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Sammanfattning 
 
Den 13 december 2007 undertecknades ett nytt EU-fördrag i Portugals huvudstad Lissabon. 
Detta fördrag, kallat Lissabonfördraget, utgör en reviderad form av den EU-konstitution som 
inte blev godkänd vid folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna 2005. Syftet med 
denna uppsats är att undersöka vilka förändringar som skett under omarbetningen från EU-
konstitutionen till Lissabonfördraget. Vidare har uppsatsen för avsikt att förklara de 
bakomliggande motiven till dessa förändringar ur två olika identitetsperspektiv. Frågorna som 
initialt fångade vårt intresse var; Varför fick EU dra tillbaka den tilltänkta grundlagen? Hur 
omfattande var egentligen förändringarna mellan EU-konstitutionen till Lissabonfördraget? 
Och slutligen, finns det någon europeisk identitet?         
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
On the 13th of December 2007, a new EU-treaty was signed in Portugal’s capital, Lisbon. 
This treaty, known as the Treaty of Lisbon, is a revised form of the old European Constitution 
that was turned down in referendums in France and The Netherlands in 2005. Our aim with 
this thesis is to examine the changes during the revision from the European Constitution to the 
Treaty of Lisbon. Furthermore in this thesis we have the intention to explain the underlying 
motives from two perspectives of identity. The questions that initially captured our interest 
were; Why did the EU pull back from the European Constitution? How comprehensive are the 
changes from the European Constitution to the Treaty of Lisbon? And finally, is there any 
such thing as European identity?   
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Denna uppsats kommer att behandla problematiken kring begreppet europeisk identitet. Detta 

tema kommer att appliceras på den Europeiska Unionens (EU) strävan om att skapa ett 

fördrag som är tänkt att utgöra det nya regelverket för EU. 

Ett viktigt steg till ett försök för att förbättra regelverket och samtidigt dra upp de framtida 

riktlinjerna för EU skedde i samband med att medlemsländernas regeringschefer 

undertecknade ett dokument i Rom 2004 som skulle bli EU:s konstitution. EU-konstitutionen, 

eller "fördraget om upprättande av en konstitution för Europa" som det officiella namnet är, 

var ett grunddokument som alla medlemsstater förväntades sluta upp kring. Vid 

folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna röstades dock konstitutionsförslaget ned. I 

och med detta avbröts den pågående processen med att ratificera konstitutionen och EU tog en 

officiell tankepaus. Under det tyska ordförandeskapet, våren 2007, återtogs idén om att 

frambringa ett nytt, modernare regelverk samt i samband med det ange inriktningen för EU:s 

framtida politik. I oktober 2007, under Portugals ordförandeskap, enades EU:s 

regeringschefer om ett utkast till ett nytt EU fördrag. Detta fördrag undertecknades den 13 

december i Portugals huvudstad Lissabon. Det nya fördraget, kallat Lissabonfördraget, har 

genomgått vissa förändringar jämfört med det nedröstade konstitutionsförslaget. 

Vi har alltså valt att styra in vår uppsats på temat kring europeisk identitet samt frågan om vad 

EU vill vara, då ämnet är väldigt aktuellt. Förutom framtagandet av ett grundfördrag har EU 

under de senaste tio åren bland annat utvecklats med en gemensam valutaunion. Men 

samtidigt som EU är inne i en förändrings- och utvecklingsperiod, med allt fler 

medlemsländer, så är det en fråga som vi anser som något försummat i den offentliga debatten 

i Sverige. Oavsett om man är en EU-förespråkare eller inte så borde ämnet i sig, om EU:s 

framtid och existens, vara något som tydligare återspeglas i den öppna politiska debatten i 

samhället. Den debatt som ändå finns rör sig i huvudsak om man ska folkomrösta eller inte i 

frågan om Lissabonfördragets ratificerande men inte alls lika mycket om vad fördraget 

innebär rent politiskt. 
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1.2 Problemformulering, frågeställning och syfte 

Det grundläggande ändamålet med denna uppsats är att belysa skillnaderna mellan EU-

konstitutionen, 2004, och Lissabonfördraget, 2007, och att förklara motiven till 

förändringarna ur två olika nationalitetsperspektiv. Vi arbetar därför utifrån följande 

frågeställning:  

Varför förändrades EU-konstitutionen till Lissabonfördraget?  

Vi kommer att svara på den frågan genom att analysera dokumenten från två olika 

nationalteoretiska identitetsperspektiv. Dels ska vi se hur det kan förklaras ur ett 

primordialistiskt synsätt, dels kommer vi att svara på vår frågeställning ur en modernistisk 

åskådning.  

Syftet är således att undersöka förändringarna, samt de bakomliggande motiven till dessa 

förändringar, som finns emellan EU-konstitutionen, 2004, och Lissabonfördraget, 2007. 

Grundidén med detta syfte är att kunna få fram ett resultat som visar hur den europeiska 

identiteten samt tillhörigheten kan förklara uppkomsten av dessa skillnader 

 

 

1.3  Metod  

Den metod vi kommer att arbeta utifrån är en kvalitativ textanalys där tyngden kommer att 

läggas på att vi, utifrån två identitetsteorier, ska förklara vad det var som gjorde att EU-

konstitutionen från 2004 var tvungen att återgå till ritbordet för att sedan återuppstå som 

Lissabonfördraget 2007. Anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ textanalys bygger 

på att det är den metod som är mest lämplig att använda då vi endast har två källor, EU-

konstitutionen och Lissabonfördraget, att arbeta utifrån. Genom att använda den kvalitativa 

textanalysen, får vi också möjlighet att gå på djupet in i den rådande problematiken kring EU-

konstitutionen och Lissabonfördraget. I de tidiga diskussionerna vi hade kring metoden och 

valet av källor, som vi ansåg vara relevanta för att besvara vår frågeställning, hade vi länge 

funderat på att göra en diskursanalys där andra EU-dokument som rör identitet och 

medborgarskap kan anses vara av samma dignitet som EU-konstitutionen och 
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Lissabonfördraget. Skälet till att vi inte valde att göra en diskursanalys och istället välja 

kvalitativ textanalys grundas i vi i en diskursanalys skulle ha blivit tvungna att analysera en 

stor mängd dokument för att ha tillräckligt mycket information för att svara på frågan om det 

finns europeisk identitet eller inte. Här valde vi av begränsningsskäl att avstå denna metod då 

det inte erbjuds tillräckligt lång tid för att kunna genomföra en sådan undersökning på ett 

tillfredsställande sätt. En annan metod som vi diskuterat är att genomföra var en 

konvergensanalys där fokus skulle ha varit på ordval, formuleringar och satser. Det fanns två 

problem med denna form och bara en fördel. Problemet var att vi ansåg resultaten av en 

konvergensanalys som relativt opålitliga i reliabilitetssynpunkt då det skulle vara upp till oss 

att söka efter de ord som vi själva ansåg vara de viktigaste i denna fråga och den 

förkunskapen ansåg vi oss inte besitta. Det andra problemet var just begränsningen men inte 

bara tidsmässigt i realtid utan också tidsmässigt rent historiskt, d.v.s. från vilket år ska vi börja 

analysera dokument etc. P.g.a. denna problematik gick därför det alternativet bort. Däremot 

fann vi en bit in i vår nuvarande metodform att vi kunde behöva lite hjälp från just 

konvergensanalysen och därför valde vi att i vissa delar av arbetet applicera även 

konvergensanalysen, men väldigt begränsat.  

 

Således valde vi att koncentrera oss på dessa två huvuddokument, som officiellt är, eller i EU-

konstitutionens fall var, EU:s grunddokument. Dessutom får vi genom att bara studera dessa 

två dokument en starkare validitet, eftersom källorna är konstanta och att vi ska jämföra dessa 

källor mot varandra. Vi får dessutom genom de teoribildningar vi valt en starkare reliabilitet 

eftersom vi kan lägga de studerade dokumenten under de teoretiska glasögon som vi får av de 

primordialistiska och modernistiska teoriinriktningarna.   

 

Ett problem som vi kommer att stöta på i analysen är bristen på försthandsuppgifter i och med 

att EU har förhandlat fram de båda dokumenten bakom stängda dörrar. För att lösa detta 

problem så kommer vi ta hjälp av en motivanalys för att kunna spekulera i vad EU:s egentliga 

syfte är med de förändringar som skett mellan EU-konstitutionen och Lissabonfördraget. 

Kortfattat kan man beskriva motivanalysen som ett verktyg för att svara på frågorna; ”Vad vill 

aktörerna åstadkomma, vilka intentioner finns, vilka är avsikterna, vilka är målen och hur ser 

det samlade beslutskalkylen ut?”1 Den motivanalys vi kommer att genomföra bygger 

                                                
1 Esaiasson, Peter m.fl. Metodpraktikan, 2007, Norstedts Juridik. Sid. 327-342 
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uteslutande på de två teorier som kommer att presenteras närmare i den andra delen av 

uppsatsen.   

 

De två teorierna vi har valt gör båda anspråk på att förklara den nationella identiteten. Dessa 

två teorier är den primordialistiska identitetsteorin och den modernistiska identitetsteorin. 

Anledningen till att vi valde just den primordialistiska identitetsteorin och den modernistiska 

identitetsteorin är att de två inriktningarna är vedertagna teorier inom den akademiska sfären 

och de står i stark kontrast mot varandra. Inom den identitetsteoretiska teoribildningen är 

världen naturligtvis inte svart eller vit, vilket skapade ett problem för oss när vi skulle välja 

vilka teorier vi skulle arbete med. Det finns naturligtvis gråzoner inom denna nationalismens 

akademiska sfär och för att göra det lite mer komplicerat så sammanfaller ibland 

identitetsteorier med varandra och skapar då nya teoriinriktningar. Exempel på dessa är 

perennialisterna, eller ”historikerna”, beroende på vilken teoretiker som återger2, där idéer 

från de båda flankerna sammanfaller och bildar då en ny teori.  Vi valde, efter att ha gått 

igenom de vedertagna teorierna inom nationalismen, att arbeta utifrån primordialisterna och 

modernisterna då de bedöms som mer renodlade grundteorier. 

 

 

1.4  Material 

Grundstenarna i våra teoretiska källor är i huvudsak två böcker; The Ethnic Origins of Nations 

av Anthony D. Smith från 1986 samt Nations and Nationalism av Ernest Gellner från 1983. 

Dessa två böcker räknas som standardverket från respektive författare där de presenterar 

grundkonstruktionerna för sina teoretiska ståndpunkter och återkommer ofta som källor, noter 

och referenslitteratur i verk från andra författare inom nationalismen. Förvisso har dessa 

teorier sina begränsningar i och med att de är utformade för att förklara nationell identitet 

utifrån den moderna statsbildningen. Därför kan det finnas problem med att tillämpa dessa 

teorier på ett postmodernt projekt som EU. Vi anser dock att vi kan utgå från dessa teorier då 

EU tar sig en allt starkare form av en federal sammanslutning och därmed närma sig den 

typiska moderna staten i sin karaktär. Vi vill också förtydliga att grunden i vår uppsats bygger 

                                                
2 Se: Sörlin, Sverker, Nationens Röst, 2001, SNS Förlag och Bell, D. S. A., Mythscapes: Memory, mythology 
and National Identity, British Journal of Sociology, vol. 54, nr. 1 2003, för vidare läsning.    
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minst lika mycket på identiteten till medlemsstaten som identiteten till EU och därmed är 

dessa teorier tillämpbara i allra högsta grad.   

 

Valet av just EU-konstitutionen och Lissabonfördraget var att dessa två dokument markerar 

två konstanta punkter i EU:s framväxande och anpassning till 2000-talet. Även om saker och 

ting skulle kunna förändras i framtiden så påvisar dessa dokument tillståndet då de är skrivna, 

vilket är syftet med denna uppsats. Således utgör de också två relativt lättanalyserande objekt 

som inte skulle ge ett annat resultat ifall denna undersökning skulle låta sig göras vid en 

annan, framtida tidpunkt. 

 

En annan anledning till att vi valt att undersöka EU-konstitutionen och dess efterträdare i 

form av Lissabonfördraget är för att detta tillfälle erbjuder en unik möjligt att studera begrepp 

som identitet och nationell identitet i relation till EU. Här har vi en situation där EU försökt 

skapa en grundlag, som vissa medborgare röstade ned, och som sedan omarbetats i tydligt 

syfte med att göra den mer accepterad. I normala fall, där en ny konstitution skall införas, 

finns det vanligtvis en redan etablerad stat eller så är konstitutionen påtvingad människorna 

genom t.ex. en militärkupp, odemokratiska val eller liknande. I detta fall finns varken en 

etablerad stat eller tvångsmakt, utan en politisk sammanslutning som med demokratiska 

intentioner vill förstärka det gemensamma regelverket. Därför är detta skeende ett resultat av 

komplikationerna i konflikten mellan EU:s vilja och viljan bland EU:s medborgare.  

 

EU-konstitutionen, 2004, är uppdelad i tre delar. Del I handlar om den Europeiska Unionens 

mål, definitionen av EU, unionens värden, vilka symboler EU ska använda etc. Del II tar upp 

de rättigheter och friheter man har inom den Europeiska Unionen. Del III tar upp EU:s politik 

och funktion där tyngdpunkten ligger på tekniska frågor. Efter det att vi undersökt 

konstitutionen har vi kommit fram till att de, ur vår synvinkel, intressanta förändringarna 

återfinns i Del I och Del II. Del III av konstitutionen behandlar uteslutande tekniska frågor om 

t.ex. sysselsättningspolitik, konkurrensregler, straffrättsligt samarbete m.m. och därför 

kommer Del III heller inte att finnas med i vår analys. 

Lissabonfördraget, 2007, består egentligen av två olika fördrag som är sammansatta till att 

bilda ett heltäckande fördrag som går under benämningen Lissabonfördraget. Trots att det 

tituleras som ett fördrag så är det alltså i praktiken två kompletterande fördrag. Den första 

delen av fördraget är en mer allmän genomgång av de grundläggande generella principerna 
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inom EU och går under namnet Fördraget om Europeiska Unionen. Denna fördragstext är 

indelad i sex delar som alla beskriver på ett allmänt sätt de grundläggande bestämmelserna. 

Den andra delen av Lissabonfördraget går under benämningen Fördraget om Europeiska 

Unionens funktionssätt. Detta fördrag är en mer heltäckande skrift som handlar om EU:s 

funktionella verksamheter och går således längre i beskrivningarna kring detaljerna om 

unionen befogenheter och genomförande. Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt är 

indelad i sju grundläggande delar som i sin tur besitter flertalet underavdelningar. På grund av 

karaktären i den andra delen av Lissabonfördraget är det i första hand Fördraget om 

Europeiska Unionen som har utgjort basen i våra analyser utav Lissabonfördraget. Det är här 

man finner de intressanta satserna för det vi ämnat undersöka då innehållet i Fördraget om 

Europeiska Unionens funktionssätt är mestadels av teknisk natur. 

 

 

1.5  Disposition 

Vi kommer att jämföra dessa två empiriska källor, EU-konstitutionen och Lissabonfördraget, 

och som analysredskap använder vi oss av teoretiska källor bestående av texter och böcker 

från Anthony D. Smith och Ernest Gellner. Vårt tillvägagångssätt blir att vi först kommer att 

presentera de teorierna vi valt att arbeta utifrån så att det blir tydligt vad våra verktyg kan 

användas till. Vi kommer efter teoridelen att presentera våra empiriska källor där vi kommer 

att välja ut de delar av EU-konstitutionen och Lissabonfördraget som vi anser vara intressanta 

utifrån vår frågeställning. Vi har ingen ambition att göra någon närmare redovisning av de två 

EU-dokumenten utan istället kommer tyngdpunkten att läggas på den efterföljande resultat- 

samt analysdelen där vi jämför EU-konstitutionen och Lissabonfördraget med avsikten att 

tydligt belysa skillnaderna mellan de båda EU-dokumenten. I samband med att vi klargör 

resultaten av vår empiriska granskning kommer vi att redovisa dem utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter. Efter att vi presenterat resultaten kommer vi att skriva en analys där vi går 

djupare in i jämförelsen mellan EU-konstitutionen och Lissabonfördraget för att ge en mer 

omfattande analys utifrån respektive teoribildning. Vidare kommer vi att jämföra de båda 

teoriernas resultat och analysen av dessa resultat för att tillslut kunna komma fram till en 

slutsats. 
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1.6 Definitioner och avgränsningar 
 

I uppsatsen kommer vi att använda ordet ”nation” som synonym till begränsat område där ett 

speciellt angivet folk bor.3 D.v.s. nation kommer inte att användas som synonym till 

”nationalstat”, ”stat”, ”land”, ”rike” etc. utan kommer att användas för att beskriva t.ex. 

samer, skottar, kurder, basker mm. d.v.s. folk som bor inom en stat men som inte sällan har en 

autonom del av staten och därmed en nation.  

 

När vi i texten skriver ”ethnie” så refererar vi automatiskt till den primordialistiska teorin. 

 

En annan definition som vi har gjort är att utgå från EU:s egna bestämmelser vad det gäller 

ratificeringen av konstitutionen. Det vi här har i åtanke är att det faktiskt var 17 av 27 

medlemsstater som ratificerade konstitutionen, medan bara 2 sa nej och de resterande 8 aldrig 

bestämde sig. En annan sak som också bör vägas in är att det bara var två länder som 

folkomröstade fram ett ”Ja” till konstitutionen, och det var Spanien och Luxemburg. De andra 

medlemsstater som röstade för konstitutionen voterade endast i det folkvalda parlamentet. För 

att inte komma djupare in på denna avvägning så lämnar vi diskussionen om huruvida ett 

folkvalt parlament representerar befolkningen eller inte, vi kommer för långt från ämnet om vi 

skulle göra det. Slutligen är vi är medvetna om problematiken med att generalisera bilden av 

en enhetlig vilja bland EU:s medborgare. 

 

En avgränsning i materialet är att vi valt att fokusera på Del I och Del II i EU-konstitutionen 

samt Fördraget om Europeiska Union från Lissabonfördraget. Det grundar sig i att det är i 

dessa delar som de stora, och för oss, intressanta förändringarna återfinns. De förändringar 

som ändå skett i Del III ur EU-konstitutionen och Fördraget om Europeiska Unionens 

Funktionssätt ur Lissabonfördraget har enligt oss lägre korrelationsvärde till det negativa 

utfallet i folkomröstningarna. Detta kan t.ex. bero på att vissa frågor anses vara för tekniska 

för att medborgarna ska ha chans att sätta sig in i frågorna4 eller att det bara rör som väldigt 

marginella justeringar av formuleringar. 

                                                
3 Utvecklat ifrån: Smith, Anthony D. Myths and Memories of the Nation, 1999, Oxford university press. Sid. 11 
4 Här kan exempel artikel I-51 användas, där artikeln är förändrad, och det handlar om ”Datasäkerhet”. Vi menar 
att det är svårt att hitta korrelation till varför detta skulle kunna påverka medborgare i en folkomröstning. 
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2. Teori  

 

2.1 Teoretisk bakgrund 
 

För att på ett djupare sätt kunna motivera och förklara vår frågeställning så har vi valt att utgå 

från två teorier. Dessa två teorier är båda hämtade från den nationalistiska idésfären och går i 

stora drag ut på att förklara hur och varför människor kan uppfatta sig själv som en del av ett 

folk, eller som en del av en nation, vad som kan räknas som identitet och vad som är 

medborgarskap. De teorier som vi har valt att utgå ifrån är den primordialistiska 

identitetsteorin, vars främsta företrädare är Anthony D. Smith5 och den modernistiska 

identitetsteorin där Ernest Gellner är en viktig frontfigur.6  

 

Inom den primordialistiska teorin kommer tonvikten att ligga på Smiths grundidé om hur 

ethnie skapas och vi kommer dessutom att använda oss mycket av forskningen kring etno-

symbolism där symboler och mytskapande är ryggraden. Smith presenterar dessa grundidéer i 

boken The Ethnic Origins of Nations från 1986.   

 

Den andra huvudteorin är den som regel benämns som modernism men även termen 

funktionalismen används emellanåt.7 Vi kommer emellertid att använda oss av begreppen 

modernism. Modernisterna hävdar att nationerna är en modern skapelse som är en produkt av 

det moderna samhället och det politiska projekt som växte fram i samband med den 

industriella revolutionen. Som representant för den modernistiska skolan har vi alltså valt 

Ernest Gellner. Gellner är en etablerad person inom ämnet där framförallt hans verk Nations 

and Nationalism från 1983 är en bok som andra personer inom gebitet ofta citerar och 

refererar till. 

 

Just Gellner och Smith är lämpliga motpolsreferenser i vår jämförande och förklarande studie 

då de ofta inspirerats av varandra och även ställts mot varandra i en fysisk debatt och inte bara 

genom klassisk polemik. Framförallt Smith, som en gång var elev till Gellner, har ofta 

inspirerats samt angripit honom i sina texter.  

 

                                                
5 Sörlin, S. Nationens röst. Sid. 161 
6 Ibid. Sid. 133-134 
7 Ibid. Sid. 12 
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2.2 Anthony D. Smith och primordialisterna 

 
Den primordialistiska skolan har sin grund i Anthony D. Smith forskning om ethnie som han 

uttrycker det, eller rättare sagt hur ett ethnie skapas. Smiths bok The Ethnic Origins of Nations 

anses vara ett av vår tids mest betydande verk inom nationalismens forskningsområde8. Vi har 

också använt just denna bok som grunden till vår definition av den primordialistiska teorin. 

Smith bör dock inte läsas som uteslutande primordialistisk, då han i vissa fall erkänner den 

modernistiska teoribildningen som korrekt, detta ofta i samband med den modernistiska synen 

på nationalismen (som ideologi och världssystem) som en konstruktion. Detta återkommer i 

en längre förklaring av territoriella nationer senare. 

 

Grunden till den primordialistiska teoribildningen ligger i övertygelsen om att nationer skapas 

genom att människorna, ethnie, väljer att sluta sig samman i egna koalitioner, vilket enligt 

Smith grundar sig i en rad olika faktorer. Smith skriver: ”Using my own defenition of the 

nation – as a named human population sharing an historic territory, common myths and 

historical memories, a mass, public culture, a common economy and common legal rights and 

duties for all members”9 Basen i den primordialistiska teoribildningen är att det måste finnas 

vissa krav som en folkgrupp eller en nation ska uppfylla för att skapa ett ethnie, som är 

primordialisternas uttryck för folk. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa krav. 

 

1) Ett kollektivt namn. Detta menar Smith är den första indikatorn på att ett folk verkligen är 

ett ethnie, nämligen att man, under förutsättningen att det inte är en stat eller någon annan 

maktfaktor som tvingar någon till det, döper sitt ”egna” folk till något som senare anammas 

av de övriga i gruppen.10   

2) En gemensam myt. Här menar Smith att ethnie måste ha gemensamma myter som vi känner 

att vi kan identifiera oss med, eller åtminstone känner att vi kan känna stolthet för. Smith tar 

upp ”guldåldern” som exempel där det verkar som de flesta av världens länder kan säga att 

man en gång hade en sådan och att man därför känner en gemenskap när man talar eller 

skriver om det. Här kan Sveriges Stormaktstid, det Viktorianska England och framförallt 

                                                
8 Sörlin, S. Nationens röst. Sid. 161 
9 Smith, A. D. Myths and Memories of the Nation. Sid. 11 
10 Smith, Anthony D. The Ethnic Origins of Nations, 1986, Blackwell. Sid. 22-24  
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Romarriket statuera goda exempel. Enligt Smith är det den generationens intellektuella 

nationalister som ”skapar” dessa myter.11 

3) En gemensam historia. ”Ethnie are nothing if not historical communities built up on shared 

memories”12 Här pekar Smith på att effektiv historieskrivning, för att ena ett ethnie är att 

skriva poetisk, underhållande och lärande historia så att generationen som läser det själva 

kommer att kunna lära av erfarenheterna från tidigare generationer och därigenom känner sig 

som en del av historien.  

4) En gemensam kultur. Här kommer Smith in på den grundläggande faktorn, som binder ihop 

de tidigare kategorierna, nämligen språk, religion och andra kulturyttringar. Språk och 

religion tar Smith upp som de stora delarna, men också andra kulturyttringar som lagar, seder, 

arkitektur, kläder och mat måste också vävas in i begreppet kultur.13  

5) Att kunna ”känna” för ett visst område. Här menar Smith att det är viktigt för ett ethnie att 

känna sig ”hemma” vid en viss plats men att de inte nödvändigtvis måste bo där eller heller 

befolka hela området som tillhör ethnie, utan det är mest att det måste finnas något som är 

”hemma” som alla kan samlas kring. Smith menar t.o.m. att vissa ethnie överlever utan ett 

”hemma”, men att detta hemma har varit hemma så länge, så även fast någon annan ( t.ex. en 

annan stat) har tagit över området så känner de fortfarande att det är deras område.14 

6) Att känna solidaritet. Detta är Smiths sista punkt och han menar att allt kan sammanfattas 

med att människor känner solidaritet med varandra. ”An ethnie in my terminology is not just a 

category of population with a common name, descent myths, history culture and territorial 

association. It is also a community with a definite sense of identity and solidarity which often 

finds institutional philanthropic expression.”15  

 

Vidare så förklarar Smith att ethnie inte alltid vill gå vidare för att skapa nationer. Han tar här 

upp två olika typer av ethnie som valt att inte gå vidare till att utveckla en egen nationalstat. 

Den första typen är ethnie som inte väljer att utveckla en nationalstat är de små folkgrupper 

som inte anser sig själva har storleken att kunna utvinna något positivt med att bli 

självständiga nationer. Den andra typen är den stora gruppen av folk, som t.ex. Skottar eller 

Katalaner som av ungefär samma skäl, nämligen politiska och ekonomiska kostnader väljer 

                                                
11 Smith, A. D. The Ethnic Origins of Nations. Sid. 24 
12 Ibid. Sid. 25 
13 Ibid. Sid. 26 
14 Ibid. Sid. 27 
15 Ibid. Sid. 29 
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att stanna kvar inom den nationalstat man tillhör och därmed åtnjuta dubbla nationella 

identiteter.16 

 

Den etno-symboliska delen av primordialistiska teorin finns redan nämnd i definition av 

ethnie där myter och historia dyker upp, men tyngden i etno-symboliska teorin ligger i 

symbolerna. Smith tar här upp symboler som t.ex. flaggan, mynt, hymner och nationalsånger, 

mat, dräkter etc.17 Men det finns också historiska symboler där ”memories of liberation, 

migration, the golden age (or ages), of victories and defeats, of heroes and saints and sages”18 

Det som är så speciellt med nationella symboler är att de på ett väldigt påtagligt sätt blir en 

del av folkets identitet. För oss svenskar kan dagliga ting som valutan vara en påminnelse om 

vad du tillhör, men även ishockeylandslagets tröjfärger, nationalsången under skolavslutning, 

ekonomiska jämförelse med välfärdsåren under A-ekonomi sändningen, nationaldagsfirandet 

med de gula och blå färgerna och naturligtvis även gamla sammandrag från VM-bronset 1994 

i fotboll anses som symboler.  

 

I den primordialistiska teorin ingår också en distinktion av hur en nation kan byggas upp. 

Enligt Smith finns det två olika typer av nationer, den territoriella och den etniska.19 Dessa 

två förklarar sig själva genom dess namn, men Smith förtydligar också varför dessa skiljer sig 

åt. En territoriell nation är en nation som är uppbyggd kring ett specifikt territorium där 

suveränitet råder och där alla går under gemensam lag. Det som en territoriell nation försöker 

åstadkomma är en solidaritet hos sina medborgare genom att skapa identitet och homogenitet. 

Detta skapas genom ett officiellt medborgarskap där bara ”vissa” får vara med, här är passet, 

födelsebevis etc. delar av processen. Viljan ligger i att skapa en mycket mer djupgående 

känsla av tillhörighet genom detta. Genom den gemensamma skolgången så skapas en känsla 

av ”vi” där man lär sig vad som egentligen menas med ”vi”. Eleverna lär sig exempelvis om 

landets geografi samt gemensamma historia. Denna typ av nationer är ofta uppkomna under 

andra halvan av 1800 talet, men Smith tar också upp exempel som Sverige, England och 

Frankrike, som hade någon form av territoriell nation redan under 1500 talet, eller tidigare än 

så.20 Smith menar att detta är en typiskt västerländsk modell och han tar upp någon han kallar 

för ”trippelrevolutionen” där det är frågan om tre stora typer av revolutioner som 

                                                
16 Sörlin, S. Nationens röst, Sid. 163 - 166 
17 Smith, A. D. Myths and Memories of the Nation: Sid. 16 
18 Smith, Anthony D. Nationalism and Modernism, 1998, Routledge, Sid. 191 
19 Smith, A. D. The Ethnic Origins of Nations. Sid. 134 
20 Ibid. Sid. 130 
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karakteriserar den nya nationen21. Den första är skiftet i arbetet där man nu gick in i 

industrialiseringen och därmed förändrades villkoren för arbete markant, den administrativa, 

läs byråkratiska, delen av nationen fick ett uppsving och blev mycket mer organiserad och sist 

men inte minst så blev det ett kulturellt uppsving i form av homogenisering där skolan också 

var en grundbult. Med detta klargörande så visar också Smith att han accepterar den mera 

modernistiska linjen med att nationalstaten är en konstruktion. Men primordialisterna säger att 

detta är ett annat fenomen, det som skapades i samband med industriella revolutionen och 

framåt är inte nationer i den bemärkning som primordialisterna menar.  

 

Den andra typen av nation som Smith kallar för den etniska bygger tvärtemot den territoriella 

på att folket, ethnie, känner att de har gemensamma rötter och att de därför väljer att bilda 

egna nationer, som ibland även kan ligga inom det som vi kallar för stater, som Smith menar 

är territoriella nationer. Det är alltså denna typ av nation, den etniska, som enligt 

primordialisterna är den grundläggande förutsättningen för att en ethnie ska kunna utveckla en 

nationell identitet. De sex punkter som vi beskrev tidigare i Smiths teori är alltså den enda 

vägen till att skapa nationell identitet, alla andra konstlade försök att skapa detta, i de 

territoriella nationerna, är därmed dömda att misslyckas.  

 

 

 

2.3 Ernest Gellner och modernisterna 
 

Ernest Gellner erkänner det faktum att mänskligheten alltid organiserat sig i olika stora 

grupper och skapat en gruppgemenskap inom sin enhet. Ofta har dessa enheter existerat under 

en längre tid och detta faktum, medger Gellner, påvisar en stark patriotism och lojalitet.22 

Dessa grupper har, enligt Gellner, växt fram och bevarats med hjälp av två olika 

katalyserande inriktningar; vilja, frivillig anslutning och identifikation, lojalitet och solidaritet 

är den ena inriktningen. Fruktan, underkastelse och tvång är den andra.23 

 

Emellertid behöver inte det i sig betyda att det blir en nation. I tidiga agrara samhällen, 

existerade flera lokala samhällen på ett vertikalt plan isolerade ifrån varandra. De hölls ihop 
                                                
21 Smith, A. D. The Ethnic Origins of Nations. Sid. 131 
22 Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. 1983, Blackwell, Sid. 53, 137-138 
23 Ibid. sid 53. Översättningen av definitionerna bygger på Hans Daléns översättning – Stat Nation Nationalism. 
1997,  Nya Doxa, Sid. 75 
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av en centrerad politisk och kulturell maktelit.24 De saknade dock kraften, och framförallt 

behovet, av att skapa en kulturell fusion och således generera en nationell enhet inom sitt 

territorium. Även de mer självstyrande och homogena stadsstaterna saknade förmågan att 

expandera och skapa ett homogent samhälle som inte är beroende av kontakter ansikte mot 

ansikte.25 Däremot blev det helt andra förutsättningar i samband med framväxten av den 

industriella revolutionen. Gellner skriver att ”det industriella samhället är det enda samhälle 

som någonsin funnits som lever på och är beroende av en ihållande och ständig tillväxt, på en 

förväntad och ständig förbättring.”26 I det framväxande industrialiserade samhället ställdes det 

allt högre krav på specialisering. I det agrara samhället var arbetsspecialiseringen marginell. 

Till stor del bestod det av självproducerande enheter. Idag har specialiseringen gått väldigt 

långt och de flesta arbetsfunktioner besitter idag minst en specialisering i sig. Gellner nämner 

exempelvis bilmekanikern, som inte bara har specialiserat sig som mekaniker, utan även 

specialiserat sig som mekaniker inom ett visst bilmärke. För att och ständigt förbättras och 

utvecklas bygger dagens industrialiserade samhälle på en stor rörlighet och en strävan om ett 

dynamiskt samhälle. Tidigare kunde man förbli inom det gebit under hela ens livstid som man 

tillämpat från början av sin sysselsättningskarriär.  

 

Gellner skriver att i ett samhälle som bygger på den senaste analysen av ekonomisk tillväxt 

måste människor vara beredda på att ställa om sig till andra uppgifter.27 Detta ständiga krav 

på tillväxt ger andra samhällsförutsättningar och således ett större krav på befolkningens 

utbildningsgrad. Från att utbildning främst skett via det som Gellner kallar ”mun-till-

munmetoden” har det skett en stark centralisering av utbildningen. 28 Läs- och skrivkunnighet 

är nu något som får betraktas som minimikrav istället för att tidigare varit ett privilegium för 

samhällets toppskikt. Det moderna samhället ställer höga krav på oavbruten och effektiv 

kommunikation. Kombinationen av ett allt mer specialiserat samhälle och ständigt högre krav 

på utbildningsnivån ger staten en ny roll som folkbildare. Därmed är det inte längre möjligt, 

eller lämpligt om man så vill, att låta utbildningen av samhällets medborgare ske inom 

familjen. Detta kräver ett centralt och modernt utbildningssystem. Gellner går till och med så 

                                                
24 Gellner, E. Nations and Nationalism. Sid 9. Figur 1 
25 Ibid. Sid 14 
26 Ibid. Sid 22. Översättning av Hans Dalén, sid 37. 
27 Ibid. Sid 32 
28 Ibid. Sid 29. Översättning av Hans Dalén, sid 46. 
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långt att han hävdar att statens utbildningsmonopol är viktigare för dess existens än det 

klassiska våldsmonopolet.29  

 

Därmed argumenterar Gellner för att nationalismens rötter inte återfinns i människornas 

medvetande utan dess ursprung kommer från det strukturella behovet i det industriella 

samhället.30 I takt med att de lokala samhällena integrerades allt mer i ett större ekonomiskt 

system, ökade behovet av en statlig enhetsekonomi. Som ett resultat av detta ökade emellertid 

även kraven gällande infrastruktur för att förbättra rörlighet för produkter så väl som 

arbetskraft. Men förutom den ökade handeln så var det minst lika viktigt att utveckla 

infrastrukturen för utbildning och information. Det blev allt viktigare att samlas kring 

gemensamma sociala kommunikationsregler för att skapa en förmåga att effektivt 

kommunicera med varandra oavsett i vilken landsände man residerar. Detta samhälle med 

höga krav på kommunikation och samförstånd får som resultat att en likriktning av kulturen 

blir en nödvändighet. Det måste vara en form av kultur med höga krav på bildning och 

skolning för att skapa gemensamma regler samtidigt som man får en kunnig och därmed 

produktiv befolkning. Således måste man från centralt håll lära ut en form av högkultur, som 

under den agrara tiden endast var till för överklassen, för att ersätta de lokala lågkulturerna 

utan läskunnighet och bildning.  

 

Den moderna människan är således inte längre lojal mot en konung eller sitt land, utan 

lojaliteten ligger hos kulturen.31 Begränsningarna av kulturen är också gränserna för 

arbetskompetensen och gränserna för förmågan att finna arbete och försörja sig själv.32 

Identiteten blir således allt mer förknippad till utbildningen och yrkesområde. Gellner går 

aldrig i detalj in på vad som innefattas av begreppet kultur och han erkänner han svårigheten 

med att definiera kultur.33 Men sammanfattningsvis kan man säga kulturen skall förstås som 

ett gemensamt språkbruk och gemensamma sociala regler och värderingar. 

 

 

 

 

                                                
29 Gellner, E. Nations and Nationalism. Sid 34 
30 Ibid Sid 34-35 
31 Ibid Sid 36 
32 Ibid Sid 110 
33 Ibid Sid 43-44 
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3. Empiri 

 

3.1 Introduktion   
 

Det europeiska samarbetet startade 1951 då den Europeiska Kol- och Stålgemenskapen 

(EKSG) bildades. Motiven till detta samarbete var att försöka ena Europa som hade 

genomlidit två stora krig under 1900-talet. Således var det ett sätt att stabilisera regionen och 

förhindra att ett nytt storkrig bröt ut i Europa. Västtyskland, Frankrike, Belgien, 

Nederländerna, Italien och Luxemburg utgjorde medlemsstaterna i ESKG som trädde ikraft 

1952. Ganska snart jobbade man för att fördjupa detta ekonomiska samarbete och i samband 

med undertecknandet av Romfördraget 1957 bildades en tullunion med en gemensam 

marknad. 

 

I Romfördraget stärktes även de gemensamma politiska institutionerna och den Europeiska 

Ekonomiska Gemenskapen (EEG) var bildad. Samtidigt arbetade man fram ett annat fördrag 

kallat Euroatom. Detta fördrag fastställde hur samarbetet gällande atomenergi skulle 

organiseras. Dessa två fördrag bildade tillsammans den Europeiska Gemenskapen (EG). Nästa 

stora förändring av det europeiska samarbetet skedde i början av 90-talet. Maastrichtfördraget, 

som under tecknades 1991 och senare ratificerades 1993, innebar en fördjupning i 

medlemsländernas samarbete. Motiven var att skapa en politisk union och på sikt även en 

ekonomisk monetär union.34 Den nya organisationen blev nu den Europeiska Unionen och 

består av tre stycken så kallade pelare. Under den första pelaren så ligger allt det som tidigare 

var inom ramen för EG. Under den andra pelaren behandlas frågor som samarbete kring 

utrikes- och säkerhetspolitik. Under den tredje pelaren behandlas ämnen kring rättsliga och 

inrikes frågor. Exempelvis invandringspolitik samt tull- och polissamarbete. Till detta har det 

tillkommit allt fler dokument och fördrag, Amsterdamfördraget 1999 och Nice 2003, som 

tillsammans med de tidigare nämnda fördragen utgör regelverket för EU. 

 

 

                                                
34 Tallberg, Jonas. 2004: EU:s politiska system. Studentlitteratur, Lund, s. 30 
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3.2 EU-konstitutionen 

 
EU samlade den 29 oktober 2004 samtliga regeringschefer för att skriva under den nya 

europeiska konstitutionen (eller Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa). 

Den nya konstitutionen var tänkt som en ny grund för det enade Europa. Noteras bör också att 

de två senaste medlemmarna, Bulgarien och Rumänien (januari 2007), var med under 

ceremonin vid undertecknandet. Även Turkiet och Kroatien, som ännu inte är medlemmar, 

var närvarande.35 

 

I artikel I-1 av denna konstitution, på den första raden, kan man läsa följande ”Genom denna 

konstitution, som har sitt ursprung i en önskan hos Europas medborgare och stater att bygga 

sin gemensamma framtid”36 Kravet för att denna konstitution senare skulle bli officiell var att 

alla medlemsstater ratificerade konstitutionen, om någon valde att stå utanför skulle den 

ogiltigförklaras. Redan drygt en vecka efter att konstitutionen fått sina 25 underskrifter så var 

Litauen den första medlemsstaten som ratificerade konstitutionen, vilket skedde den 11 

november 2004.37 Den 20:e februari 2005 höll Spanien en folkomröstning om konstitutionen, 

som där fick 76,7% i positiv favör och därmed hade konstitutionen klarat av det första stora 

hindret, en folkomröstning. Besvärande för EU var dock att det bara var 42,3% av den 

Spanska befolkningen som röstade, vilket gav omröstningen väldigt svag legitimitet.38 Det var 

dock först på slutet av våren 2005 som den riktiga prövningen kom för konstitutionen, 

Frankrike skulle folkomrösta den 29:e maj och Nederländerna skulle rösta den 1:a juni. I och 

med detta så föll konstitutionen. Frankrike röstade ner konstitutionen med 54,67%39 och 

Nederländerna röstade ned konstitutionen med 61,54%40. Totalt var det 18 medlemsstater som 

ratificerade konstitutionen41 och sju som inte hann bestämma sig42.  

 

EU-konstitutionen som blev nedröstad innehöll enligt många kritiker en alltför stark 

centralisering av makten och dessutom framgår det i konstitutionen att vissa symboler nu ska 

bli officiella i alla staters grundlag. Ett exempel på den kritik som framfördes: ”The European 
                                                
35 BBC-News Europe. EU leaders sign new constitution. 2004-10-29   
36 EU-konstitutionen, 2004, Artikel I-1 
37 URL: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=14857  
38 URL: http://www.europarl.es/constitucion_2004/resultados_electorales/resul_espana.php 
39 URL: http://eguide.dd.ifes.org/results.php?ID=133 
40 URL: http://eguide.dd.ifes.org/results.php?ID=73 
41 Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike. 
42 Danmark, Irland, Polen, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. 
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Union, which has a flag no one salutes and an anthem no one knows, now seeks ratification of 

a constitution few have read. The European project is the transformation of "Europe" from a 

geographic into a political denotation.”43  

 

EU-konstitutionen består av tre delar. Del I är en genomgång av vad EU står för och vad som 

skall införas i och med konstitutionen. Det är många artiklar i den första delen som är stora 

och pompösa, i Artikel I-2 kan man finna citatet: ”… respekt för de mänskliga rättigheterna, 

inklusive för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden skall vara gemensamma för 

medlemsstaterna i ett samhälle där mångfald, icke diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet 

och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män råder.”44 Del I fortsätter genomgående 

i dessa typer av artiklar, där man säkerställer att EU ska stå för det goda. Del II är den del som 

tar upp de rättigheter alla EU medborgare ska avnjuta. Exempel på dessa är: ”Ingen får dömas 

till döden eller avrättas”45, ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet.”46, Alla människor är lika inför lagen47 m.fl. Del III kallas för Unionens 

Politik Och Funktion och är den tyngre delen av konstitutionen. Här kommer en stor del av 

EU:s ”tekniska” politiska tyngd, där skatteregler, domstolsregler, ekonomiska regler etc. 

behandlas.  

 

En av de viktigaste artiklarna för oss, ur synvinkel för vår frågeställning, är från del I, Artikel 

I-8.     

- Unionens flagga skall föreställa en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.  

- Unionens hymn är hämtad från Hymn till glädjen i Ludwig van Beethovens nionde symfoni.  

- Unionens motto skall vara Förenade i mångfalden. 

- Unionens valuta skall vara euron. 

- Europadagen skall högtidlighållas den 9 maj i hela unionen.48  

 

I ingressen till konstitutionen kan bland annat följande textrader återfinnas; 

”FÖRVISSADE om att Europa, återförenat efter smärtsamma erfarenheter, kommer att gå 

vidare på civilisationens, framstegens och välståndets väg, till fromma för alla invånare, även 

de svagaste och de fattigaste, att Europa önskar förbli en kontinent som är öppen för kultur, 
                                                
43 George F. Will. Washington Post  2005-05-26 
44 EU-konstitutionen, 2004, Artikel I-2 
45 Ibid. Artikel II-62 
46 Ibid. Artikel II-71 
47 Ibid. Artikel II-80 
48 Ibid. Artikel I-8 



 21

kunskap och sociala framsteg och att Europa önskar fördjupa det offentliga livets 

demokratiska och öppna karaktär och verka för fred, rättvisa och solidaritet i världen, 

ÖVERTYGADE om att Europas folk, samtidigt som de är och förblir stolta över sin identitet 

och sin nationella historia, är fast beslutna att övervinna sina gamla motsättningar och att i en 

allt fastare sammanslutning skapa sin gemensamma framtid,”49  

 

För att definiera EU:s roll i förhållande till medlemsstaterna tar konstitutionen upp i vilka 

områden EU besitter exklusiva befogenheter, dvs. i dessa frågor ”… får endast unionen 

lagstifta och anta rättsligt bindande akter, medan medlemsstaterna får göra detta själva endast 

efter bemyndigande från unionen…”50 Områden där EU innehar dessa befogenheter är bland 

annat tull, monetära politiken, fiskeripolitiken, konkurrensregler för den inre marknaden samt 

handelspolitiken.51 

 

Den gemensamma försvarspolitiken är också något som behandlas i konstitutionen. Citatet 

nedan är utplockat från punkt 2, artikel I-16. ”Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst 

stödja unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och 

ömsesidig solidaritet och skall respektera unionens åtgärder på detta område. De skall avstå 

från varje handling som strider mot unionens intressen eller riskerar att minska dess 

effektivitet.”52 

 

Konstitutionen innehåller vidare en mängd värdeladdade formuleringar, ord, beskrivningar 

och antaganden som alla pekar, eller åtminstone ger antydningar till, åt vilket håll den 

Europeiska Unionen ska gå. I artikel I-7 så förklarar man att EU i och med denna konstitution 

är en juridisk person53, vilket innebär att EU nu har möjlighet att underteckna internationella 

dokument och vara medlem i internationella organisationer. I artikel I-10 definieras begreppet 

Unionsmedborgarskap. ”Varje person som är medborgare i en medlemsstat skall ha 

unionsmedborgarskap. Unionsmedborgarskapet skall komplettera och inte ersätta det 

nationella medborgarskapet.”54 Vidare finner vi i Artikel I-28 en tanke om att Unionen nu ska 

få en officiell utrikesminister55 och därmed en fysisk representant som kan verka i 

                                                
49 EU-konstitutionen, 2004, Ingress. 
50 Ibid. Artikel I-12. 
51 Ibid. Artikel I-13. 
52 Ibid. Artikel I-16. 
53 Ibid. Artikel I-7. 
54 Ibid. Artikel I-10. 
55 Ibid. Artikel I-28. 
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internationella sammanhang. I konstitutionen användes också begreppet europeisk lag på ett 

tydligt sätt som gör att det inte går att tolka denna konstitution som något annat än en konkret 

lagtext.56  

 

 

 

3.3 Lissabonfördraget 
 

Efter nederlagen för konstitutionsförslaget i folkomröstningarna i Frankrike och 

Nederländerna tog man något som officiellt kallades för en tankepaus. Denna tid för 

eftertanke varade fram till det tyska ordförandeskapet, våren 2007. Under ledning av 

Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, enades medlemsstaterna kring det som kom att 

kallas för Berlindeklarationen. Denna deklaration fungerade som en viktig grund för början på 

slutet i arbetet med det nya fördraget. Man enades om att det skulle träda ikraft under 2009.57 

Slutligen samlades stats- och regeringscheferna från EU:s medlemsstater i Lissabon den 13 

december 2007 för att underteckna Lissabonfördraget. Lissabonfördraget är alltså namnet på 

det fördrag ska gälla som regelverk för EU. Tillskillnad från konstitutionsförslaget, som var 

tänkt att ersätta alla de tidigare fördragen, är det nya fördraget ett komplement och en 

förändring av de redan befintliga fördragen.58 Lissabonfördraget är tänkt att gälla från och 

med första januari 2009. Tanken bakom att detta datum är att det nya regelverket kan träda 

ikraft en tid innan nästa parlamentsval till EU-parlamentet, vilket kommer att äga rum under 

juni månad 2009.59 I skrivande stund60 är Ungern det enda landet som ratificerat 

Lissabonfördraget, vilket skedde redan fyra dagar (17 december) efter undertecknandet i 

Lissabon men fler kommer att följa efter under 2008. Det enda land som kommer att 

genomföra en folkomröstning för att godkänna Lissabonfördraget är Irland då deras 

konstitution kräver en folkomröstning.61 

 

Fördraget består i huvudsak av ett dokument kallat Fördraget om Europeiska Unionen samt 

ett andra dokument kallat Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. Dessa två texter 

                                                
56 Se exempel: Ibid. Artikel I-33, I-36, I-47, I-54, I-56. 
57 Berlindeklarationen sid 2 del 3 första stycket. 
58 Protokoll från Europeiska Unionens råd. Bryssel den 20 juli 2007. Punkt 1 under General Observations. 
59 Ibid. Punkt 11 i första stycket. 
60 Den 3 januari 2008. 
61 Hallgren, Mats. Lissabonfördraget undertecknat. Svenska Dagbladet 2007-12-13 
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bildar tillsammans det gemensamma regelverket för EU. Första delen av fördragstexten är en 

ändring av Fördraget om Europeiska Unionen (Maastrichtfördraget 1991) och behåller alltså 

samma namn. Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt efterträder i sin tur det som 

tidigare kallades Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (Romfördraget 

1957). 

 

Den första delen av fördraget är av naturen en mer allmän genomgång av de grundvalar som 

det europeiska samarbetet vilar på. Fördragstexten är indelad i sex delar. Samtliga beskriver 

på ett allmänt sätt de grundläggande bestämmelserna vilket också återspeglas i rubrikerna till 

de sex olika avdelningarna.62 Själva kvantiteten av första delen av fördragstexten, i 

förhållande till andra delen om funktionssätten, påvisar även det tanken av en mer generell 

text. Sidantalet för fördragstexten är 33 till antalet medan fördraget om funktionssätten 161 

sidor. 

 

I ingressen till Fördraget om Europeiska Unionen står det några inledande meningar om 

gemensamma värdegrunder. Exempelvis lyfter texten fram principerna om frihet, demokrati 

och respekten för mänskliga rättigheter samt diverse utläggningar om den fria rörligheten 

inom EU och solidaritet mellan sina folk.63 Dessa gemensamma värdegrunder är sedan något 

som återkommer på flera ställen i Lissabonfördraget och allra främst i de inledande artiklarna. 

Artikel 9 behandlar unionsmedborgarskapet och framhåller vikten av jämlikhet mellan 

medborgarna.64  

 

Fördraget om Europeiska Unionen nämner vidare att EU är en juridisk person65 vilket innebär 

att EU kan skriva under avtal och bli medlemmar i internationella organisationer. Artikel 24 

säger att EU representeras av unionens höga representant i utrikesfrågor och säkerhetspolitik 

i internationella sammanhang så som i internationella organisationer och vid internationella 

konferenser.66 

 

                                                
62 Rubrikerna lyder som följande; 1) Allmänna bestämmelser, 2) Bestämmelser om demokratiska principer, 3) 
Institutionella bestämmelser, 4) Bestämmelser om fördjupande samarbeten, 5) Bestämmelser om unionens yttre 
åtgärder och särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, 6) Slutbestämmelser. 
63 Lissabonfördraget, 2007, Ingress, i Fördraget om Europeiska Unionen. 
64 Ibid. Artikel 9. 
65 Ibid. Artikel 47. 
66 Ibid. Artikel 27. 
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Den andra delen av fördraget alltså en skrift som går in på EU:s funktionella verksamheter 

och går således längre i beskrivningarna kring detaljerna i unionen befogenheter och 

genomförande. Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt är indelad i sju 

grundläggande delar som i sin tur besitter flertalet underavdelningar.67 Detta fördrag 

behandlar exempelvis de exklusiva befogenheterna som EU besitter samt inom vilka områden 

som befogenheterna är uppdelade mellan EU och medlemsstaterna.68 Till de exklusiva 

befogenheterna hör lagstiftande inom tull-, fiske-, monetärpolitiska frågor samt gemensamma 

konkurrens- och handelsfrågor inom den inre marknaden. Fördraget om Europeiska Unionens 

Funktionssätt innehåller en solidaritetsklausul som säger att ”… medlemsstater[na] ska handla 

gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller 

drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakats utav människor.”69 Det är en 

vidareutveckling på den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken som innebär en 

gemensam operativ militärkapacitet med ett gemensamt försvar.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 Rubrikerna lyder som följande; 1) Principerna, 2) Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap, 3) Unionens 
politik och inre åtgärder, 4) Associering av utomeuropeiska länder och territorier, 5) Unionens yttre åtgärder, 6) 
Institutionella och finansiella åtgärder. 
68 Lissabonfördraget Artikel 2 till 4 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 
69 Lissabonfördraget Artikel 222 punkt 1 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 
70 Lissabonfördraget Artikel 42-43i Fördraget om Europeiska Unionen. 
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4. Resultat 

 

4.1 Skillnader mellan analysobjekten  

 
Vid en direkt jämförelse mellan EU-konstitutions och Lissabonfördraget finner man, sett ur en 

nationalistisk identitetsteoretisk synvinkel, flertalet intressanta element; 

- Man har helt slopat benämningen ”konstitution” och gått tillbaka till den tidigare 

använda terminologin ”fördrag”. 

- Ordet lag nämns inte i samma utsträckning och det är något som EU aktivt försöker att 

undvika i Lissabonfördraget. Vid en sökning av ordet lag så får man sex träffar från 

Lissabonfördraget medan man vid samma typ av sökning på EU-konstitutionen möts 

hela 48 träffar. Dessutom är de sex träffarna i Lissabonfördraget av karaktären att det 

är nationell lag i det enskilda medlemslandet som åsyftas eller upprätthållande av lag 

och ordning i samband med fredsbevarande insatser och händelser av krig. Träffarna 

för EU-konstitutionen åsyftar oftast direkt på formuleringar med orden ”europeisk 

lag”. Vid en närmare analys är orden ”europeisk lag” i regel utbytt mot en mjukare 

formulering så som ”särskilt lagstiftningsförfarande” i Lissabonfördraget.71  

- Artikel åtta i EU-konstitutionen är struken. Denna artikel saknas alltså helt i 

Lissabonfördraget med undantag för artikelns fjärde sats om att unionens valuta skall 

vara euron. Denna mening är flyttad till artikel tre, fjärdestycket i Lissabonfördraget 

som lyder; ”Unionen skall upprätta en ekonomisk och monetär union som har euron 

som valuta.” Alla andra satser om unionens symboler så som flagga, hymn, motto och 

europadag har således försvunnit. 

- Titeln utrikesminister72, för den person som skall representera unionen utåt i dess 

internationella förbindelser, är borttagen och ersatt med benämningen ”unionens höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik”.73 

- Den anslagna tonen i Lissabonfördraget är av en betydigt ödmjukare karaktär jämfört 

med EU-konstitutionen. För att lyfta fram några exempel är det speciellt värt att 

                                                
71 EU-konstitutionen Artikel III-184 punkt 13 andra satsen. Att jämföra med; Lissabonfördraget Artikel 126 
punkt 14 andra stycket i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 
Eller  
EU-konstitutionen Artikel III-124 punkt 1. Att jämföra med; Lissabonfördraget Artikel 19 punkt 1 i Fördraget 
om Europeiska Unionens funktionssätt. 
72 EU-konstitutionen, 2004, Artikel I-28 
73 Lissabonfördraget, 2007, Artikel 24, i Fördraget om Europeiska Unionen. 
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nämna att följande stycken är borttagna. I ingressen kan man inte längre läsa följande; 

”[Medlemsstaternas stats- och regeringschefer är] ÖVERTYGADE om att Europas 

folk, samtidigt som de är och förblir stolta över sin identitet och sin nationella historia, 

är fast beslutna att övervinna sina gamla motsättningar och att i en allt fastare 

sammanslutning skapa sin gemensamma framtid”. I övrigt är de inledande orden i EU-

konstitutionen, som förövrigt står med versaler, skrivna med ordalag som 

”försäkrade”, ”beslutna”, ”förvissade” samt redan nämnda ”övertygade”. Vidare står 

det att läsa i konstitutionen; ”Genom denna konstitution, som har sitt ursprung i en 

önskan hos Europas medborgare och stater att bygga sin gemensamma framtid, 

upprättas Europeiska unionen, …”74 Detta står i en ganska stark klar konstrast till 

ingressen i Lissabonfördraget där majoriteten av de inledande orden till de meningarna 

är av karaktärer som ”önskar”, ”föresatt sig”, ”beaktar” och ”inspirerats”. 

 

 

 

4.2 Resultat ur primordialistisk synvinkel 
 

Vi kommer i denna del gå igenom både EU-konstitutionen, 2004, och Lissabonfördraget, 

2007, ur primordialistisk synpunkt. Vi kommer att beskriva vilka delar i de båda dokumenten 

som är intressanta för teoribildningen och därigenom se hur vi kan applicera teorin på vårt 

undersökningsobjekt.  

 

4.2.1 EU-konstitutionen 
 

I EU-konstitutionen, 2004, finns en tydlig och stark önskan att bygga upp en union där alla 

medborgare och medlemsstater ska känna sig lika välkomna, vi har använt den tidigare men 

den sammanfattar känslan i EU-konstitutionen så bra att vi använder den första raden i första 

stycket igen; ”Genom denna konstitution, som har sitt ursprung i en önskan hos Europas 

medborgare och stater att bygga sin gemensamma framtid, upprättas Europeiska unionen…”75   

När Smith och primordialisterna, härefter bara Smith, tar upp sina sex grundpelare för att 

skapa ett ethnie så tar han bland annat upp att känna solidaritet76 och det är just det som tidigt 

                                                
74 EU-konstitutionen, 2004, Artikel I-1 
75 Ibid. Artikel I-1 
76 Smith, A. D. The Ethnic Origins of Nations. Sid. 29 



 27

kommer upp i EU-konstitutionen, en känsla av en gemensam vilja, en gemensam önskan om 

att bilda unionen tillsammans. I artikel I-3 fortsätter detta genom att presentera Unionens mål 

vilket också tyder på en vilja att sammanföra en strävan mot samma mål som unionen står för.  

Enligt Smith är den första punkten för ett ethnie att hitta ett gemensamt namn för att gruppen 

ska känna sig som ett folk. Något som tidigt kommer upp i EU-konstitutionen är just det nya 

samlingsnamnet Unionen. Unionen används sedan genom hela dokumentet. Det finns härmed 

ett namn som det går att associera till.  

 

Smith tar också upp att gemensam kultur är viktigt när ethnie ska skapas. Detta är ett ständigt 

återkommande inslag i konstitutionen där det talas om den europeiska kulturen. ”Unionen 

skall bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för deras nationella och 

regionala mångfald och samtidigt framhäva det gemensamma kulturarvet.”77 Smith tar sedan 

upp skillnaden mellan territoriella och etniska nationer78. Unionen är per definition ett försök 

till att skapa en territoriell stat enligt Smiths teori. ”Den [unionen] skall främja ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsstaterna.”79 ”Unionen 

skall vara öppen för alla europeiska stater som respekterar dess värderingar och förbinder sig 

att gemensamt främja dem.”80 ”Varje person som är medborgare i en medlemsstat skall ha 

unionsmedborgarskap.”81 Detta är några utvalda stycken ur konstitutionens tidiga artiklar som 

Smith antagligen skulle mena på är exempel på ett försök till territoriell uppbyggnad.  

 

Fortsättningsvis kommer vi till den etno-symbolistiska delen av Smiths teori.82 Här tar Smith 

som bekant upp symbolernas värde för att känna sig som ett enat folk. I EU-konstitutionen 

finns det i artikel I-8 en utförlig beskrivning av vad som ska utgöra Unionens officiella 

symboler. Här finns flaggan, hymnen (som skall fungera som en nationalsång), en Europadag 

som skall firas gemensamt, en gemensam valuta och även ett motto som ska sammanfatta den 

Europeiska värdegrunden. Detta skulle enligt Smith anses vara det starkaste försöket att skapa 

en gemensam identitet eftersom det i denna korta artikel ryms så många olika delar av 

identitetsskapande. Bland annat finns det en gemensam valuta där handel och solidaritet är 

huvudkomponenter, det finns en gemensam myt i att högtidlighålla den 9 maj som ska få 
                                                
77 EU-konstitutionen, 2004, Artikel III-280 
78 Smith, A. D. The Ethnic Origins of Nations. Sid. 134 
79 EU-konstitutionen, 2004,  Artikel I-3 samt Lissabonfördraget, 2007, Artikel 3 i Fördraget om Europeiska 
Unionen. 
80 EU-konstitutionen, 2004, Artikel I-1 
81 EU-konstitutionen, 2004, Artikel I-10 samt Lissabonfördraget, 2007, Artikel 9 i Fördraget om Europeiska 
Unionen. 
82 Smith, A. D. Myths and Memories of the Nation. Sid. 16 
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medborgarna att minnas den franska utrikesministern Robert Schumans förslag om ett enat 

Europa från 1950. Det finns en nationalsång av den ”europeiske” Beethoven där det 

europeiska kulturarvet, som ständigt återkommer i konstitutionen, ställs på sin spets. Det 

finns en flagga som symboliserar enighet och gemenskap och slutligen mottot förenade i 

mångfalden som knyter ihop hela säcken med kultur, språk och religion. I del II i EU-

konstitutionen återfinns i ingressen ”I medvetande om sitt andliga och etiska arv bygger 

Unionen på de odelbara och universella värdena …”83 Det finns även spår av 

identitetsskapande terminologi i EU-konstitutionen. I artikel I-28 används ordet 

Utrikesminister vilket enligt Smith skulle tolkas som ett tecken på att skapa en känsla av en 

territoriell nation. Dessutom kan man hävda att själva titeln på dokumentet dvs. EU-

konstitutionen tyder på en dragning åt det territoriella hållet. Genomgående i hela dokumentet 

förekommer orden lag och solidaritet ofta för att, enligt Smith, skapa en känsla av både 

territoriell och etnisk nationsuppbyggnad.  

 

Problemet för EU blir att när vi nu för första gången i historien kan skapa ett gemensamt 

Europa84, bygger det på en konstlad idé om identitet där framförallt värderingar, 

medborgarskap och ekonomi är grunden till vår gemenskap. 

 

4.2.2 Lissabonfördraget 

  
I Lissabonfördraget, 2007, är det flesta av Smiths hörnstenar till att skapa ett ethnie 

bortplockade, ersatta eller ändrade. Något som finns kvar i fördraget är en tidig och påtaglig 

vilja att skapa en Union och att namnge denna, som Smith menar är den första punkten för ett 

ethnie. Men det är också en av de få saker som går att finna.  

 

Det finns däremot tydliga anspelningar på viljan att skapa enighet och en gemensam kultur i 

dokumentet. Denna enighet grundar sig dock på ganska ”universella” värden som t.ex. 

mänskliga rättigheter och demokrati.85 En viktig och intressant del ur vår synvinkel som även 

finns kvar i Lissabonfördraget är artikel 9, som behandlar frågan om Unionens 

                                                
83 EU-konstitutionen del II, ingressen. 
84 Smith, Anthony D.  “National Identity and the Idea of European Unity”, International Affairs 1992 68:1. Sid. 
55-76 
85 Lissabonfördraget, 2007, Artikel 2, i Fördraget om Europeiska Unionen 
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medborgarskap.86 Smith skulle se dessa anspelningar som tydliga tecken på en mer skapad 

vilja till identitet, dvs. en territoriell nation. 

 

Det intressanta resultatet av att läsa Lissabonfördraget med Smiths glasögon blir därför att det 

blir något av ett icke-resultat. Detta grundar sig naturligtvis i att de nationella anspelningarna 

som finns i EU-konstitutionen är borta, nedtonade eller på annat sätt ändrade.    

 

 

 

4.3 Resultat ur modernistisk synvinkel 
 

Det är lite svårare att försöka sig på en förklaring på hur man kan tänka sig att Ernest Gellner 

skulle kunna se på innehållet i de båda analysobjekten, EU-konstitutionen och 

Lissabonfördraget. Till skillnad från Smith ligger inte Gellners fokus på symbolerna och 

symboliken i texten utan man kan tänka sig att intresset snarare ligger på de bakomliggande 

faktorerna som kan förklara förändringarna bakom de symbolvärden som vi har noterat i de 

båda analysobjekten. Detta är dock något som låter sig göras under den efterföljande 

analysdelen i denna uppsats. I stället skulle man kunna tänka sig att Gellner finner ingressen 

och de inledande artiklarna intressanta. Där lägger man an tonen för de grundläggande 

principerna som skall gälla inom EU. Detta kan ses som grunden i ett fastställande av 

gemensamma värderingar som skall gälla som universella prioriteringar i vilka medborgarna 

kan samlas kring och på så sätt utgöra ett avstamp i skapandet av en gemensam kultur. 

Visserligen har det skett förändringar inom detta område men om man bortser från den 

generella nedtoningen som gjorts gällande de språkliga formuleringarna har det inte skett 

några intressanta skillnader rent faktamässigt i de inledande och de grundläggande artiklarna. 

Man predikar på samma sätt i EU-konstitutionen så väl som i Lissabonfördraget om respekten 

för människors lika värde samt om vikten av frihet och demokrati.87 Det intressanta här är 

alltså att detta finns med i båda texterna men det är att man har valt att tona ned 

presentationen av det generella budskapet och de elementärt idéerna som EU grundar sig på. 

 

                                                
86 Ibid. Artikel 9. 
87 Exempelvis: EU-konstitutionen Artikel I-2 och EU-konstitutionen del II. 
Att jämföra med; 
Lissabonfördraget Artikel 2 i Fördraget om Europeiska unionen och del 2 i Fördraget om Europeiska Unionens 
funktionssätt. 
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Utöver detta är avdelningen som behandlar utbildningen intressant ur Gellner synvinkel. På 

detta område är det emellertid nästan inga skillnader alls mellan EU-konstitutionen och 

Lissabonfördraget.88 Den ändring som skett återfinns i Artikel 166 punkt 4 där formuleringen 

”… föreskrivas i europeiska lagar eller ramlagar …” är borttaget till förmån för formuleringen 

”… i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet …”. 

 

Innehållsmässigt handlar avdelningen om utbildningsfrågor att unionen fullt ut ska respektera 

medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll.89 Förutom betoningen om att erkänna 

medlemsstaternas rätt att utforma utbildningen av sina medborgare är huvuddelen av de båda 

artiklarna, som behandlar utbildningsfrågorna, om att EU:s faktiska insatser på området ska 

handla om att underlätta frivilligt samarbete och utbyte medlemsländerna emellan.90 

Ett exempel inom detta område är den pågående Bolognaprocessen, även om det inte är ett 

exklusivt EU-projekt, har det ett starkt stöd från den Europeiska Unionen. Bolognaprocessen 

innebär att man aktivt jobbar för att anpassa utbildningarna inom de olika högskolorna och 

universiteten i Europa för att minska på transaktionskostnaderna samt underlätta rörligheten 

för dem som vill studera i ett annat europeiskt land än de som de är uppväxta i. Huvudmålen 

kan bland annat sammanfattas på följande vis; Införa jämförbara examina, införa homogena 

utbildningsnivåer samt införa ett homogent poängsystem.91 Bolognaprocessen är inte ett 

juridiskt bindande utan bygger på frivillighet från de deltagande europeiska länderna.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 EU-konstitutionen Avsnitt 5 Artikel III-282 till III-283 
Att jämföras med; 
Lissabonfördraget, Avdelning XII Artikel 165-166 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 
89 Lissabonfördraget, Artikel 165 punkt 1 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 
90 Ibid. Punkt 2 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt behandlar målen för EU:s insatser inom 
utbildningsfrågorna. 
91 Regeringskansliet URL: www.regeringen.se/sb/d/9267 (2008-01-07) 
92 Ibid. URL: www.regeringen.se/sb/d/9267/a/12632 (2008-01-07) 



 31

5. Analys 

 
Vi har härmed kommit till analysen där våra egna tankar, tolkningar och reflektioner ska 

vävas samman med vår teori, empiri och resultatet som tidigare finns presenterade i 

uppsatsen.  

 

Vår analys har sitt ursprung i vår grundläggande frågeställning, Varför förändrades EU-

konstitutionen till Lissabonfördraget? Vi vill hävda att underskottet av en djupgående 

europeisk identitetskänsla bland EU:s medborgare är den grundläggande orsaken till denna 

förändring.  

 

Vi börjar med att ta in Anthony D. Smith och primordialisterna, härefter Smith, i analysen. 

Smiths grunder ligger som bekant i forskningen om vilka faktorer det är som skapar ett ethnie. 

I den bakgrund vi här tidigare i uppsatsen målat upp av EU, den tilltänkta EU-konstitutionen 

och det nuvarande Lissabonfördraget finns det tydliga delar där den primordialistiska teorin 

kan göra anspråk på förklaring. Under vår presentation av resultatet blev det framförallt 

tydligt att det i EU-konstitutionen finns många anspelningar till att skapa en nation där 

medborgarskap, symboler, historia, kultur och värderingar ingår i uppbyggnaden, detta 

försvinner till stor del under omarbetningen till Lissabonfördraget.  

 

Men vad är det då enligt Smith som gör att EU:s försök till att skapa en europeisk identitet 

misslyckas i och med EU-konstitutionen? Det grundläggande svaret är enligt Smith att det 

varken finns tillräckligt stark vilja eller känsla av tillhörighet bland de europeiska folken för 

att kunna skapa ett ethnie. När vi använder Smiths definition av ethnie och de sex punkter 

enligt Smith är avgörande för att ethnie ska kunna skapas så inser vi snabbt att EU faktiskt går 

in och gör anspråk på nästan alla punkter. Det finns ett kollektivt namn, det finns en 

gemensam myt, den gemensamma historien, den gemensamma kulturen, den gemensamma 

känslan av vårt territorium och även en känsla av solidaritet där alla de ovanstående 

begreppen flätas samman. Det som enligt Smith är EU:s problem är att det inte är folket eller 

de olika folken som i detta fall har valt att sammansluta sig. Nej tvärtom är EU är ett politiskt 

försök att skapa en nationell identitet. Smith lägger i sin forskning en stor tyngd i etno-

symbolism där han fokuserar på symboler och dess betydelse för att stärka en känsla av 

nationell identitet. Denna del av Smiths teoribildning går till mångt och mycket in i de 
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punkter som ställs upp som grundläggande för ett skapande av ethnie, men skiljer sig på det 

sättet att man via symboler på ett mer ytligt sätt kan skapa en känsla av identitet. I EU-

konstitutionen är skriftställarna noga med att poängtera att det är de europeiska folken93 

(notera plural), som ska sluta samman, vilket också finns kvar i det senare 

Lissabonfördraget.94 De tjänstemän som blivit ålagda att utforma EU-konstitutionen och 

Lissabonfördraget är alltså medvetna om den föreliggande problematiken och det är genom 

denna typ av försök till skapande av ethnie som Smith menar är dömda att misslyckas. Låt oss 

nu titta på de båda dokumenten och jämföra vad det är som har förändrats.  

 

I EU-konstitutionen finns, den nu välbekanta, Artikel I-8 där flagga, hymn, motto m.m. 

presenteras. Hela denna artikel har blivit struken i samband med omarbetningen till 

Lissabonfördraget, det enda som finns kvar är punkten om att Euron skall vara Unionens 

valuta och den punkten återfinns i Artikel I-3 i Lissabonfördraget. Att symbolerna har 

försvunnit är naturligtvis intressant eftersom detta enligt Smith är en av de absolut viktigaste 

delarna av identitetsuppbyggnaden. Enligt Smith kan det finnas många faktorer som gör att 

folk inte accepterar de symboler som de blivit tilldelade. Smith tar bland annat upp exempel 

med starka nationer som Skottland och Katalonien95 där folket valt att gå med på dubbla 

identiteter för att det gynnar dem, antingen ekonomsikt eller själsligt. Men det finns också 

nationer som är tvärtom, t.ex. Kashmir, Nagorno-Karabach och Palestina96 där folket vill 

skapa sin egen stat för att komma bort från förtryck, ekonomiska sanktioner etc. Det finns 

dock en medvetenhet om detta inom EU då de explicit skriver både i EU-konstitutionen och 

även i Lissabonfördraget ”Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det 

nationella medborgarskapet.”97 Detta skulle kunna anses vara ett enkelt sätt att ta sig ur den 

problematik som vi tidigare byggt upp, men det är just vad det är också, ett enkelt försök att 

komma undan. Om vi här återgår till Smiths tanke om territoriella och etniska nationer så kan 

man ur EU-konstitutionen utläsa starka tendenser och försök att skapa en territoriell 

gemenskap. Det är detta som Smiths teori bevisar, att det inte håller när man blandar in 

etniska faktorer som symboler, historia och kultur för då finns risken att folket känner sig 

hotade av den, i detta fall, överstatlighet som EU kan komma att betraktas som. Därför kan 

heller inte EU:s beskrivning av medborgarskapet anses vara tungt nog för att räknas som ett 

                                                
93 EU-konstitutionen, 2004, Artikel I-3 
94 Lissabonfördraget, 2007, Artikel 1 i Fördraget om Europeiska Unionen. 
95 Sörlin, S. Nationens röst. Sid. 163 - 166 
96 Smith, A. D. Myths and Memories of the Nation. Sid. 9 
97 Lissabonfördraget, 2007, Artikel 9 i Fördraget om Europeiska Unionen 
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egentligt motargument. Det är en fin balansgång och enligt Smith kom EU den här gången 

”för nära” den enskilde medborgaren i form av hotat att ersätta, eller som EU säger 

komplettera, de nationella symbolerna och den nationella identiteten. Det är dock inte bara 

Artikel I-8 som försvunnit, det är också en hel del förändringar i formuleringar, vissa 

värdeord används mer sällan och vissa stycken ur längre passager har också blivit strukna. 

Exempel på detta är att EU:s utrikesminister i Lissabonfördraget har blivit omdöpt till 

”unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik”. 

  

Vi har tidigare i resultatet refererat till de omskrivningar och omformuleringar som skett i 

samband med omarbetningen till Lissabonfördraget. Att dessa omskrivningar ibland är så 

skiftande från svart till vitt skulle nog Smith anse vara ett starkt argument för den 

primordialistiska teorin. Andra exempel är att laddade ord, vi tog förut upp exemplet med 

ordet lag som användes 48 gånger i EU-konstitutionen medan det bara dyker upp 6 gånger i 

Lissabonfördraget. Detta grundar sig naturligtvis i att det i Lissabonfördraget inte ska finnas 

samma tydliga styrning och riktning mot en överstatlighet som det fanns i EU-konstitutionen.  

Det som vi anser vara speciellt intressant är den tydliga fokuseringen på just omskrivningar, 

omformuleringar och de små förändringar som gör att texten i Lissabonfördraget inte 

uppfattas som lika stötande som texten i EU-konstitutionen. Vi var tidigare inne på att 

beskriva EU som ett försök till territoriell nationsbyggnad och detta finns även kvar i 

Lissabonfördraget. Den väsentliga skillnaden mellan de två fördragen är dock att alla etniska 

eller identitetsskapande anspelningar har tagits bort eller ändrats i och med omarbetningen. 

Det finns dock vissa territoriella anspelningar kvar, t.ex. unionsmedborgarskapet. Smiths 

tanke med att det måste finnas en genuin vilja, en genuin och verklig historia, en genuin 

solidaritet och en genuin känsla för ett territorium blir härmed verklighet. Smith skulle 

förmodligen, om EU lyckas få igenom detta fördrag, erkänna att EU har lyckats skapa en 

territoriell nation, men då måste man ha i åtanke att Smith inte erkänner territoriella 

nationsbildningar som ethnie. Människan skapar ethnie och ethnie skapar nationen och det är 

det som EU:s problem.  

 

Enligt Gellners teorier kan inte detta underskott av en gemensam identitet bland EU:s 

medborgare förklaras av frånvaron av det som Smith benämner som ethnie. Det finns inget 

inbyggt hinder i att skapa en europeisk identitet utan möjligheterna och potentialen finns om 

behovet skulle uppstå. Själva behovet av en europeisk identitet tåls att diskuteras, vilket inte 

kommer att ske här i någon större utsträckning då det ligger utanför uppsatsens 
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frågeställningsområde, men det är nog ändå på sin plats att nämna det lite kort. Geller bygger 

sina teorier på att nationalismen har sina rötter i det industriella samhällets strukturella behov 

av kulturellt homogena grupper med gemensamma sociala regler. Kulturen har utvecklats till 

något som inte längre kan ses som berikande, utan har till och med växt till som något 

nödvändigt.  

 

Så länge som det europeiska samarbetsprojektet till stora delar är av mellanstatlig karaktär 

med få inslag av överstatlighet är det strukturella behovet av en gemensam kultur begränsat. 

Men desto längre och starkare överstatligheten går och stärker sin ställning inom EU, vilket 

därmed får som direkt resultat att den tar över allt mer från mellanstatligheten, desto större 

behov av kulturell homogenitet och identitet ställs det på medborgarna. Med den förstärkning 

av överstatlighet som sker i samband med EU-konstitutionen samt Lissabonfördraget98 och att 

EU tar en allt större enskild roll i och med skapandet av EU som en juridisk person99 kan man 

tänka sig ett ökat behov av gemensam kultur. Vid frånvaron av en gemensam kultur och 

identitet, när EU i en allt större utsträckning påverkar medborgarnas liv inom ett område som 

tidigare exklusivt tillhört medlemsstaten, kan risken för att de interna motsättningarna och 

splittringarna ökar. Detta är alltså något som problemet med att godkänna EU-konstitutionen 

påvisar. Medborgare inom vissa länder känner att EU gick lite för långt i tendensen att mer 

och mer träda in i den roll som tidigare tillhört residenslandet. Man kan därför tänka sig att de 

därför valde att rösta emot EU-konstitutionen då de kände att deras kulturella identitet med 

sitt land var hotat.  

 

Detta leder i sin tur in på två teser som Gellner ställer upp om hur sammanhållande grupper 

skapats under historiens gång. Antingen bygger sammanslutningen på en gemensam vilja, 

lojalitet samt solidaritet eller också bygger sammanslutningen på ett svar mot ett yttre hot av 

underkastelse och tvång.100  När då EU kommer allt närmare in på statens kompetensområden 

och övertar en del av funktionerna, driven av krafter ”ovanifrån” och inte av en gemensam, 

katalyserade vilja underifrån, skapar det i vissa fall en negativ känsla hos individen och 

därmed en förstärkning av identitetskänslan till sitt land. Då den ”nya sammanslutningen” inte 

bygger på en egen, gemensam vilja skapar det å sin sida en förstärkning av den befintliga 

identitetskänslan genom att det skapar ett yttre hot av underkastelse och tvång. Detta kan 
                                                
98 Exempelvis effekterna av utökningen av beslut med kvalificerad majoritet. Lissabonfördraget, 2007, Artikel 
238 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt.  
99 Lissabonfördraget, 2007, Artikel 47 i Fördragen om Europeiska Unionen.  
100 Gellner, E. Nations and Nationalism. Sid 53 
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alltså stärka de nationella känslorna och skapa en ökande illvilja emot tanken att stärka det 

europeiska samarbetet. 

 

Som Gellner hävdade bygger det moderna samhällets identitet på en identitetskänsla till en 

egen kultur och inte till en kung eller ett land.101 Här finns det således potential till att skapa 

gemensamma kulturella grundvalar som man senare kan ta i anspråk till att bygga upp en 

gemensam identitet i medlemsländerna inom den europeiska unionen. Inom EU har man 

också börjat med att skapa en kulturell plattform i den meningen att man i EU:s fördrag, så 

väl som i EU-konstitutionen, fastställer några primära kärnvärden som ligger till grund för 

Europa och Europas befolkning. Inom båda analysobjekten finner man inledande 

formuleringar och artiklar där stats- och regeringscheferna förkunnar vissa grundläggande 

värden och principer var uppå det europeiska samarbetet vilar. Exempelvis nämner man flitigt 

att Unionen har universella värden så som ”frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 

respekt för mänskliga rättigheter” och att medlemsstaterna utgörs av ”ett samhälle som 

kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen 

om jämställdhet mellan kvinnor och män.”102 Detta kan förvisso ses som något som 

symboliserar hela vår västliga kultur och framförs ofta, och inte sällan från nordamerikanskt 

håll, när det kommer till det så kallade kriget mot terrorismen, men det kan på samma sätt ses 

som upprättandet och skapande av en europeisk kultur och en kultursfär som Europas 

medborgare är delaktiga i. En gemensam kultur som européerna vill försvara mot yttre hot 

och försvara mot andra aktörer som hotar att inskränka de gemensamma värden som 

européerna känner som sina egna.   

 

Detta reser frågan: Hur kan man då skapa en gemensam kultur inom EU enligt Gellners teori? 

Nyckeln till att generera en homogen kultur bland EU:s medborgare återfinns inom 

utbildningen och att det är just ett homogent utbildningssystem är det centrala. Exempelvis är 

det värt att upprepa att Gellner nämner att utbildningsmonopolet är idag viktigare än det 

klassiska våldsmonopolet.103 Utbildningen är emellertid inte en prioriterad punkt i vare sig 

EU-konstitutionen eller i Lissabonfördraget. Endast två, om än långa, artiklar är tillägnade 

utbildningen och det delar dessutom på utrymmet i dessa artiklar med idrotts- och 

ungdomsfrågor. Där står det också explicit att EU ska respektera de enskilda 
                                                
101 Gellner, E. Nations and Nationalism. Sid. 36 
102 Lissabonfördraget, Fördraget om Europeiska unionen, artikel 2. Detta är bara ett exempel. Liknande 
formuleringar är flitigt förekommande i andra delar av Lissabonfördragen och konstitutionsförslaget.  
103 Gellner, E. Nations and Nationalism. Sid. 34 
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medlemsstaternas ansvar för utformningen samt innehållet i de för varje land unika 

utbildningssystemet.104 Således är det här, enligt Gellners teori, som vi finner det avgörande 

svaret när det kommer till underskottet av en europeisk identitetskänsla – avsaknaden av ett 

utbildningssystem som har sina grundstenar i EU:s strukturella behov, istället för de enskilda 

behoven hos de olika medlemsländerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 EU-konstitutionen, 2004, Artikel III-249, 250  samt Lissabonfördraget, 2007, Artikel 165-166 i Fördraget om 
Europeiska Unionens funktionssätt.  



 37

6. Slutsatser  

 

6.1 Slutsatser och personliga reflektioner 

  
Det finns inte längre någon tvekan om att EU har tagit bort, ändrat och tonad ned symboliken 

och de nationella anspelningarna i omarbetningen från EU-konstitutionen till 

Lissabonfördraget. Resultatet talar sitt tydliga språk. Detta leder oss således in på de 

bakomliggande motiven till detta resultat. Teorierna, tillsammans med resultatet, leder oss till 

att dra följande slutsats;  

 

   De europeiska folken kände sig hotade av att EU kröp lite för nära inpå deras redan 

befintliga identitet och nationalitetskänsla.  

 

Vi kan inte nog påpeka vikten av att de båda, tillsynes kontrasterande teorierna, kommer till 

samma slutsats även om deras vägar fram till målet tagit vitt skilda vägar. Det faktum att det 

är just de nationella anspelningarna som i så stor grad har fått stryka på foten i samband med 

framtagandet av förändringarna, och den prestigeförlust som det innebar att dra tillbaka de 

tydligt uttryckta formuleringarna, måste ses som att det inte var någonting som EU gjorde av 

fri vilja. Här tänker vi oss att grunden måste finnas i att de som arbetade med att ta fram 

Lissabonfördraget känt tydliga strömningar om hur medborgarna kände i de land som 

representerade. Som vi tidigare har påpekat är vi medvetna om att det finns attitydskillnader 

mellan de olika medlemsländerna, men att vi ändå anser oss kunna, med starkt stöd från våra 

teorier, skönja en allmän känsla av ökande motvilja till EU:s utstakade strävan att göra 

anspråk på medlemsländernas roll som nationalitetsobjekt. De båda teorierna har som sagt 

nått denna gemensamma slutsats, trots att de förlitat sig på sina egna tankegångar och 

resonemang på vägen dit. 

 

Primordialisterna såg i EU-konstitutionen hotet mot den nationella identiteten från EU genom 

dess tydliga anspråk på de sex grundläggande punkterna för att skapa ethnie. Men eftersom 

Smith anser att det är omöjligt att skapa ett ethnie (det enda som går att skapa är en territoriell 

nation som bygger på gemensamma lagar, uppfattningar, rättigheter och en gemensam vilja 

eller mål) så var EU-konstitutionen dömd att misslyckas då de etniska anspelningarna var 

alltför påtagliga. Även om det är relativt få medborgare som faktiskt läst EU-konstitutionen så 
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innehöll den allt för starka symboler för att obemärkt passera förbi. I Lissabonfördraget finner 

man inte denna typ av anspelningar på att skapa ethnie. 

Modernisterna å sin sida ser hotets ursprung i EU:s allt starkare funktionella ställning på 

bekostnad av medlemsländernas funktioner. I det moderna samhället var en gemensam kultur 

nödvändig, sett ur de funktionalistiska behoven, och genomförandet att skapa denna 

gemensamma kultur skedde genom, ett till landet, anpassat utbildningssystem som formar 

medborgarna. När identiteten är förknippad till utbildningsnivån och yrket skapas ett 

identitetshot som resultat av utvidgningen av EU:s funktionella roll i samband med 

nationalitetshotet. Ur detta har många av EU:s negativa myter uppstått där hotet från den 

”polska rörmokaren” är det klassiska exemplet.105 I Sverige exemplifierades detta av den 

infekterade ”Vaxholmskonflikten”.106 I den ovanstående analysdelen presenterades det 

närmare hur resultatet av detta yttre hot påverkar identiteten enligt Gellners två teser om 

skapandet av gemensamma grupper. Grunden till att man upplevde EU-konstitutionen som ett 

hot står alltså att finna i de enskilda staternas kontroll av respektive utbildningssystem, vilket 

alltså främjar den nationalistiska kulturen på bekostnad av en mer europeisk identitet. 

  

Avslutningsvis frestas vi att undra vilken kurs EU kan tänkas välja för att finna någon form av 

framtida europeisk identitet. Behovet av denna gemensamma identitet kommer med största 

sannolikhet att öka allteftersom EU fortsätter att växa. För att inte EU:s fortsatta utveckling 

skall upplevas som ett hot måste EU eftersträva en starkare legitimitet från medborgarnas sida 

för att kunna genomföra sin politik utan nya bakslag på vägen. Även på denna punkt ger de 

två differentierade teorierna ett likartat svar. De båda är överrens om grundstenarna till att 

bygga en gemensam känsla och identitet inom EU återfinns i den gemensamma värdegrunden. 

I EU-konstitutionen, så väl som i Lissabonfördraget, är det tydligt att de inledande delarna, 

som beskriver de grundläggande principerna och värdena, behåller sin status även om de 

omgivande orden och formuleringarna ändrats eller tonats ned. Man kan tänka sig att både 

Smith och Gellner tillskriver dessa grundläggande artiklar som något som EU kan bygga 

vidare på utan att riskera allvarliga bakslag. Det faktum att dessa kulturella anspelningar 

lämnats i princip orörda påvisar att det är något som besitter stor acceptans bland 
                                                
105 En artikelserie i fem delar av Maciej Zaremba i Dagens Nyheter under hösten 2005, som belönades med Stora 
Journalistpriset 2006, behandlade just detta hot från den polske rörmokaren. Artikelserien inleds med följande 
ingress: ”Ett spöke går runt Europa - den polske rörmokarens spöke. Polacken med rörtången, le plombier 
polonais, dök upp i den franska debatten på våren 2004 och ändrade historiens gång. Det var hans vålnad, 
mannen från öst som skulle ta levebrödet från monsieur Dupont, som förfärade fransmännen till den grad att de 
röstade nej till det gränslösa Europa de själva hade tänkt ut.” 
Dagens Nyheter, 10 november 2005 
106 Maciej Zaremba, Dagens Nyheter, 11 november 2005. 
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medborgarna. Denna likformighet bland de kulturella värdena kan vara det som ger en möjlig 

territoriell nation med en kompletterande identitet, likt den brittiska identiteten för skottarna, 

eller en ren nationalitetskänsla om man så vill. Och det är här vi finner den centrala 

vattendelaren mellan Smith och Gellner. Smith kan på sin höjd tillskriva EU en potentiell 

status som en territoriell nation, som endast har en svag och ytlig identitetskänsla. EU kan 

aldrig aspirera på att bli en etnisk nation enligt Smith och därmed inte en fullvärdig identitet. 

Gellner å sin sida kan tänkas se potential i en fullvärdig och stark gemensam identitet för 

EU:s medborgare. Enligt oss, och här antar vi att både Smith och Gellner skulle ge oss sitt 

stöd, ligger nyckeln till att skapa den europeiska identiteten, i hur väl EU lyckas med att skapa 

ett utbildningssystem som har sin grund i EU:s behov istället för de enskilda staterna. Det vi 

här åsyftar med utbildningssystemet är innehållet i utbildningen snarare än ytliga saker som 

gemensamma regler såsom utbildningens längd, betyg etc. Det är således via utbildningen 

som de kulturella värdena förmedlas till EU:s medborgare och därigenom skapa ett ”vi” . Ett 

”vi” där vi inte längre tvingas lära oss ramsor som handlar om ”Nissan, Lagan, Viskan och 

Ätran” utan istället påtvingas ramsor om ”Rehn, Donau, Seine och Themsen”. Inte heller 

kommer vi att få läsa om alla de krig vi svenskar förde mot danskar och tyskar, utan snarare få 

fördjupade kunskaper om det gränslösa handelssamarbetet under Hansans tid. Däremot känns 

tanken på att medlemsländerna frivilligt skulle ge EU exklusiva befogenheter på 

utbildningsområdet idag väldigt främmande.   

 

 

 

6.2 Vidare diskussioner och tankar 
 

I vår slutsats så diskuterar vi vikten av en homogen utbildning för att skapa en ”vi” känsla och 

därmed lära oss att bli det som ofta kallas ”den gode europén”. Ungefär samtidigt som vi blev 

färdiga med vår uppsats disputerade Jonna Johansson med sin avhandling Learning To 

Be(come) A Good European vid Linköpings Universitet. Johansson behandlar ämnet 

europeiskt identitet och högre utbildning och vi rekommenderar denna avhandling som en bra 

start för en vidare fördjupning i ämnet. 

 

Denna diskussion kommer att behandla tankar som har uppkommit under arbetets gång. Detta 

ämne som innehåller många olika dimensioner lockar till att fundera vidare över nya 
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frågeställningar kring identitet och EU. Nedan följer ett antal exempel som vi själva anser 

vara intressanta utgångspunkter för vidare forskning. 

Som vi var inne på i vår avgränsning så föreligger det en tänkvärd frågeställning som handlar 

om de geografiskt skiftande attityderna kring det europeiska samarbetet. Här kan det vara 

intressant att gå vidare med att undersöka hur mycket av de skiftande attityderna beror på 

ekonomiska eller ethnierelaterade incitament.  

 

Vidare kan man fördjupa sig kring de problematiska definitionerna av begreppet ”Europa”. En 

av aspekterna är den rent geografiska begränsningen av Europa och här kan Turkietfrågan 

vara ett intressant undersökningsobjekt. En annan definition som skulle vara intressant att 

undersöka är ”europeisk kultur” som det inte, i nuläget, finns någon egentlig förklaring till 

vad som kan inbegripas inom detta begrepp. 

 

Slutligen så ställs vi inför en ny intressant utmaning, som ännu inte hunnit etablerat sig i den 

akademiska världen, och det är frågan hur det elektroniskt uppkopplade samhället, som 

uppstod i samband med internets intåg, påverkar den gränsbundna nationalismen. EU-

projektet är det som har gått längst i att börja sudda ut gränserna för de traditionella suveräna 

staterna, men EU i sig bygger också på en yttre gräns. Hur stor påverkan har internet på den 

unga generationen, som just nu formar sin identitet och kommer den mer gränslösa identiteten 

att utgöra ett hot mot den traditionella nationalitetskänslan?             
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