själva och de 

politiska utmaningarna som kommer ska varje nation få besluta om att hantera själv. Andra 

anser att den europeiska integrationen ska öka med ett tätare politiskt samarbete, 

gemensamma beslutsorgan som tar beslut som är tvingande för nationerna att följa. Synen är 

att det finns en gemenskap och skyldighet om solidaritet gentemot varandra och därför är 

samhällsproblemen medlemsländernas gemensamma problem och ska lösas tillsammans. När 

dessa två olika politiska opinioner finns försvårar det samspelet mellan medlemsländerna då 

de vill dra åt olika håll, handlingskraftig politik kan ej skapas och beslutas om under sådana 

omständigheter. Den Europeiska Unionen försvagas av denna splittring. Detta ger en negativ 

bild hos medborgarna och bidrar till en ökning av euroskeptisism och negativ syn gentemot 

hela unionen och idén om EU. Det gick så långt att Storbritannien röstade för att lämna EU 

(Brexit) 2016.8 Inget land har någonsin lämnat EU-samarbetet och än har inte Storbritannien 

gjort det heller då den processen om utträde ur unionen i skrivande stund fortfarande är 

pågående.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 De Vries, E. Catherine, Euroscepticism and the Future of European Integration, 2018, Introduction 
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Den växande euroskeptisism med ökat politiskt inflytande hos euroskeptiska partier samt den 

största reella euroskeptiska händelsen att britterna röstade för ett utträde ur den Europeiska 

Unionen 2016 tyder på att det finns ett missnöje hos medborgarna inom unionen. Donald 

Tusk som är Europeiska rådets ordförande kommenterade den utvecklingen såhär; 

 

” Obsessed with the idea of instant and total integration, we failed to notice that ordinary people, the 

citizens of Europe do not share our Euro-enthusiasm. Disillusioned with the great visions of the 

future, they demand that we cope with the present reality better than we have been doing until now.” 

Donald Tusk, 30 maj 2016, Bryssel 

Tusk målar upp en bild där han menar att politikerna och de ansvariga inom den Europeiska 

Unionen som arbetar i institutionen har varit väldigt entusiastiska över den europeiska 

integrationen medan medborgarna inte delar den entusiasmen. Medborgarnas röstar fram 

politiker och röstar igenom politiska förslag som försvagar den europeiska integrationen och 

unionens samarbete. Det finns en spänning mellan en transnationell union och enhet som 

skapar transnationella identiteter och de nationella identiteterna.9 

 

Det har länge ansetts vara irrelevant att ha med den allmänna opinionen från EU-medborgarna 

i frågan om den europeiska integrationen och det perspektivet har varit bortglömd hos 

makthavarna inom unionen och av dem som analyserar fenomenet med europeisk integration. 

När det visat sig att medborgarnas intresse väckts för det som sker inom EU och att de utövar 

sina demokratiska rättigheter för att visa sitt missnöje har politiska krafter mobiliserat det 

missnöjet. Det har resulterat i stora svårigheter för arbetet inom unionen och det perspektivet 

är nu något som står högt i centrum. Efter framgången för euroskeptiska partier vid valet för 

Europaparlamentet 2014 och efter britternas omröstning för att lämna unionen 2016 gick inte 

medborgarnas missnöje och opinion att ignorera längre utan blev en viktig faktor att ta hänsyn 

till i den europeiska integrationen.10  

 

Här blir socialkonstruktivism relevant. Socialkonstruktivism har förklaringen om att 

verkligheten som människan befinner sig i är konstruerad av människan som är agenten och 

reproduceras via hennes agerande. Människan är inte en isolerad agent utan är en del av den 

sociala miljö denne befinner sig i och är en del av att skapa och upprätthålla tillsammans med 

                                                           
9 De Vries, E. Catherine, Euroscepticism and the Future of European Integration, 2018, Introduction 
10 Ibid 
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de andra individerna som delar den kontexten detta ger strukturer för dessa agenter att 

upprätthålla och agera efter och detta skapar deras kultur. Denna sociala struktur som skapas 

gemensamt skapar också människan som individer och präglar denne som person och alltså 

dennes identitet. Då identitet, kultur, strukturer och verkligheten och dess kontext runt 

omkring är något som människan upprätthåller och skapar via sitt agerande är det också något 

som är föränderligt. Aktörerna agerar efter intresse men detta intresse är inte av naturen 

förbestämt. Vilket intresse som aktörer beror på vilken social identitet denne har. Detta 

intresse är också föränderligt till exempel om aktören får ny information eller ändrar 

normativt tankesätt.11 

 

Identitet har en väldigt central roll inom socialkonstruktivism och påverkar människors 

intresse och agerande. I en situation som har uppstått där en ny form av politisk union är 

under ständig konstruktion och där medborgarnas agerande och opinion nu ses som mer 

relevant än någonsin och har gett vissa effekter som påverkat arbetet blir det intressant att 

undersöka hur EU-medborgarnas nationella eller transnationella identiteter påverkar 

europeisk integration. Med påverkan menar jag om medborgarna på grund av sin identitet 

agerar på ett sätt som gör att den europeiska integrationen ökar, förblir densamma eller 

minskar via att till exempel ge stöd för vissa partier och politiker eller om politiker och partier 

anpassar sin förda politik efter medborgarnas opinion. 

 

1.2. Frågeställning 

• Vilken påverkan har EU-medborgarnas nationella eller transnationella identitet på den 

europeiska integrationen? 

1.3. Syfte 

Arbetets syfte är att undersöka hur EU-medborgares exklusivt nationella eller transnationella 

identitet påverkar den Europeiska Unionen genom att vara en påverkande faktor i den riktning 

som den europeiska integrationen rör sig mot, om den ökar med saker som mer politiskt 

samarbete över fler frågor, integrerad ekonomi och gemensamma institutioner eller om den 

minskar och den Europeiska Unionen försvagas. Ett annat syfte med denna uppsats är att 

stärka den socialkonstruktuvistiska teorin inom internationell politik genom att ta ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på ett fenomen inom det fältet. 

                                                           
11 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 130 - 131 
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1.4. Relevans 

Den Europeiska Unionen är ett unikt politiskt projekt som gör det till ett intressant fenomen i 

sig och nödvändigt att undersöka och analysera gällande flera perspektiv och områden. Denna 

politiska union står nu inför flera kriser och ett vägval inom hur framtiden för unionen och 

samarbetet ska se ut. Det är viktigt att förstå de olika aspekterna som har påverkat denna 

union och dess förmåga samt oförmåga att samarbeta. Genom att förstå betydelsen av 

medborgares nationella och transnationella identiteter för den europeiska integrationen kan 

EU som institution samt de som verkar inom institutionen förhålla sig till det och ha det 

perspektivet i utformandet av sitt arbete och möjligen kunna effektivisera EU-samarbetet, 

eller avveckla det beroende av politiskt mål. 

Utöver identitet kopplat till europeisk integration kan detta bidra till den övergripande 

analysen av identitetens betydelse inom statsvetenskap och stärka socialkonstruktivism som 

teori inom internationella relationer där socialkonstruktivism och identiteters betydande har 

fått stå undan inom statsvetenskaplig forskning.12 

1.5. Disposition 

Arbetet börjar med en operationalisering av de huvudsakliga begreppen jag kommer använda 

mig av. Därefter lägger jag fram bakgrund om tidigare forskning rörande min frågeställning 

och mitt ämnesval. Efter det presenterar jag min metod som kommer att vara en kritisk 

diskursanalys. I resultatet utför jag en diskursanalys på fyra olika material som jag sedan 

analyserar och knyter an till mina valda teorier. Slutligen sammanställer jag en slutsats där jag 

utifrån min diskursanalys och tidigare forskning svarar precist på min frågeställning kopplat 

till arbetets syfte. 

2. Tidigare forskning och teori 

Definitionen som är gjord av de grundläggande begreppen är en sammanställning från hur 

dessa nyckelbegrepp har använts genom den litteratur jag utgår ifrån i mitt teoriavsnitt. 

2.1. Centrala begrepp 

Genom min analys har jag fyra centrala begrepp som min analys kretsar kring. Dessa är 

hämtade och definierade utifrån Thomas Risses och Catherine E. De Vries teorier som min 

utgångspunkt i arbetet. Teorierna utvecklar jag i ett senare kapitel men dessa begrepp är så 

                                                           
12 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 128 - 129 
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centrala att de bör förklaras tidigt i arbetet så det blir tydligt vad jag utgår ifrån. Begreppen är 

följande; 

Nationell identitet innebär om medborgaren identifierar sig som sitt primära land denne är 

folkbokförd i. Till exempel att en italienare som bor i Italien ser på sig själv som endast 

italienare och inte som europé. Här är den egna nationens historia, nutid och framtid i fokus 

och av intresse. Den egna nationen ses som suverän och självständig och dess kultur, 

traditioner, politiska system och generella suveränitet ska bevaras och skyddas. Det råder en 

ovilja till att överlåta makt och beslutsrätt till en transnationell, överstatlig institution.  

Transnationell identitet innebär att medborgaren identifierar sig antingen endast som europé 

eller som det land denne är folkbokförd i till exempel en svensk medborgare som bor i 

Sverige kan identifiera sig endast som EU-medborgare eller som både svensk och europé 

samtidigt. Här finns en positiv anda gentemot gemensamma transnationella politiska system 

och det finns en syn om att en gemensam europeisk kultur och historia finns och att politiska 

lösningar kan beslutas om transnationellt. Det läggs inte en tala om nationell suveränitet. 

Europeisk integration är samarbetet inom den Europeiska Unionen och utformningen för 

unionen, dess institutioner och den drivna politiken. En ökad europeisk integration innebär 

tätare samarbete mellan medlemsländerna, gemensamma politiska system, institutioner, 

förslag till exempel. Problemen är gemensamma och ska lösas ihop. Nationsgränser ska 

minska eller helt förlora betydelse och fokus ska vara på europeiskt medborgarskap som ger 

rättigheter, skyldigheter och friheter, inte nationella. Det sker ett skapande av en gemensam 

europeisk identitet och kultur. Minskad europeisk integration innebär ett mindre omfattande 

samarbete, mindre eller inga gemensamma institutioner, politiska förslag och politiska 

system. Statens egen suveränitet får ej hotas och gemensamma gränser och transnationella 

rättigheter ses skeptiskt eller helt negativt på. 

Euroscepticism är synen på den Europeiska Unionen som något negativt. Synen kan vara 

antingen att det EU-land en är folkbokförd i bör lämna EU helt eller att EU som 

grundläggande idé om bland annat tullunion är bra men det är ett stort missnöje med 

institutionerna och hur det fungerar i praktiken idag och att det bör ändras drastiskt till en 

minskad europeisk integration. De som är emot en ökad europeisk integration, för en minskad 

europeisk integration och trycker på den nationella identiteten tillhör de euroskeptiska.  

Politisk mobilisering handlar om hur partier, politiker, intresseorganisationer eller andra 

människor eller organisationer organiserar sig, skapar opinion, agerar för att få önskat politisk 
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agerande från väljare genom uppmaningar eller retorik som menas till att få medborgarna att 

tycka på ett visst sätt som kommer främja deras politiska arbete genom till exempel få fler 

röster. 

2.2. Thomas Risse om socialkonstruktivistiskt perspektiv på europeisk integration 

Den sociala miljö som människan befinner sig i skapar och definierar vilka människan är och 

dennes identitet och agerande samtidigt som människan via sitt agerande reproducerar och 

förändrar den sociala miljön runt omkring, detta är den mest fundamentala delen av 

socialkonstruktivism. Enligt den socialkonstruktivistiska teorin har inte aktörerna förbestämda 

intressen som till exempel rationalister som har en bestämd bild av vilka som är aktörer, vilka 

intressen de har och i vilken hierarki de står gentemot varandra. Socialkonstruktivism menar 

att intressena som de inblandade aktörerna har är kontextberoende till vilken social identitet 

aktören innehar och är föränderlig. Socialkonstruktivism tar inte heller ställning i hur 

hierarkin ser ut mellan de olika aktörerna till exempel staterna eller överstatliga aktörer som 

då den Europeiska Unionen. De olika politiska aktörerna inom EU skiftar sitt agerande, sina 

intressen, sin lojalitet efter vilken identitet dem känner att dem har. Detta utspelar sig väldigt 

tydligt på politikerna i den Europeiska Unionen som i olika grad skiftar eller vill hålla kvar 

sin identitet, sitt fokus och sin lojalitet gentemot den stat de kommer ifrån och i vissa fall 

representerar och den Europeiska Unionen som en ska arbeta för och vara en del av och 

skapa. På så sätt ändrar dem institutionen i sig då EU inte är en naturligt given union med en 

definitiv början utan en socialt konstruerad politisk union som ständigt konstrueras genom de 

olika aktörernas identiteter och intressen. 13 

Den socialkonstruktuvistiska logiken om aktörers handlingar beskriver mänskliga aktörers 

agerande som styrt av olika förväntningar och regler som associeras till bestämda identiteter 

och konkreta situationer. De mänskliga aktörerna försöker att göra det rätta utifrån deras 

koncept om sig själva (identitet) och situationen. Institutioner som EU ses inte som externa 

aktörer utan inkorporerade tillsammans med företag, nationella stater och andra 

intressegrupper i den sociala processen som konstruerar och blir konstruerad av 

institutionerna de alla agerar inom.14  

                                                           
13 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 128 - 134 
14 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 128 - 134 
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Enligt det essentialistiska synsättet på identitet är det direkt kopplat till medlemskap i olika 

etniska grupper och som att det är en del i nationsbyggandeprocessen som att kultur 

ensamstående avgjorde identitet. Med detta synsätt skulle inte en europeisk identitet vara 

möjlig om nationalitet var det enda som avgjorde vår identitet. Idag vet vi dock från empirisk 

forskning att människor innehar många olika sociala identiteter som samspelar med varandra 

eller yttrar sig vid olika sammanhang. Det fungerar inte så att den som känner sig identifiera 

som europé automatiskt identifierar sig mindre som sin nationalitet där denne är folkbokförd, 

till exempel Frankrike. Det går att känna sig som europé och samtidigt som fransk utan att 

lojaliteten till Frankrike eller någon annan gruppgemenskap minskar för att denne även 

identifierar sig som något annat. Den största klyftan bland EU-medborgare i sin identitet är de 

som exklusivt identifierar sig som sin hemnation och de som identifierar sig som både europé 

och efter sin hemnation. Det är denna klyfta som orsakar politisk dragning åt två olika håll 

gällande konkreta politiska utmaningar men även i det stora hela kring vilket håll den 

europeiska integrationen ska röra sig mot.15  

Unionen har haft två stora kriser (eurokrisen och flyktingmottagningen) och trots dessa kriser 

har påverkat förtroendet för den Europeiska Unionen som institution så har det inte förändrat 

EU-medborgarnas nationella eller transnationella identiteter. Däremot påverkar EU-

medborgarnas nationella eller transnationella identiteter deras syn på kriserna, på EU-som 

institution och hur de olika politiska lösningarna ska hanteras. Medborgarna med en 

transnationell identitet har visat en större vilja att visa solidaritet med andra EU-länder via till 

exempel finansiell hjälp till de länder som slogs hårdast av eurokrisen. De är även mer villiga 

att ha en transnationell välfärdspolitik. Medan de som endast har en nationell identitet visar 

starkt motstånd mot solidaritet mellan stater och en transnationell välfärdspolitik i EU. 

Medborgarnas identiteter påverkar också deras syn på invandrare och flyktingar. De med 

nationell identitet har i regel en främlingsfientlig hållning och fientlig attityd mot invandrare 

och flyktingar och att detta är en värderingsfråga hos dem snarare än att de är rädda för 

konkurrens på arbetsmarknaden. Medan de med transnationell identitet har en mer positiv syn 

på migration. Men i slutändan är det inte identiteten i sig som påverkar politiken utan det är 

hur politiker mobiliserar medborgarnas identiteter som skapar verklig påverkan på politisk 

riktning och europeisk integration. Denna typ av politisk mobilisering med fokus på identitet 

växte starkt under migrationskrisen där högerinriktade euroskeptiska partier där de fick fäste 

                                                           
15 Ibid, s. 134 - 145 
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bland medborgare med endast en nationell identitet. Detta då synen på migration och 

flyktingar är kopplat till vilken identitet medborgaren själv har (nationell eller transnationell). 

I den krisen var diskursen väldigt polariserande och ett stort fokus på vi och dem där det 

skedde en förstärkning av den egna nationella identiteten för att hindra den Europeiska 

Unionen från att integreras ytterligare till en multikulturell och öppen kosmopolitisk union. 

Denna kris var en strid kring nationell identitet och synen på hur den europeiska integrationen 

ska se ut. Den diskurs som drevs starkast var den som stärkte den nationella identiteten och 

gjorde att politiska rörelser och inflytande ökade hos dem som vill se minskad europeisk 

integration. EU-medborgarnas nationella eller transnationella identiteter påverkar alltså den 

europeiska integrationen utefter hur politiker och makthavare som själva har en nationell eller 

transnationell identitet mobiliserar sina väljare och använder sig av identitetsskapande 

diskurser för att driva sin poäng och vinna stöd och ökad makt och inflytande som de kan 

använda för att styra den europeiska integrationen åt önskat håll.16 

2.3. Catherine E. De Vries identitet och euroskeptisism 

Den allmänna opinionen har blivit en viktig faktor att ta hänsyn till vid undersökande av 

europeisk integration. Där är frågan om nationell eller transnationell identitet en viktig del av 

att förstå den allmänna opinionen. Den Europeiska Unionen handlar inte bara om en 

gemensam marknad utan om skapandet av en transnationell, europeisk identitet och en 

ömsesidig skyldighet gentemot varandra. Det finns två faktorer som anses vara det mest 

väsentliga för medborgarnas syn på hur den europeiska integrationen ska se ut. Dessa två 

faktorer är medborgarens känsla och anknytning gentemot sin hemnation och deras syn på 

människor från andra kulturer. Euroskeptisism sammanfaller med starka känslor av nationell 

identitet och stolthet över sin nationella identitet. Denna negativa syn på europeisk integration 

är starkast hos de människor som har sin nationella identitet som mest präglande del av deras 

identitet utan andra identiteter som en integrerad del av dem som person. Denna grupp av 

medborgare har också negativa attityder mot minoriteter och invandrare. De som har flera 

aspekter som skapar deras identitet eller som har levt i olika EU-länder är positiva mot 

europeisk integration. Däremot har andelen medborgare med nationella och transnationella 

                                                           
16 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 134 - 145 
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identiteter hållit sig stabil under en lång period och inte ändrats nämnvärt genom de kriser 

som unionen genomgått.17  

Samtidigt som euroskeptiska partier och även de partier som vill att sin nation helt ska lämna 

den Europeiska Unionen gjorde en enorm framgång i valet för Europaparlamentet år 2014. 

Finns det alltså ingen koppling mellan medborgarnas nationella eller transnationella identitet 

och hur de röstar? Jo det kan vara så att denna känsla av nationell eller transnationell identitet 

måste aktiveras av politiker för att medborgarna ska mobiliseras och agera därefter. Till 

exempel har euroskeptiska partier i Nederländerna ökat markant samtidigt som andelen 

medborgare som exklusivt har en nationell identitet har minskat. Däremot har den politiska 

mobilisering som anspelar på nationell identitet, vikten av den och förstärkningen av den ökat. 

Vilket har gjort att medborgare som identifierar sig med en stark nationell identitet har gett 

dessa euroskeptiska och högerextrema partier sina röster och därmed ett ökat politiskt 

inflytande som påverkar den europeiska integrationen.18 

3. Metod 

3.1. Val av teori 

Socialkonstruktivism och identitet som betydande faktor inom politiskt inflytande är en 

infallsvinkel som inte har fått lika stort utrymme som andra teorier inom internationell politik 

och internationella relationer.19 Samtidigt så är den Europeiska Unionen en unik transnationell 

politisk organisation och i ständig förändring. Detta har gjort att det finns mycket att 

undersöka gällande dessa fenomen och med den socialkonstruktuvistiska utgångspunkten. I 

mitt val av material har jag försökt avväga mellan kriterierna att det ska vara så nära min 

frågeställning som möjligt och så nytt material som möjligt. Under tiden som jag sökte efter 

tidigare forskning märkte jag att Thomas Risse var dominant inom området av den 

socialkonstruktuvistiska teorin och europeisk integration. I boken European Integration 

Theory skriver han ett omfattande kapitel om socialkonstruktivism som teori i internationella 

relationer och fokuserar extra på europeisk integration. Därför kommer mycket av min analys 

koppla till honom och hans teorier. Catherine E. De Vries skriver en väldigt högaktuell och 

uppdaterad bok utgiven 2018 som heter Euroscepticism and the Future of European 

                                                           
17 De Vries, E. Catherine, Euroscepticism and the Future of European Integration, 2018, What is the Matter with 
Europe? 
18 Ibid 
19 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 128 - 129 
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Integration vilket på ett bra sätt tar in opinionen bland medborgarna och hur det påverkar den 

Europeiska Unionen och europeisk integration i kapitel 1 What is the matter with Europe? 

Behandlar hon med mest tyngd medborgarnas identitet och dess inverkan på europeisk 

integration. Dessa två skrifter kommer jag att lägga största delen av min teoretiska anknytning 

till då de är mest för mitt syfte relevanta, omfattande och uppdaterade. Jag kommer dock även 

hänvisa till annan relevant litteratur i min analys men det är dessa två som jag utgår ifrån vid 

skapandet av min operationalisering av nyckelbegreppen och vid skapandet av mitt 

analysschema för diskursanalysen.  

3.2. Definition av centrala begrepp 

De centrala begreppen i detta arbete som jag listat i kapitel 1.5. är nationell identitet, 

transnationell identitet, europeisk integration, euroskeptisism och politisk mobilisering. Dessa 

har jag definierat i teorikapitlet. För att tydliggöra vad det är jag analyserar och utgår ifrån i 

min behandling av dessa begrepp. Detta gör jag för att uppnå en god begreppsvaliditet. Jag 

väljer att använda mig av begreppen på samma sätt som de har används i de teorier jag utgår 

ifrån.20 

3.3. Diskursanalys 

 Begreppet diskurs och metoden diskursanalys vilar på socialkonstruktivistisk grund och är 

därför en lämplig metod i en socialkonstruktivistisk analys om identitetsskapande och dess 

påverkan på europeisk integration. Ett exempel där diskursanalyser lämpar sig väldigt bra är i 

analysen av konsekvenser från konstruerandet av olika nationella identiteter och hur världen 

konstrueras i nationalstater. Detta är relevant i analysen av konstruerandet av en transnationell 

union och hur de nationella eller transnationella identiteterna har inflytande över den unionens 

utveckling och integration. Genom att utföra diskursanalyser synliggör en bl.a. språkets roll i 

konstruerande av omvärlden, de sanningar människan skapar i sina kontexter som i sin tur 

skapar deras identiteter, intressen och ageranden. Världsbilderna som människor har skapas i 

sociala processer och formar den sociala handlingen vilket ger konsekvenser på samhället 

enligt det diskursanalytiska synsättet. Det finns ingen naturligt given sanning, verklighet eller 

sätt att leva utan allt bildas via människans konstruktion i sociala kontext där normer, regler, 

levnadssätt, normativa eftersträvanden m.m. är föränderligt, de kan befästas och reproduceras 

via människans agerande och det kan förändras via det. Språket som använder är en väsentlig 

                                                           
20 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2015, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, s. 56 - 59 
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del utav detta skapande, förändrande och reproducerande. Via diskursanalys kan vi synliggöra 

de olika processernas betydelse och påverkan på valda fenomen. I detta arbete ska jag 

analysera nationella och transnationella identiteter som EU-medborgare har och hur det 

påverkar fenomenet europeisk integration.21  

En europeisk identitet, precis som vilken annan identitet som helst är inget naturligt givet som 

bara finns utan det är något som ständigt konstrueras via sociala praktiker och därför är det 

nödvändigt att utföra diskursanalyser då det är att analysera hur dessa konstruktioner blir 

till.22 

Det finns olika diskursanalytiska angreppssätt diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. Dessa angreppssätt skiljer sig åt i teoretisk utgångspunkt och metodologiskt 

och lämpar sig olika bra för olika typer av syften. Jag kommer att använda mig av 

angreppssättet kritisk diskursanalys och motiverar det valet nedan. 

3.3.1 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är ett brett angreppssätt men som har fem gemensamma drag vilka är att 

diskursiva, lingvistiska praktiker är en viktig del av skapandet av vår sociala värld med 

innebärande sociala identiteter och relati-oner samt så är vår sociala värld, relationer och 

identiteter en skapande effekt på diskursen. Det är något som ömsesidigt påverkar, skapar, 

förändrar, reproducerar varandra. Men fokuset är att analysera den lingvistik-diskursiva 

praktiken. Men det finns fenomen som inte är lingvistik-diskursiva. Att det finns en diskurs 

som ej är lingvistisk och att diskursen skapar och påverkar sociala fenomen som beteende, 

relationer, identiteter med mera men även ömsesidigt blir påverkad av dessa sociala fenomen 

är två av de gemensamma dragen. Denna typ av diskursanalys fokuserar på en konkret 

lingvistisk textanalys av språkbruket i socialt samspel vilket skiljer den från diskursteori som 

inte systematiskt studerar empirin av språkbruk och diskursiv psykologi som fokuserar på 

retoriska och inte lingvistiska studier. Detta angreppssätt har utgångspunkten att dessa 

diskursiva praktiker både skapar och reproducerar social ojämlikhet mellan till exempel olika 

etniciteter, kön, minoriteter och majoriteten. Dessa effekter av social ojämlikhet och 

missförhållanden i maktstrukturer i samhället kallas för ideologiska effekter. På så sätt har 

den kritiska diskursanalysen ett syfte att belysa dessa ojämlika maktförhållanden för att det 

ska kunna behandlas och bidra till en social förändring mot jämlikhet. Kritisk diskursanalys är 

                                                           
21 Jørgensen, Winther, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 7 - 30 
22 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 138 
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med andra ord inte politiskt neutral utan ställer sig på den undertrycktes sida och vill via detta 

angreppssätt vara en del av kampen mot social rättvisa och jämlikhet. Detta görs då via att 

synliggöra språkbrukets roll i de ojämlika maktförhållandena och på så sätt kunna förändra 

den.23 

Eftersom teorin säger att identitet, beteende, normer och regler är något som skapas i social 

interaktion där den lingvistiska diskursen och de sociala fenomen ömsesidigt påverkar 

varandra samt att de som har en nationell identitet och de politiker som mobiliserar de med 

nationell identitet gör det genom ett vi och dem – retorik präglad av främlingsfientlighet och 

en negativ inställning mot minoriteter och invandrare är den kritiska diskursanalysen ett 

passande angreppssätt för att besvara på min fråga. 

De kommunikativa händelser som kritisk diskursanalys angriper har tre dimensioner; texten, 

den diskursiva praktiken där textkonsumtion och textproduktion skapas och slutligen den 

sociala praktiken. Dessa dimensioner ska vara närvarande vid en kritisk diskursanalys vilket 

innebär att jag kommer att kolla på textens egenskaper, processerna som är bundna till textens 

konsumtion och produktion och den större mer övergripande sociala praktik som den 

analyserade texten är en del av.24 

Jag kommer att utföra en detaljerad och noggrann analys av texternas kvaliteter genom ett 

analysschema som jag presenterar i kapitel 3.3.3. för att se hur diskurserna besannas textuellt. 

På så sätt kan jag motivera mitt sätt att förstå och tolka texternas innehåll och hur jag 

analyserar dem samt vilka slutsatser jag drar från min analys.  Utifrån Faircloughs fem 

verktyg ska jag bygga mitt analysschema ska jag analysera texterna. Dessa fem verktyg är; 

interaktionell kontroll, etos, metaforer, ordval och grammatik.25 

Interaktionell kontroll är maktordningen mellan utsändaren och mottagaren, vem bestämmer 

agendan? Etos är hur identiteterna blir konstruerade genom språket. Grammatik studeras via 

transitivitet och modalitet. Genom att utföra en analys på transitivitet undersöks hur 

förhållandet mellan olika subjekt och objekt målas upp till olika händelser och processer, hur 

de kopplas ihop eller inte kopplas ihop. Det är här de ideologiska konsekvenserna analyseras 

och synliggörs. Modaliteten är hur utsändaren ställer sig till de olika påståendena och på så 

sätt binder sig till olika utsägelser vilket ger konsekvenser för sociala relationer och till 

                                                           
23 Jørgensen, Winther, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 66 - 70 
24 Ibid, s. 74 
25 Ibid, s. 87  
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konstruerandet av den bild som ses som sanningen. Detta presenterar jag i resultatets 

underrubriker 4.1. – 4 4.26  

Den diskursiva praktiken analyseras genom att en analys görs på hur den produceras och 

konsumeras. Den sociala praktiken är den yttersta delen av Faircloughs tredimensionella 

modell för diskursanalys. Det är här vi ser hur diskursen påverkar, konstruerar, reproducerar 

de maktförhållanden som finns i samhället och de olika sociala normer, identiteter, regler och 

beteenden som råder. Här blir arbetet politiskt och kritiskt. Det är i denna del som de 

teoretiska redskapen behöver användas och kopplas in för att kunna tolka och förklara 

diskursanalysen och komma fram till slutsatser, detta presenteras i resultatets underkapitel 

4.3. som heter analys.27  

3.3.2. Vald empiri för den kritiska diskursanalysen 

Thomas Risse skriver om den socialkonstruktuvistiska teorin och menar att identitet är 

väsentligt i skapandet av normer, regler, kultur, hur människan uttrycker sig och styr 

människans agerande samt att identitet är något som skapas på grund av normer, regler, 

kultur, hur människan uttrycker sig och agerar. Risse påstår att identitet har varit väsentlig i 

hur olika kriser har hanterats inom den Europeiska Unionen och att olika partier och politiker 

mobiliserar väljare genom att använda sig av identitetsbildande språk för att få väljarna att 

känna mer för EU eller mot EU beroende av vilka politiska mål de har. Catherine D. Vries 

menar att det är den politiska mobiliseringen av nationell eller transnationell identitet som är 

avgörande för utvecklingen av den Europeiska Unionen eftersom det är den mobiliseringen av 

identiteter som har styrt medborgarnas agerande och gjort att partier har lockat till sig röster.  

Eftersom politisk mobilisering är väldigt central i identitetens påverkan av den europeiska 

integrationen väljer jag att utföra diskursanalys på material som just har politiska budskap 

som syftar till att mobilisera väljare för att se huruvida det är så att mobilisering kring 

identitet sker. 

Min diskursanalys kommer bestå av bland annat en kampanjsida från kampanjgruppen Vote 

Leave take Control som var en kampanj för britterna att rösta för att lämna den Europeiska 

Unionen där har de en sida som förklarar varför en bör rösta för att lämna unionen, det är 

denna jag tänker inkludera i min analys.  

                                                           
26 Jørgensen, Winther, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 87 - 88 
27 Ibid, s. 90 
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En intervju med Marine Le Pen, partiledare för det euroskeptiska högerextremistiska partiet 

Rassemblent National som hon utförde i tidningen der Spiegel kring EU kommer vara mitt 

andra material i diskursanalysen. 

För att se diskursen även kring de som ser positivt på europeisk integration kommer jag att ha 

med en debatt-artikel skriven av Frankrikes president Emmanuel Macron och svenska partiet 

Liberalernas EU-kampanjsida. 

Genom att utföra diskursanalys på detta material får jag en bild av hur både de som är för och 

emot europeisk integration använder sig av identitetsbildande språk för att mobilisera EU-

medborgarna till sin politiska fördel. Det är ett medvetet val att ha både från en organisations 

kampanj och sedan från en enskild politiker från båda sidorna av önskad ökad respektive 

minskad europeisk integration för att få en bredd av olika typer av utsändare kring politisk 

mobilisering. 

3.3.3. Analysschema 

För att utföra min diskursanalys kommer jag att utgå ifrån ett semi strukturerat analysschema. 

Jag kommer att kolla efter vissa förutbestämda innehållskategorier som jag letar efter i mitt 

valda material. Uppkommer det något intressant eller betydelsefullt mönster i texterna som 

har av vikt för att jag ska kunna svara på min frågeställning men jag inte har den med i mina 

förutbestämda innehållskategorier kommer mina förutbestämda kategorier att anpassas för att 

på bättre sätt motsvara innehållet i mitt analyserade material. De kategorier jag utgår ifrån är 

baserade på Faircloughs fem verktyg för att utföra en analys på textmaterialet grundat i hans 

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys.  

Dessa innehållskategorier jag utgår ifrån är följande; 

Förutbestämda kategorier 

1. Mottagarens tillskrivna identitet 

1.1. Nationell identitet tillskrivs 

1.2. Transnationell identitet tillskrivs 

2. Framställning av europeisk integration 

2.1. Attityd till ökad europeisk integration 

2.2. Attityd till minskad europeisk integration 

Fokuset kommer att ligga kring de centrala begrepp jag analyserar, nationell identitet, 

transnationell identitet, europeisk integration, euroskeptisism och politisk mobilisering. På 
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vilket sätt tillskrivs läsaren en nationell eller transnationell identitet? Tillskrivs läsaren endast 

som en nationell identitet, transnationalitet eller en blandning? Hur då? Hur kopplas det till 

hur sändaren uppmanar mottagaren att känna och tycka kring europeisk integration? Hur 

framställs europeisk integration, som något som utsändaren anser är normativt strävbart om 

det ökar eller minskar? Hur kan vi se euroskeptisismens i dessa material? Vilka kopplingar 

finns mellan dessa begrepp, hur hör de ihop? Det är detta jag kommer att titta efter i det 

analyserade materialet. 

3.4. Kritisk metoddiskussion 

Min diskursanalys kommer att svara på hur politisk mobilisering sker via nationellt eller 

transnationellt identitetsskapande. Det går att ge kritik mot det och säga att det inte svarar på 

uppsatsens frågeställning eller syfte. I min analys kommer jag dock att koppla min 

diskursanalys till min teoretiska utgångspunkt som argumenterar för att det är denna politiska 

mobilisering som skapar och stärker medborgarnas nationella eller transnationella identiteter 

som i sin tur påverkar den europeisk integrationen. 

4. Resultat 

Under detta kapitel kommer min diskursanalys att utförda på min valda empiri. Jag har valt 

två exempel från de som önskar sig mindre europeisk integration och två exempel från de som 

önskar sig ökad europeisk integration. Detta har jag gjort dels för att det stärker min analys 

och mina slutsatser att ha fler exempel men också för att se skillnaden – om det finns någon – 

mellan hur en enskild persons diskurs är och en organisatorisk, om diskursen skiljer sig 

beroende på typ av utsändare. 

4.1. Vote Leave take Control – Kampanjsida 

Vote Leave är en kampanj för att få de brittiska medborgarna att rösta för att lämna den 

Europeiska Unionen som det skedde en folkomröstning om den 23 juni 2016. Omröstningen 

gav resultatet där den sidan som ville lämna unionen vann. I skrivande stund har 

Storbritannien fortfarande inte lämnat unionen men processen är pågående. 

Materialet jag kommer analysera i detta kapitel är Vote Leaves kampanjhemsida utifrån 

Faircloughs verktyg i den tredimensionella modellen för kritisk diskursanalys. 

4.1.1. Mottagarens tillskrivna identitet - interaktionell kontroll, etos 

Denna kampanj riktar sig till medborgarna i Storbritannien eftersom det är dessa som är 

berörda och kommer att delta i valet om Storbritanniens framtid i den Europeiska Unionen. 
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Kampanjen skapar väldigt starkt två olika identiteter där EU och läsaren skiljs åt. ”Why 

should we vote leave on 23 June?”, ”We will be in charge…”, ”We will be able to save…”, 

”Our boarders…”, ”We stop handing over 350 million pounds a week to Brussels”, ”We free 

our buisnesses…”. Läsaren är redan inkluderad på lämna-sidan. EU tas alltid upp som något 

negativt som detta we där läsaren inkluderas i, utsätts för.  

Den Europeiska Unionen målas upp som något separat från Storbritannien det pratas om we 

som är Storbritannien och EU som är något annat Storbritannien utsätts för på något sätt. 

Detta ger läsaren identiteten som någon som redan inte är en del av EU trots att EU just består 

av medlemsländerna som frivilligt är med. Läsaren tillskrivs en nationell, brittisk identitet och 

separeras tydligt om och om igen från den europeiska identiteten. De trycker även på 

Storbritanniens egna suveränitet genom att lista upp att de är den femte största ekonomin i 

världen, fjärde största militär, en av de fem permanenta medlemsländerna av FN:s 

säkerhetsråd bland annat och menar att de alltså inte behöver EU. 

4.1.2. Framställning av europeisk integration - transitivitet, modalitet 

Modaliteten i kampanjen är väldigt stark rakt igenom. Det är definitiva, bestämda påståenden 

om relationen mellan we – Great Britain där läsaren inkluderas och den Europeiska Unionen 

där unionen är det aktiva subjektet som utsätter det passiva offret, objektet, läsaren för 

negativa handlingar som missgynnar läsaren. De påstår bland annat att om medborgarna röstar 

för att stanna i den Europeiska Unionen innebär ”Permanent handing over £350 million a 

week to Brussels”, ”Permanent overruling of UK law by EU law and the EU Court”, 

”Permanent EU control of our trade and economy” och ”Permanent EU control of security 

and migration”. De erbjuder även en tjänst där läsaren kan smsa ett nummer och få mer 

information. Den tjänsten innebär att läsaren ska skicka ett sms med texten ”facts” till ett 

nummer. Informationen de delar ut kallas för fakta. Det är väldigt tydligt i ordvalen som 

kampanjen innehar att modaliteten är stark och de syftar till att framställa sitt budskap som 

ren och objektiva fakta, sanning.  

Ingenstans i kampanjens sida tas det upp något positivt som Storbritannien får ut av ett EU-

samarbete utan det hela målas upp som en stor kostnad där de betalar för andra länders 

misskötta finanser och politiska beslut där EU tvingar Storbritannien till olika kostsamma och 

skadliga saker. Exempel som tas upp som kostsamma saker Storbritannien blir tvingade till är 

att låta dem från andra EU-länder och flyktingar komma till landet och att de måste betala 

stora summor för att rädda länder som har euro som valuta. En valuta de kallar för ”failure”. 
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Genom att påstå att fem permanenta, negativa konsekvenser kommer att ske (se stycket över) 

om Storbritannien är kvar i unionen ökar de pressen på att rösta för att lämna nu som att detta 

vore deras enda chans att gå ur den Europeiska Unionen. Att den Europeiska Unionen är en 

frivillig union att gå med i med allt vad det innebär med deras system, regler och lagar samt 

att det är en Union som består av just medlemsländerna, inte något annat över det vilket 

innebär att Storbritannien är den Europeiska Unionen till viss del nämns inte alls. Unionen 

målas upp som något kostsamt och negativt 

4.2. Marine Le Pen – Intervju i der SPIEGEL 

Detta är en intervju med Marine Le Pen som är partiledare för det euroskeptiska 

högerextremistiska partiet Rassemblent National. Intervjun handlar om den europeiska 

unionen och utfördes 2014 efter hennes parti som då hette Front National hade gjort succé i 

valet för Europaparlamentet 2014.  

När Le Pen tillfrågas om hennes partis framgångar i valet till Europaparlamentet säger hon 

”The French wants to regain control of their own country. They want to determine the course 

of their own economy and their immigration policies. They want their own laws to take 

precedence over those of the European Union. The French have understood that the EU does 

not live up to the utopia they were sold. It has distance itself significantly from a democratic 

mode of operation.” När hon tillfrågas om hon vill förstöra Europa svarar hon; ”I want to 

destroy the EU, not Europe! I believe in a Europe of nation-states. […] But I don’t want this 

European Soviet Union.”. I intervjun svarar på påståendet om att hon vill ta sig till Bryssel för 

att slåss mot systemet, hennes svar lyder ”And why not? The EU is deeply harmful, it is an 

anti-democratic monster. I want to prevent it from becomming fatter, from continuing to 

breathe, from grabbing everything with its paws and from extending its tentacles into all areas 

of our legislation. In our glorious history, millions have died to ensure that our country 

remains free. Today we are simply allowing our right to self-determination to be stolen from 

us.” 

4.2.1. Mottagarens tillskrivna identitet – interaktionell kontroll, etos 

Det är några citat ur intervjun som är karaktäriserande för den diskurs som Le Pen driver. Hon 

deltar i en intervju här och talar till en bred publik, intervjun är ursprungligen gjord för en 

tysk tidning kallad der SPIEGEL men den översätts och publiceras även i EUnews. 

Mottagarna är alltså av blandad nationalitet och hon vänder sig inte till någon specifikt men 

väljer att säga att hon representerar det franska folket. Hennes parti vann 25 % av rösterna 
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men hon pratar för hela franska folket när hon påstår vad de vill och känner som visas i de 

utdragna citaten ovan. Hon trycker på nationalistisk identitet även om hon inte tillskriver den 

direkt till mottagaren men hon är en fransk politiker som påstår sig arbeta för det franska 

folket och dem tillskriver hon en stark nationell identitet. Någon form av transnationell 

identitet lyfts inte upp alls utan hon, likt Vote Leave kampanjen skiljer sin nations 

medborgares identiteter starkt från EU till den nationella. Hon skiljer Frankrike och 

fransmännen helt från den Europeiska unionen genom att skilja Frankrike från EU väldigt 

tydligt. Le Pen sager;” The French wants to regain control of their own country. […] their 

own economy […] their immigration policies […] their own laws […] our legislation.” Det 

talas inte om någon gemensam ekonomi, lagar och system utan hon trycker på att de franska 

medborgarna vill ha sina eget system och egen politik, utan EU. När hon pratar om Frankrike 

så beskriver hon deras historia som ärorik/underbar och något som EU förstör. Hon säger 

även bokstavligen att hon vill att Europa ska bestå utav nationella stater och detta 

transnationella politiska projekt EU som hon kallar för Europeisk Sovjetunionen är något hon 

vill förgöra.   

 

4.2.2. Framställning av europeisk integration – transitivitet, modalitet 

Under intervjuns gång är det helt tydligt att Marine Le Pen är emot europeisk integration och 

vill att det politiska samarbetet kallat för den Europeiska Unionen ska upphöra helt. Hon säger 

att hon vill förgöra EU, kallar EU för ett anti-demokratiskt monster som sprider sina tassar 

och tentakler och ror åt sig så mycket den kan. Frankrike målas upp som ett offer som den 

Europeiska Unionen utnyttjar och förstör. La Pens uppdrag är att förstöra den Europeiska 

Unionen och rädda Frankrike ur denna skadliga union, det är hela motivet med hennes 

engagemang i Europaparlamentet. Gällande transitivitet menar hon att Frankrike har fått 

negativa ekonomiska konsekvenser och förlorat demokratiskt inflytande detta menar hon att 

den Europeiska Unionen är ansvarig för eftersom beslutsfattande sker i Bryssel och EU:s 

institutioner och inte direkt av fransmän i Frankrike. Angående modaliteten använder Le Pen 

sig av ett direkt språk med starka direkta påståenden om vad EU är, hur skadligt och anti-

demokratiskt det är. Däremot finns det inget direkt underlägg i form av exempelvis exempel 

eller fakta för hennes påståenden om EU som ett antidemokratiskt monster som hon lägger 

fram. 
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4.3. Liberalerna – EU-kampanjsida  

Liberalerna är ett svenskt riksdagsparti som i senaste valet till Europaparlamentet fick 9,91%. 

Det är ett parti som menar att de är de mest EU-vänliga partiet i Sverige och vill kraftigt öka 

den europeiska integrationen i och med tätare och utökat samarbete i den Europeiska 

Unionen. Det är deras kampanjsida inför valet för Europaparlamentet 2019 som jag använder 

mig av som underlag för min diskursanalys.  

Även om hemsidan är riktad mot dem i Sverige med rösträtt i Europaparlamentsvalet är det 

första som möter besökaren en bild på EU-flaggan och orden ”YES, OUI, JA!” som står i 

mitten av flaggan inför alla stjärnorna. Därefter som kort inledning innan argumentationen 

börjar står det ”Rösta för Europa. Säg ja till mer samarbete, öppenhet och en europeisk 

framtid.”. Ett stycke som är karaktäriserande för deras diskurs är följande; ”Tack vare EU-

samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. Dessutom blir vårt hörn av 

världen fredligare och tryggare. Tillsammans blir vi europeiska länder en stark kraft i världen 

och en röst att räkna med. Det är därför Liberaler säger JA till Europa när andra tvekar, klagar 

eller vill backa ur. Vi vill tvärtom ha mer samarbete. För det är bara tillsammans med andra 

som vi kan lösa de riktigt stora frågorna: klimatkrisen, säkerheten, jobben, 

brottsbekämpningen och vårt gemensamma ansvar för världens flyktingar.”  

4.3.1. Mottagarens tillskrivna identitet - interaktionell kontroll, etos 

Ordet Sverige och svenskar nämns bara en gång var, i samma mening och det är meningen 

”Inför Euron som valuta i Sverige – det tjänar svenska konsumenter och företag på”. Utöver 

detta nämns ingen nationalitet eller nation utan det talas om ”en europeisk framtid”, 

”tillsammans blir vi europeiska länder”, ”vårt hörn av världen”, ”gemensamma beslut”, ”en 

europeisk framtid där vi löser utmaningarna tillsammans”. Ordvalen är väldigt inkluderande 

och fokus ligger på transnationalitet. Politiska frågor som är våra gemensamma, även 

gemensamt ansvar. ”Men över hela Europa är vi många som vill annat.”, ”En hållbar framtid 

skapar vi tillsammans”, när det talas om vi och oss inkluderas hela Europa och detta främjar 

känslan av en gemensam europeisk identitet, en transnationell identitet.  

4.3.2. Framställning av europeisk integration - transitivitet, modalitet 

Liberalerna säger direkt ja att dem vill ha mer samarbete och förena politiska områden till en 

gemensam transnationell politik. De hävdar med stark modalitet att det är positivt för alla i 

Europa med en ökad europeisk integration. Att medborgare i EU kan resa, jobba och plugga i 

hela Europa uppmålas som något positivt som samarbetet gett. Samt att det är fredligare och 
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tryggare ur en säkerhetspolitisk aspekt att ha ett tätt samarbete. I Liberalernas material målas 

nationalister upp som några som sprider hat, lögner och rädsla och att de friheter som idag 

finns i Europa kommer försvinna om de får makt och den europeiska integrationen minskar 

eller försvinner helt. 

4.4. Emmanuel Macron – Debattartikel 

Emmanuel Macron som är Frankrikes president skriver en debattartikel som han riktar till 

medborgare i hela Europa. Den översätts och publiceras i tidskrifter över hela den Europeiska 

Unionen. Macron börjar sin debattartikel med ”Medborgare i Europa, när jag nu tar mig 

friheten att vända mig direkt till er, är det inte bara med anledning av vår gemensamma 

historia och värderingar. Det beror på att läget är akut. EU-valen, som hålls om några veckor, 

blir avgörande för Europas framtid. Sedan andra världskriget har Europa aldrig behövts så 

mycket. Endå har Europa aldrig varit i lika stor fara.”, några karaktäriserande citat relevanta 

för min analys är uttryck som ”Brexit är en symbol för detta. En symbol för krisen i Europa, 

som inte kunnat uppfylla folkets behov av skydd i samtida krissituationer. Men också en 

symbol för den europeiska fällan. Fällan är att inte tillhöra till Europeiska unionen; fällan är 

de lögner och den ansvarslöshet som kan förstöra unionen.”, ”Inför dessa manipulationer 

måste vi så starka. Vara stolta och klarsynta och förklara vad Europa är. Nämligen en 

historisk framgång: en ödelagd kontinent som försonades i ett aldrig tidigare skådat projekt 

för fred, välstånd och frihet.” Följt av olika politiska förslag kring hur den Europeiska 

unionen bör arbeta framåt med gemensamma lösningar, en ökad europeisk integration. 

4.4.1. Mottagarens tillskrivna identitet - interaktionell kontroll, etos 

Emmanuel Macron vänder sig till alla medborgare i EU och inkluderar dem och skapar direkt 

en gemensam, transnationell, europeisk identitet. Han trycker på att vi har en gemensam 

historia och gemensamma värderingar, något som är centralt i identitetsskapande och 

skapande av en känsla av gemenskap. När Macron talar om vi och oss inkluderar han alla EU-

medborgare. Han påstår att ett nationalistiskt tillbakadragande skulle vara skadligt. ”Det är 

den europeiska civilisationen som förenar oss, som ger oss frihet och skydd.” skriver 

Frankrikes president i sitt debattinlägg. Det läggs mycket fokus på politik och lösningar som 

kallas för europeiska och genom att framställa olika samhällsproblem och politiska 

utmaningar som något gemensamt problem som behöver gemensamma lösningar ökar känslan 

av gemenskap och då även en gemensam identitet. Läsaren identifieras som europé och som 

en del av Europa och med europeiska problem som kräver europeiska lösningar. Nationalism 
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och nationell identitet tas inte upp som något positivt utan nationalism tas upp som något 

skadligt och tillbakasträvande. 

4.4.2. Framställning av europeisk integration - transitivitet, modalitet 

Macron argumenterar kraftigt för en ökad europeisk integration. De problem som råder just 

nu menar han att medlemsländerna måste hantera gemensamt och föreslår till exempel 

gemensamma sociala reformer, en europeisk minimilön, ett inrättande av en europeisk byrå 

med mera. Politiska frågor som har legat på nationell nivå vill han flytta till EU-nivå vilket är 

en tydlig strävan mot en ökad europeisk integration. Macron hävdar att de som vill minska 

europeisk integration genom minskat samarbete eller utträde ur eller upplösning av unionen 

manipulerar och sprider skadliga lögner som kommer ge negativa konsekvenser. De negativa 

konsekvenser som en minskad europeisk integration skulle innebära hävdar han är bland 

annat finansiella kriser och en oförmåga att klara sig mot stormakternas aggressiva strategier. 

Förbättrad internetanslutning, bättre vägar, renoverade skolor är ytterligare exempel som 

presenteras som ett direkt resultat av det europeiska samarbetet. 

4.5. Analys – interaktionell kontroll, etos, transivitet, modalitet 

Jag har nu presenterat via olika exempel hur identitetsskapandet används i diskussion om 

europeisk integration. Men vad innebär dessa identitetskapande diskurser och hur påverkar 

det faktiskt den europeiska integrationen? Det ska jag gå igenom här genom att ta det jag 

hittat i min diskursanalys där jag analyserat texten och göra den slutgiltiga analysen om 

diskursiv praktik genom att koppla det som står texterna till främst mina valda teorier av 

Thomas Risse och Catherine E. De Vries. 

Viljan som de europeiska medborgarna har till att vilja ha en ökad europeisk integration eller 

minskad europeisk integration skiljer sig åt markant mellan de som identifierar sig med en 

transnationell identitet där identiteten som europé ingår tillsammans med sin nationella 

identitet och dem som exklusivt identifierar sig som sin nationella identitet. De med 

transnationell identitet är mer positivt inställda till en ökad europeisk integration, mer 

samarbete över fler politiska frågor, solidariskt agerande mellan medlemsstater i kriser och 

liknande. Medborgarna med nationell identitet endast är inte positiva till en sådan utveckling. 

De med endast nationell identitet är också mer fientliga mot invandrare och människor från 

andra länder.28 De två typerna av identitetsskapande diskurser driver också olika sanningar 

                                                           
28 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 137 - 140 
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om vad den Europeiska Unionen är och vilka effekter det politiska samarbetet ger för 

medlemsländerna. Skillnaden i önskad politisk riktning gällande europeisk integration hör 

tydligt ihop med vilken typ av identitet som utsändaren försöker skapa där de exempel jag 

tagit och utfört en diskursanalys på stämmer väl överens med teorin.  

De Vries menar att eftersom medborgarnas känsla av identitet har mer eller mindre jämt varit 

densamma men trots det har euroskeptiska partier ökat drastiskt och detta beror på att det 

handlar om att känslan av nationell eller transnationell identitet ska aktiveras för att börja 

påverka politiken. Genom att politiker börjar driva en politik som är anti-islam, anti-EU och 

anti-migranter och trycka på nationell identitet kan dessa politiker och deras nå enorma 

framgångar och få ökat representation. De mobiliserar de som identifierar sig exklusivt 

nationellt. Så andelen av dem som har en exklusivt nationell identitet behöver inte öka för att 

nationalistiska, högerextrema partier ökar menar De Vries. Det handlar om att den gruppen av 

väljare (väljare med nationell identitet) mobiliseras till dessa partier genom att politikerna får 

dem att känna att nationen är stark och bra och att de har en stark anknytning till den. Sedan 

ska politikerna få det att kännas som att ett EU-medlemskap är något som dem, tillsammans 

med sin nation, förlorar på.29 

Det är väldigt tydligt att både Marine Le Pen i sin intervju och Vote Leaves kampanjsida 

driver en diskurs som stärker den nationella identiteten samtidigt som de driver en anti-EU 

och främlingsfientlig diskurs. I båda exemplen lyfts den egna nationen som stark och 

enastående där den Europeiska Unionen på flera många sätt starkt porträtteras som en affär 

den egna nationen förlorar på. Vote Leaves kampanjsida har en hel ruta som heter ”Great 

Britain is a great country” och nämner den egna nationens suveränitet i flera punkter till 

exempel om deras ekonomi, militär, universitet. Resterande information om sidan handlar om 

hur medlemskapet i EU kostar enorma summor, som de annars kunde lagt på sin egen nation 

och att de förlorar makt över sina lagar och sitt land. Det lades även stor vikt vid att 

medlemskapet i EU gav dem många migranter och detta var då något negativt som de skulle 

slippa om de fick igenom ett utträde ur den Europeiska Unionen. Le Pen lyfter Frankrike i sin 

intervju och säger saker som ”In our glorious history” samtidigt som även hon målar upp EU 

som något skadligt som förstör Frankrike på flera olika sätt bland annat ekonomiskt, genom 

att de själva inte får reglera migrationen i och med öppna gränser och övriga brister i 

självbestämmande. Den Europeiska Unionen är ett monster säger Le Penn, ett monster hon 

                                                           
29 De Vries, E. Catherine, Euroscepticism and the Future of European Integration, 2018, What is the Matter with 
Europe? 
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ska förgöra. Macron och Liberalerna målar istället upp den Europeiska Unionen som en 

framgångssaga som garanterar fred, fri rörlighet, frihet, en stark ekonomi, en röst för 

demokratin. De nämner nationalister som den farliga fienden med lögner som kommer skapa 

problem som tar bort allt det positiva EU har fört med sig och som vi kommer att förlora om 

de får ökat inflytande. 

För att ha en känsla av gemenskap och bygga upp en gemensam identitet krävs det 

traditionellt sett någon form av homogenitet, äkta eller inbillad. Denna gemenskap kan vara 

delad kultur, värderingar, etnicitet. Känslan av gemenskap som skapar en identitet går att 

konstruera och det går även att göra från politiskt håll. Det är detta Le Penn och Vote Leave 

gör i sin diskurs när de försöker förena sin nation och stärka den nationella identiteten genom 

att trycka på positiva gemensamma fenomen de delar som en gemensam historia och egen 

suviränitet. Även Macron trycker starkt på detta när han i sin debattartikel talar om en 

gemensam europeisk historia, gemensamma europeiska värderingar. Liberalernas 

kampanjsida talar också om gemensamma värderingar när de talar om dem i Europa som vill 

annat än gå mot nationalistiska vägval, de målar upp kontinenten och medborgarna i den som 

en gemensam enhet. För att skapa en politisk känsla av gemenskap krävs det att politiker och 

partier får individerna att känna att de på kollektiv nivå blir representerade. Le Penn och Vote 

Leave menar sig representera folket och vilja skydda dessa från det onda som EU utsätter dem 

för. Detta skapar en psykisk känsla av gemenskap och präglar då identiteten.30 

Då den Europeiska Unionen som sagt står splittrad i vilken väg den europeiska integrationen 

ska ta och hur hela det politiska projektet ska se ut och bör agera brister den institutionen 

gällande homogenitet. Det finns egentligen i praktiken inte gemensamma värderingar och 

historiskt sett har de europeiska länderna stridit mot varandra. Även om den Europeiska 

Unionen påstår sig ha vissa gemensamma värderingar rent formellt så visas det att detta inte 

är något som fungerar i praktiken.31 Detta ser medborgarna och detta skapar då svårigheten att 

bilda en gemenskap och en gemensam identitet när den nödvändiga homogeniteten som krävs 

för att bygga identiteten på inte finns inom hela EU. Det finns enorma skillnader i syn på 

kvinnors rättigheter, jämställdhet, demokrati och fri press, det som ses som grundläggande 

demokratiska frågor, inom de olika medlemsländerna, trots det går emot vad EU själv påstår 

sig stå på för grundvärderingar. De egna nationens gemenskap och del i identitetsbyggandet är 

                                                           
30 Brewer, B., Marilynn, Herrmann, k., Richard, Risse, Thomas, Transnational Identities – Becoming European in 
the EU, European Identity: A Social-Psychological Perspective, Castano, Emanuele, 2004, s. 42 -43  
31 De Vries, E. Catherine, Euroscepticism and the Future of European Integration, 2018, Introduction, Europeiska 
Unionen, EU – En överblick, Från ekonomisk till politisk union 
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mer självklar och naturlig inom alla nationer hos medborgarna från en väldigt tidig ålder. En 

vanlig del av identitetsbildande är att just agera utefter en vi och dem retorik där det som är vi 

är just att vi separerar oss från dem. En vanlig del är också att då måla upp dem andra som hot 

för att stärka sin egen identitet och sin egen gruppsammanhållning.32 De sätt som finns att 

bygga identiteter på, gemensam historia, kultur, värderingar, politiska system, nationsgränser, 

språk, skapandet av vi och dem ofta med en utmålad fiende. Det är något som fungerar bättre i 

nationellt identitetsskapande och det har traditionellt sätt varit så att identiteter bildas kring 

nationalitet och baserat på dessa grunder. Det blir då tydligt att de som arbetar för att stärka 

eller aktivera den nationella identiteten har ett lättare jobb framför sig än de som vill främja 

en gemensam, transnationell europeisk identitet som på så många sätt går emot det 

traditionella tänkandet och skapandet av identitet. Där det trots olikheter gällande alla eller de 

flesta nämnda identitetsbildande punkter försöks skapa en gemenskap, en gemensam identitet. 

Nu när unionen är så splittrad syns dessa skillnader i medborgarländernas olikheter ännu 

tydligare och det blir därför ännu svårare att förena europeiska medborgare till en gemensam 

identitet. Det finns alltså helt olika förutsättningar för dem som arbetar för att stärka, 

mobilisera, en nationell identitet och dem som arbetar för detsamma men via en transnationell 

identitet. Därför kan det vara så att det är lättare att mobilisera dem med nationell identitet och 

dessa partier i synnerlighet når då framgång.  

Det är också dessa nationalistiskt vinklade partier som hårdast drivit identitetsskapande 

mobilisering.33 Vilket stämmer överens med det teorin säger om hur identiteter bildas, det 

ligger mer naturligt för nationalistiskt vinklade partier att ta sig an denna approach.  

Den socialkonstruktuvistiska teorin förklarar just hur identitet blir skapad i en social miljö och 

den identitet som människan innehar är då beroende på vilken social miljö den befinner sig i 

men en individs identitet påverkar också den sociala miljön runt sig. Det är genom 

människans agerande som olika normer, regler, strukturer blir skapade skapar identiteter och 

det är identiteterna som sin tur gör att människan agerar på olika sätt och reproducerar eller 

förändrar dessa regler, normer och strukturer. Det är då säkert att anta att EU-medborgarnas 

identiteter också påverkar EU. Det är också därför politikerna använder sig av ett 

identitetsbildande språk när syftet är just att övertyga medborgarna om en ökad eller en 

                                                           
32 Hansen, Lene, Waever, Ole, European Integration and National Identity – The challenge of the Nordic states, 
2002, Waever, Ole, Identity, communities and foreign policy – Discourse analysis as foreign policy theory, s. 24 - 
25 
33 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 134 - 145 
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minskad europeisk integration. Aktörers intressen som de agerar utefter är kontextberoende 

till vilken social identitet aktören innehar och detta är något föränderligt. 

De högerextrema har nått en stor politisk framgång med hjälp av att mobilisera de med 

nationalistisk identitet och det har resulterat i ett politiskt agerande från medborgarna i form 

av att rösta på dessa partier. Detta ger dem ett ökat inflytande i Europadomstolen. Även i 

nationella parlament drivs denna anti-demokratiska diskurs med identitetsbildande språk och 

dessa vinner även politiskt inflytande på nationell mark. Dessa partier får då i och med sitt 

ökade inflytande även ökad makt att påverka vilket håll den europeiska integrationen ska gå. 

På samma sätt fungerar det med de partier som önskar ökad integration men de har inte nått 

samma framgång.34 Vilken kan bero på att de har sämre identitetsbildande förutsättningar som 

jag nämnt.  

5. Slutsats 

EU-medborgarnas identitet är något som påverkar vilken diskurs de anförtror sig till, vilken 

allmän opinion som bildas och vilka politiker och politiska partier de väljer att rösta på. De 

som har en transnationell identitet är positiva till ökad europeisk integration, gemensamma 

politiska lösningar och samarbeten, solidaritet mellan medlemsländerna och öppenhet för 

andra kulturer. De med en exklusivt nationell identitet är mer euroskeptiska och är starkt emot 

olika gemensamma välfärdslösningar eller andra politiska samarbeten som ökar den 

europeiska integrationen, de vill minska integrationen och vissa vill till och med helt lämna 

den Europeiska Unionen då de anser att sin nation förlorar av det samarbetet. 

Främlingsfientlighet och en fientlig inställning mot migration, islam och andra kulturer är 

vanligare hos dem med endast nationell identitet.  

Politiska krafter använder identitetsbildande språk för att sälja in sitt budskap och vinna röster 

och driva sin propaganda. När de vinner ökat politiskt stöd får de mer inflytande till att öka 

eller minska den europeiska integrationen beroende på vilket politiskt mål de har. De 

omvandlar medborgarnas identiteter till en politisk handling, att rösta på dem vid val. 

Eftersom människans identitet är något föränderligt går det att ändra eller stärka den hos 

människor med hjälp av olika diskurser. De som besitter platser inom Europaparlamentet eller 

någon annan av den Europeiska Unionens institutioner är även den en EU-medborgare 

präglad av sin identitet och agerar utefter vart den känner lojalitet. Det går att säga att det är 

                                                           
34 Börzel, A. Tanja, Risse, Thomas, Weiner, Antje, European Integration Theory, 2019, Risse, Thomas, Social 
Constructivism and European Integration, 2019, s. 141 - 144 
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just mobiliseringen och att väcka känslan av innebörden av medborgarens transnationella eller 

nationella identitet som är det som påverkar den europeiska integrationen mest.  

Den Europeiska Unionen är nu splittrad och detta skapar svårare förutsättningar för den 

transnationella identiteten att bildas och stärkas än vad de som driver en agenda riktad mot 

nationell identitetsbildande. Båda de för en ökad europeisk integration och dem mot en 

europeisk integration använder medborgarnas identiteter som verktyg för att vinna gehör för 

sin politik och det ger stora påverkningar i hur den Europeiska Unionen agerar.  

Konsekvenserna vi redan idag kan se där medborgarnas identiteter haft en betydande roll är i 

hanteringen av migrationskrisen där det skedde stora splittringar inom hur EU ska bemöta 

denna fråga och det har även lett till en handlingsförlamad situation där inget görs för de inte 

kan komma överens. På grund av de som har en nationalistisk identitet inte vill agera 

solidariskt med omvärlden och driver en främlingsfientlig agenda och de som har en 

transnationell identitet vill hantera situationen gemensamt och visa solidaritet mot omvärlden. 

Men den tydligaste konsekvensen är den brittiska folkomröstningen om ett utträde ur den 

Europeiska Unionen där en aggressiv kampanj med en nationalistiskt främjande diskurs drevs 

på starkt. Resultatet blev att folket röstade för att lämna det europeiska samarbetet och nu 

drivs en process för utträde för Storbritannien. Vote Leave kampanjen var en del av drivandet 

mot ett utträde. Om inte medborgarna inom den Europeiska Unionen känner en gemenskap 

med varandra finns det risken att unionen blir svag och har svårare att hantera olika kriser och 

utmaningar och kanske till och med slutar att existera om länder väljer att avsluta samarbetet. 

Teorin om identitetsskapande lägger upp vissa kriterier som traditionellt är hur identiteter har 

bildats är till exempel gemensam historia, värderingar, kultur, gränser, ett vi och dem 

skapande med mera är kriterier som bättre överensstämmer med nationellt identitetsskapande 

än transnationellt. Det finns alltså olika förutsättningar för dem olika politiska riktningarna 

om europeisk integration när det kommer till politisk mobilisering via identitetsskapande. 

Däremot ser vi att även dem använder sådan mobilisering och på liknande sätt. Det kan vara 

så att även dem kommer kunna använda sig av identitet för politisk mobilisering på ett lika 

framgångsrikt sätt som de med nationalistisk agenda bara att det kommer ta längre tid för det 

att ge resultat då de har sämre förutsättningar och det behövs göras om normer kring vad vi 

låter identifiera oss. En nationell identitet känns väldigt självklar och är historiskt vanlig 

jämfört med en transnationell. 
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Den Europeiska Unionen består av medborgare i EU som har sina identiteter som påverkar 

deras intressen och ageranden. Medborgarna i EU har sina identiteter som påverkar hur de 

röstar och om de ger stöd för och makt till dem som arbetar för en ökad europeisk integration 

eller minskad. Den identitet som medborgarna har påverkar deras agerande och deras röstande 

och på så sätt påverkar det europeisk integration. På så sätt är EU-medborgarnas identiteter en 

väsentlig faktor i den Europeiska Unionens framtid och existens.  
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