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1. Inledning 
 
Den verksamhet EU bedriver vilar på de tankar som låg till grund för det 
ursprungliga samarbetet i efterkrigstiden och som lett fram till den union vi har 
idag. I samarbetets kärna finner vi önskan att förhindra ytterligare krig i Europa, 
där ett utvecklat samarbete på en samhällsekonomisk nivå ska förhindra 
motsättningar att uppstå mellan medlemsstaterna. Samverkan gällande 
förutsättningen för ekonomisk tillväxt i medlemsländerna väckte intresset för 
integrationens betydelse, en integration av människor inom unionen med hjälp 
av åtgärder och samverkan på en mängd områden. Beslutet om att skapa en fri 
gemensam inre marknad infördes i Maastrichtfördraget 1992 och innebar 
startskottet för den europeiska integrationen (Dewatripont m fl 1999:35). Genom 
att möjliggöra fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, lades 
grunden för alla de samverkansformer som tar plats i unionen idag. 
 
Vid det Europeiska rådets möte i Lissabon 2000, beslöts att EU fram till 2010 
ska bli ”… världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre 
arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”. (Europeiska rådet 
2000 I:5) Detta skulle uppnås genom åtgärder inom forskning, utbildning, 
yrkesutbildning, anslutning till Internet och utvecklandet av elektronisk handel 
samt modernisering av sociala trygghetssystem. (Europeiska rådet 2000 I:8-12, 
16, 21, 29, 31) Genom standardisering av olika samhällssystem inom nämnda 
områden avsågs att underlätta rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital 
och därmed ge möjlighet till konkurrens och tillväxt på ekonomiska grunder. 
(COM 2004) Den sociala sammanhållningen är planerad att bli en naturlig följd 
av den ökade rörligheten samt olika åtgärder som verkar för kultur- och 
utbildningsgemenskap och innebär att unionsmedborgarna ska komma att 
uppleva en ökad gemenskap staterna emellan (COM 1999, 1.1.3 & Europeiska 
rådet 2000 I:18). 
  
Det var först 1973 som termen ”europeisk identitet” uppträdde i ett officiellt 
kommissionsdokument (Bull.EC 1973). Skälet till tillkomsten av detta begrepp 
var att unionen då befann sig i en ekonomisk kris och lanseringen av en 
europeisk identitet skulle användes för att skapa en ”vi-känsla” och tillsammans 
lösa krisen. (Holm i Arvidsson & Persson 2003:182) Under 80-talet utreddes 
frågan om hur man skulle kunna stärka den europeiska gemenskapens legitimitet 
bland folket. Det är i detta skede som identitetsfrågan lyftes fram och det 
konstaterades att denna måste få en central roll i gemenskapens fortsatta 
integration. Kärnpunkten i identitetsdebatten innebar att en stärkt samhörighet 
mellan medlemsstaterna, vilande på en gemensam identitet, skulle förankra EG:s 
verksamhet hos folket och länka samman mål och visioner, människor samt 
institutioner. (Neergard & Stubbergaard 2000:53-54)  
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En av de viktigaste delarna i integrationsprocessen idag är Leonardo da Vinci-
programmet, benämningen för EU:s utbildningsprogram. Programmet syftar till 
att stärka unga människors känsla av europeisk identitet och klargöra värdet av 
europeiskt samarbete. Förutom litteraturen i sig används gemensamma projekt 
på såväl skol- som universitetsnivå som medel att öka integrationen och stärka 
upplevelsen av gemensamt kultur och historia över nationsgränserna. Tanken 
bakom att lyfta fram den kulturella dimensionen är att den är en viktig 
komponent för begreppen identitet och tillhörighet. (COM 1999) Ett vidare steg 
i denna fråga är att föra skola och näringsliv närmare varandra så att den nya 
kunskapen implementeras i samhället som helhet. (Bull.EU 2001) 
 

“Det är i fälten kunskap och färdigheter som slaget om framtiden kommer att utkämpas” 
(COM 1999, 3.3) 

 
 

1.1 Bakgrund  
 
Intresset för vårt uppsatsämne, kollektivt identitetsskapande inom den 
Europeiska Unionen (EU), växte fram redan under arbetet med C- uppsatsen där 
vi studerade EG-rättens effekt på svensk arbetsrätt (Blomstedt & Onjukka 
2004). Vi fick i det sammanhanget en inblick i problematiken kring 
medlemsstaternas kulturella särdrag och skilda traditioner. I samband med att 
förslaget till en ny konstitution debatteras, har frågan om tillhörighet och ökad 
integration i Europa lyfts fram. Detta väckte vårt intresse för hur en kollektiv 
identitet kan skapas inom EU.  
 
En livlig debatt förs kring om de finns en så kallad EU-identitet eller inte. Vissa 
hävdar att det inte finns en identitet inom unionen och att skapandet av en 
gemensam identitet är omöjligt att genomföra. Andra menar att det finns en EU-
identitet, men att den möter stora utmaningar i en samhällelig kontext som 
präglas av att kollektiva identiteter förändras både gällande hur de skapas och 
hur de vidmakthålls. Utifrån den ståndpunkten skulle en gemensam EU-identitet 
behöva ständigt underhåll för att inte försvinna.  
 
Vilket intresse finns det då att studera EU-identitet som en kollektiv identitet 
och dess samhälleliga förutsättningar? Det finns förstås flera svar på den frågan, 
men utifrån perspektivet att kollektiva identiteter är viktiga för stabilitet och 
struktur i samhället blir begreppet kollektiv identitet ett viktigt forskningsobjekt 
i sociologiska studier där samhället står i fokus (Stier 2003:144). Åsikten om 
exakt vilken funktion de kollektiva identiteterna spelar för roll i samhället 
varierar inom den sociologiska disciplinen, men den betraktas som något som 
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skapas och förstärks i olika former av social integration (Brante m fl 2001). 
Kollektiv identitet är en viktig företeelse eftersom det är genom sådana som 
individer förhåller sig till sin omgivning. Samhället som grunden för gemensam 
identitet för dess invånare påverkar således förhållandet mellan stat och 
medborgare. För att detta förhållande ska fungera krävs en överensstämmelse 
mellan medborgarnas önskningar och statens politik. Saknas denna får staten 
inte legitimitet som styrande makt i samhället. (Habermas 1987:154)  
 
Många av de kollektiva identiteter vi bygger upp har en anknytning till grupper 
på lokal nivå, till exempel familj, kön och yrke (Bauman enligt Kaspersen & 
Andersen 1999:546). Ett av undantagen från de kollektiva identiteter som skapas 
i vår nära omgivning är den nationella identiteten som binder samman 
människor över större avstånd. I och med att samhället förändras uppstår nya 
former för sociala relationer och därmed möjligheter för samhörighet på nya 
plan. Castells beskriver i serien Informationsåldern (Castells 2000, 2001 & 
2004) Internet som upphovet till nya former av kontakter och sociala relationer. 
Människor bygger upp olika former av nätverk i vilka kontakter knyts på 
grundval av gemensamma intressen istället för på härkomst och kön som 
tidigare.  
 
EU är en gemenskap som har grundats på gemensamma intressen då de 6 
ursprungliga medlemsländerna efter andra världskriget gick ihop för att bevara 
freden i Europa. Efter årtusenden av krig och motsättningar i Europa har en 
europeisk gemenskap funnit en samarbetsform som fungerat under en 
femtioårsperiod. Målet för gemenskapen, bevarandet av fred i Europa, har 
hittills fungerat för unionens medlemsstater. Genom att allt fler europeiska 
nationer ansluter sig till gemenskapen ökar förhoppningen att freden ska förbli 
bestående. Eftersom unionen i maj förra året utökades från 15 till 25 
medlemsstater kan vi se att samarbetsrutinerna måste ändras. De nya 
förutsättningarna medför ökade möjligheter, men samtidigt ökar också kraven på 
ett fungerande samarbete. Att mot denna bakgrund arbeta för ökad integration 
tror vi är förutsättningen för att unionen ska ha en framtid. Medlemsstaterna 
måste kunna identifiera sig med EU:s grundtanke och verksamhetsmål för att 
aktivt arbeta för att uppnå unionens mål. 
 
 

1.2 Syfte  
 
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur EU kan skapa eller 
vidmakthålla en gemensam identitet för hela unionen. Detta avser vi att göra 
utifrån antagandet att en sådan EU-identitet är en kollektiv identitet som formas 
i ett föränderligt samhälle. 
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1.3 Avgränsningar & centrala begrepp 
 
Vi har redan konstaterat att det råder oklarhet kring huruvida det finns en EU-
identitet eller ej. Eftersom teorier rörande kollektivt identitetsskapande även 
gäller för vidmakthållande av identiteten, kommer vi att i uppsatsen hålla öppet 
för bägge möjligheterna. Det görs på så sätt att vi studerar och analyserar både 
skapande och vidmakthållande av en så kallad EU-identitet. Detta medför att de 
slutsatser som dras utifrån ett ”skapande-perspektiv” kan sägas gälla utifrån 
ståndpunkten att det inte skulle finnas en gemensam unionsidentitet och 
”vidmakthållande-perspektivet” lämnar öppet för att en redan etablerad EU-
identitet måste stärkas eller underhållas.  
 
En av de avgränsningar vi gör i studiet av EU-identiteten är att vi fokuserar på 
begreppet ur ett grupperspektiv, det vill säga den kollektiva identiteten, inte den 
individuella. Vi väljer att genomföra undersökningen på makronivå och 
behandlar därför kollektiva identiteter som berör samhället ur ett 
makroperspektiv. Eftersom studier av begreppet identitet inom sociologin till en 
början genomfördes mest på mikronivå, kommer dock en koppling mellan den 
individuella och kollektiva identiteten att göras. De kollektiva identiteter vi 
fokuserar på är nationell identitet respektive organisationsidentitet. Denna 
avgränsning beror på att EU dels kan ses som en sammanslutning av stater och 
dels som en sammanslutning av organisationer.  
 
De teorier vi presenterar från de nationella respektive organisationsteoretiska 
fälten är inte avsedda att ge en fullständig bild av nationell respektive 
organisationsidentitet. Vi avser endast att betona den kollektiva identitetens 
mångsidighet och de faktorer som påverkar skapandet eller vidmakthållandet av 
en sådan. Vi har valt att lyfta fram huvuddragen i några av de centrala teorierna 
på de berörda områdena.  
 
EU-identitet - medborgarnas kollektiva uppfattning av tillhörighet till den 
europeiska unionen 
 
Kollektiv identitet - uppstår när personer delar, eller antas dela, vissa egenskaper, 
kvaliteter eller en tillhörighet (Stier 1998:18). Identiteten betraktas som en viktig 
faktor i socialisation och samverkan mellan individ och samhälle (Brante m fl 
2001).  
 
Nationell identitet - en slags kollektiv identitet där gruppens tillhörighet kopplas 
till nationalstaten (Delanty & O’Mahony 2002:44) 
 
Organisationsidentitet - en kollektiv identitet där medlemmarna definierar sig 
själva som en del av en organisation (Alvesson & Björkman 1992:8) 
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1.4 Disposition 
 
Vi inleder med att i kapitel två redogöra för vår metodologiska utgångspunkt 
genom en kort presentation av litteraturstudien som metod. Där kopplar vi också 
vår undersökning till dess vetenskapliga inriktning och sociologiska 
kunskapsintresse. Vi kommer att beskriva vårt tillvägagångssätt och föra en 
diskussion kring valet av metod.  
 
I kapitel tre ger vi en översiktlig bild av den kollektiva identiteten, grundat på 
teorier om människans sociala identitet. Vi kommer att kort nämna den sociala 
identitetens relation till den individuella identiteten, baserat på 
socialpsykologins definition. Eftersom vår undersökning genomförs utifrån ett 
makroperspektiv görs där endast ett avstamp. Sedan följer olika 
samhällsteoretikers syn på kollektiv identitet och dess funktion i samhället, där 
samhället betraktas som ett föränderligt fenomen.  
 
Kapitel fyra och fem behandlar två kollektiva identiteter som kan diskuteras ur 
ett samhällsperspektiv, nämligen nationell identitet respektive organisations-
identitet. I dessa kapitel presenteras olika teoretikers ståndpunkter i identitets-
politiken, där skapandet och vidmakthållandet av kollektiva identiteter i 
föränderliga samhällen ligger till grund. Vi kommer att dra paralleller mellan 
EU:s identitetspolitik och den nationella respektive organisationsteoretiska för 
att upptäcka möjligheter och svårigheter med de olika angreppssätten.   
 
I sjätte kapitlet analyserar vi EU:s identitetsprojekt utifrån de teorier vi 
presenterat i kapitel tre. Vi kommer även att diskutera de åtgärder som gjorts på 
EU-nivå för att skapa en EU-identitet i jämförelser mot de åtgärder som används 
i nationella respektive organisationssammanhang. Avslutningsvis i kapitlet förs 
reflektioner kring uppsatsen som helhet.  
 
Uppsatsen avslutas med en epilog där vi för ett kritiskt resonemang kring 
problematiken med en ökad integration i den europeiska unionen.  
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2. Metod   
 
Vi vill med vår uppsats skapa en djupare förståelse för problematiken kring 
skapandet och vidmakthållandet av en EU-identitet. Detta avser vi göra med 
hjälp av en litteraturstudie, där olika teorier och aspekter inom fälten kollektiv 
identitet, nationell identitet och organisationsidentitet behandlas.  
 
I detta kapitel presenteras först studiens vetenskapliga perspektiv.  Sedan följer 
en beskrivning av litteraturstudien som metod och en beskrivning av det valda 
tillvägagångssättet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 
 
 

2.1 Studiens vetenskapliga perspektiv  
 
Det finns två grundläggande paradigm inom sociologin: handlingsparadigm och 
faktaparadigm. Dessa två paradigm är förankrade i två olika metodologier: 
metodologisk individualism samt metodologisk kollektivism. (Gilje & Grimen 
1995:118)  
 
Handlingsparadigmet är förankrat i metodologisk individualism och utgår ifrån 
individ till samhälle. Inom handlingsparadigmet betonas att sociologin inte söker 
efter lagar och att det finns en mening bakom handling och handlingsresultat. 
Stat och organisation ses som interaktioner mellan människor. Detta tankesätt 
handlar om att förstå och att tolka. Inom handlingsparadigmet anses sociala 
handlingar ge upphov till sociala relationer och genom att tolka dessa försöker 
individen förstå meningen hos sociala handlingar. Detta för att sedan klargöra 
orsakerna till förlopp och verkningar. (ibid s120) 
 
Faktaparadigmet är förankrat i metodologisk kollektivism och utgår från 
samhälle till individ. Det vetenskapliga ämnet är sociala fakta som kan studeras 
som materiella ting. Dessa sociala fakta kan vara institutioner och strukturer som 
exempelvis familjen, ekonomin och staten. Forskning inom just sociologi ska 
förklara hur samhällsstrukturen påverkar individens beteende, det vill säga hitta 
vad som styr individers beteende. Tvärtemot handlingsparadigmet menas det här 
att studier av individer inte kan öka kunskapen om grupper. Faktaparadigmet är 
därför huvudsakligen intresserat av sociala makrostrukturer. (ibid s119) 
 
Inom metodologisk kollektivism (ibid s229) ska de enskilda individernas 
beteende förklaras genom dels användandet av allmängiltiga lagar för sociala 
fenomen och dels beskrivningar av de positioner eller funktioner som 
individerna har inom sociala system. 
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I den metodologiska kollektivismen står de sociala handlingarna i centrum och 
individernas handlingar i sociala sammanhang förstås utifrån de egenskaper som 
karaktäriserar de sociala fenomen som individer kommer i kontakt med. Sociala 
fenomen styr enligt detta tankesätt individernas handlingar, attityder, önskningar 
och känslor, vilket innebär att enskilda individers egenskaper och handlingar 
inte ses som grunden av exempelvis en organisation. Sociala fenomen ska 
istället studeras utifrån deras karaktäristiska egenskaper och individernas 
beteenden förklaras utifrån dessa. (ibid s230) 
 
Eftersom handlingsparadigmet främst är intressant på mikronivå, skulle 
faktaparadigmet vara av större intresse i vår undersökning. Men i modern 
sociologisk teoribildning strävar teoretikerna efter att förena de två paradigmen. 
Detta utifrån tanken att mikroanalyser (handlingsparadigmet) och makroanalyser 
(faktaparadigmet) blir ensidiga var för sig, men kompletterar varandra vid en 
sammanslagning. (ibid s123) Då vi i stor utsträckning använder oss av moderna 
teoretiker som Giddens, Castells m fl, kommer vi inte att röra oss enbart inom 
faktaparadigmets område.  
 
Sociologiska studier på makronivå har flera närliggande fält med samma 
forskningsobjekt, om än skilda teoretiska ståndpunkter att luta sig mot. 
Begreppet identitet är ett sådant tvärvetenskapligt forskningsobjekt som kan 
utredas inom de flesta discipliner. De grundläggande identitetstermerna inom 
mikrosociologin har nära släktskap med socialpsykologin. 
Organisationsidentiteten tangerar pedagogiken. Den nationella identiteten har 
flera beröringspunkter med statsvetenskapen och den politiska sociologin. 
Eftersom vi har ett samhällsperspektiv på uppsatsen ser vi dock detta som en 
fördel, då samhället är ett komplext fenomen. Om identifieringsprocessen ses 
som grundläggande för samhällets existens, borde samhällets komplexa natur 
också visa sig i hur identiteter skapas och vidmakthålls.   
 
 

2.2 Litteraturstudie som metod 
 
Litteraturstudien som metod rymmer enligt Cooper (1998:3) ett brett område av 
undersökningar och är en viktig del i den vetenskapliga forskningens utveckling. 
Beroende på hur studien utformats kan den användas i olika syften som till 
exempel att kritisera tidigare forskning, koppla samman forskningsbidrag inom 
skilda ämnesområden eller lyfta fram en central problemformulering inom ett 
aktuellt forskningsfält. Några exempel på olika varianter av denna metod är 
litteraturöversikt, forskningssammanställning och forskningssammanfattning. 
Dessa exempel skiljer sig åt i både utformning, omfattning och syfte, men 
använder samtliga litteraturen som undersökningsmaterial eller åtminstone som 
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en del av det. En litteraturstudie kan betraktas som en studie i sig själv, en 
oberoende studie, men förekommer också som förstudier till empiriska 
undersökningar baserade på intervjuer eller enkäter. 
 
Cooper (ibid s3-4) ser litteraturöversikten som den bredaste definitionen. Han 
menar att litteraturöversikten kan delas upp i huvudsakligen två inriktningar, 
nämligen teoriöversikten och forskningsöversikten. Teoriöversikten som metod 
presenterar relevanta teorier inom ett visst forskningsområde. Utöver 
teoripresentationen görs en jämförelse av de olika teorierna på flera plan. 
Diskussion förs kring teoriernas djup, interna överensstämmelse och vilken 
kunskap som efterfrågas. I en teoriöversikt är det kritiska förhållandet till det 
empiriska materialet ett viktigt inslag. I forskningsöversikten ligger istället fokus 
på empiriska studier och används för att ta reda på vilken forskning som redan 
gjorts inom ett specifikt område. Ännu viktigare är dock att lyckas finna luckor i 
redan befintlig forskning. På så sätt kan författaren ge förslag på fortsatt 
forskning och bana väg för framtida studier inom samma forskningsområde. 
Även i forskningsöversikten är det brukligt att behandla relevanta teorier för det 
fält som studeras, men inte i lika omfattande grad som i litteraturöversiktens fall. 
Gränsen kan uppfattas som oklar, men ska enligt Cooper avgöras av hur 
forskningsfrågan utformats.  
 
Cooper (ibid s4-5) inriktar sig i första hand på forskningsöversikten, den metod 
han anser vara den mest förekommande inom samhällsvetenskapliga studier. 
Cooper har sammanställt fem steg i en rekommenderad arbetsprocess. De ses 
mer som riktlinjer än lag och åtföljs i olika grad i forskningsöversiktliga 
undersökningar. De fem stegen är följande 1) problemformulering, 2) 
datainsamling eller litteratursökning, 3) värdering av insamlat datamaterial eller 
litteratur, 4) analys och bedömning av insamlat material samt 5) presentation av 
resultatet.  
 
Vi avser att göra en litteraturstudie som inspireras av i första hand 
teoriöversikten men även av forskningsöversikten. Betoningen ligger på olika 
teoretiska ståndpunkter inom fältet för vår forskningsfråga, men vi har även med 
vissa forskningsbidrag. Vi tror att de fem stegen som Cooper föreslår för 
forskningsöversikter även går att applicera på vår undersökning. Studien får 
betraktas som en oberoende sådan eftersom den inte är utformad som en 
förstudie till en intervju- eller enkätundersökning.  
 
Merriam och Simpson (1995:33-34) har sammanställt fyra faktorer i 
litteratursökningsprocessen som underlättar arbetsgången i litteraturöversikter:  
 
1. Det första steget består i att ta reda på vilka auktoriteter som finns inom det 
valda kunskapsfältet. Detta är ett moment vars omfattning kan variera mycket 
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beroende på vilken typ av undersökning som genomförs, men kanske ännu mer 
beroende på vilken kunskap forskaren har av det ämnesområde som studeras. Ju 
mindre forskaren känner till om området, desto mer arbete blir det med att skaffa 
struktur i litteratursökningen. Merriam och Simpson föreslår i sådana fall att den 
oinsatte forskaren studerar vetenskapliga översikter av området för att identifiera 
viktiga undersökningar och teorier samt att letandet i största möjliga mån sker 
via databaser. Det sistnämnda kan verka för självklart men är viktigt att påpeka 
eftersom sökning via databaser spar mycket tid. (ibid s35-39) Ett förslag 
Merriam ger på hur forskaren kan avgöra vilka författare som är viktiga att ta 
med i undersökningen är att kontrollera vilka författare som citeras frekvent 
inom det specifika ämnesområdet. (Merriam 1998:53-54) 
 
Ett viktigt ställningstagande i litteratursökningen gäller att veta när 
litteraturmaterialet är tillräckligt, annars finns risken för att skrivandet skjuts upp 
för länge eller att litteraturmaterialet till slut inte tillför något nytt. Ett tecken på 
detta är att samma referenser dyker upp allt oftare. Det är i ett sådant läge dags 
att sluta söka litteratur. (Merriam 1995:40-41) 
 
2. En viktig del i arbetsprocessen är att påpeka att forskaren bör använda det 
senast utgivna verket i de fall det finns flera. (ibid s39) Teorier omarbetas och 
utvecklas och vilka förändringar som görs framkommer givetvis inte i tidigare 
utgivna verk. 
 
3. Forskaren bör inte enbart fråga sig vem eller när en text skrevs eller en 
undersökning genomfördes. Viktigt är också att fråga sig vilket problem eller 
fält som teorin eller forskningen behandlat. Även om det skulle visa sig att 
författaren/forskaren inte är en auktoritet på området, eller om materialet har 
några år på nacken, bör texten/materialet tas med i den aktuella undersökningen 
om informationen är relevant i sammanhanget. (ibid s40) 
 
4. Det sista momentet innebär att forskaren värderar och bedömer kvaliteten på 
allt material som ska användas i undersökningen, med den innebörden att 
litteraturgenomgången inte enbart ska resultera i läsning och beskrivning av 
litteratur. Forskaren ska kritiskt granska sitt material och ifrågasätta källans 
kvalitet, det vill säga hur genomtänkta studierna eller resonemangen är. 
Forskarens kritiska förhållningssätt måste bli synligt genom att denne resonerar 
kring materialets bidrag till forskningsområdet. Detta steg ligger till grund för 
själva skrivandet som ska resultera i en berättande essä. (ibid)  
 
McMillian & Schumacher (2001:112-113) talar om tre olika slags källor som 
används i litteraturöversikter, nämligen tryckt och publicerat material, mikrofilm 
samt elektroniska databaser, Internet och CD-rom. Förutom dessa olika typer av 
material förs en diskussion om primär- respektive sekundärkällor. 
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Primärkällorna består givetvis av allt originalmaterial, medan sekundärkällorna 
kan ta olika former. En typ av primärkälla som kan vara till stor hjälp i 
forskningsarbetet är forsknings- eller teoriguider som ger en överblick eller 
sammandrag av forskning eller teoretiska inriktningar inom ett visst fält eller 
vetenskaplig inriktning. Kärnan i sekundärlitteraturen är dock primärlitteraturen.  
 
Allra sist vill vi säga några ord om forskarens val av problemområde och 
forskningsfråga. Det kan till att börja med innebära en klar fördel om forskaren 
väljer ett forskningsområde som han eller hon redan har en viss kunskap i. Den 
främsta orsaken till detta är att det underlättar preciseringen av 
forskningsfrågorna, men visst förkortar det även tiden att läsa in sig på material. 
(Locke m fl 1998:57) Merriam (1998:56-57) menar att det mest självklara valet 
av forskningsproblem hittas i forskarens omedelbara omgivning, nämligen något 
som intresserar forskaren och som denne har en viss kunskap i. 
Forskningsproblemet kan även hämtas från litteraturen eller från 
forskningsvärlden. En lucka eller ett hittills olöst problem inom ett visst 
forskningsfält skulle vara ett utmärkt forskningsproblem. Det går också att 
ifrågasätta en viss teori, om den uppvisar brister på ett eller annat sätt. 
Ytterligare ett alternativ är att vända sig till den aktuella samhällsdebatten för att 
söka efter ett ämne eller en fråga som skulle behöva utredas närmare.   
 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Innan vi formulerade vår forskningsfråga bestämde vi oss för att skaffa oss en 
bild av hur teorin såg ut på det kunskapsområde vi valt, det vill säga hur 
begreppet EU-identitet kan studeras i den sociologiska disciplinen. Vid sökning 
på begreppet identitet hittade vi ofta referenslitteratur inom statsvetenskap, 
politisk sociologi, socialpsykologi m fl. De teoretiska resonemang som vi stötte 
på resulterade i att vi begränsade identitetsbegreppet till kollektiv identitet. 
Ytterligare en avgränsning var att vi valde ut organisationsidentitet respektive 
nationell identitet bland olika typer av sociala identiteter. Denna avgränsning 
beror på att EU dels kan ses som en sammanslutning av stater och dels som en 
sammanslutning av organisationer. 
 
Efter att ha läst litteratur om EU-identitet formulerade vi vår forskningsfråga 
och bestämde oss för att en litteraturstudie var den lämpligaste metoden för vår 
undersökning. Vårt val att undersöka forskningsproblemet i form av en 
litteraturstudie kommer sig av att vi saknar en teoretisk grund att stå på då vi 
utreder vårt specifika forskningsproblem. Vi har ännu inte lyckats finna tidigare 
forskning på hur EU-identiteten skulle kunna skapas med hjälp av sådana 
identitetsskapande åtgärder som organisationer använder sig av. Däremot kan vi 
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ta stöd av organisationsteoretisk identitetsforskning. Vi har också en mängd 
material att tillgå gällande skapandet och vidmakthållandet av nationell identitet, 
både i form av teorier och olika forskningsbidrag.  
 
Då vi bestämt oss för att genomföra vår undersökning i form av en 
litteraturstudie studerade vi olika tillvägagångssätt för detta. Av de olika 
alternativ vi fann, valde vi att utgå från det tillvägagångssätt som Cooper 
rekommenderar i samband med forskningsöversiktliga studier. I Coopers andra 
steg använde vi oss av Merriams och Simpsons råd för hur litteratursökning kan 
struktureras. Litteratursökningen bedrevs i flera omgångar, först för att ge en 
bild av det problemområde vi valt och sedan för att inrikta oss på vår specifika 
forskningsfråga. Sökningen påbörjades via datasökningar på flera 
biblioteksdatabaser, vilket resulterade i att vi hittade flera antologier och 
översikter över teorier och forskning på närliggande forskningsområden. Från 
dessa gick vi vidare i sökningsprocessen via referenslistor. I möjligaste mån 
lånade vi senast utgivna verk av den teoretiker vi valt ut.  
 
Vi försökte hitta teorier och forskningsbidrag som låg så nära vår 
forskningsfråga som möjligt. Till en början sökte vi material med relativt öppna 
sökord, men sedan blev vi allt mer precisa. I första hand valde vi litteratur och 
undersökningar som skrivits eller genomförts av sociologer i Europa, eftersom 
forskningsfrågan rör denna världsdel. Vidare begränsade vi oss till material 
skrivet på svenska eller engelska, eftersom vi inte behärskar andra språk på den 
nivå som krävs för att förstå sociologisk-teoretiska resonemang. Under 
sökningsprocessen har vi försökt att undvika politisk propaganda och oseriösa 
undersökningar. Ett sätt att göra detta på var att försöka hålla oss till 
välrefererade teoretiker och forskare. I vissa fall fick vi dock komplettera 
materialet med flera källor.  
 
Nästa steg var att försöka skaffa oss en bild av vilka åtgärder som gjorts för att 
skapa en EU-identitet. Detta visade sig vara ganska svårt, eftersom EU är en 
väldigt stor organisation och har genomfört åtgärder på olika nivåer. Vissa av 
dessa har varit uttalade och andra mer indirekta, vilket resulterat i att åtgärderna 
dokumenterats under väldigt olika former. För att komma runt problemet 
kontaktade vi ett antal personer som arbetar i EU eller med EU-frågor och via 
den vägen fick vi tag på flera användbara tips. Det påpekades från flera olika 
håll att svårigheten med att finna material som nämner EU-identitet är att EU 
medvetet undvikit att använda begreppet av den orsaken att EU velat att EU-
identiteten ska uppkomma genom ökad samhörighet och inte genom att lansera 
ett färdigt projekt skapat av politiker som medborgarna förväntas ta till sig över 
en natt. 
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Efter att ha slutfört insamlandet av litteratur och annat material var det dags för 
bearbetning. Vi använde oss av två metodböcker gällande referensskrivande, 
Backman (1995) och Ejvegård (1993). Bearbetningen av materialet skedde i 
flera faser där vi först sammanställde teorier kring kollektiv, nationell och 
organisationsidentitet. Sedan gjorde vi jämförelser mellan de åtgärder som EU 
använt sig av för att skapa EU-identitet och sådana identitetsskapande strategier 
som nationalstater och organisationer använder. Ett sista steg i undersökningen 
var att analysera EU:s åtgärder utifrån hur kollektiv identitet i förändring kan 
skapas och vidmakthållas. Vi problematiserade även olika aspekter rörande EU:s 
åtgärder mot bakgrund av åtgärder på nationellt och organisationsteoretiskt plan. 
Slutligen reflekterade vi över vår undersökning och de frågor som uppkommit 
under bearbetning och analys av materialet.   
 
Strax efter inlämning av uppsatsen inför seminariet började en rad händelser på 
det EU-politiska planet som gjorde att vi inför tryckning har lagt till en epilog, 
där vi diskuterar den senaste utvecklingens eventuella följder för skapandet eller 
vidmakthållandet av en EU-identitet.   
 
 

2.4 Metoddiskussion 
 
Vår uppsats hamnar inom definitionen av en litteraturstudie, eftersom det 
huvudsakliga undersökningsmaterialet består i just litteratur. Vad gäller 
indelningen i forskningsöversikt och teoriöversikt lutar vår uppsats mer åt 
teoriöversikt eftersom större betoning lagts på teoretiska ståndpunkter än på 
forskningsbidrag. Vi kan dock inte göra anspråk på att kalla vår studie för en 
teoriöversikt eftersom vi i så fall skulle ha fått begränsa oss till enbart teorier om 
kollektiva identiteter i allmänhet och göra en djupare analys på inbördes 
skillnader. Vi har haft användning av Coopers fem arbetssteg för 
forskningsöversikter även om vår undersökning inte var en renodlad 
forskningsöversikt eftersom de var så pass allmänna att de fungerar i olika 
former av litteraturstudier.  
 
Det var vår forskningsfråga som avgjorde vårt val av metod. Vi är medvetna om 
att problemområdet för vår undersökning kan studeras med andra metoder än 
den vi valt. Med hjälp av en enkätundersökning skulle vi till exempel kunna 
mäta och jämföra den upplevda samhörigheten i de olika medlemsländerna, 
vilket för övrigt redan görs med jämna mellanrum via EU-barometern 
(http://www.europarl.eu.int/a). Ett exempel på ett kvalitativt arbetssätt skulle 
kunna vara att intervjua representanter från de 25 medlemsstaterna för att ta reda 
på hur de nationellt arbetar för att skapa en EU-identitet. Vi hoppas att resultatet 
av vår forskning kan användas för att operationalisera problemet i framtiden. 

  



 14

Vi har i vårt arbete i stora drag följt Merriams och Simpsons fyra arbetssteg och 
tagit till oss deras tips om hur genomgången av litteratur underlättas. Även om 
de har skrivit flera metodböcker för fallstudieundersökningar, tycker vi att 
många av råden var användbara även i vår studie. Vi märkte dock att vi, trots 
deras goda råd, gick i flera av amatörens forskarfällor. En av dessa var att vi 
hade svårt att begränsa oss i vår litteratursökning. Dels beror detta på att vi från 
början trodde oss ha bättre kunskap om det valda problemområdet än vad vi i 
verkligheten hade och en annan orsak är att det är lätt att komma ur fokus. I det 
första fallet så var vår förhoppning att förkunskapen från vår C-uppsats skulle 
hjälpa oss under arbetet med magisteruppsatsen. (Se Blomstedt & Onjukka 
2004) C-uppsatsen handlade nämligen om EG-rättens effekter på svensk 
arbetsrätt, vilket i och för sig skiljer sig en del från skapandet av EU-identitet, 
men å andra sidan gav oss ökade kunskaper gällande EU:s organisation och 
struktur. I det andra fallet, angående risken att mista fokus i undersökningen, 
menar vi att det är lätt att i forskningsprocessen uppslukas av det valda 
problemområdet och kanske också intilliggande fält, så att fokus flyttas från den 
specifika forskningsfrågan till fältet i allmänhet. Sammanfattningsvis kan vi 
säga att forskningsfrågan nog skulle ha varit lättare för oss att definiera om vi 
haft bättre kunskap om ämnet innan litteratursökningen började. Vi har insett 
vikten av att anpassa undersökningsmaterialet till arbetets omfattning, men 
också bekräftat svårigheten att verkligen genomföra detta. Forskningsfrågan 
som den ser ut nu är en kombination av vårt eget intresse för ämnet, samt den 
brist i litteraturen och forskningen som vi uppfattat under arbetets inledande fas. 
 
Vi kan konstatera att det krävs mycket arbete med att få tag i rätt utgåva av den 
litteratur som eftersöks. Eftersom vi gått igenom en hel del litteratur, fick vi 
lägga ner mycket tid på att finna senast utgivna exemplar på originalspråket. I de 
fall originalspråket inte var svenska eller engelska, sökte vi efter den senast 
utgivna översättningen. Vi har i flera fall använt oss av sekundärkällor även om 
vår intention var att enbart arbeta utifrån primärkällor. I de fall dessa 
sekundärkällor rör välkända teoretiker torde detta inte innebära något problem 
eftersom teorierna är allmänt vedertagna. I ett par fall har det varit svårt att få 
tag på originalkällor och vi har i de fallen klargjort detta i löpande text. 
Originallitteratur har vid flera tillfällen valts bort då den varit skriven på franska 
och tyska. Vi har i dessa fall valt att lita mer på översättarnas språkkunskaper än 
på vår egen förmåga. I de allra flesta fall har vi använt senast utgivna upplaga av 
aktuell litteratur. Avvikande fall är de som av olika anledningar inte gått att få 
tag på via biblioteket. Trots våra försök att använda oss av senast utgivna 
originallitteratur, är vi medvetna om att det finns utrymme för feltolkning av 
vårt undersökningsmaterial. I första hand gäller detta de fall av sekundärkällor 
som vi har använt oss av. Vi har annars haft intentionerna att minska risken för 
feltolkning genom att i möjligaste mån använda originalkällor. Ytterligare ett 
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försök att minska dessa risker har varit att läsa flera olika verk där samma teori 
presenteras.  
 
Särskilt svårt var det att få tag i metodböcker för litteraturstudier. Vi försökte 
först söka via biblioteksdatabaser, men fick inte många träffar på den vägen. 
Istället sökte vi efter avhandlingar, examensarbeten, forskningsrapporter och 
utredningar baserade på olika former av litteraturstudier, men även detta var 
svårt. Detta eftersom undersökningarna ofta saknade metodologisk grund.  
 
Vi har sållat bort litteratur i flera omgångar genom att studera olika avhandlingar 
och översikter inom berörda ämnesområden och på så sätt fått en bild av vilka 
författare som refereras till. Sökningar via bibliotekens databaser har kunnat ge 
en bild av vilka författare som är tunga på området.  
 
När vi letat efter information på Internet, mest på EU-sidor, har vi sökt på 
politiskt oberoende sidor, som till exempel EU-upplysningen. Den information 
som vi valt att ta med baserad på elektroniska källor tror vi därför att vi kan 
använda. Däremot fick vi sålla bort en hel del information från de personer som 
vi kontaktade mejl- och telefonledes eftersom flera av de personer som svarade 
var knutna till olika politiska partier eller organisationer. Den information som 
vi tagit fasta på från dessa personer är den typ av material som vi har kunnat 
spåra till obundna källor via EU-upplysningsorgan och fakta från oberoende 
källor. Vi hoppas därmed att den politiska åsikt som färgat en del av svaren från 
de personer vi kontaktat, inte ska vara av större betydelse för det material vi 
tagit fasta på från deras tips. Vi är dock medvetna om att den information som 
EU tillhandahåller har ett visst mått av subjektivitet.   
 
En kommentar bör fällas angående tolkningen av materialet. Vi är medvetna om 
att de avgränsningar vi gjort under arbetets gång, både gällande vilka teorier vi 
valt att ha med i undersökningen samt hur stort utrymme varje teoretiker fått i 
studien, i viss grad har färgats av vår subjektiva uppfattning. Med detta menar vi 
att teoretikernas auktoritet inom sina respektive discipliner inte alltid motsvaras 
av hur mycket vi använt oss av deras begrepp och resonemang. Det utrymme de 
fått handlar mer om i vilken grad de varit av intresse för identitetsproblematiken, 
eller i vilken utsträckning vi kunnat dra paralleller mellan deras 
begreppsapparater och skapandet eller vidmakthållande av identitet. 
 
Vi kan konstatera att bredden på det material vi presenterat i kapitel 3-5 erbjöd 
många olika faktorer att analysera samtidigt som materialet inte gav utrymme 
för djupanalys. Detta kan ha förstärkts ytterligare av att vi analyserat EU-
identiteten dels som en kollektiv identitet i allmänhet, dels mot bakgrunden av 
ett föränderligt samhälle, och dels mot de två kollektiva identiteterna nationell 
respektive organisationsidentitet. Anledningen till att vi valde att gå tillväga på 
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detta viset grundar sig i identitetsbegreppets komplexitet. Identitetsskapande 
påverkas av så många olika samhälleliga fenomen att en djupstudie på ett 
specifikt område inte ger uttryck för den svårighet som utvecklandet av EU-
identitet står inför. EU-identitet skapas i en kontext som karaktäriseras av 
mångfald på flera nivåer och därför ville vi att detta skulle framkomma.  
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3. Kollektiv identitet som socialt fenomen  
 
Vi kommer i detta kapitel att beskriva den kollektiva identiteten som ett 
fenomen grundat på processer i olika sociala interaktioner. Först ges en koppling 
mellan den personliga och kollektiva identiteten och de grundläggande 
premisserna för skapandet och vidmakthållandet av identiteten. Eftersom den 
tidiga sociologins identitetsforskning har starka kopplingar till socialpsykologin, 
kommer vi att ta hjälp av ett par socialpsykologiska teoretiker i denna del av 
kapitlet. Sedan lyfter vi fram begreppet kollektiv identitet i dess samhälleliga 
sammanhang där det föränderliga i tillvaron ligger i fokus.  
 
 

3.1 Egenskaper, uppkomst & funktion 
 
Identitet är ett begrepp som först under senare tid blivit ett uppmärksammat 
forskningsobjekt inom den sociologiska disciplinen. Tidigare återfanns det 
enbart inom mikrosociologin och då starkt kopplat till socialpsykologins ”jaget”. 
(McCrone 1998:31) Nu har sociologin en annan inställning till 
identitetsbegreppet så istället för att enbart se det som en individuell egenskap 
studeras dess beroendeställning gentemot individens omgivning. Utifrån detta 
perspektiv anses identitetsskapandet grundas på individens relation till den 
signifikante andre. (Hall 1992:275) Identiteten betraktas därmed som en viktig 
faktor i samverkan mellan individ och samhälle (Brante m fl 2001). Stier 
(1998:37-38) menar att individens identitet är underordnad gruppidentiteten i 
och med att den personliga identiteten är beroende av den sociala.   
 
I ett sociologiskt lexikon (Brante m fl 2001) beskrivs identitet som ett oerhört 
komplext begrepp och det fastslås att begreppet innefattar alla de faktorer som 
individer och grupper bygger uppfattningen om både sig själv och andra på. 
Identitet tar sig uttryck i olika sociala konstruktioner då den sätts i förhållande 
till egenskaper och tillhörigheter såsom ålder, kön, livsstil, yrke, nationalism 
eller etniska relationer (Smith 1991:4). Innebörden i den kollektiva identiteten är 
att personer delar, eller antas dela, dessa egenskaper eller tillhörigheter. 
(Deschamps & Devos i Worchel m fl 1998:5; Stier 2003:18)  Tajfel (enligt 
Deschamps & Devos i Worchel m fl 1998:5) menar att den sociala identiteten 
inte enbart skapas genom ett enda gruppmedlemskap, utan genom flera olika 
sociala grupper. Den viktigaste situationen i skapandet av den sociala identiteten 
är tillhörigheten till en grupp eller kategori. För att tillhörigheten till en viss 
grupp ska medföra en positiv social identitet måste gruppen upplevas förmånlig 
i jämförelse med andra grupper.  
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Durkheim är en av dem som menar att identitetsskapandet styrs av samhällets 
strukturer. Enligt Durkheim (1991:21-22, 86-87) är samhället förutsättningen för 
individen och ska studeras utifrån, inte inifrån. Han hävdar att samhället utgör 
en helhet som är mer än summan av individerna, att individer som ingår i en 
samhällelig gemenskap kan utföra mer än individerna var för sig. Individerna 
formas av de sociala system som de är en del av och deras identitet bestäms av 
kollektivets identitet. Kollektiv tänker, känner och handlar helt annorlunda än 
dess medlemmar skulle göra om de var isolerade från varandra.  
 
Durkheim (1991:21-28) betraktar samhällets struktur som ett tvingande mönster, 
uppbyggt av sociala fakta som utövar sociala tvång på individerna. Sociala fakta 
utgörs av föreställningar och handlingar och kan vara styrt av moraliska eller 
juridiska regler, religiösa dogmer etcetera. De består i sätt att tänka, handla och 
känna, vilka lärs in genom uppfostran, vanor och traditioner. Detta sociala tvång 
ska inte ses som enbart negativt, Durkheim menar att det är en förutsättning för 
ett ordnat socialt liv genom att ge individen den struktur som behövs för att 
bygga upp trygghet, lycka och även en viss frihet. Vi tvingas eftersom vi känner 
respekt för andra och för att vi känner oss förpliktade att handla i enlighet med 
vissa normer. Durkheim menar att även på de områden där vi inte känner något 
tvång, där vi upplever att vi handlar frivilligt, är våra handlingar likväl en följd 
av olika former av socialt tvång.  
 
Identiteternas innebörder bestämmer enligt Giddens (1999:68-69) individernas 
positioner i den sociala strukturen. En identitet innebär en känsla av stabilitet 
och därmed en känsla av biografisk kontinuitet. Identiteten finns inte i 
uppförandet eller i reaktionen från andra, utan i kapaciteten att upprätthålla en 
speciell berättelse om sig själv, en berättelse om jaget. Giddens menar att 
identiteten ständigt förändras i takt med att människan deltar i olika former av 
social interaktion i tid och rum och måste därmed ständigt konstrueras. 
Medlemmar i ett samhälle har en gemensam identitet och känner att de tillhör ett 
kollektiv, vare sig det är ett kollektiv de önskar tillhöra eller inte. (ibid 
2003:165)  
 
En av de saker som binder gruppmedlemmar samman är enligt Bar-Tal (i 
Worchel m fl 1998:94) gemensamma uppfattningar. Olika grupper har skilda 
gruppuppfattningar beroende på gruppens sammansättning och orsaken till dess 
tillkomst, men samtliga delar den viktigaste uppfattningen, nämligen ”vi är en 
grupp”. Om en ny gruppmedlem inte anammar gruppens gemensamma 
regelverk, eller om en gammal gruppmedlem upphör att hålla med om dem, 
kommer gruppen inte längre erkänna avståndstagande medlemmars tillhörighet 
till gruppen. Vid studier av socialt identitetsskapande utgör dessa gemensamma 
uppfattningar en bakgrund eller ett ramverk. Enligt Worchel (i Worchel m fl 
1998:65) är varken grupper eller identiteter konstanta utan måste vidmakthållas 
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med hjälp av gemensamma ansträngningar i gruppen. Detta medför en ständig 
kamp dels inom gruppen mellan de olika gruppmedlemmarna, men också 
gentemot andra grupper. En grupp kan på olika sätt markera 
gruppmedlemmarnas samhörighet och vad som skiljer gruppen från icke-
gruppmedlemmar. Genom att skapa gemensamma symboler ökar gruppens 
överlevnadsförmåga. Några exempel på traditionella åtgärder för att 
vidmakthålla gruppidentiteten är användandet av symboler som flaggor, hymner, 
lagar, gruppstrukturer och kläder. Blir gruppidentiteten tillräckligt stark kan den 
överleva även om medlemmarna byts ut.  
 
Som vi nämnde ovan utgör gemensamma gruppuppfattningar den fogmassa som 
enar gruppmedlemmarna. Men det finns en motsatsfaktor till 
grupptillhörigheten, nämligen avgränsningen från dem som inte tillhör gruppen.  
(ibid s95) När medlemmarna i en grupp delar uppfattningen att de tillhör samma 
grupp, avgränsar de sig samtidigt från personer och grupper som inte tillhör 
gruppen. En sådan avgränsning är lika viktig för den kollektiva identiteten som 
de faktorer som för medlemmarna samman. (Bar-Tal i Worchel m fl 1998:95; 
Billig 1995:66; Malmstedt 2002:229; Stier 2003:57-58).  
 
 

3.2 Begreppet i en samhällelig kontext 
 
Vi har nu fått en bild av den kollektiva identiteten genom att reda ut förhållandet 
mellan individuell och social identitet. Eftersom det sociologiska 
forskningsfältet har samhället i fokus, vill vi nu se vilken roll identitetsbegreppet 
spelar betraktat ur ett samhällsperspektiv. Detta gör vi med hjälp av sociologiska 
teoretiker som diskuterar identitetens och identitetsprocessens betydelse för 
samhällets struktur och överlevnad. Vi kommer att lyfta fram samhällets 
föränderlighet, påverkat av globaliseringsprocesser, eftersom det är mot denna 
bakgrund som EU-identiteten skapas. 
 
Identitetsprocessen ses av flera samhällsteoretiker som grunden för ett 
fungerande samhällssystem. (Stier 2003:144) Avsaknad av gemensamma 
identiteter hindrar nämligen uppslutning kring gemensamma mål och projekt. 
Utan gemensamma strävanden skulle uppkomst och vidmakthållande av grupper 
och samhällen inte vara möjligt. Det är alltså inte bara människor eller grupper 
som söker efter identitet utan också samhället i stort, där det måste finnas en 
överensstämmelse mellan samhällets struktur och inneboende gruppers 
identifieringsintressen. Saknas en sådan överensstämmelse undermineras 
samhällsstrukturen och förlorar så småningom sin legitimitet hos 
samhällsinvånarna. (Habermas 1987:139-141,154) Detta är oerhört viktigt i 
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identitetsdiskussionen. Samhällsstrukturer som saknar stöd hos befolkningen, 
ger heller inte utslag i en stärkt identitet bland invånarna.  
 
Durkheim (1997: kap 7) hävdar att den traditionella typen av gemenskap, med 
grannskap, blodsband, religiösa och kulturella bindningar, kommer att lösas upp 
och försvinna. Grunden för relationer mellan individer i det moderna samhället 
är istället kontrakt baserade på sociala och kollektiva förutsättningar, det vill 
säga en gemenskap baserad på marknadsrelationer. Dessa kollektiva 
föreställningar bestäms av sociala villkor, lagar och normer och kontrakten 
förutsätter existensen av ett moraliskt samförstånd, och en övergripande ordning 
som gör att det respekteras. Enligt Durkheim är samhället en moralisk 
gemenskap, baserad på gemensamma normer och värderingar som förändras 
över tiden. Han anser att en gemensam världsbild och värdesystem är viktig, och 
att samtidens problem beror på att det rådande normsystemet inte klarat att 
anpassa sig till förändringarna i samhällets struktur. När samhället förändras 
måste också moral och värderingar ändras och det är lönlöst för staten att med 
tvång försöka upprätthålla en moral som inte längre överensstämmer med 
samhällets struktur.  
 
Mänskligheten har alltid varit organiserad i grupper av alla former och storlekar. 
Anledningen till gruppers uppkomst och upplösning är lika många som antalet 
grupper genom tiderna. Grupperna har inte bara skiftat i utseende och funktion, 
utan också gällande hur klart avgränsade de har varit från omgivningen. 
Ytterligare en faktor gällande uppkomsten av de flesta grupper, gäller 
gruppmedlemmarnas inställning till att bli eller att fortsätta vara en del av 
gruppen. Just denna faktor är beroende av två element, nämligen frivilligt 
medlemskap och identifikation samt rädsla och tvång. Dessa båda element utgör 
två ytterligheter på samma skala. En del samhällen kan vila uteslutande eller i 
dominerande grad på det ena eller det andra, men tendenserna går alltid att 
urskilja i alla grupper. De flesta varaktiga grupper bygger på en blandning av 
lojalitet och identifikation samt yttre positiva eller negativa påverkansfaktorer. 
(Gellner 1983:150)  
 
Habermas (1987:kap 6, del 2) inställning till identitetsskapande grundas i hans 
syn på förhållandet mellan systemet och livsvärlden, två olika infallsvinklar vid 
studier av samhället och det sociala livet. Systemet styrs av medierna pengar och 
makt och är förutsättningen för att samhället ska kunna styras effektivt och 
målrationellt. Inom systemet sker de handlingar och transaktioner som rör det 
ekonomiska, tekniska och administrativa livet. Medierna fungerar relativt 
oberoende av en rationellt välmotiverad konsensus om handlingsmål, normer 
och situationstolkningar. De fungerar kommunikationssparande, vilket är 
förutsättningen för deras effektivitet. Inom systemet finns endast utrymme för 

  



 21

anonyma och sakliga relationer, sådana som karaktäriserar den ekonomiska 
marknaden, statliga myndigheter eller tekniska förhållanden.  
 
Habermas (ibid:kap 6, del 1) menar att livsvärlden å sin sida innefattar 
mänskliga relationer där det kommunikativa handlandet bidrar till social 
integration, solidaritet och formande av identitet. Social identitet skapas genom 
att medlemmarna blir medvetna om att det är genom deltagande i sociala 
interaktioner som de erhåller gruppmedlemskap. Kollektiva identiteter uppehålls 
enbart i den utsträckning som medlemmarnas föreställningar om livsvärlden 
överensstämmer i tillräcklig grad och ger upphov till stabila uppfattningar som 
gruppen kan bygga identiteten på. Det mediet som styr den sociala integrationen 
är språklig kommunikation och utan denna kan inte gemensam förståelse av 
livsvärlden upprättas.  
 
Utifrån Habermas (ibid:kap 6, del 2) teori om kommunikativt handlande tränger 
systemet alltmer undan livsvärlden och därmed utrymmet för kommunikation 
och social integration. Detta skulle i så fall försätta identitetsskapandet i 
farozonen, eftersom identiteten enligt Habermas växer fram inom gränserna för 
livsvärlden. Habermas ser inte systemet i sig som ett hot mot livsvärlden och 
därmed identiteten. Problemet ligger på ett annat plan, nämligen i det faktum att 
systemet inte lyckas skapa utrymme för kommunikativt handlande och därmed 
hindrar utveckling av livsvärlden och därmed även social integration och 
identitetsskapande. Under sådana förutsättningar omvandlas människan till 
roller som styrs av systemet och dess krav på funktionseffektivitet. Detta innebär 
att identiteten inte längre skapas i sociala interaktioner genom kommunikation, 
utan tvingas på individen genom makten inom systemet.  
 
Castells (2004:7-9) grundar precis som Habermas sin teori om social 
identitetskonstruktion på förekomsten av maktrelationer. Castells menar att 
kollektiva identiteter påverkas av omgivande maktstrukturer och att det finns tre 
olika former av identitetsuppbyggnad, nämligen: 
 

• Den legitimerande identiteten är en samhällelig konstruktion som skapats 
för att effektivisera och förstärka de samhälleliga institutionernas 
dominans över sociala aktörer. Här gör Castells kopplingar till teorier om 
nationalism. (se 4.1 & 4.2) 

• Motståndsidentiteten bygger, precis som namnet låter oss ana, på de 
aktörer i samhället som motsätter sig samhällets dominerande principer 
och ståndpunkter. Denna identitetsform påminner om tillhörighetens 
andra ansikte, den avgränsande effekten, i kollektivt identitetsskapande. 
(se 3.1) 

• Projektidentiteten formas då sociala aktörer frångår tidigare samhälleligt 
bestämda roller för att istället definiera identiteten utifrån deras position i 
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samhället, knuten till omgivande kulturell kontext. Projektidentiteten för 
tankarna till både Giddens och Baumans teorier om nya valmöjligheter i 
samband med identitetsskapandet. (se nedan)  

 
De tre identitetsformerna ger olika effekter i samhället. Legitimeringsidentiteten 
är upphovet till organisationer, institutioner samt organiserade sociala aktörer, 
som i sin tur återskapar legitimitetsidentiteten. Motståndsidentitet resulterar 
istället i att kollektiv och gemenskaper bildas och ses av Castells som den 
kanske viktigaste formen av identitetskonstruktion i samhället. Denna form av 
identitet innebär en kollektiv opposition mot de traditionellt skapade sociala 
rollerna. Projektidentitetsformen skulle kunna vara ett identitetsskapande som 
för en tid förtrycker individens egen identitet för att uppnå en framtida, 
förändrad samhällsordning. (ibid) 
 
Giddens (1999:67-69, 2003:84-85) lyfter fram den kontextuella betydelsen då 
identitetsskapandet ses som en dynamisk process i samspel med omgivningen. 
Giddens menar att identiteten ständigt förändras i takt med att människan deltar i 
olika former av social interaktion i tid och rum och därmed måste identiteten 
ständigt omkonstrueras. Men identiteten finns inte i uppförandet eller i 
reaktionen från andra, utan identiteten finns i kapaciteten att upprätthålla en 
speciell berättelse om sig själv, en berättelse om jaget. Giddens (1996:91, 
2003:84-85) menar att de globala förändringar som påverkar samhällets 
utveckling också har satt sina spår i människors identitetsprocess eftersom 
individen nu ständigt måste överväga val mellan olika livsstilar. Det val av 
livsstil som individer gör är avgörande för beskrivningen av det sociala livet, 
berättelsen om jaget, och modernitetens krav gör att denna berättelse 
kontinuerligt omarbetas.  
 
Ett av Giddens (1999:31) nyckelord är modernitet och han diskuterar 
modernitetens dynamik utifrån begrepp som åtskiljande av tid och rum, 
urbäddningsmekanismer och reflexivitet. Mycket av den sociala interaktion som 
pågår i samhället sker inte längre i samma tid och rum, idag interagerar individer 
med omvärlden under en mängd former som inte är beroende av fysisk närvaro. 
Urbäddningsmekanismer skiljer tiden från rummet vilket leder till att sociala 
relationer ”lyfts ut ur” sina sammanhang och omstruktureras över obegränsade 
områden av tidsrummet. Giddens skiljer mellan två urbäddningsmekanismer; 
symboliska medel och expertsystem. Pengar är ett symboliskt medel som skiljer 
på tid och rum genom möjligheten att betala på kredit eller via Internet, istället 
för att vid tidpunkten för köpet betala med fysiska medel.  Ett expertsystem är 
ett system som bygger på teknik och expertis som gemene man saknar djupare 
kunskap i och därför sätter sin tillit till andras kunskap. (1996:27-35) Giddens 
definierar reflexivitet som den regelbundna användningen av kunskaper som 
institutioner och personer ständigt samlar in och tillämpar för organisering och 
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förändring av samhället. I dagens samhälle skapar vår reflexivitet en osäkerhet 
om den nya kunskapens sanningshalt eftersom vetenskapliga upptäckter ständigt 
kullkastas av nya undersökningar. Denna osäkerhet skapar tvivel med 
konsekvenser för vår identitet. (ibid s42-48) 
 
Giddens (1996:66, 1999:32) diskuterar samhällets globalisering i termer av 
förändrade sociala relationer och händelser. Det senmoderna samhälle vi lever i 
idag, anser Giddens innebära förändrade levnadsmönster och tankesätt. Dessa 
förändringar i samhällsstrukturen har bland annat medfört nya slags relationer 
som inte längre är beroende av närhet som tidigare. Det globala och det lokala 
möts i olika slags sociala möten och sammanhang, där tidigare gränser upplösts 
och de förut begränsade valmöjligheterna i människans vardag har blivit 
oändliga till antalet. Giddens menar att det inte längre är hållbart att se på 
samhället som ett begränsat system eftersom människor skapar idag relationer 
över hela jorden med hjälp av olika nätverk.  
 
I dagens osäkra och föränderliga värld blir identiteten instabil. Eftersom 
identiteten är föränderlig blir identitetsskapandet en ständigt pågående process 
som kräver kontinuerligt arbete med identiteten. (Alvesson & Svenningsson 
2003:2-3) Castells (2004:421-424) utvecklar denna ståndpunkt och påtalar att 
gemensamma identiteter kanske har spelat ut sin roll på samhällsnivå. I så fall, 
menar Castells, skulle det vara en effekt av att samhällets funktion som 
meningsskapande system för invånarna upplösts. Kollektiva identiteter skulle 
istället vila på olika typer av motståndsaktiviteter till de tidigare socialt 
strukturerade samhällsidentiteterna, aktiviteter kring vilka människor samlas på 
grund av gemensamma intressen för miljöfrågor, livsåskådning eller kvinnors 
situation. Varje sådan motståndsbaserad kollektiv identitet skulle betraktas som 
en egen diskurs, med egna värdeprinciper och förhållningssätt inom gruppen.  
 
McCrone (1998:31) hävdar att samhällsutvecklingen har medfört nya identiteter 
i samband med att de sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningarna 
ändrat utseende. Alternativa politiska identiteter har därmed uppkommit, 
identiteter som skiljer sig från dem som skapats i existerande statsstrukturer. 
Detta är anledningen till att identitet åter har blivit intressant inom den politiska 
debatten. I detta resonemang betonas identitetens komplexa sammansättning i 
och med att den påverkas av samhällets samtliga sfärer och därmed kunnat ändra 
sammansättning. Med omvälvande förändringar inom samhällsstrukturen har 
identitetsprocessen förvandlats och bygger på andra komponenter än tidigare. 
Den grundläggande roll staten tidigare haft i skapandet av nationell identitet har 
tvingats ge vika för andra faktorer. Detta utgör utgångspunkten för det politiska 
intresse identitetsskapandet har, eftersom de nya identitetsstrukturerna 
underminerat statens legitimering och därmed makt. 
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Också Bauman (enligt Andersen & Kaspersen 1999) ser samhällsförändringens 
effekter på inställningen till identitet, integration, och gemenskap. Identiteten i 
det moderna samhället grundas enligt Bauman på relativt fasta sociala roller 
vilket medför en i grunden stabil identitet. Dessa roller innefattar till exempel 
kön, familj, yrke och nationalitet. I och med det moderna samhällets utveckling 
mot ett postmodernt, kännetecknat av hetsigare utvecklingstempo och mer 
komplexa förhållanden än tidigare, undermineras också den moderna identiteten. 
I den postmoderna kulturen är den enskilda människan inte längre ett beständigt 
och avgränsat ”jag/själv”, utan föränderligt och ständigt omskapat i olika slags 
upplevelser oberoende av varandra.  I det postmoderna samhället är det moderna 
identitetsbegreppet undergrävt och inte längre bundet till bestämda sociala 
kontexter. Resultatet är att identiteten är valbar, med många olika alternativ och 
omöjlig att behålla. Moderna människor eftersträvar en fast identitet, medan 
postmoderna människor vill hålla möjligheterna öppna och därmed också 
identiteterna. (Bauman enligt Andersen & Kaspersen 1999:546, 550-551)  
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi säga att identitet verkar vara ett komplext och 
grundläggande begrepp i människors vardagliga liv, eftersom det handlar om 
hur individer och grupper ser på sin existens i förhållande till andra människor 
och grupper. Inom de teorier som presenterats anses identiteten skapas i sociala 
sammanhang. En av grundpelarna för den kollektiva identiteten är att 
medlemmar i en viss grupp upplever sig tillhöra gruppen och att de definierar 
gruppen genom både de egenskaper som binder medlemmarna samman och 
genom att avgränsa gruppen från ”de andra”, det vill säga de som står utanför 
gruppen.  Begreppet tvång har tagits upp för att belysa att grupptillhörigheten 
inte alltid sker frivilligt. Bland de teorier vi presenterat om kollektivt 
identitetsskapande dominerar åsikten att kollektiva handlingar råder över 
identitetsskapandet. Durkheim talar till exempel om den övergripande ordning 
som dirigerar sociala handlingar Detta överensstämmer med faktaparadigmets 
grundtanke, att grupper måste förstås utifrån det sociala sammanhang som 
omger gruppen. Utan samhällets sociala makrostrukturer skulle vi således inte 
kunna studera kollektiva identiteter, eftersom det är i de sociala 
makrostrukturerna de uppstår.  
 
Utifrån de teoretiker vi här presenterat betraktas identitetsprocessen som en 
grundläggande förutsättning för gruppers och samhällens fortlevnad. Vi har 
beskrivit olika former av identitetsskapande. Omgivningens betydelse för 
identitetsprocessen har också lyfts fram, tillsammans med inställningen att 
samhällets struktur måste avspegla inneboende gruppers identitetsintressen för 
att vidmakthålla sin legitimitet.  Från Durkheim väcktes tanken om samhällets 
beroende av ett gemensamt värdesystem, baserat på gemensamma normer och 
värderingar som förändras över tiden. Statsmakten försöker upprätthålla detta 
system, men lyckas inte om värdesystemet saknar förankring hos medborgarna. 
Flera teoretiker talar om hur samhällets maktstrukturer påverkar 
identitetsskapandet. Habermas till exempel, menar att dessa maktstrukturer hotar 
att överta utrymmet för social integration där identiteter skapas.  
 
Identitetsprocessen verkar ha förändrats från att baseras på fasta rollstrukturer, 
förutbestämda av rådande samhällsordning, till att formas efter individens 
önskemål och valmöjligheter. De sociala kontexter som tidigare legat till grund 
för hur individer och grupper placerat sig i samhällsordningen ser ut att ha 
ändrat karaktär och blivit mer föränderliga.  Denna utveckling förklaras med 
samhällets globalisering och en snabbt ökande utvecklingstakt. De förändrade 
förutsättningarna för identitetsskapandet medför att identitetsprocessen inte 
längre kan studeras enbart ur ett kollektivt perspektiv.    
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4. Kollektiv identitet på nationell nivå 
 
I detta kapitel ges en överblick av den nationella identiteten utifrån hur den kan 
betraktas som en kollektiv identitet. Vi presenterar teorier om nationell identitet, 
syftet bakom denna samt nationalstatens åtgärder för att skapa och vidmakthålla 
nationella identiteter. Kapitlet avslutas med att koppla projektet med att skapa en 
identitet inom den Europeiska Unionen till de teorier som beskrivit 
nationalstaternas tillvägagångssätt i identitetsfrågan. Vi avser inte att göra en 
fullständig utredning kring nationell identitet utan bygga en grund att stå på 
inför analysen där vi vill lyfta de aspekter som går att koppla till EU.  
 
 

4.1 Begreppsdefinition 
 
Delanty & O’Mahony (2002:44) förklarar den nationella identiteten som ett 
kollektivt skapat fenomen, en slags kollektiv identitet. Detta skulle innebära att 
förekomsten av en nationell identitet kräver en större grupp människor som 
tillsammans upplever sig tillhöra en specifik stat. Den nationella identiteten 
uppstår inte förrän människorna ser sig själva som en grupp eller ett kollektiv.  
 
Hobsbawm (1998:64,29) har en liknande ståndpunkt men menar också att det 
finns en inneboende mekanism hos människan som skapar behov av att tillhöra 
en grupp och att grupper utvecklar kollektiva identiteter. En form av en sådan 
kollektiv identitet är den nationella identiteten. Hobsbawm menar att den 
nationella identiteten präglas mycket av den traditionella statens utformning och 
att nationalstaten vid skapandet av nationell identitet kan välja att grunda 
identitetsskapandet på redan upplevda tillhörighetskänslor hos befolkningen. 
Detta ställningstagande lyfter fram idén om att nationella identiteter uppkommer 
för att det finns ett behov av en kollektiv identitet och som utnyttjas av en 
statsmakt. Nationella identiteter kan därför inte betraktas som slumpmässiga 
företeelser. 
 
Anthony Smith (1991:14,69) menar att nationell identitet är något som uppstår i 
en grupp som delar vissa erfarenheter eller kriterier i tillvaron. Dessa kriterier 
eller erfarenheter är följande:  
 

• ett geografiskt avgränsat område 
• gemensamma myter och historia 
• ett gemensamt kulturarv 
• allmängiltiga rättigheter och skyldigheter  
• gemensam ekonomisk politik och geografisk rörlighet för medborgarna 
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Gellner (1987:kap 2) ser nationell identitet som ett folks föreställning om 
gemensamma kännetecken eller särdrag som skiljer dem från andra folkgrupper. 
Denna föreställning anser han vara skapad eller åtminstone medvetandegjord 
genom politiska handlingar. Genom Gellners ståndpunkt lyfts den politiska 
rollen i identitetsdiskussionen fram, det vill säga att skapandet av nationella 
identiteter är medvetna politiska projekt som görs i syfte skapa tillhörighet till 
den nationella statsmakten bland medborgarna.   
 
Billig (1995:10) talar om banal nationalism, en slags vardagsnationalism där vi 
dagligen blir omedvetet påminda om vår nationella identitet. Det kan gälla allt 
ifrån symboler och språkliga vardagsuttryck i massmedia till flaggan som 
omärkt hänger utanför offentliga byggnader och lokala bensinstationer. Dessa 
symboler är så vanliga och bekanta att de lätt blir förbisedda, men spelar en 
mycket stor roll i vår identitetsprocess. Vidare menar Billig att utgångspunkten i 
Gellners tankar om att en nation inte utgörs av objektiva kriterier, som till 
exempel ett särskilt språk, utan att nationer istället måste betraktas som 
föreställda samhällen, innebär att nationalism innefattar en stark 
socialpsykologisk dimension. Nationalism är ett sätt att tänka, eller en 
ideologisk medvetenhet där nationer, nationella identiteter och nationella 
fosterländer ses som en ”neutral, moralisk ordning”. Den nationella identiteten 
sätts här i samband med begreppet nationalism, vilket inte har samma innebörd. 
Däremot demonstreras att nationell identitet reproduceras genom flera 
närliggande faktorer i samhällsstrukturen och att detta inte alltid görs medvetet. 
 
 

4.2 Syfte, skapande & vidmakthållande 
 
Den nationella identiteten används i syfte att öka samhörigheten mellan olika 
grupper i befolkningen av ett visst territorium (Delanty & O’Mahony 2002:45). 
Denna kollektiva identitet fyller på en och samma gång en åtskiljande och 
integrerande funktion, integrerande ur den synpunkt att den utgör en grund för 
social uppslutning och åtskiljande eftersom den utesluter de som inte innefattas 
av identitetskriterierna. (ibid s28; Ehn m fl 1993:12-13; Miller 2000:78) 
Nationell identitet kan alltså skapas i fredsbevarande syfte, men också för att 
stärka den sociala samhörigheten bland medborgarna i en stat.  
 
Enligt Andersen & Kaspersen (1999:535-536) betonas ofta vid studier av 
nationell identitet i europeiskt sammanhang den uppifrån planerade 
integrationen av befolkningen via skolsystem, allmän värnplikt och massmedier. 
Problemet med denna infallsvinkel är att fokus läggs på tvångsinslaget, vilket 
inte ger en helt rättvisande bild av situationen. Vid en närmare titt på situationer 
där staters uppifrån planerade integrationsprojekt har gett utslag i form av 
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nationskänsla och nationsstatlig identitet har det funnits något som eliterna 
kunnat spela på, ett slumrande behov eller en underliggande saknad efter något. 
Att detta något var en nödvändig ingrediens för etableringen av en nationell 
identitet framgår av de försök att skapa nya nationella identiteter, såväl uppifrån 
som nerifrån, som misslyckats. I sådana fall har det kunnat gå att utskilja 
avsaknad av ett behov eller en önskan efter något som kunnat besvaras med 
nationskänsla eller nationell identitet. Av detta resonemang framkommer idén 
att projekt som syftar till att skapa nationella identiteter måste svara på vissa 
förväntningar eller fylla något tomrum hos befolkningen för att ge utslag. 
Uppifrån styrda identitetsprojekt kan sålunda nå framgång, om dessa projekt 
anknyter till ett behov grundat i befolkningen.  
 
Genom att skapa gemensamma symboler har stater försökt stärka den nationella 
identiteten och minska motsättningar mellan olika intressegrupper. I första hand 
enar symbolerna de som delar symbolerna, men skiljer också ut dem från andra 
som inte använder samma symboler och blir därmed medel att stärka gränserna 
mot dem som står utanför. Exempel på sådana symboler är flagga, nationalsång, 
nationaldag, språk, religion, klädsel, musik och mat. (Ehn m fl 1993:12; Smith 
1991:75,77) Dessa symboler är välkända för oss alla, de är tydliga markeringar 
för den stat de representerar i till exempel sportevenemang, vid statsbesök eller 
vid nationens gränser. Vi lär oss från barnsben att känna igen våra egna och 
andra nationers symboler och vid kontakt med symbolerna, speciellt vid 
utlandsvistelse, slår de an en sträng i oss som väcker stolthet och en känsla av 
tillhörighet. Användandet av symboler i syfte att skapa nationella identiteter 
hänger samman med beroendet av verktyg eller spridningsmedel, vilka 
möjliggör att kunskapen om symbolerna sprids. Exempel på sådana verktyg är 
lagstiftning, kyrka och utbildningsväsen. (Ehn m fl 1993:83)  
 
Delanty (1997:18-19) anser den nationella identiteten vara ålderdomlig eftersom 
den grundar sig på förekomsten av auktoriteter som avskiljer gruppens 
medlemmar från den andre, som framställs som en främmande eller en fientlig 
makt. Grupptillhörigheten grundas då på rädslan för en okänd part istället för på 
tillhörighet till gruppen. Delanty tar upp en viktig synpunkt, nämligen 
möjligheten att skapa en vi-känsla utifrån en gemensam fiende eller ett 
gemensamt hot. Detta medför nationella identiteter som förstärks vid yttre hot, 
men försvagas då det saknas en främmande makt att enas emot. 
 
Anderson (1993:21) beskriver den nationella identiteten som en föreställd 
gemenskap. En föreställd gemenskap är inte ett naturligt existerande fenomen, 
utan kräver vissa samhälleliga förutsättningar. Anderson (ibid s157) nämner 
språket och förekomsten av massmedier som exempel på sådana förutsättningar. 
Genom massmedier kan uppfattningen om ett fenomen spridas och resultera i att 
individer kan tänka sig gemenskaper som når bortanför grupptillhörigheter i den 
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omedelbara omgivningen som familj, släkt, och lokalsamhället. Sådana 
gemenskaper, där tillhörigheten måste föreställas på en abstrakt nivå och 
vidmakthållas med hjälp av massmedier som böcker, tidningar, radio och tv är 
vad Anderson benämner föreställda gemenskaper. Föreställda gemenskaper 
förutsätter alltså enligt Anderson (ibid s52-54) möjligheten att förmedla tankar 
till stora grupper som medborgare i en nation, för att kunna medvetandegöra 
gruppen om dess inneboende likheter. Detta för att kunna skapa en känsla av 
tillhörighet även utan social integration, det vill säga utan att faktiska möten 
äger rum mellan medborgarna. Utan sådana möjligheter skulle nationell identitet 
inte kunna skapas. Det vore omöjligt att skapa samhörighet mellan grupper 
boendes i olika delar av ett geografiskt område om de aldrig integrerades med 
varandra och dessutom saknade kunskap om varandra. Genom ett gemensamt 
språk kan information delas av människor, oavsett hur långa de geografiska 
avstånden är.   
 
Castells (2004:54-56) ser nationer som kulturella gemenskaper som konstruerats 
genom en delad historia och delade politiska projekt. Castells hävdar att lokala 
miljöer i sig inte leder till specifika beteenden eller särskilda identiteter. Castells 
menar att det också krävs ett språk eftersom språket är det som förbinder det 
privata och det offentliga livet, men också gårdagen med idag. Människor 
motsätter sig individualiseringsprocessen och tenderar att samlas i lokala 
organisationer som med tiden skapar känsla av tillhörighet och i många fall en 
gemensam kulturell identitet. Castells lyfter härmed fram både problematiken 
kring skapandet av nationella identiteter samt dess förutsättningar och 
begränsningar. En stor del av begreppsapparaten är gemensam med Habermas 
och Giddens, men Castells bygger sina antaganden på dels gedigna teoretiska 
studier, men också omfattande empiriska undersökningar. Han för dessutom 
diskussionen utifrån flera olika perspektiv, både socialt, ekonomiskt, tekniskt 
och kulturellt. Det centrala i Castells antaganden är språkets funktion som enligt 
Castells ett verktyg med vilket grupper kan meddela sin samhörighet och skapa 
sin identitet. Ytterligare en intressant aspekt är den att han betraktar språket som 
ett sätt att överbygga etniska hinder i en nation.  
  
Salazár (i Worchel m fl 1998:121) menar att globaliseringsprocessen har blåst 
liv i den etniska och nationella tillhörigheten och påföljande identiteter i 
samhället. I grunden ser han att det är den tekniska utvecklingen som resulterat i 
möjligheten att följa samhällens utveckling runt om i världen och ökar 
medvetenheten om såväl likheter som skillnader mellan olika grupper. Salazár 
tror att den ökade medvetenheten kring likheter och skillnader kan medföra en 
högre acceptans av olikheter individer och grupper emellan. Enligt hans 
ståndpunkt skulle nationella identiteter kunna få ett uppsving av det rika 
informationsflöde som Internet och televisionen tillhandahåller. Genom kunskap 
om förhållanden världen över, skulle alltså rädslan för det okända minska och 
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resultera i högre acceptans för att olika förhållanden skapar olika slags 
identitetsbildningar.  
 
Hall (1992:304) står för en mer pessimistisk syn på den nationella identitetens 
fortlevnad. Han menar att globaliseringsprocessen upplöser statsgrundade 
auktoriteter och legitimering på både socialt, ekonomiskt och kulturellt plan. 
Detta får enligt Hall som följd att den nationella identiteten får en allt lösare 
grund att stå på och ersätts med en mängd alternativ till identitetsskapande. 
Identitet skapas utifrån sådana förutsättningar på olika faktorer i vår tillvaro, allt 
eftersom smak och intresse växlar. Globaliseringsprocessen kommer enligt Hall 
att ersätta nationella identiteter med lokala identiteter. Detta ger en osäker bild 
av identitetsprocessens utveckling. Halls ståndpunkt är att staten är lämplig att 
bygga upp identiteten kring.  
 
 

4.3 Jämförelse av åtgärder i nationellt respektive EU-
sammanhang   
 
Det finns flera paralleller mellan det nationella identitetsbyggandet och det 
identitetsprojekt som har bedrivits och fortfarande bedrivs i EU. Vi kommer 
nedan att diskutera de åtgärder EU använder i syfte att skapa en gemensam 
identitet. Diskussionen förs mot den teoretiska bakgrunden som presenterats i 
kapitlet ovan om nationellt identitetsskapande.  
 
Jansen (i Jansen 1999:29) menar att EU-identitet ska förstås som unionens 
gemenskapliga anda och källan till sammanhållning inom unionen. Jansen 
betraktar EU som ung företeelse som ännu går att forma, även om den består av 
samhällsstrukturer som varit med ett tag. Vid studier av hur EU kan gå tillväga 
för att skapa en unionsidentitet, kan enligt Jansen nationalstaten ses som en 
förebild. Han grundar detta resonemang på att enighet inom medlemsstaterna 
skapats med hjälp av liknande faktorer som förklarar den europeiska 
integrationen och det supranationella EU. I medlemsstaterna menar Jansen att 
enighet skapats via ett gemensamt språk och en gemensam kultur, en delad 
historia, en ekonomisk arena samt ett delat behov av skydd mot utomstående 
hot. De faktorer som går att igenkänna i EU:s fall är upplevelsen av historia 
genom krig och fred, en liknande kulturell bas, ekonomiskt behov och ett delat 
praktiskt intresse samt ett delat upplevt utomstående hot (forna Sovjetunionen).  
 
Grundtanken med det europeiska samarbetet från efterkrigstiden till dags dato 
har varit att bevara freden i Europa. Detta går att utläsa i Fördraget om 
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Europeiska kol- och stålgemenskapen (http://europa.eu.int/a), första samarbets-
formen av dagens EU. Här följer ett utdrag ur fördragets ingress:  
 
”… som beaktar att världsfreden endast kan bevaras genom konstruktiva ansträngningar som 

står i proportion till de faror som hotar den, som är övertygade om att det bidrag ett 
organiserat och livskraftigt Europa kan lämna till civilisationen är oumbärligt för att 

upprätthålla fredliga förbindelser, … som föresatt sig att ersätta sekelgammal rivalitet genom 
att förena sina väsentliga intressen, att genom upprättandet av en ekonomisk gemenskap 
lägga de första grundstenarna för en mera vidsträckt och mera djupgående gemenskap 

mellan folk, som länge varit splittrade genom blodiga konflikter …”  
 
Detta överensstämmer med ett av nationalstatens syften med den nationella 
identiteten. Även om de nationella identitetsprojekten inte alltid initierats i 
efterkrigstider, har tanken varit att stärka samhörigheten bland befolkningen och 
minska motsättningar mellan statens olika grupperingar. EU har enligt 
ovanstående utdrag redan från början haft som mål att genom olika åtgärder, öka 
integrationen och samhörigheten i fredsbevarande syfte.  
 
En av de paralleller vi kan dra till åtgärder vid nationellt identitetsskapande är 
EU:s hänvisningar till medlemsstaternas gemensamma historia och kulturarv. 
Som vi presenterat tidigare i kapitlet återkommer dessa faktorer i nästintill 
samtliga teorier om nationella identitetsprojekt.  Adonnino-kommittén, som 
tillsattes av det Europeiska rådet 1984, uppmärksammade medborgarskaps- och 
identitetsfrågan som två avgörande faktorer för den fortsatta 
marknadsintegrationen. Kommittén föreslog att dåvarande EG genom att satsa 
på aktiva åtgärder som stärker känslan av kulturell gemenskap över 
nationsgränserna samt minskar avståndet mellan människorna och EU: s 
institutioner och visioner, skulle underlätta legitimeringen av en fortsatt EU-
integration. (Hansen i Integrationsverket 2001:106) 
 
Målen för EU:s kultursamarbete idag är att bidra till kulturens utveckling i 
medlemsländerna, att värna Europas kulturella mångfald och samtidigt framhäva 
det gemensamma kulturarvet. Dessa mål ska uppnås genom ett stärkt samarbete 
mellan medlemsländerna. Om det behövs ska EU gå in och komplettera 
medlemsländernas insatser för att (http://www.eu-upplysningen.se/a): 
 

• främja kunskapen om och sprida de europeiska folkens kultur och historia  
• bevara kulturarv av europeisk betydelse  
• främja icke-kommersiellt kulturutbyte  
• främja konstnärligt och litterärt skapande. 

 
Precis som nationalstaten har EU under alla samarbetsformer försökt betona ett 
gemensamt historiskt och kulturella arv. I EU:s fall har det inte varit så lätt, 
eftersom det rör sig om ett vidsträckt område och många nationella kulturarv. En 
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konkret åtgärd har varit den turnerande kulturstaden. (Hansen i 
Integrationsverket 2001:106) 
 
Några av de mest konkreta och synliga likheterna mellan projektet att skapa en 
EU-identitet och med den nationella identiteten är användandet av symboler. EU 
har konstruerat både flagga, hymn, en europadag samt gemensam valuta i syfte 
att skapa en EU-identitet (EU 2004-kommittén m fl 2005:33):  
 
Flaggan - en intressant anmärkning gällande flaggan är att denna inte kallas EU-
flaggan, utan Europaflaggan. Flaggan symboliserar enighet, solidaritet och 
samverkan mellan Europas folk. (http://europa.eu.int/f ) 
 
Hymnen – EU:s hymn är en melodi utan text. Eftersom EU inte har ett enda 
officiellt språk, vilket annars är en av nationalstatens viktiga identitetsskapande 
symboler, skulle det vara svårt att ha en hymn med text. Melodin kan dock alla 
känna igen och nynna på. (http://europa.eu.int/g) 
 
Europadagen - nationaldagens motsvarighet inom EU, Europadagen, följer av 
namnet flaggans linje och för tankarna till Europa som världsdel och inte den 
avgränsade unionen. (http://europa.eu.int/h) 
 
Euron - den ekonomiska symbolen, valutan, har en viktig funktion. Den 
symboliserar inte enbart ett gemensamt betalningsmått, utan används också för 
att uttrycka den ekonomiska politiken och den garanti för välfärd som 
statsmakten står för. I EU har flera medlemsländer valt att behålla sin egen 
valuta, även om de deltar i det ekonomiska samarbetet. Detta trots att EU valt att 
utforma mynt och sedlar så att ena sidan trycks med ett gemensamt motiv och 
den andra med ett motiv som medlemsstaterna själva väljer. De nationellt 
utformade motiven styrs av ett gemensamt budskap, nämligen samhörighet och 
framtidsperspektiv. (EU 2004-kommittén m fl 2005:33) 
 
Grundlagen är också en viktig identitetsskapande symbol som konstituerar 
förhållandet mellan befolkningen och statsmakten och ett identitetsskapande 
verktyg som använts i nationella sammanhang. EU:s nuvarande grundlag har 
länge ansetts vara ofullständig och har nu omarbetats under en lång period. 
Medlemsländerna har nu fått i uppdrag att besluta om den nya grundlagen ska 
antas eller inte. Än så länge har medlemsstaterna stor handlingsfrihet och 
uppmanas bland annat i EU:s grundlag att behålla sin nationella särprägel. Den 
nya grundlagen skulle innebära att EU får ökad makt på vissa områden och 
minskad på andra. (EU 2004-kommittén m fl 2005) 
 
Ytterligare en symbol som används i nationalstaten för att skapa identitet är 
passet. Det nationella passet i medlemsstaterna har bytts ut till ett gemensamt för 
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samtliga EU-medborgare. Detta är ett tecken på samhörighet och demonstrerar 
medborgarnas lika rättigheter (och skyldigheter). Men precis som med euron, 
har länderna fått sätta sin egen prägel på passet. Insidan har ett motiv med 
nationell anknytning och väljs av medlemsstaterna själva. (EU-upplysningen 
2003:15) 
 
De verktyg som nationer använt för att skapa och bibehålla den nationella 
identiteten har endast delvis fått motsvarande funktion i EU. 
Utbildningssystemet är dock ett exempel som utnyttjas i syfte att öka 
integrationen och samhörigheten bland medborgarna i unionen. I spetsen för 
detta står Bolognaprocessen, som utformats för att samköra utbildningssystemen 
inom unionen. Det handlar dels om att kunna jämföra kvaliteten i de olika 
länderna, dels översätta utbildningarna till en gemensam mall och dels att öka 
kunskapen om den gemensamma historiska bakgrunden inom EU. 1988 beslöt 
Europeiska rådet att föra in en europeisk dimension i läroämnen som litteratur, 
historia, samhällskunskap, geografi, språk och musik. Genom att åberopa en 
gemensam historia och ett gemensamt kulturarv skulle en legitimitet för den 
fortsatta integrationen skapas. (Karlsson 1996:207-208)  
 
Ett av de verktyg som använts på nationell nivå, men som inte poängteras 
särskilt mycket på unionsnivå är kyrkan.  Kristendomen har hittills utgjort EU:s 
värdegrund, men i förslaget till ny konstitution har denna punkt omarbetats. Ett 
förlag var att kristendomen skulle stå med i konstitutionens ingress, men 
förslaget gick inte igenom. (EU 2004-kommittén m fl 2005:23)  
 
Allmän värnplikt har varit ett sätt att skapa en grund för den nationella 
identiteten, men i EU används inte detta verktyg. Däremot innebär den nya 
konstitutionen (EU 2004 – kommittén m fl 2005:17-18) ett utökande av EU:s 
gemensamma militära insatsområden. Förband under EU-flagg arbetar redan på 
olika uppdrag i världen, till exempel för FN. Därmed kan försvarsmakten bidra 
till ökat samarbete och stärkt samhörighet. Detta kan på sikt bidra till skapandet 
av en gemensam identitet.  
 
Den geografiska rörlighet som Smith definierat som en av den nationella 
identitetens förutsättningar har sin motsvarighet inom EU. Fri rörlighet inom EU 
gäller för både varor, kapital, tjänster och personer. EU-medborgare har rätt att 
röra sig fritt inom unionen, både för att studera, arbeta, bosätta sig och bedriva 
affärsverksamhet. (http://europa.eu.int/i) 
 
En del av kommissionens arbete kommer att vara att stärka unionstillhörigheten 
och därmed skapa en grund för en EU-identitet. Två av kommissionens mål 
(http://europa.eu.int/b) för de kommande fem åren som rör detta är: 
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• EU:s insatser när det gäller solidaritet och social rättvisa måste stödjas 
och förstärkas i syfte att stärka sammanhållningen i den utvidgade 
unionen när en ny dynamisk ekonomisk utveckling tar fart. De 
ekonomiska skillnaderna bör minskas och de fattigaste regionerna i 
unionen bör ges möjlighet att komma ikapp. Nya ekonomiska möjligheter 
bör skapas i alla de områden i unionen där man upplever att jobben är 
hotade till följd av globaliseringens oundvikliga effekter och en ökad 
konkurrens.  

• EU måste göra sin röst hörd i världen genom att den föreslagna nya 
utrikesministern, assisterad av en europeisk avdelning för yttre åtgärder, 
representerar unionens utrikespolitik på den internationella scenen och 
ökar samstämmigheten mellan alla våra åtgärder.  

 
Den första punkten riktar sig i första hand till de boende innanför unionens 
gränser och har vissa likheter med Smiths antagande om den ekonomiska 
politiken som identitetens förutsättning. En ekonomisk politik som värnar om 
gruppens bästa gör sig gällande i EU såväl som i den traditionella nationalstaten. 
Punkt nummer två rör unionens kontakt utåt, gentemot den andre. Vi har tidigare 
nämnt att nationalstaten använt den gemensamme fienden, eller en främmande 
makt, som en åtgärd att skapa eller vidmakthålla den nationella identiteten.  Men 
det framfördes även en skepticism mot den typ av identitet som bygger på ett hot 
utanför gruppen. Tillsättandet av en utrikesminister som företräder EU i 
internationella sammanhang, signalerar en förstärkt ”vi”-känsla gentemot 
omvärlden, en ökad enighet. 
 
Ytterligare en metod som används i försöket att skapa en grund för EU-
identiteten och som rönt stor framgång i nationella sammanhang är 
idrottsarrangemang. Sportkamper arrangeras och samtidigt presenteras 
gemensamma historiska och kulturella händelser. (Karlsson 1996:207) Få 
evenemang är så medryckande som landskamper i olika slags sporter som till 
exempel fotboll, ishockey och handboll. Genom att samla medborgarna kring 
gemensamma intressen, utanför politikens fält, hoppas EU kunna öka känslan av 
samhörighet inom unionen. 
 
Vi har presenterat McCrones ståndpunkt om att EU:s identitetspolitik har varit 
och är planerad och utformad ur ett uppifrånperspektiv. I så fall skulle den ha 
ytterligare en beröringspunkt med det nationella identitetsskapandet, eftersom 
nationalstaten ofta bedrivit medvetna strategier för att öka tillhörigheten bland 
befolkningen. Däremot visar det sig att denna McCrones ståndpunkt inte får 
gehör i EU:s egna dokument. Grundtanken är precis det motsatta och har så varit 
alltsedan EU ännu var en kol- och stålunion. Schuman, en av de första 
förespråkarna för en ökad integration av Europa, sa att ett enat Europa inte 
skapas på en gång, det måste börja med ett praktiskt ekonomiskt samarbete, som 
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sedan kan leda till en politisk samarbetskänsla. På så sätt skulle freden kunna 
bevaras. I Schumans tal från den 9 maj 1950 lanserades idén om EU. Han säger i 
talet att:  
 

”Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en 
helhetslösning. Det kommer att bygga på konkreta resultat, varigenom man först skapar en 

verklig solidaritet. ” (http://europa.eu.int/c) 
 
En viktig förutsättning som vi nämnde i kapitel 4.2 som nationalstaterna använt 
sig av för att kunna minska klyftor mellan regioner och skapa nationell enighet, 
är olika former av massmedia och informationskällor. För att förstärka den 
upplevda samhörigheten mellan människor och grupper som aldrig kommer i 
kontakt med varandra, nämnde Anderson vikten av massmediala förutsättningar. 
Exempel sådana som används inom EU är museum, broschyrer, historiska arv, 
homogenisering av administrativa system och så vidare (Calhoun i Berezin & 
Schain 2003:257) .  
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Sammanfattning 
Det har framkommit att ett av huvudsyftena med skapandet av nationell identitet 
är att bevara freden mellan olika grupper inom nationalstaten. Detta har gjorts 
utifrån två strategier, där den ena baseras på enande faktorer. Genom att skapa 
gemensamma symboler och traditioner samt att betona delade historiska 
erfarenheter och kulturellt arv, har nationer försökt att öka tillhörigheten och 
minska motsättningar mellan olika grupper i befolkningen. Den andra strategin 
bygger på att nationer definierar ett yttre hot, vilket skapar en rädsla för det 
främmande hos befolkningen och därmed tillhörigheten till nationen.  
 
Nationell identitet har bland annat definierats som en kulturell produkt där 
språket utgör en förutsättning för vidmakthållandet av gemensamma traditioner 
och seder. Den nationella gemenskapen kan också betraktas som produkten av 
en föreställd gemenskap, en gemenskap som kan skapas och uppehållas mellan 
geografiskt spridda grupper med hjälp av massmediala medel som tidningar, tv 
och Internet.  För att en nationell identitet ska kunna växa fram, måste det finnas 
en inneboende önskan eller ett behov hos befolkningen för detta. Ett helt och 
hållet uppifrån bestämt projekt kan inte resultera i identitetsskapande om 
förankring saknas.  
 
Vi har också nämnt olika inställningar till skapandet och vidmakthållandet av 
nationell identitet i ett nutidsperspektiv, det vill säga vilken roll den nationella 
identiteten anses ha i ett samhälle som förändrats betydligt sedan nationalstater 
uppstod och nationella identiteter skapades. Vissa menar att den nationella 
identiteten har spelat ut sin roll, andra anser att den nationella identiteten är den 
mest lämpliga för uppehållandet av struktur och samhällsordning. Ytterligare en 
ståndpunkt är att den nationella identiteten har fått ett uppsving av den ökade 
globaliseringen. 
 
En av de saker som framkommit i detta kapitel är att det finns en hel del åtgärder 
i EU:s integrationsprogram som påminner om nationalstatens identitetspolitik. 
Åtgärder genomförs på många olika plan i syfte att skapa ett 
underifrånperspektiv, där medborgarna engageras och inser nyttan med unionen. 
Genom att arbeta genom ett underifrånperspektiv kan EU få starkare legitimitet, 
genom att de värderingar som läggs till grund för unionen speglar medborgarnas 
uppfattningar. På så sätt kan EU-identiteten få en grogrund. 
 
EU kan på vissa områden uppfattas som konkurrent till nationalstaten, men vi 
har presenterat flera exempel på unionens grundtanke att medlemsstaterna ska 
bevara sin nationella särprägel. Exempel på detta är utformningen av den 
gemensamma valutan, EU-passet och att nationerna behåller sina respektive 
språk. Vi tror att EU måste bli ännu bättre på att föra fram grundtanken med 
unionen så att EU:s mål förankras hos medborgarna. Försöken att skapa ett 
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underifrånperspektiv måste intensifieras och vi tror att verktyg som skolan, 
kulturen och sporten kan användas som spridningsmedel. Dessa områden, 
speciellt kulturen och sporten, är avdramatiserade, oberoende områden, skilda 
från det politiska livet och kan därför användas som redskap i att stärka 
samhörigheten utan politiska spänningar.  
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5. Kollektiv identitet inom organisationer 
 
En annan kollektiv identitet på samhällsnivå är organisationsidentiteten. I detta 
kapitel avser vi att ge en översikt av teorier om organisationsidentitet som en 
kollektiv identitet kopplat till begreppet tillhörighet. Vi presenterar syftet bakom 
samt hur organisationer skapar och vidmakthåller organisationsidentitet. Vi 
avser inte att göra en fullständig utredning kring organisationer och identitet 
utan bygga en grund att stå på inför analysen där vi vill lyfta de aspekter som går 
att koppla till EU. Därför avslutas detta kapitel med att koppla projektet med att 
skapa en identitet inom den Europeiska Unionen till de teorier som beskrivit 
organisationers tillvägagångssätt i identitetsfrågan.  
 
Ahrne (1997:4, 1998:124) menar att en stat kan ses som en organisation. 
Tillhörighet, kollektiva resurser samt regler karaktäriserar alla organisationer 
och ger därmed staten giltighet för att karaktäriseras som en organisation. 
(Ahrne 1997:15, 1998:137) Vi ser därför i denna uppsats på EU som en 
organisation. EU:s medlemsstater har sammanslagits till en organisation där 
medlemmarna utgörs av andra organisationer, en så kallad överorganisation. En 
överorganisation kan i sin tur vara en förening och består då som i EU:s fall av 
stater. Överorganisationer i föreningsform kallar Ahrne och Brunsson för 
metaorganisation och de menar att dessa ska förstås som organisationer. (Ahrne 
& Brunsson 2001:2-3, 35) Det är därför vi har med även metaorganisationer i 
detta kapitel.  
 
 

5.1 Begreppsdefinition 
 
Organisationsidentitet är en kollektiv identitet där medlemmarna definierar sig 
själva som en del av en organisation. Det handlar om frågor kring 
medlemmarnas sociala identitet, vilken fyller två grundläggande funktioner. Den 
ena funktionen är att ordna omgivningen genom att systematiskt definiera andra 
och den andra funktionen är att lokalisera sig själv socialt. (Alvesson & 
Björkman 1992:8, 32) Inom organisationer är social identitet viktigare än den 
personliga identiteten. Den sociala identiteten skapar känsla av tillhörighet till 
organisationen och dess mål. (Yukl 1988:305) 
 
En organisation är enligt Haslam (2001:3) en grupp med en social identitet där 
gruppen delar en känsla av tillhörighet. Genom sin tillhörighet till organisationer 
får människor en identitet. Denna tillhörighet är en relation som innebär löfte 
om att komma tillbaka och en rättighet att bli insläppt, men det innebär även 
utestängning eftersom de som inte tillhör en organisation normalt är utestängda. 
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Organisationen har regler som hjälper en organisation att skilja på vilka 
individer och resurser som tillhör organisationen och vilka som finns utanför 
den. Tillhörighet är kopplad till en viss uppsättning kollektiva resurser som är 
knutna till organisationen.  I dessa kollektiva resurser ingår materiella resurser, 
de individer som tillhör organisationen samt symboliska resurser. Det är 
kollektiva resurser som inte enskilda individer kan skaffa på egen hand, men 
samtidigt är de inte till för alla människor utan bundna till organisationen. 
(Ahrne 1994:7, 25-27; Ahrne & Papakostas 2002:15-17, 20) 
 
Det är vid definiering av vad som är omvärld och vad som är organisation som 
idén att en organisation har gränser skapas. Människor i interaktion med 
varandra konstruerar en föreställning om något och upprätthåller denna 
föreställning genom sina handlingar. (Lindgren m fl 2001:12) En organisation 
avgränsas genom gränser mellan organisation och omgivning vilket innebär att 
en organisations identitet är ett förhållande till andra, en gräns mellan de som 
tillhör den och de som inte gör det (Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne 
1998:67). Detta betyder att en organisatorisk identitet handlar om 
självständighet i förhållande till omgivningen, det vill säga att veta vilka ”vi” är, 
genom att dra en gräns mellan ”vi” och ”dem”. Detta medför kontroll över de 
egna resurserna och deras användning. En stark organisationstillhörighet kan ge 
en kollektiv känsla av enhetlighet och reducerar känslan av ”vi” och ”de” inom 
organisationen, vilket leder till att ”de” istället blir grupper utanför 
organisationen. (Alvesson & Björkman 1992:8; Johansson 2002:96)  
 
Rövik (2000:132) menar att begreppet identitet kan beskriva den 
självuppfattning som kollektiv utvecklar och definierar. Denna medvetenhet 
skapas i förhållande till hur vi uppfattar andra och hur vi uppfattar att andra ser 
på oss. En organisationsidentitet kommer till uttryck i de gemensamma 
uppfattningar som bildas bland medlemmarna om hur organisationen är, vilka 
andra organisationen liknar och vilka de önskar likna. De enskilda 
organisationerna strävar efter att efterlikna dem de betraktar som sina likar, men 
varje organisation vill också vara unik genom att särskilja sig från dess likar. 
(Johansson 2002:143; Rövik 2000:132) Organisationers identitet är enligt 
Johansson (2002:100) en social konstruktion som bygger på grupptillhörighet 
och enskilda organisationers självuppfattning. Organisationens självuppfattning 
skapas i interaktion med omgivningen och utformas till stor del med hänsyn till 
hur omgivningen uppfattar den. Självuppfattning och identitet påverkas även av 
vad organisationen gör och hur den uppfattar sig själv, vilket i sin tur påverkar 
hur organisationen uppfattas av sin omgivning.  
 
När Alvesson och Björkman (1992:35) definierar begreppet 
organisationsidentitet väljer de att räkna in både gemensamma föreställningar 
om vad organisationen står för samt en gemensam identifikation och tillhörighet 
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förknippad med dessa föreställningar. De anser att organisationsidentitet uppstår 
då organisationsmedlemmarna upplever sammanhang i de aktiviteter som 
bedrivs inom organisationen och då medlemmarna uppfattar det egna arbetet 
vara tydligt kopplat till en organisatorisk helhet. (ibid s8, 29)  
 
Organisationers identitet innefattar de grundläggande värderingar, intressen och 
uppfattningar den bygger på (Johansson 2002:90). Dessa innefattar idén om att 
organisationen är speciell och att den har vissa egenskaper som skiljer den från 
andra. Detta kan innefatta en speciell uppgift eller ett speciellt syfte, det kan 
även vara speciella organisationsegenskaper, kompetenser, resurser, sätt att 
fungera eller en speciell uppbyggnad. En organisation kan ha en egen historia 
eller en egen organisationskultur. (Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne 
1998:67) 
 
 

5.2 Syfte, skapande & vidmakthållande 
 
Skapandet av identitet är en slags organisationsförändring. Organisations-
förändringar sker ofta långsamt och det finns ett inbyggt motstånd mot 
förändringar. Denna tröghet kan bero på organisationens olika regelverk, 
bundenhet till rummet, utbytbarhet av medlemmar samt sätt att kombinera 
mänskliga och materiella resurser. (Ahrne & Papakostas i Ahrne 1994:152-155;  
Papakostas i Ahrne 1998:218) Trögheten kan förstås dels som organisationers 
oförmåga att förändras snabbt och dels som en effekt av organisationers ovilja 
att förändras. Oförmåga beror på kollektiva resurser, beslutsprocesser och en 
oförmåga att se behov av eller möjligheter till förändring. Oviljan beror för det 
första på kulturella och ideologiska värderingar som finns i organisationen och 
hänger för det andra samman med en rädsla att förlora makt, inflytande eller 
trygghet. (Ahrne & Papakostas 2002:77) För att kunna åstadkomma förändring 
inom en organisation är det nödvändigt att försöka förstå bakomliggande orsaker 
för att sedan kunna minska trögheten. Detta resonemang poängterar att 
identitetsskapande är en process som kräver mycket arbete och tar tid.  
 
Genom bland annat kommunikation med organisationsmedlemmarna är det 
möjligt att identifiera eventuella hinder för identitetsprocessen. Med sådan 
kunskap i bagaget underlättas skapandet av en organisationsidentitet. För att 
kunna förändra något krävs att förändringen är förankrad på alla nivåer inom 
organisationen vilket görs genom att hitta medlemmar som vill arbeta med att 
utveckla organisationsidentiteten på de olika nivåerna. Det är inte möjligt att 
skapa en organisationsidentitet utan att medlemmarna själva är med och arbetar 
för det. För att få med sig organisationsmedlemmarna i förändringsarbetet är det 
viktigt att de också får delta i arbetet med att skapa visioner och utforma 
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förändringsplanerna. Samtidigt med ett övergripande arbete att skapa en identitet 
kan mindre projekt genomföras för att genomsyra hela organisationen. Genom 
att skapa dramatiska symboliska förändringar kan medlemmarna 
uppmärksammas på att förändringar är på gång. Under hela förändrings-
processen är information en förutsättning för att projektet ska få stöd i 
organisationen. Utan information och kommunikation kan inte medlemmarna i 
organisationen engageras i processen. (Yukl 1988:449-450) 
 
Identitetsskapande kan betraktas som en organisationsförändring. Ett av de 
verktyg som används vid organisationsförändringar är reformer. För att 
förändringar genom reformer ska kunna ske måste de klart och tydligt visa vad 
som måste åtgärdas, det onda som den ska bota. Det innebär att reformer är 
styrda uppifrån eftersom inga anpassningar nerifrån-och-upp skulle kunna spela 
denna roll. Reformer kan skapa symboliska framgångar som ger legitimitet i 
omgivningens ögon genom att reformer demonstrerar för utomstående hur 
organisationen strävar efter förbättring. En annan framgång är att reformer 
utbildar medlemmarna och visar alla vad organisationen är, vad den sysslar med 
och hur den är uppbyggd. (Czarniawska-Joerges 1988:11, 163) 
 
En annan organisationsförändring där identitetsskapande blir aktuellt är vid 
sammanslagning av företag. Forskning har visat att om företag vid fusioner 
försöker riva gamla gränser och istället skapa nya runt den sammanslagna 
enheten får detta en positiv effekt för skapandet av ny organisationsidentitet. 
Detta kan göras på flera sätt, till exempel genom att ge de sammanslagna 
företagen ett nytt namn eller sätta ihop grupper med representanter från 
deltagande företag. En ny organisationsidentitet kan också skapas genom att 
engagera organisationsmedlemmarna i att utveckla mål och program för 
organisationen. (Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne 1998:66-68)   
 
Genom att betona likheter mellan medlemmarna i organisationen, snarare än 
olikheterna, är det möjligt att stärka samhörigheten och därmed lägga en grund 
för skapandet av en organisationsidentitet. (Yukl 1988:371-373) En organisation 
har gemensamma värderingar, föreställningar och innebörder och det är viktigt 
att medlemmarna relaterar till varandra och till sin omvärld på ett liknande sätt. 
Genom att se organisationen som en kultur understryks vikten av exempelvis 
gemensamma föreställningar, referensramar och symboler för organisationens 
fungerande. Organisationsidentiteter kan även grundas på betonandet av 
gemensam historia och prata om tidigare framgångar. (Alvesson & Björkman 
1992:24, Yukl 1988:305) Alvesson och Björkman (1992:37) poängterar att 
människor inte kan påtvingas vissa värderingar eller normer. Däremot tenderar 
en person som identifierar sig med en grupp eller en organisation att ta till sig de 
värderingar, normer och övriga kulturella uttryck som kännetecknar dessa. På 
samma sätt gäller det omvända förhållandet att om medlemmarna i en grupp 
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eller organisation delar värderingar och ideal, identifiera de sig även med 
gruppen. (ibid s33)  
 
Organisationsidentitet handlar om tillhörighet till organisationen och inte om att 
kunna identifiera sig med ledaren. Det är däremot viktigt att anställda upplever 
att de själva och ledaren är del av samma organisation och arbetar mot samma 
mål. Inom en organisation kan samarbetet underlättas av att medlemmarna 
upplever en överordnad tillhörighet och identitet och de är mer positiva till att ta 
order från personer som har en viss funktion i eller tillhörighet till 
organisationen än från sådana som upplevs som utomstående. Det handlar i detta 
fall om vem som uppfattas ha rätt att framföra ett visst budskap. Det är inte så 
att identifikation med organisationen automatiskt leder till mottaglighet för alla 
budskap och värderingar som ledare önskar förmedla, men en stark 
organisationsidentitet förstärker medlemmarnas intresse för att arbeta mot de 
mål organisationen har som helhet jämfört med individuella mål. (ibid s208-
209) 
 
Ledarskapet i sig är mindre viktigt för organisationsidentiteten än det faktum att 
det behöver finnas en tydlig ledare. Detta dels som en symbol utåt, en 
representant för organisationen, och dels för att medlemmarna ska veta vem de 
ska följa. I en metaorganisation kan det uppstå problematik kring auktoritet och 
ledarskap då det inte finns en lika självklar ledare som i en organisation. Det kan 
finnas en stark konkurrens mellan de enskilda organisationernas ledare och 
metaorganisationens ledare. Inom metaorganisationer är det ofta problem i fråga 
om hur beslut ska fattas, hur de olika medlemsorganisationernas inflytande ska 
fördelas och vilka beslut som ska fattas. Detta kan leda till svårigheter att 
komma överens, konsensusbeslut, möjligheter till veto eller till att antalet beslut 
som metaorganisationen fattar begränsas. Det kan även råda en osäkerhet om 
vad metaorganisationen egentligen har mandat att fatta beslut om. (Ahrne & 
Brunsson 2001:30-32) 
 
Motiven för bildandet av en organisation kan i hög grad påverka både 
organisationsidentiteten och hur organisationen fungerar. (Ahrne & Brunsson 
2001:3; Alvesson & Björkman 1992:30) Alvesson och Björkman (1992:34) tar 
även upp andra faktorer som kan påverka identifieringen med en organisation. 
Ju tydligare en organisations värderingar är desto tydligare identitet, närmare 
bestämt ju mer distinkt en organisation framträder ifråga om exempelvis 
symboliska uttryck och värderingar desto mer tenderar organisationen att utgöra 
en grund för kollektivt identitetsskapande hos medlemmarna. Nästa faktor är 
likheten mellan medlemmarna och organisationen, det kan vara gemensamma 
mål eller historia, ju starkare likhet desto mer framträdande identitet. Slutligen 
diskuteras medvetenheten om ett ”dem” och ”vi”. Ju tydligare organisationen 
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avskiljer sig från omgivningen desto mer tenderar organisationen att utgöra en 
grund för kollektivt identitetsskapande hos medlemmarna. 
 
Organisationsidentitet kan också skapas genom flera kompletterande åtgärder. 
Några av de faktorer som kan användas i detta syfte är organisationens mål och 
kultur. Genom att arbeta med verksamhetens mål på olika sätt är det möjligt att 
påverka organisationsidentiteten. Det kan handla om att antingen skapa, 
ompröva, omformulera, tydliggöra eller förfina mål och affärsidéer. Även 
organisationskulturen verkar positivt på identitetsskapandet eller stärkandet av 
en redan befintlig organisationsidentitet. Även här finns flera vägar att gå. 
Ibland finns ingen organisationskultur, vilket gör det nödvändigt att definiera en 
sådan. Även om det finns en definierad organisationskultur kan det finnas behov 
av att stärka eller förändra den för att kunna påverka organisationsidentiteten. En 
befintlig kultur kan vara antingen för otydlig eller kanske negativ, vilket i det 
senare fallet ger upphov till en negativ organisationsidentitet. Ytterligare 
exempel på kompletterande åtgärder i försöket att skapa eller stärka 
organisationsidentiteten är att betona gemensamma och utmärkande 
egenskaperna hos organisationen, vilket kan hänga samman med 
organisationskulturen. Oavsett vilka åtgärder som vidtas är det oerhört viktigt 
för skapandet av organisationsidentiteter att poängtera för medlemmarna att de 
behövs för att uppnå målen. (Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne 1998:65, 
77; Yukl 1988:305)  
 
En svårighet med att presentera organisationens gemensamma och speciella 
egenskaper är att få beskrivningen att framstå som realistisk. Ett sätt att hantera 
detta är att vid beskrivningen av organisationens särprägel använda oklara 
formuleringar och vaga etiketter. Ett exempel på detta är det vi talade i stycket 
ovan, nämligen att tala om en särskild anda eller kultur inom organisationen. 
Olika personer tenderar då att tolka begreppen så att de upplevs överensstämma 
med vad de själva tycker och gör, vilket leder till att beskrivning och verklighet 
verkar stämma överens. (Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne 1998:69)   
 
Organisationer jämför sig med andra och bildar en uppfattning om både vem och 
vad de vill likna, precis som de också avgör vem och vad de inte vill likna eller 
förknippas med. På så sätt ligger det alltid två faktorer bakom en organisations 
önskan att förändra sin identitet, en önskan att röra sig bort från något eller röra 
sig mot något. Det innebär två krafter, en som drar och en som skjuter bort, 
vilket skapar två olika problemföreställningar. Den första är föreställningen att 
organisationen skiljer sig från sin idealorganisation, vilket kan beskrivas som ett 
avstånd mellan den typ av organisation som eftersträvas och den nuvarande 
situationen. Den andra föreställningen rör medvetenheten om vem 
organisationen bör vara olik. Utifrån detta har en organisation som vill förändra 
sin identitet två vägar att gå. Antingen kan den försöka sig på imitering, det vill 
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säga att reducera avståndet till idealorganisationen, eller differentiering, det vill 
säga öka avståndet och markera gränser i förhållande till andra organisationer 
och idéer. (Rövik 2000:136-137) 
 
Enligt Alvesson och Björkman (1992:222-228) finns det sex olika hjälpmedel att 
tillgå vid skapande av organisationsidentitet:  
 

1. Avståndsreduktion: innebär att minska det fysiska, symboliska och sociala 
avståndet mellan olika grupper och individer.  

 
2. Gruppbildning: handlar om att skapa en positiv känsla av tillhörighet, att 

skapa en viss kollektivkänsla.  
 

3. Resultatbetoning: fokuserar på resultat och gemensamma mål.  
 

4. Gemensamma värderingar och ideal: uppmärksammar organisationens 
gemensamma värderingar och ideal. 

 
5. Socialt förhållningssätt: skapar möjligheter för gränsöverskridande genom 

att uppmuntra situationer där kontakter knyts och nätverk byggs.  
 

6. Konkretisering av organisationen: hur organisationen kan ges en konkret 
och åskådlig form. 

 
Det finns enligt Alvesson och Björkman (ibid s220-221) två faktorer som kan 
hämma skapandet och vidmakthållandet av organisationsidentitet. Den första 
faktorn är materiella villkor, till exempel geografisk placering, fysiska gränser, 
arkitektur, produktionsprocesser och produkter. Var organisationen ligger, hur 
den ser ut, vad den står för och vad den förknippas med samt i vilken 
utsträckning dessa materiella villkor hjälper till att avgränsa organisationen från 
icke-organisationen är viktig för bildandet av en organisationsidentitet. Den 
andra faktorn, en tidsdimension, kan gälla en organisations historia i form av 
traditioner, kontinuitet över tiden samt föreställningar om framtiden. Det är 
viktigt att organisationen har en rik historia, att den har funnits i flera år samt att 
organisationen upplevs ha ett framtidsperspektiv. 
 
Inom metaorganisationer återfinns en spänning mellan metaorganisationens 
behov av auktoritet och medlemmarnas behov av en egen identitet. Om 
metaorganisationen och dess medlemmar blir för lika kommer de att konkurrera 
med varandra och då skulle syftet med en metaorganisation försvinna. Likhet 
mellan metaorganisation och medlemmar skulle därför i extrema fall kunna leda 
till att metaorganisationen upplöses eller läggs ner. I förhållandet mellan 
metaorganisationen och medlemmarnas identitet så kräver metaorganisationen 
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en viss grad av likriktning mellan medlemmarna för att få bli medlem i 
organisationen. Samtidigt önskar medlemmarna behålla så mycket som möjligt 
av sin särart. Olikheterna mellan medlemmarna i en metaorganisation kan gälla 
skillnader i makt, styrka och tillgång till resurser. Stora olikheter mellan 
medlemsorganisationerna kan leda till att medlemmarna får olika intressen och 
olika behov av metaorganisationen. Därför är likhet mellan medlemmarna 
viktigt för en metaorganisation även om olikheter tolereras. Konflikten mellan 
metaorganisationens krav på likheter mellan medlemmarna och medlemmarnas 
krav på att vara olika kan bero på vilket område metaorganisation kräver 
likriktning på, hur stort det området är och hur detaljerade kraven på likriktning 
är. Det kan vara lättare för medlemmarna att acceptera likheter som redan finns, 
likheter som avser mindre områden samt mindre detaljerade krav på likhet. Det 
går lättare att tillfredsställa både medlemmarna och metaorganisationen när 
medlemskapet inte kräver att medlemmarna tvingas ändra sin grundläggande 
identitet. (Ahrne & Brunsson 2001:15, 21-22) 
 
 

5.3 Jämförelse av åtgärder i organisations- respektive EU-
sammanhang   
 
Det finns flera likheter mellan identitetsbyggandet inom organisationer och det 
identitetsprojekt som har bedrivits och fortfarande bedrivs i EU. Vissa av dessa 
likheter återfinns även inom det nationella identitetsskapandet men det 
återkommer vi till i diskussionen.  
 
Symboler är både ett nationellt och ett organisationsteoretiskt sätt att skapa 
identitetskänsla. Vissa av dem som EU använder har kanske ett annat 
huvudsakligt syfte, men är på sikt tänkt att bidra till identitetsskapande. Några 
av symbolerna är unionens flagga, unionens hymn, unionens motto, "Förenade i 
mångfalden”, Europadagen den 9 maj, samt den gemensamma valutan euro. 
(EU 2004-kommittén m fl 2005:33) Inom organisationer används ofta symboler 
i form av flaggor, skyltar och varumärken. Det förekommer även sånger 
kopplade till organisationen och det ordnas organisations- och temadagar. En 
grundläggande symbol inom organisationer är ett motto eller en vision. Även 
den gemensamma valutan kan kopplas till organisationers identitetskapande 
genom att det är en symbol för organisationen. EU har inte använt sig av ledare 
som symboler som vanligt är i organisationer. Däremot diskuteras nu 
alternativet att ha en gemensam utrikesminister samt förtydliga 
ordförandeskapets betydelse i både Europeiska rådet och kommissionen (EU 
2004-kommittén m fl 2005:41-41, 45-47).  
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En annan viktig aspekt för organisationsidentiteten är den gemensamma 
organisationskulturen. Precis som organisationer förstärker organisations-
identiteten genom att bygga upp en organisationskultur bedriver även EU ett 
omfattande kulturprojekt (http://www.eu-upplysningen.se/a) för att värna om och 
framhäva medlemsstaternas gemensamma kulturarv. Betoningen på en 
gemensam kulturella grund förväntas öka samhörigheten mellan medborgarna 
och därmed underlätta identitetsskapandet.  
 
Inom organisationer är ett sätt att skapa identitet att minska avstånd och 
uppmuntra social interaktion. Ett vanligt sätt inom organisationer är att skicka 
medlemmar från olika avdelningar på kurs tillsammans. Detta för att ge dem 
möjlighet att upptäcka likheter med andra inom organisationen, även de som 
arbetar i andra delar av organisationen. EU använder sig av en liknande strategi i 
form av Erasmusprogrammet. Programmet avser att skapa forum för 
medborgare från olika delar av unionen att träffas och interagera. 
Erasmusprogrammet kan därför sägas medverka till att skapa europeisk identitet 
även om detta inte är huvudsyftet.  (http://www.programkontoret.se/a)  
 
Något som har positiv effekt på organisationsidentitet är om företag vid fusioner 
river gamla gränser och skapar nya. EU kan ses som en fusion eftersom flera 
medlemsstater har gått ihop. För att riva gamla gränser, skapa nya, arbeta 
gränsöverskridande och bilda nya gemenskaper eftersträvas det inom EU 
mångfald i arbetsgrupperna och samtliga institutioner består av representanter 
från alla medlemsstater. Kommissionen till exempel består av en representant 
från varje medlemsstat. (http://www.eu-upplysningen.se/d) En annan aspekt i 
samband med fusioner är namnbyte, vilket EU också tagit fasta på. 
Gemenskapen har bytt namn flera gånger för att markera en ny start. Från början 
var det EKSG (Europeiska kol- och stålgemenskapen), sedan EG (Europeiska 
gemenskaperna) och nu EU (Europeiska unionen). (http://www.eu-
upplysningen.se/c) 
 
EU har arbetat på materiella villkor genom att definiera sina gränser på så vis att 
de är tydliga med vilka som får bli medlemmar i organisationen. Den 
geografiska placeringen styrs av att alla länder ligger i Europa.  Vi anser inte att 
det utifrån de materiella villkor som Alvesson och Björkman nämner finns 
särskilt mycket mer att göra då EU som organisation inte kan flytta sin 
verksamhet utanför unionens gränser. EU har försökt minska detta hinder på så 
vis att exempelvis ministerrådet inte har en fast arbetsplats eller fasta 
mötesplatser utan flyttar runt inom de olika medlemsstaterna.  
 
Två av de nyckelbegrepp för skapande och vidmakthållande av 
organisationsidentiteten som vi berört är information och kommunikation. Om 
alla inom organisationen upplever att de ingår i samma organisation och arbetar 
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mot samma mål underlättas samarbetet. Då är alla mer positiva till att ta order 
uppifrån eller från andra inom organisationen än om det upplevs att en 
”utomstående” lägger sig i. Detta är något vi tror att EU som organisation bör 
tänka på. Vi kan se tecken på att detta redan görs i både Margot Wallströms 
kommunikationsstrategi och kommissionens arbetsplan (se nedan). EU har 
uppmärksammat att det är viktigt att tänka på vem som lägger fram en åsikt till 
folket inom EU. Är det någon som medborgarna ser som en av ”de sina” eller 
tycker de att det är någon som lägger sig i? Därför ska EU nu jobba på sina 
kontakter med medborgarna.  
 
I sin kommunikationsstrategi menar Margot Wallström att en förutsättning för 
att förbättra EU:s informations- och kommunikationsarbete är att kommissionen 
blir bättre på att lyssna, att samarbetet mellan EU-institutionerna måste 
utvecklas och att de måste sluta skylla på varandra samt att medlemsländerna 
måste få en nyckelroll i informationsarbetet. Margot poängterar även vikten av 
att informationen från EU fokuserar på de frågor som berör vardagen. 
(http://www.eu-upplysningen.se/e) 
 
I september 2004 blev Margot Wallström utfrågad av Europaparlamentet inför 
nomineringen till kommissionen. Frågor de kom in på rörde bland annat EU-
identiteten. Margot påpekade vikten av att minska gapet mellan EU och EU-
ländernas medborgare. Ett sätt att göra detta är att fokusera på de frågor som är 
viktiga för medborgarna.  Eftersom EU:s invånare fokuserar på frågor som till 
exempel att jobb försvinner utomlands, jämlikhet och trygghet, måste även EU 
fokusera mer på dessa frågor i sina kontakter med medborgarna. Därför behövs 
en ny kommunikationsstrategi för att ”sätta ett mänskligt arbete” på EU. 
(http://www.eu-upplysningen.se/f)
 
Dessa tankar återkom när Margot Wallström den 20 januari 2005 höll ett tal i 
riksdagen om medborgarna och EU. I talet fokuserar Margot på vikten av 
samarbete, gemensamma mål, öppenhet och att föra en dialog med 
medborgarna. (http://europa.eu.int/d) 
 

Ett sätt att föra EU närmare sina medborgare är att på olika sätt göra information 
om EU lättillgänglig för medborgarna. Från och med den 1 maj 2005 kan alla 
som letar efter EU-information vända sig till något av de nyöppnade lokala 
kontor som ingår i ”Informationsnätverket Europe Direct”. 
(http://europa.eu.int/e) Europe Direct informationscenter ska fungera som 
kontaktyta mellan medborgarna och EU på lokal nivå.  
 
Punkter som återkommer i kapitlet om organisationsidentitet är att ha 
gemensamma och tydliga mål för verksamheten och förmedla dessa till alla 
medlemmar är viktiga för skapandet av identitet. Att EU har tagit fasta på detta 

  



 49

kan vi bland annat se genom kommissionens mål. Den nya kommissionen har 
satt upp strategiska mål för perioden 2005 till 2009 och ska bland annat arbeta 
med att stärka Europatanken bland unionsmedborgarna. Detta eftersom det har 
visat sig i undersökningar att medborgarna inom unionen känner en stor 
likgiltighet inför Europatanken. Detta visade sig även i det senaste valet till 
Europaparlamentet då färre än varannan unionsmedborgare röstade. 
Kommissionen tror att detta bland annat handlar om en ökad känsla av 
ekonomisk och personlig otrygghet, rädsla för att förlora sin identitet och en 
känsla av att det inte finns någon koppling mellan det som händer i ”Bryssel” 
och den egna vardagen. En del av kommissionens arbete kommer att vara att 
stärka unionstillhörigheten och därmed EU-identiteten. För att de europeiska 
medborgarna ska tro på denna vision måste unionen arbeta tillsammans med 
medborgarna. Det europeiska samhället, dess institutioner, nätverk, medborgare 
och medlemsstater, måste hjälpas åt för att dessa gemensamma mål ska bli 
verklighet. Det är därför viktigt att EU:s institutioner samarbetar kring ett 
gemensamt handlingsprogram för de kommande åren. (http://europa.eu.int/b) 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi säga att organisationsidentitet är en kollektiv 
identitet där medlemmarna definierar sig själva som en del av en organisation. 
Flera teoretiker definierar organisationsidentitet utifrån organisationens 
förhållande till omgivningen, genom att dra en gräns mellan de som tillhör 
organisationen och de som inte gör det. Organisationers identitet innefattar de 
grundläggande värderingar som organisationen bygger på, men också det som 
både medlemmarna och de som står utanför organisationen uppfattar att 
organisationen står för. 
 
Flera teoretiker nämner att organisationsidentitet kan skapas genom att betona 
medlemmarnas likheter snarare än olikheterna. Dessa likheter kan betonas 
genom symboler, gemensam historia och tidigare framgångar. Ju tydligare 
organisationen avskiljer sig från omgivningen desto mer tenderar organisationen 
att utgöra en grund för kollektivt identitetsskapande hos medlemmarna.  
 
Syftet med en gemensam identitet handlar om att förmedla en känsla av att 
summan av alla handlingar och arbetsuppgifter pekar i samma riktning samt att 
organisationen kan särskiljas från omgivningen. Om medlemmarna identifierar 
sig med sin organisation är de mer benägna att ta till sig de värderingar, normer 
och övriga kulturella uttryck som kännetecknar organisationen och att 
tillsammans arbeta för att uppnå organisationens mål. Väldefinierade mål som 
förankras i organisationen utgör dels en grund för identitetsskapandet, men är 
även viktiga för organisationens överlevnad. Vi har sett att EU betonar 
upprättande av tydliga mål i flera olika sammanhang, bland annat i syfte att 
förankra unionen bland medborgarna.  
 
Två nyckelbegrepp för skapande och vidmakthållande av organisationsidentitet 
är information och kommunikation. För att kunna förändra organisationen krävs 
stöd på alla nivåer inom verksamheten och medlemmar som vill arbeta med att 
utveckla organisationsidentiteten. Det har framkommit att EU använder båda 
dessa verktyg i sitt identitetsskapande. Genom förbättrad kommunikation och 
förbättrade informationsvägar minskar EU klyftan mellan medborgare och 
union. Minskade avstånd är viktigt för att medlemmarna ska kunna betrakta EU 
som en organisation med anknytning till medborgarnas vardag.  
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera EU:s identitetsprojekt utifrån de teorier vi 
presenterat inom fältet kollektivt identitetsskapande.  Vi kommer även att göra 
jämförande iakttagelser mellan de åtgärder som gjorts på EU-nivå för att skapa 
en EU-identitet och sådana åtgärder som används i nationella respektive 
organisationssammanhang. I viss utsträckning ställer vi de nationella 
identitetsåtgärderna mot de organisationsteoretiska, men främst avser vi att 
problematisera EU-identiteten utifrån de bägge perspektiven var för sig. I slutet 
av kapitlet lyfter vi tankar och resonemang som väckts under bearbetningen av 
materialet, främst i diskussionen men även parallellt med uppsatsarbetet i dess 
helhet.  
 
 

6.1 Analyserande diskussion 
 
Bland de teorier vi presenterat om kollektivt identitetsskapande dominerar 
åsikten att kollektiva handlingar råder över identitetsskapandet. Detta 
överensstämmer med faktaparadigmets grundtanke, att grupper måste förstås 
utifrån det sociala sammanhang som omger gruppen. Utan samhällets sociala 
makrostrukturer skulle vi således inte kunna studera kollektiva identiteter, 
eftersom det är i de sociala makrostrukturerna de uppstår. Vi har dock under 
studiens gång sett att moderna samhällsteoretiker, där ibland flera framstående 
sociologer, undviker att göra en tydlig distinktion mellan fakta- och 
handlingsparadigmen. De båda grundsynerna betraktas som kompletterande 
istället för konkurrerande. Den samhälleliga omgivningen anses fortfarande 
påverka identitetsprocessen men istället för att som tidigare utgöra normen för 
kollektiva identiteters utformning erbjuder den nu större möjligheter för 
individen att själv välja basen för kollektiva identiteter. Vi vill därför dra 
paralleller från det att moderna teoretiker kombinerar de båda paradigmen till 
samhällets utveckling inom det identitetsskapande fältet. 
 
Tillhörighet – avgränsning   
Som det framkommit av teorierna är både tillhörighet och avskiljande två 
viktiga faktorer i identitetsskapandet, men de kan inte ses som två sidor av 
samma mynt. Nationella identiteter har ibland från politiskt håll stärkts genom 
att definiera ett yttre hot, vilket bland annat Delanty opponerat sig mot. Den 
gemensamma oron för detta yttre hot har stärkt samhörigheten mellan 
medborgarna. Vissa menar att även EU har använt sig av denna strategi. 
Tidigare innebar ett sådant hot dåvarande Sovjetunionen och idag talar man om 
att enighet i Europa kan bekämpa terroristhotet. Vi tror inte att det skulle vara en 
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mer framgångsrik åtgärd i unionen än vad det varit i nationalstaterna. Ökad 
enighet inom unionen baserad på utpekandet av den andre, en fiende, tror vi 
skulle skapa en osäker identitet, som försvagas när hotet undanröjts. Unionens 
fortlevnad skulle hela tiden vara beroende av att finna nya hot i omgivningen 
och strategin skulle därmed inte få långvariga effekter. Vårt viktigaste argument 
mot hotstrategin är dock att den strider mot EU:s motto ”Förenade i 
mångfalden”. Detta eftersom utpekandet av det annorlunda som ett hot ger 
bilden av att olikheter är något negativt. Det är bättre att fokusera på faktorer 
som enar unionen och som unionen själv kan styra över, till exempel genom att 
formulera gemensamma mål och syftet med unionen. Mer konkret innebär detta 
att om EU fokuserar på grundtanken med samarbetet och försäkrar sig om att 
denna förankras hos medborgarna, ökar unionens chans till överlevnad. Ju fler 
projekt som planeras för att nå dessa mål ökar tillhörigheten och identiteten. 
 
Tvång eller frivillighet  
Giddens åsikt att samhällets medlemmar utvecklar kollektiva identiteter, oavsett 
om det är gemenskap de vill tillhöra eller inte, öppnar för intressanta 
resonemang i EU-sammanhang. Individer kan bli medlemmar i en grupp 
ofrivilligt, men stanna kvar frivilligt. Det kan visa sig att gruppidentiteten 
överensstämmer med individens, även om inte anslutningen till gruppen gjordes 
genom ett frivilligt val. I den motsatta situationen, om individen ansluter sig till 
gruppen frivilligt men märker att gruppens uppfattningar inte överensstämmer 
med individens egna, blir medlemskapet inte långvarigt.  
 
Medlemsstaterna själva har inte tvingats med i unionen, däremot har de grupper 
som medlemsstaterna består av tvingats acceptera anslutandet. Grupper som har 
varit negativa till medlemskapet skulle däremot kunna ändra inställning till 
medlemskapet om det visar sig att unionen kan tillgodose de behov och 
önskemål som gruppen har. Det är genom en sådan process EU kan skapa 
legitimitet hos medborgarna. Jiménez m fl (2004) menar att EU kan öka EU-
identitet genom att stärka uppfattningen bland medborgarna vad EU är bra för 
och vilken nytta medborgarna kan få av ett medborgarskap. Låt oss ta olika 
minoritetsgrupper som ett exempel. En grupp som betraktas som en minoritet i 
nationellt sammanhang, och därför motsätter sig medlemskap i EU av rädsla för 
att gruppen ska få ännu mindre betydelse, kan senare upptäcka att EU är positivt 
inställd till minoritetsgrupper och vill verka för lokala och regionala särdrag. 
Om dessa tankar når ut till minoritetsgrupperna kan de komma att acceptera 
EU:s verksamhet och uppleva EU-medlemskapet som något positivt och 
förmånligt. Detta skulle i sin tur kunna bidra till skapandet av EU-identiteten. 
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Legitimitet genom förankring 
En sådan utveckling av identiteten skulle Habermas förklara som ett resultat av 
en överensstämmelse mellan gruppens intressen och unionens struktur. Enligt 
Durkheim skulle det handla om en överensstämmelse mellan den genom 
samhällsordningen styrda moraliska gemenskapen och medborgarnas syn på 
värdesystemet. EU kan sägas arbeta för ett gemensamt värdesystem. Detta kan 
vara klokt ur synpunkten att skapandet av ett nytt värdesystem undviker 
konflikterna i att försöka sammanföra samtliga medlemsstaters traditionella 
värderingar. Försöket att skapa ett gemensamt värdesystem, vilket skulle utgöra 
grunden för en gemensam identitet, framkommer av följande citat från 
europeiska rådet angående gemenskapens fortsatta arbete:  
 

"… oundgängligen nödvändigt att Gemenskapen infriar de europeiska befolkningarnas 
förväntningar och vidtar åtgärder som kan styrka och främja Gemenskapens identitet och 

image gentemot dess medborgare och resten av världen". (i Karlsson 1996:205-206) 
 
Denna tanke låg till grund för ett beslut som fattades i Bryssel 1984 vilket skulle 
resultera i en bättre kontakt mellan EU (dåvarande EG) och dess medborgare 
samt så småningom skapa en europeisk identitet. (Karlsson 1996:205) 
Nödvändigheten i att förbättra kontakten och skapa en europeisk identitet skulle 
kunna kopplas till Habermas tanke om att gemensamma identiteter är en av 
förutsättningarna för uppslutning kring gruppens gemensamma mål och projekt. 
I EU:s fall skulle resonemanget innebära att ökad kontakt och förstärkt identitet 
inom unionen skulle leda till att målet med unionen lättare uppfylls. Detta skulle 
kunna kallas förankring av projektet hos befolkningen, vilket innebär ett 
underifrånperspektiv. Här kan även dras paralleller till Durkheims värdesystem. 
Utan överensstämmelse mellan EU:s och medborgarnas värdesystem, kan inte 
medborgarna avspegla sig, eller identifiera sig i unionen. I extremfallet skulle 
misslyckandet med att skapa en EU-identitet leda till unionens upplösning.  
 
Uppifrån- eller underifrånperspektiv 
Det finns åsikter om att EU-identitetsprojektet skulle vara ett uppifrån skapat 
projekt. Exempel på faktorer som stödjer en sådan ståndpunkt är de symboler 
som EU använder sig av och som används vid både skapande och 
vidmakthållande av kollektiva identiteter grundade på uppifrånperspektiv. 
Skapandet av gemensamma symboler och myter innebär enligt Karlsson (1996: 
209) ett försök att uppifrån lansera en europeisk referensram, vilket han anser 
hindrar den europeiska integrationen från att växa fram som en naturlig process. 
  
Karlssons teori strider mot grundtanken med den Europeiska Unionen, som 
redan från starten 1950 avsåg att gemenskapen skulle växa fram genom 
samarbete, medlemsstaterna emellan. Projektet EU började nerifrån och ska inte 
betraktas som en överstat. Schuman, en av projektets grundare, menade att det 
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tar tid att ena Europa. Processen måste börja med ett praktiskt ekonomiskt 
samarbete, som kan leda till politiskt samarbete, och öka möjligheten att bevara 
freden.  
 
Kollektiva identiteter i samspel 
I kapitel 3 framkom att identitet skapas genom medlemskap i flera olika grupper 
(Tajfel) och ständigt förändras i olika sociala kontexter (Giddens). Jiménez m fl 
(2004) kommer i sin studie fram till liknande resonemang, att olika kollektiva 
identiteter inte behöver slå ut varandra. De menar att till exempel nationell 
identitet och EU-identitet är förenliga, eftersom de har olika mening. Detta visar 
sig även i EU-barometerns undersökningar där det framkommer att 
medborgarna i relativt stor utsträckning relaterar till EU och att den nationella 
identiteten inte blivit svagare. (http://www.europarl.eu.int/b) Detta kan ses som 
ett tecken på att flera kollektiva identiteter kan vara aktuella samtidigt, även om 
de verkar inom närliggande sociala strukturer. Kanske kan möjligheten att 
kombinera flera kollektiva identiteter vara förutsättningen för att EU-identiteten 
ska kunna utvecklas i ett föränderligt samhälle?  
 
Nya identitetsformer 
Av den teoretiska studie vi gjort framkom att traditionella identitetsformer 
verkar förändras i och med samhällets globalisering och tekniska utveckling. De 
begrepp med vilka Giddens diskuterar samhällets förändring går även att 
applicera på EU nivå. Åtskiljandet av tid och rum med hjälp av olika 
urbäddningsmekanismer är en viktig förutsättning för en social integration i EU. 
Vi tror att utvecklandet av en gemensam valuta förstärker pengar som ett 
symboliskt medel. Detta i och med att tilliten till en känd valuta är större än till 
en som vi själva inte använder till vardags. Ju större del av EU som använder 
samma valuta desto större borde tilltron också bli. Även expertsystem fungerar 
som en viktig urbäddningsmekanism i EU. Inom unionen samkörs 
expertsystemen och utbyte av kunskap mellan medlemsstaterna sker, framförallt 
på elitnivå. Medborgarna sätter nu sin tillit inte enbart till expertsystem inom 
den egna staten utan från samverkande expertsystem på unionsnivå. Dessa eliter 
befinner sig ännu längre bort medborgarnas omgivning, men förutsätts av 
användarna besitta nödvändig kunskap. Vi tror att reflexiviteten i början av 
medlemskapet i unionen kan öka osäkerheten om den nya kunskap som har 
gjorts tillgänglig och den förändring av samhällssystemet som gemensam 
kunskap från EU-nivå ger upphov till. Enligt Giddens skulle detta även få 
konsekvenser för EU-identiteten. Detta skulle vara en naturlig följd om nya 
medborgare känner en osäkerhet inför de förändringar som framträder i 
omgivningen. Om omgivningen upplevs osäker påverkas även 
identitetsskapandet negativt. Vi tror dock att EU genom att möjliggöra studier, 
arbete och praktik för medborgarna var som helst inom unionen har en 
motverkande effekt på den osäkerhet reflexiviteten till en början resulterat i.    
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De förändrade sociala relationerna som Giddens anser att globaliseringen är 
upphov till sammanför det lokala och det globala. De nätverk som spänner över 
hela jorden via Internet och annan massmedia möjliggör även nya former av 
sociala möten mellan medborgarna i EU. EU uppmuntrar till olika slags sociala 
relationer som sammanför det lokala med det globala. Ett exempel är de bidrag 
som erbjuds till projekt i syfte att stärka kontakten mellan det lokala och det 
globala. Dessa bidrag ges bland annat till regioner som önskar skapa nätverk 
med andra regioner.  
  
Bauman diskuterar samhällsförändringens effekt på de sociala roller som 
grundlades i ett samhälle med oföränderlig struktur. Dessa sociala roller låg till 
grund för identiteter formade utifrån faktorer som kön, familj, yrke och 
nationalitet. Dessa sociala roller som han menar har lösts upp och ersatts med 
valbara alternativ för identitetsskapande kan spela en viktig roll i EU. Den 
öppna marknaden och snabba förändringar på arbetsmarknaden medför att 
medborgarnas omedelbara omgivning ständigt byts ut. I ett sådant läge kan en 
öppen syn på identitetsskapande vara till nytta för individen och göra det möjligt 
för medborgarna att anpassa sig till olika samhälleliga kontexter.  
 
Castells teori om samhällets tre identitetsformer grundade på förekomsten av 
maktstrukturer skulle i ett EU-sammanhang kunna se ut på olika sätt beroende 
av ur vilket perspektiv EU betraktas. För de som ansluter sig till 
uppifrånperspektivet och därmed anser att EU är en samhällelig konstruktion 
som försöker dominera medborgarna, skulle den legitimerande identiteten vara 
resultatet. Om vi istället fokuserar på de oppositionspartier eller andra grupper 
baserade på motreaktioner mot EU, vore motståndsidentiteten mer aktuell. 
Projektidentiteter skapas i miljöer som påminner mycket om det globaliserade 
samhälle som flera av samhällsteoretikerna beskriver. EU:s framväxt i ljuset av 
globaliseringens effekter, skulle kunna ge upphov till behovet av 
projektidentiteter. Denna typ av identitet anpassas till föränderliga miljöer och 
skapas i kulturella omgivningar. Den är inte heller, i motsats till 
motståndsidentiteten, beroende av en motpol i form av samhälleliga principer 
och ståndpunkter. Vi vill ifrågasätta om motståndidentiteten verkligen är den 
viktigaste identitetskonstruktionen i samhället, som Castells hävdar. Kanske är 
motståndsidentiteten av stor betydelse i de kontexter där samhällsstrukturen 
utövar stor makt över de grupper som verkar i samhället, som konservativa 
nationalstater och andra likvärdiga samhällsstrukturer. 
 
Maktstrukturers påverkan 
En översättning av Habermas teori om kommunikativt handlande till EU 
sammanhang skulle ge att EU i form av systemet måste ge livsvärlden utrymme 
för att medborgarna genom social integration och kommunikation ska ges 
förutsättningar till identitetsskapande. Om EU enbart skulle fokusera på politik 
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och den ekonomiska marknadens utveckling skapas enbart utrymme för 
affärsbetonade och anonyma kontakter. Att EU strävar efter social integration på 
både kultur, sport och andra områden som ryms i livsvärlden motarbetar 
systemets undanträngande av livsvärlden.  
 
Utifrån Durkheims syn på människan och samhället skulle EU genom socialt 
tvång styra medborgarnas handlingar. Tvånget består i lagar och regler som 
medborgarna i allmänhet följer frivilligt så länge regelverket stämmer med deras 
egna uppfattningar. Så länge det sker på frivillig basis upplevs inte EU:s struktur 
som tvingande. Däremot finns exempel då EU:s struktur upplevs som tvingande, 
ett exempel på detta är debatten kring arbetstidsdirektivet (http://www.eu-
upplysningen.se/ )b . De medlemsstater som inte accepterar innehållet upplever 
EU:s struktur som tvingande.    
 
Symboler 
Att EU har valt att använda sig av liknande strategier som nationalstaterna har 
använt i identitetsskapande syfte går att kommentera på flera sätt. En första 
tanke är att användandet av traditionellt nationella symboler skulle kunna 
upplevas som ett hot mot den nationella identiteten, det vill säga att EU försöker 
bygga upp en identitet inom unionen på bekostnad av de nationella identiteterna.  
 
En annan tanke är att utnyttjandet av symbolerna bör göras genom att ta fasta på 
de identifierande effekter dessa symboler kan ha och inte de samhällsstrukturer 
de förknippas med. Genom att tydliggöra vad unionens symboler står för och 
poängtera detta på ett sätt så folket förstår att EU vill behålla nationernas särdrag 
och inte konkurrera ut dem, borde de inte ge upphov till känsla av hot mot 
nationell identitet. Det blir ett problem först om unionens mål och syften 
missuppfattas, för som vi tidigare skrivit så är inte syftet med EU att bli en 
överstat och ersätta nationalstaterna. Skulle detta bli tydligt för medborgarna så 
borde det gå att använda sig av symboler, även de som används på nationell 
nivå. Det kan dock vara så att dessa symboler utgör en så viktig del i skapandet 
av ontologisk trygghet att medborgarna inte förmår lyfta symbolerna ur sitt 
sammanhang och översätta dem till nya kontexter.  
 
Precis som vi sett att EU använt sig av nationalstatens identitetsskapande 
symboler (se Smith) har vi också kunnat dra paralleller till symboler som 
organisationer använder sig av i samma syfte. Flera av symbolerna är 
gemensamma för båda dessa kollektiva identiteter och har redan berörts ovan. 
Vi vill dock lyfta fram mottot som är en av de symboler som EU har tagit fasta 
på och som ofta används i organisationer. Vi tror att det är bättre att använda sig 
av symboler som inte kan uppfattas som konkurrerande till nationalstatens. 
Ledaren var ytterligare en av de symboler som lyftes fram ibland annat i Ahrne 
& Brunssons identitetsresonemang. Ledaren som symbol kan komma att bli 
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aktuell för EU i framtiden. Om förslaget till ny konstitution antas av 
medlemsstaterna kommer ordförandeskapet få en förstärkt roll inom flera av 
unionens institutioner.  Detta skulle utifrån organisationsteoretisk synpunkt 
kunna öka möjligheten för skapandet av EU- identiteten. Vi tror dock att ett 
förtydligande av ledarrollen i EU även kan resultera i en motsatt utveckling där 
medborgarna möjligtvis får svårt att särkoppla ordförande från dennes nationella 
tillhörighet.   
 
Valuta 
Den gemensamma valutan har gett upphov till splittring i unionen. Flera 
medlemsstater har valt att stå utanför valutasamarbetet, vilket medför att delar 
av unionssamarbetet inte innefattar samtliga medborgare. Frågan är vilka 
konsekvenser detta kan få för EU-identiteten? Kan det möjligtvis resultera i att 
de länder som står utanför valutasamarbete betraktas som ”de andra” av de 
länder som ingår? I ett sådant skede skulle den gemensamma identiteten inom 
unionen som helhet undermineras och därmed försvåra dess vidmakthållande. Å 
andra sidan kan valmöjligheten att antingen vara med i valutasamarbetet eller stå 
utanför, sända ut signaler om att EU inte för en tvingande politik, utan står 
öppen för medborgarnas och medlemsländernas önskemål. Detta skulle kunna 
medföra att medborgarna ställer sig mer positiva till samarbetet och öka 
tillhörighetskänslan.   
 
Grundlag 
EU:s grundlag, EU-fördraget där det grundläggande förhållandet mellan EU och 
dess medlemmar konstitueras, är ytterligare en faktor som skulle kunna 
uppfattas som ett hot mot den nationella identiteten. Detta eftersom den delvis 
har företräde framför de nationella grundlagarna. Den kan också betraktas som 
ett extra skydd för den enskilde medborgaren eftersom dennes rättsliga skydd 
ökar. Genom att tidigare ha använt ett annat begrepp för EU:s motsvarighet till 
nationell grundlag kan det ha medfört att medborgarna i mindre utsträckning 
upplevt den som ett hot i jämförelse med medlemsstaternas egna grundlagar. 
Kanske kan en av orsakerna till att förslaget till en ny EU-grundlag har väckt så 
stor uppmärksamhet vara att den kallas för förslag till en ny konstitution eller 
grundlag. Det som diskuteras är i första hand maktfördelningen och visserligen 
innebär vissa av förändringarna i det nya förslaget att den nationella makten 
skulle minska samtidigt skulle den få motsatt effekt på andra områden och 
därmed öka den nationella makten. Vi tror att EU skulle tjäna på att kalla 
grundlagen för fördrag hellre än konstitution genom att därmed minska risken 
för att EU:s grundlag upplevs som ett hot mot de nationella. Däremot kanske 
inte EU:s grundlag skulle få lika stor legitimitet om den inte kallas konstitution. 
Genom att kalla den för grundlag betonas regelverkets betydelse.  
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Utbildning 
Användandet av skolsystemet är ett effektivt sätt att nå ut med information till 
hela befolkningen och lägga grunden för medborgarnas inställning till samhället 
och samhällsstrukturen och därmed även grunden för deras identitetsskapande. 
Detta verktyg har vi presenterat som ett av de, enligt Ehn m fl, viktigaste för 
nationalstaterna i identitetsskapande syfte. Även om skolan inte spelar samma 
betydande roll som i traditionella nationalstater, kan EU genom att sprida 
information om unionen och lansera tanken om medlemsstaternas gemensamma 
historia, använda skolsystemet som ett medel att skapa en gemensam 
unionsidentitet.  
 
Historia och kultur 
En del av den ovan diskuterade utbildningspolitiken är att lansera Europas 
gemensamma kultur och historia inom unionen. Genom EU:s ansträngningar att 
betona det gemensamma kulturarvet kan Europa som helhet genom samarbete 
öka sina chanser att bevara sina kulturella rikedomar. Åsikten om huruvida 
Europas historia är gemensam eller inte går isär. Vi tror att det kan ligga ett korn 
av sanning i både EU:s betonande av medlemsstaternas gemensamma historia 
samt  EU-motståndarnas åsikt om motsatsen. Istället för att fokusera på det 
unionen saknar i gemensam historia borde fokus ligga på de gemensamma 
beröringspunkterna i olikheten. Även oenighet som delas är delade erfarenheter, 
vilket skulle medföra att folk som stridit mot varandra delat ett krig och därmed 
har en gemensam historia. 
 
Religion 
Religion nämndes också som ett av verktygen inom den nationella 
identitetspolitiken av Ehn m fl. Denna faktor har dock inte särskilt stort 
utrymme i identitetspolitiken. EU har hittills bestått av stater byggda på kristna 
värdegrunder, men EU kan inte utesluta andra religiösa inriktningar om de vill 
leva upp till mottot ”Förenade i mångfalden”. Detta är speciellt intressant nu när 
flera muslimska länder har ansökt om medlemskap. EU är medvetna om 
problematiken vilket visar sig i att förslaget till en ny konstitution öppnar för 
mångfald även på religiöst plan.  
 
Språk och kommunikation 
Att unionen poängterar vikten av kommunikation men väljer att inte ha ett 
gemensamt språk kan ses som motsägelsefullt eftersom kommunikationen 
medlemsstaterna emellan försvåras rent tekniskt. Däremot följer det unionens 
motto, ”Förenade i mångfalden”, att länderna ska få behålla sina nationella 
särdrag. Som förekommit i flera av teorierna om kollektivt identitetsskapande 
(se Habermas, Smith och Anderson) har språket inte en oväsentlig plats i den 
kulturella reproduktionen. Genom att ta bort de nationella språken skulle EU 
därmed underminera nationernas nationella särdrag och därmed en viktig 
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grundpelare för det nationella kollektiva identitetsskapandet. Vi tror att språket 
är alldeles för starkt förankrat i den grundläggande identiteten för att kunna tas 
bort. Eftersom EU tillhandahåller all information på medborgarnas egna språk 
försöker de i möjligaste mån underlätta den tekniska svårigheten som avsaknad 
av ett gemensamt språk skapar.  
 
Information och kommunikation 
Det är tydligt att EU har förstått vikten av att information finns lättillgänglig för 
medborgarna. Vi tror att kommunikationsutskottets satsning på att 
informationen ska föras på ett vardagligt språk och i forum som görs tillgängliga 
inom hela unionen är en förutsättning för att EU-identiteten ska få möjlighet att 
utvecklas. Information och kommunikation är, enligt bland annat Yukl, två av de 
medel som i organisationssammanhang är viktiga för identitetsskapande. Vi tror 
att detta gäller i högsta grad även för EU. Genom att få information som är 
tillgänglig antingen via lokala kontor eller via nätet kan medborgarna få en 
bättre bild av vad unionen står för och arbetar med. Ytterligare en sak gällande 
information som EU har tagit till sig är att medborgarna är intresserade av sådan 
information som berör lokala och regionala förhållanden, det vill säga sådan 
information som de kan relatera till.  
 
Minskade avstånd 
En ökad kommunikation kan dels minska avståndet mellan medborgarna och 
unionsapparaten och dels mellan medborgare i de olika medlemsländerna. EU 
satsar på att närma sig medborgarna genom ökad information och hoppas med 
ökad kunskap om unionens mål och verksamhet och genom att föra folkets talan 
minska avståndet mellan medborgarna och organisationen. Avståndet mellan 
medborgare i olika medlemsländer hoppas EU kunna minska genom exempelvis 
ökat antal samarbetsprojekt, utbildningar, konferenser och gemensamma 
forskningsinstitut. Vi tror att minskade avstånd är oerhört viktigt, både bland 
medlemstaternas politiker, mellan politiker och medborgare samt mellan 
medborgarna. Minskade avstånd är en förutsättning för skapandet av gemensam 
identitet.  
 
Alvesson och Björkman tog upp sociala interaktioner som en av de faktorer som 
minskar avstånd inom organisationer. Möjligheter till social integration 
utvecklas ständigt inom EU och behöver inte bestå i alltför omfattande projekt. 
Genom den fria rörligheten öppnades många portar för den sociala 
integrationen. Vi tror att social interaktion, precis som i organisationer, ger 
positiva effekter på känslan av tillhörighet.  Ju fler möjligheter som ges för 
mänskliga kontakter inom unionen desto större möjligheter har EU-identiteten 
att skapas. Vi tar det dock inte för självklart att ökade möjligheter för social 
integration bär frukt. Kanske är det så att de som är intresserade av att skapa 
kontakter skulle göra det även på egen hand.  
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Fri rörlighet 
En av EU:s åtgärder för att öka integrationen gäller den fria rörligheten, som 
Alvesson & Björkman definierat som en av de faktorer som påverkar skapande 
och vidmakthållande av organisationsidentiteter. Ett exempel på denna tar sig i 
uttryck i EU är via arbetsmarknaden. Genom att skapa ett liknande 
utbildningssystem för medlemsstaterna och översätta universitetsutbildningar till 
en gemensam standard, ökar rörligheten för medborgarna. Chansen att få arbete 
över nationsgränserna ökar om utbildningar får legitimitet i hela unionen och 
inte enbart på nationsnivå. Denna åtgärd för att öka integrationen kommer dock 
inte att innefatta hela befolkningen. Det gäller i första hand personer med 
akademisk utbildning och vissa yrkesutbildningar. Detta är alltså en möjlighet 
att stärka samhörigheten mellan i första hand högutbildade inom unionen men 
inte hela befolkningen, vilket kan ses som en svaghet. Å andra sidan använder 
sig EU av många olika metoder i detta syfte. Dessa metoder klarar sällan av att 
ge effekt på hela unionen utan är tänkta att tillsammans verka för skapandet av 
EU- identiteten. 
 
Gemensamma och tydliga mål 
Befintligheten av tydliga och välformulerade mål är något som betonades vid 
skapandet av organisationsidentitet (se Brunsson & Sahlin-Andersson samt 
Yukl). Vi vill gärna lyfta fram denna faktor eftersom vi anser detta vara oerhört 
viktigt i EU-sammanhang. Eftersom EU förändras med förändrade behov i 
unionen och verksamheten omorganiseras och flera gånger bytt namn tror vi att 
målet med EU inte kan betonas nog ofta. Det gäller inte enbart att sprida 
informationen i sig utan också, vilket vi redan pratat om, se till att målen är 
förenliga med medborgarnas intressen. Lyckas EU med detta ökar chansen för 
skapandet av EU-identiteten.   
 
Vaga definitioner 
Vi tror att en av orsakerna till att det råder en oklarhet i EU-identitetsfrågan är 
att EU är otydlig med vad EU omfattar. Med detta menar vi att begreppen EU 
och Europa används synonymt då EU:s struktur och verksamhet diskuteras, till 
och med i samband med EU:s projekt att skapa en unionsidentitet. Genom att 
exempelvis låta symbolerna flagga, hymn och nationaldag gälla i både 
unionssammanhang och Europasammanhang skapas en osäkerhet kring 
innebörden av de olika definitionerna. En naturlig följd blir att även 
identitetsskapandet blir en osäker process. Vi menar inte att det är negativt att 
skapa samhörighet inom hela det geografiska område som kallas Europa. Det är 
möjligt att EU i framtiden kommer att innefatta samtliga Europeiska länder men 
idag ser det dock inte ut på det viset och vi tror därför att ett tydliggörande av 
centrala begrepp vore nödvändigt. 
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Värderingar 
Durkheim diskuterade samhällets beroende av ett gemensamt värdesystem, 
vilket även Alvesson & Björkman tog upp som en viktig organisationsstrategi. 
Precis som organisationsidentiteten bygger på gemensamma värderingar, 
intressen och uppfattningar har vi även påpekat vikten av detta i EU-
sammanhang. Vi tror att det är viktigt att skapa en gemensam värdegrund för att 
underlätta identitetsskapandet. Utgångspunkten bör i detta fall ligga i mottot 
”Förenade i mångfalden”. Mottot är en väg att gå och EU har de 
informationskällor som behövs för att kunna sprida denna i hela unionen. 
Genom att införliva uppfattningen om att olikheter är någonting positivt 
motverkas ett av de största hoten mot unionens samarbete. Kan medborgarna 
dela åsikten att olikheter är en styrka vore det den bästa grunden för 
identitetsskapande.  
 
 

6.2 Avslutande reflektioner 
 
Under uppsatsarbetet har vi funderat på om inte åtgärder som organisationer 
använder sig av skulle innebära mindre risk för att medborgarna uppfattar EU-
identiteten som ett hot mot den nationella identiteten. Att betona EU:s likheter 
med organisationer istället för med stater kan lägga fokus på samarbete istället 
för hot. Det skulle eventuellt bidra till en mer positiv inställning till 
identitetsfrågan. Eftersom många ställer sig skeptiska i frågan om 
medlemsstaterna har en tillräcklig historisk och kulturell grund att skapa en 
identitet på tror vi att organisationers inriktning mot gemensam värdegrund och 
organisationens mål skulle innebära en mindre konfliktfylld grund för skapandet 
av en EU-identitet.  
 
Det är tydligt att en organisation, vare sig det är ett företag, en metaorganisation 
eller en stat, är i behov av tydliga mål för att kunna skapa en grund för 
medlemmarnas utvecklande av en kollektiv identitet. Det mest grundläggande i 
identitetsprocessen är att medlemmarna anser sig tillhöra gruppen och att detta 
sker på frivillig basis. Detta kan inte ses som problemfritt i en organisation av 
EU:s storlek. Vi har sagt att kollektiv identitet grundas i medlemmarnas 
gemensamma värderingar och intressen. Försöken att definiera dessa 
värdegrunder har koncentrerats på gemensam historia och kultur, vilket gett 
upphov till en del mothugg. Vi menar att Europa nog har en hel del gemensam 
historia och att det pågått ett stort utbyte av kultur mellan de riken och folk som 
levt i Europa. Samtidigt rymmer unionen också en hel del skillnader.  Mot denna 
bakgrund menar vi att det historiska och kulturella perspektivet inte är de 
grundstenar EU bör bygga identitetsprojektet på.  
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Vi kan dock se att den nationella identiteten har en stor fördel som kan luta sig 
på befolkningens liknande traditioner, kulturella seder och historia. Samtidigt 
har vi också presenterat motvikten till denna stabilitet nämligen dess 
avgränsande effekter. Genom att definiera gruppmedlemmarna utifrån en 
gemensam härkomst utesluts de som inte delar den. Detta tror vi blir allt svårare 
ju mer det lokala möter det globala. Människors levnadsförhållanden ser inte ut 
på samma sätt som när den nationella identiteten växte fram och människans 
sociala integration ser också annorlunda ut. Genom Internet, TV och massmedia 
samt nationalstatens minskade betydelse, minskar det monopol nationalstaten 
haft som normstruktur. 
 
En annan aspekt av identitetsskapandet är den roll information respektive 
kommunikation får spela i processen. Vi har sett att nationalstaten använder sig 
av informationsspridning för att stärka den nationella identiteten. Olika former 
av massmedia har nämnts. Organisationer använder också information som ett 
verktyg vid skapandet och vidmakthållandet av organisationsidentiteten. 
Däremot används även kommunikation för att förankra verksamhetsmålen bland 
medlemmarna och därigenom skapa en gemensam identitet. Detta kan vi knyta 
an till de teorier vi presenterat om kollektivt identitetsskapande där språket i 
kombination med social integration är den kontext där identitetsskapandet äger 
rum. Vi tror att EU:s förutsättningar att skapa en EU-identitet måste ske via 
dessa två, kommunikation och social integration. EU använder sig redan av både 
kommunikation och social integration, men vi tror att det kan göras i ännu större 
utsträckning.  
 
Vi har presenterat teorier som visar att globaliseringen av samhället fått 
konsekvenser på identitetsskapandet. Nya förutsättningar medför att kollektiva 
identiteter inte skapas på samma grunder som tidigare. Identiteter skapas i olika 
sociala kontexter, men dessa kontexter väljs av individen istället för av 
förutbestämda samhällsstrukturer. Vi kom i vår undersökning fram till att det är 
möjligt att både skapa och vidmakthålla en gemensam identitet inom EU även i 
en tid som präglas av att statsmakters roll som identitetsbyggare minskar. Denna 
slutsats dras dels utifrån att EU säger sig utgå från ett underifrånperspektiv, men 
främst eftersom EU valt att arbeta utifrån mottot ”Förenade i mångfalden”. Vi 
menar med detta att EU:s största svårighet i att skapa en gemensam grund för 
identitetsskapande ligger i unionens många olika intressen och traditioner. De 
åtgärder som vidtas i identitetsskapande syfte hotas av medborgarnas olika 
önskningar och värderingar. Vi menar dock att EU genom att tydligt 
kommunicera unionens motto och skapa tillfällen för ökad integration även 
utanför den politiska strukturen kan vända svårigheten till en styrka. För att 
lyckas förankra unionens mål hos medborgarna tror vi dock att EU måste bli 
ännu bättre på att föra fram unionens grundtanke.  
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Epilog 
 
Redan innan uppsatsen lades fram inträffade en del händelser som satte EU:s 
identitetspolitik i gungning. Därmed fick våra diskussioner kring möjligheten av 
skapande och vidmakthållande av en EU-identitet ställas mot den politiska 
verkligheten redan i sin vagga. Ett första exempel på en sådan händelse är 
ratificeringen av förslaget om fördraget till ny konstitution. För att förslaget ska 
antas måste alla 25 medlemsstater vara eniga. Hittills har 14 länder; Belgien, 
Cypern, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike sagt ja till den nya 
konstitutionen. Däremot röstade Frankrike nej till förslaget och sedan följde 
Nederländerna Frankrikes exempel. (http://www.eu-upplysningen.seg) Ytterligare en 
motgång bestod i att kommissionens förslag till ny budget röstades ner på 
Europeiska rådets möte i juni 2005 då. Vi vill därför fördjupa diskussionen kring 
problematiken med integrationspolitiken och lyfta fram de svårigheter som 
skapandet av en gemensam identitet inom unionen står inför.  
 
Förslaget till fördrag om ny konstitution (härefter kallat det nya 
konstitutionsförslaget) låg till grund för EU:s fortsatta integration, vilket medför 
att fördjupade identitetsskapande åtgärder får stå tillbaka. Därmed inte sagt att 
identitetsprojektet är skjutet i sank. Projektet måste dock för tillfället avvakta 
den politiska utvecklingen, eller finna nya former för utveckling. Sådana 
åtgärder som redan blivit satta i verket och som inte hindras av att det nya 
konstitutionsförslaget inte blir antagen inom en så snar framtid som önskat, 
hindras förmodligen inte i detta stadium. Projekt som förankrats i gemensamma 
intressefrågor medlemsstaterna emellan kan sannolikt drivas vidare, även om de 
kanske i framtiden kommer att ifrågasättas och omarbetas, beroende på vilka 
förutsättningar det politiska samarbetet ges inom unionen. Däremot lämnar vi 
öppet för att framtiden för projekt som pågår över medlemsstaternas gränser kan 
komma att ifrågasättas om staterna inte kan enas om en gemensam grund för det 
fortsatta samarbetet. Om åsikterna om unionens framtid går isär kommer 
troligen projekten för en gemensam identitet avmattas. Saknas enighet om 
samarbetets utformning och mål, undermineras grunden för gemensamma 
värderingar och därmed EU-identitetens utvecklings- eller överlevnadsförmåga. 
 
Vi vill beröra två olika aspekter med att det nya konstitutionsförslaget mottagits 
i så varierad grad av de olika medlemsstaterna. Den första aspekten berör 
enigheten inom unionen och den andra aspekten diskussionen om uppifrån- 
respektive underifrånperspektiven. Angående den första frågan visar den sista 
tidens händelser på att det råder en hel del splittring inom unionen, även på en 
grundläggande nivå. Förslaget till ny konstitution sågs som ett avstamp inför en 
ny era i unionens fortsatta samarbete och skulle ha stärkt EU:s legitimitet både 
inom unionen, såväl som gentemot omvärlden. Utökningen av antalet 
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medlemsländer innebär att ännu fler traditioner och viljor ska kompromissa och 
krav på en ökad social integration för att skapa eller vidmakthålla en 
unionsidentitet. Det var därmed av stor vikt att säkerställa medlemmarnas 
enighet gällande EU:s fortsatta framtid och samarbete. Eftersom det nya 
konstitutionsförslaget skulle medföra förändringar i frågor som till exempel vem 
har makt och befogenhet att fatta beslut inom EU, ledarskapets utformning och 
det polisiära samarbetet, har unionssamarbetet hamnat i en känslig situation.  
 
Den andra aspekten som vi nämnde i stycket ovan handlar egentligen om hur vi 
ska tolka det rådande läget i EU, ett läge där två av ursprungsstaterna i det 
europeiska samarbetet säger nej till den föreslagna utvecklingen. Här måste vi 
också ta i beaktande att Frankrike är en av de dominerande medlemmarna i 
unionen. Visserligen har majoriteten av medlemsstaterna röstat sagt ja till det 
nya konstitutionsförslaget, men Frankrike är trots allt en att grundpelarna och 
spelar en viktig roll i det politiska spelet. Att det nya konstitutionsförslaget 
röstats igenom av politikerna men inte antas av folket, kan sägas ge uttryck för 
en diskrepans mellan politiker och medborgare. Denna diskrepans ger upphov 
till ett ifrågasättande av huruvida EU verkligen är förankrat bland invånarna i 
medlemsstaterna och har formen av ett underifrån drivet projekt, eller om 
unionssamarbetet är ett politiskt skapat och uppifrån drivet samarbete som EU-
skeptikerna hävdar. En sådan slutsats skulle innebära att hela EU:s framtid har 
fått sig en rejäl törn i och med att förslaget till ny konstitution inte får sitt 
behövda stöd bland befolkningen. Som vi tidigare nämnt är den styrande makten 
i ett samhälle beroende av legitimitet hos medborgarna, vilken grundar sig i att 
politiken utformas efter medborgarnas behov och önskemål. En sådan 
överensstämmelse mellan folket och det politiska livet är oerhört viktigt för att 
politikerna ska få behålla folkets förtroende för deras arbete. Klarar inte folkets 
representanter att föra fram folkets vilja i hur landet ska styras, finns risken för 
att folket inte längre erkänner den styrande makten. I en demokrati måste i ett 
sådant läge politikerna återta sitt stöd hos befolkningen, annars kommer inte 
medborgarna att identifiera sig med landets styre och ett skifte inom den 
politiska ordningen måste ske.   
 
Vi frågar oss nu vad framtiden har i beredskap för unionens politiska samarbete 
och framför allt vilken plats en EU-identitet får i detta sammanhang. Vilka 
åtgärder kan komma att användas för att bygga upp eller vidmakthålla EU-
identiteten? Detta skulle enligt Hobsbawms tankar om nationellt 
identitetsskapande kunna diskuteras som att unionsidentiteten är beroende av att 
medborgarna upplever ett behov av en kollektiv identitet och att detta behov 
skulle utnyttjas genom EU-politiska åtgärder och resultera i en EU-identitet. De 
motgångar unionssamarbetet mött på sistone lyfter frågan om det över 
huvudtaget är intressant att sträva efter en gemensam kollektiv identitet inom 
unionen? Anser unionsmedborgarna att personliga intressen, arbetsform, 

  



 65

religion, civilstånd, etnisk samt nationell tillhörighet är tillräckliga som 
identitetsgrundande faktorer? Är det kanske så att alltför många 
unionsmedborgare inte upplever något behov att uppehålla unionssamarbetet? 
Om svaret på den sista frågan är nej, vilken form av samarbete kan då 
medlemsstaterna enas om? Eller kan det nya konstitutionsförslaget bli aktuellt 
efter nya kompromisser och omformuleringar? Kommer vi att få uppleva en 
återgång till tidigare former av dagens unionssamarbete eller har EU nått sin 
höjdpunkt som mellan- eller överstatlig politisk maktkonstellation? 
 
Kanske har identitetsskapandets ändrade förutsättningar i ett samhälle präglade 
av nya former för sociala kontakter medfört att kollektiva identiteter i mindre 
utsträckning än tidigare grundas på så kallade föreställda gemenskaper då dessa 
byggs på kulturella eller politiska grunder. Det är möjligt att utvecklingen av 
massmedia som till en början var förutsättningen för att kollektiva identiteter 
skulle kunna grundas på tillhörighet till geografiskt och kulturellt definierade 
grupper av människor, nu har förändrats i och med nätverksamhällets 
utveckling. Vi kan ställa upp ett scenario där den sociala integrationen i EU 
fortsätter, trots motgångarna på politisk nivå, men där de ökade möjligheterna 
för kontakter mellan stora avstånd inte ger upphov till en unionsidentitet utan 
andra former av kollektiva identiteter. Produkten av ett sådant scenario skulle 
påminna mycket om det ”Folkets Europa” som EU-politikerna talar om. Precis 
som Castells pratar om projektidentiteter och Giddens om identiteter grundade 
på människors fria val, skulle tillhörigheten inte kunna styras eller påverkas i 
samma utsträckning genom politiskt vidtagna åtgärder. Samtidigt skulle 
identiteter tillkomna genom denna form av kontaktnät vara beroende av EU:s 
framgångar eller lida av medlemsstaternas  misslyckanden i samarbetet.  
 
EU är ännu ett samarbetsprojekt stater emellan, där formerna för verksamheten 
inte är tydligt definierade. Många mål finns uppsatta för vilken funktion unionen 
ska ha, men det råder stor oenighet kring hur dessa ska operationaliseras. Som 
framkom i kapitel 3, måste gruppdeltagare se medlemskapet som något 
förmånligt och positivt, jämfört med att stå utanför gruppen eller med vad andra 
grupper har att erbjuda. Utan denna inställning kommer inte gruppen att utgöra 
en grund för identitetsskapande och medlemskapet inte att bli särskilt långvarigt. 
Eftersom politiken i EU bygger på solidaritetstanken där minskade ekonomiska 
klyftor eftersträvas, innebär det att alla inte kan tjäna rent ekonomiskt på 
unionen. Detta innebär att det blir svårare att meddela unionsmedborgare vad de 
tjänar på medlemskapet i ekonomiska termer.  
 
Med resonemanget ovan lyfter vi fram inte enbart de teoretiska förutsättningarna 
för skapandet eller vidmakthållandet av en EU-identitet, utan också den 
osäkerhet som präglar EU-identitetens omgivning. Samtidigt som vi presenterat 
olika typer av kollektiva identiteter och betonat vikten av kollektivt 

  



 66

identitetsskapande i de samhällsformer vi hittills upplevt, har vi också visat att 
identiteter som länkar samman människor även utan gemensam lokal 
anknytning inte nödvändigtvis behöver vara planerade projekt på nationell eller 
organisationsnivå. Det kan ske även på andra sätt, utifrån andra perspektiv. Alla 
former av social integration och kontakter mellan människor världen över, kan 
ge upphov till någon form av identitetsskapande. Ur en sådan synpunkt har det 
hänt en hel del på den europeiska kontinenten under en längre tid. Utbyte har 
genom alla tider skett mellan folkslag och kungariken i Europa inom områden 
som handel, utbildning, kultur och politik. Detta är inget nyhet. Däremot finns 
idag förutsättningen för dagliga transaktioner och flöden av produkter, tjänster, 
människor och tankar, som på ett helt annat sätt än tidigare minskar de 
geografiska avstånden och även kulturella och etniska klyftor.  Ur denna 
synpunkt har EU ökat möjligheterna för samarbete på flera olika plan, vilket i 
många fall kan öka sammanhållningen människor och organisationer emellan.  
 
Avslutningsvis kan vi säga att folkets samverkan i och tillhörighet till unionen 
har stärkts genom åren, även om det inte alltid skett medvetet. Många av de 
åtgärder som planerats i integrationspolitiskt syfte har gett resultat. De kanske 
mest lyckade åtgärderna är de vi inte ens reflekterar över, de som har blivit en 
del av vår vardag. Däremot har EU mycket kvar att göra innan 
identitetsprojektet är i hamn och unionsmedborgarna känner sig förenade i 
mångfalden. 
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