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Abstract 

The primary purpose of this thesis is to investigate the operation of membership criteria, 

which are applied against countries that wish to join the European Union (EU). More 

specifically, the importance of some criteria in comparison to others is considered. To 

answer this proposal, three questions are posed: What are the EU membership criteria? Are 

some criteria more important than other criteria? Does the EU treat candidate countries 

differently in applying the membership criteria? Three countries are used in this analysis, 

each country representing one recent enlargement round: Poland (2004), Romania (2007), 

and current candidate country Turkey. Both official documents, such as EU treaties, and 

unofficial documents such as statements from EU leaders are used to analyze the application 

of membership criteria. The method that is used in this thesis is idea analysis. The EU has 

both official criteria, which are found in the foundation treaties, and unofficial criteria, which 

are the public and political opinions among the candidate countries and current EU member 

states. It is suggested that none of the criteria are more important than others; a candidate 

country must fulfill virtually all the official and unofficial criteria in order to gain EU 

membership. Although all criteria must be met, the application of the criteria is uneven 

between candidate countries. The EU does not treat countries differently when it comes to 

the official criteria. However, when it comes to the unofficial criteria, Turkey is treated 

differently from Romania and Poland. There is greater resistance to Turkey’s future 

membership, making it much more difficult for Turkey to reach the stage of full EU 

membership. 

 

 

 

 

 

Keywords: Membership criteria, Enlargement, Candidate countries, Poland, Romania, Turkey          



Mattias Brage  8808022431 
Kandidatuppsats  2010-05-07 

3 
 

Innehåll 

Abstract ..............................................................................................................................................2 

Innehåll ..............................................................................................................................................3 

1. Introduktion ...............................................................................................................................4 

1.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar .......................................................................................6 

1.2 Metod, material och avgränsningar ...........................................................................................6 

2. Teori och tidigare forskning .............................................................................................................9 

2.1 Socialisationsforskning ............................................................................................................ 12 

2.2 Politisk socialisation ............................................................................................................ 12 

2.3 Internationell socialisation .................................................................................................. 13 

2.4 Sammanfattning ................................................................................................................. 15 

3. Bakgrund ...................................................................................................................................... 16 

EU som socialisationsagent ....................................................................................................... 16 

3.1  Från Rom till Lissabon, EU:s medlemskriterier över tid ........................................................... 17 

4. Analys ........................................................................................................................................... 26 

4.1 Är några medlemskriterier viktigare än andra? ........................................................................ 26 

Polen ........................................................................................................................................ 27 

Rumänien ................................................................................................................................. 30 

Turkiet ...................................................................................................................................... 34 

Slutsats ......................................................................................................................................... 38 

5. Avslutande slutsatser .................................................................................................................... 40 

Framtida forskning ........................................................................................................................ 42 

Referenser ........................................................................................................................................ 43 

Elektroniska källor ......................................................................................................................... 46 

 



Mattias Brage  8808022431 
Kandidatuppsats  2010-05-07 

4 
 

1. Introduktion 

”Unity in diversity” är Europeiska unionens (EU) officiella slogan, som betyder att trots att 

unionens medlemsländer visar upp politiska och kulturella olikheter så förväntas denna 

myriad att stärka unionens integration. Uttrycket betonar att unionen består av olika 

medlemsländer och att det är just dessa olikheter som, baserat på gemensamma normer och 

värderingar, skapar en inre styrka i samarbetet. Utifrån EU:s medlemskriterier ämnar denna 

uppsats att undersöka om det verkligen är så eller om EU i själva verket är en homogen 

klubb av likasinnade länder. Kriterier för medlemskap inom EU utformades först vid mötet 

med EU:s regeringschefer i Maastricht 1992. ”Enligt Maastrichtfördraget från 1992, får varje 

europeisk stat som respekterar principerna om frihet, demokrati, de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen ansöka om att bli medlem i EU 

(artikel 49)” 

Kriterierna utvecklades ytterligare vid ett möte i Köpenhamn 1993, där Europeiska unionens 

regeringschefer fastställde medlemskriterierna där medlemsländerna måste uppvisa 

följande:     

”Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga 

rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. 

En fungerande marknadsekonomi och förmåga att hantera konkurrenstrycket 

och marknadskrafterna inom EU. 

Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet och att 

ansluta sig till EU:s mål. Länderna måste ha en offentlig förvaltning som är i 

stånd att tillämpa och genomföra EU-lagstiftningen i praktiken.” 1 

Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU 2007 trots att de inte uppfyllde alla kriterier2. 

Bland flera problem i dessa två länder så kan korruption anses vara ett av de större3. Trots 

detta innebar medlemskapet för de två länderna ingen större politisk debatt inom EU eller 

                                                        

1
 http://europa.eu/pol/enlarg/index_sv.htm 2010-06-13 22:42 

2 http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=96583&contentlan=3&culture=sv-FI 2009-11-
12 16:15 
3
 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1829188 2009-11-12 15:50  

http://europa.eu/pol/enlarg/index_sv.htm
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=96583&contentlan=3&culture=sv-FI
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1829188
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inom de olika medlemsländerna4. Exempelvis sades följande av Storbritanniens dåvarande 

utrikesminister Margaret Beckett ” Båda länderna förtjänar att inta sina platser. Det skapar 

möjligheter inte bara för deras medborgare utan också för alla i EU”5 samtidigt som 

Frankrikes dåvarande president Jack Chirac välkomnade Bulgarien och Rumänien genom att 

kalla dem ”kära EU medborgare”6. Det kan för en utomstående part framstå som något 

paradoxalt att EU å ena sidan uppställer kriterier som ska efterlevas för att medlemskap ska 

kunna komma i fråga, samtidigt som samma union i relationen till Bulgarien och Rumänien 

inte efterlever de kriterier som unionen har satt upp.  Detta föranleder två frågeställningar: 

hur det kommer sig att två länder som inte uppfyller alla kriterier ändå blir medlemmar? 

Samt vilka de reella kriterierna verkligen är för att bli medlem?     

Frågan om varför ovan nämnda länder blev medlemmar i EU trots uppenbara problem inom 

flera samhällssektorer är av mera intresse med tanke på den diskussion som idag förs inom 

EU om en möjlig framtida utvidgning och inkluderandet av nya medlemsländer. Ett 

kandidatland som under längre tid aktivt arbetat för medlemskap är Turkiet. Turkiet ansökte 

om EU medlemskap 19877 och fick först kandidatlands status 2005.8 Turkiet har fått 

genomföra omfattande reformer för att närma sig ett medlemskap till exempel genom 

avskaffandet av dödstraff, en marknadsreform som öppnar upp marknaden, reformer när 

det kommer till rättssystemet.9     

Turkiet kan idag sägas ha kommit långt i reformprocessen men ändå är de långt ifrån ett 

medlemskap.10 Rumänien och Bulgarien var under samma tid betydligt mer nära ett 

medlemskap trots att de precis som Turkiet inte uppfyllde alla kriterier. Debatten har varit 

betydligt mer högljudd än fallet med Bulgarien och Rumänien. Exempelvis uttalade den 

nuvarande franska presidenten Nicolas Sarkozy, sitt motstånd mot Turkiets medlemskap 

                                                        

4
 http://www.dn.se/nyheter/varlden/rumanien-och-bulgarien-nya-i-eu-slovenien-tog-till-sig-euron-1.435315 

2009-11-12 16:28 
5
 IBID:2009-11-12 16:34 

6
 IBID:2009-12-14 10:49 

7
 http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/relation/index_en.htm 2009-11-18 11:13 

8
 IBID:2009-11-18 11:14 

9 IBID:2009-11-26 11:24 
10

 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-
documents/reports_nov_2008/strategy_paper_incl_country_conclu_en.pdf: 6 2009-11-19 14:14  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/rumanien-och-bulgarien-nya-i-eu-slovenien-tog-till-sig-euron-1.435315
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/relation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/strategy_paper_incl_country_conclu_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/strategy_paper_incl_country_conclu_en.pdf
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som en del av sin valkampanj i Europa parlamentsvalet 2009.11 Om nu Bulgarien och 

Rumänien accepterats som medlemsländer i EU trots att de inte uppfyller alla kriterierna 

borde inte då Turkiet vara närmare ett medlemskap?    

 1.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera vilka kriterier som gäller för EU medlemskap samt 

undersöka om det föreligger en rangordning i medlemskriterierna för om ett kandidatland 

ska godkännas som medlem.    

Studiets frågeställningar är därmed följande: 

1. Vilka är EU:s medlemskriterier? 

 

2. Är några medlemskriterier viktigare än andra? 

 

3. Behandlar EU kandidatländer olika utifrån medlemskriterierna?     

1.2 Metod, material och avgränsningar  

För att kunna svara på syfte och frågeställningar är det av vikt att rätt metod och material 

används12. Uppsatsens frågeställningar och syfte är av beskrivande karaktär där EU 

medlemskriterier ska identifieras, inte förklaras. Uppsatsen ska identifiera de officiella 

medlemskriterierna genom att analysera fördragen. Dock är detta inte det enda som avgör 

vilka länder som blir medlemmar. Officiella kriterier kompletteras av inofficiella; dvs. 

medlemsstaternas egenintresse och detta avser uppsatsen att analysera genom att granska 

politiska uttalanden från några centrala medlemsstater. Det antas finnas officiella 

medlemskrav som avses bevaras genom analys av fördrag samt realpolitiska/inofficiella som 

avses identifieras genom analys av uttalanden.  

                                                        

11
 http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-fokuserar-pa-eu-1.914131 2009-11-16 09:14 

12
 Esaiasson m.fl., 2007: 252  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-fokuserar-pa-eu-1.914131
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Tidigare forskning kommer att redogöras för senare i uppsatsen där subdisciplinerna EU 

utvidgningen, EU som utrikespolitisk aktör, EU som demokratifrämjare och 

socialisationsforskning kommer att presenteras och forma uppsatsen teoretiska ramverk.         

Två typer av dokument kommer att användas i analysen, officiella dokument utfärdade av 

EU och politiska dokument från de olika medlemsländerna för att fånga upp den rådande 

realpolitiska debatten kring kandidatländerna. Användandet av dessa två typer av dokument 

förmodas ge en heltäckande bild och bidra till att svara på syfte och frågeställningar.    

De officiella dokumenten kommer att hämtas från EU-kommissionens hemsida, där alla 

dokument som är riktade mot kandidatländer finns med. Exempelvis finns det så kallade 

utvecklingsrapporter som redogör för kandidatlandets status, om hur nära landet är ett 

medlemskap.   

De politiska dokumenten kommer till att vara uttalanden från olika EU-ledare, om vilka 

åsikter de har om de olika kandidatländerna. De här uttalandena kommer främst att hämtas 

från olika nyhetsartiklar. Det är viktigt att även denna aspekt lyfts in i undersökningen för att 

på så sätt kunna uttala sig såväl om EU:s officiella syn som individuella medlemsländerna, 

kring kandidatländer eftersom medlemsstaterna anses drivas av ett egenintresse. Det kan 

nämligen vara så att EU som aktör kan ha en specifik åsikt medan länder inom EU har en 

annan, vilket då kan fångas upp i uttalanden från politiska ledare.13 Även sett ur ett 

källkritiskt perspektiv är det av vikt med tanke på att frågeställningarna är beskrivande.14 

Dokument författade av EU reflekterar bara en åsikt. Det finns därför en betydande risk att 

enbart det positiva lyfts fram. Politiska dokument, exempelvis uttalande från politiska ledare 

kan bidra med en annan syn, när det kommer till utvidgningen. Vilket kan bidra till att 

resultatet blir mer rättvisst. Jag ställer mig tydligt skeptisk till att enbart fördragen bidrar till 

att ge svar på uppsatsens syfte och frågeställningar det är därför av vikt att se bortom 

fördragen och även lyfta in den realpolitiska debatten i uppsatsen.                      

 Genom att använda en innehållslig idéanalys som metod kommer en tolkning av materialet 

ske, metoden kommer att bidra till att lyfta fram det bakomliggande vad EU som aktör 

                                                        

13
 Esaiasson m.fl.,2007:314 

14
 IBID:314  
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sänder ut, metoden bidrar till mer fria tolkningar, Kvalitativ textanalys tolkar enbart det som 

klart står i texten och utrymme för tolkning blir då begränsat . Metoden bidrar till att 

klargöra vad EU och dess medlemsstater påtalar för att ett kandidatland ska bli medlem i 

EU.15  Kvantitativ metod kunde ha använts men risken hade då varit betydande att svar på 

syfte och frågeställningar hade varit bristfälliga. Det som är av vikt är vad som sägs, att ta 

fram det väsentliga i texterna inte hur ofta någonting förekommer som den kvantitativa 

metoden mäter, dessutom ett användande av den kvantitativa metoden förutsätter att det 

finns klara begrepp/ ord som ska hittas i texterna, vilket inte antas finnas i uppsatsens 

undersökning.16 Det kommer att ske en systematisering av texterna, där det är meningen att 

metoden ska klargöra EU:s tankestruktur genom att lyfta fram det centrala budskapet EU 

och dess medlemsländer sänder ut till kandidatländerna.17 En av nackdelarna med metoden 

är att den är tidskrävande och det krävs att dokumenten läses noga och flera gånger. Om 

metoden används på ett korrekt och tydligt sätt är Innehållslig idéanalys ett kraftigt verktyg 

för att få svar på syfte och frågeställningar.            

Uppsatsen kommer att avgränsa sig på fyra punkter: tid, antal länder, aktör och 

politikerområde.    

Tid: Utvidgningarna från 2004 och framåt används endast i uppsatsen, detta dels för 

relevansen för frågeställningar och syfte, men också för att bibehålla så hög kvalitet som 

möjligt.   

Antal länder: Studiet kommer att fokusera på tre länder, som representerar varsin 

utvidgning. Därför kommer en flerfallsstudie att användas som forskningsdesign. Länderna 

har valts efter kriterierna att de deltagit i utvidgningen eller att de deltar i kommande 

utvidgning.  

Aktören: Studiet kommer att fokusera endast på EU i sin helhet.  

Politikerområde: Där studiet endast kommer att studera EU:s medlemskriterier.  

                                                        

15 Bergström, Boreus: 2005: 157  
16

 Esaiasson m.fl.,2007:237  
17

 IBID:238  
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Undersökning över tid kommer att genomföras, där en komparation över de två senaste 

utvidgningarna görs. För att få ett ytterligare djup i undersökningen kommer ett aktuellt 

kandidatland att analyseras. 

  I 2004:s utvidgning antogs ett stort antal länder till EU. Det finns många snarlika 

postkommunistiska länder som blev medlemmar 2004 som kan sägas likna varandra i många 

aspekter. Polen kommer användas som Kandidatland i 2004:s utvidgningsrunda.         

I år 2007:s utvidgning finns det två länder att välja på Bulgarien eller Rumänien, länder som i 

mångt och mycket är lika varandra . Rumänien har betydande brister när det gäller 

demokrati och korruption, vilket gjort att Rumänien valts i undersökningen18 för att 

möjliggöra för intressanta paralleller till kandidatlandet Turkiet.   

Det finns tre aktuella kandidatländer, Makedonien, Turkiet och Kroatien. Turkiet är 

teoretiskt intressant på grund av den betydande debatt som pågår om landets medlemskap 

och om hur EU behandlar kandidatländer, därför har Turkiet valts som kandidatland i 

undersökningen.  

De här avgränsningarna kommer att bidra till att svaren på syfte och frågeställningar 

besvaras på ett kärnfulltsätt.       

2. Teori och tidigare forskning  

 Det finns ingen utvecklad forskning som specifikt berör forskningsproblemet i denna 

uppsats. Det gör uppsatsens inriktning inomvetenskapligt intressant eftersom det 

identifierar en kunskapslucka inom etablerad forskning.19Det ska betonas att det finns en 

stor litteraturbank om utvidgningen, EU:s utrikespolitik, EU:s regionala poltik med mera, 

men det saknas forskning om själva medlemskriterierna och om de används på ett 

diskriminerade sätt.   

Det finns en del närliggande forskning, som kommer att redogöras för. Indelning i olika 

forskningsfält kommer att ge en överblick över den rådande forskningsdiskursen. Uppsatsens 

                                                        

18
 http://ec.europa.eu/news/external_relations/070101_1_sv.htm 2009-11-05 11:35 

19
 Esaiasson m.fl.2007:Metodpraktikan:31  

http://ec.europa.eu/news/external_relations/070101_1_sv.htm
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forskningsproblem kan sägas vara en del av varje fält. Forskningsproblemet kan också sägas 

vara korsbefruktat med en annan disciplin nämligen sociologi.20 

Forskning om Europa och europeisk politik i allmänhet, har vuxit sig stark sedan 1950- talet 

och framåt. Forskning om EU och EU:s relationer till omvärlden har varit en central 

forskningsinriktning under en längre tid. Allt eftersom EU har vuxit i antalet medlemsländer 

och i antalet policyområden så har forskningen om EU allt mera kommit att bli forskning om 

Europa och europeisk politik. Det finns en stor tidigare forskning om EU och Europa samt om 

EU:s relation till potentiella medlemsländer. Däremot har forskning om vilka kriterier som 

gäller vid utvidgning varit långt mer begränsad. 

Denna studie finner sin näring från en rad olika inriktningar om EU och Europa inom befintlig 

forskning. Dessa inriktningar ska kort diskuteras nedan och ska läsas som en identifiering av 

den tidigare forskningen som bedrivits inom uppsatsens intresseområde            

EU som utrikespolitisk aktör: 

Forskning om EU som utrikespolitisk aktör fokuserar på EU som homogen aktör i 

internationell politik, där forskning särskilt analyserat vilken makt och vilka instrument EU 

har till sitt förfogande.  

Forskningen har undersökt vilken internationell identitet som EU har i världen, där 

exempelvis stöd för demokrati finns med. Det redogörs även för EU:s utrikespolitiska 

ambitioner som EU har med resten av världen. De är fem: regionalt samarbete, mänskliga 

rättigheter, demokrati, konfliktprevention och bekämpande av internationella brott. EU 

karakteriseras av användandet av nästan uteslutande softpower exempelvis ingå 

fördelaktiga avtal med andra länder så länge som de uppfyller krav som EU sätter upp.21 EU 

beskrivs också som en värdespridare, som inkluderar de länder som uppfyller EU:s värden 

och exkluderar de som inte gör det22 EU använder en morot för att locka länder att ingå avtal 

                                                        

20 IBID:32  
21

 Haglund, Silander: 2007: 73 
22

 IBID:74  
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med EU i gengäld måste landet som ingår avtal uppfylla visa värden annars är inte EU 

intresserade23.             

EU som demokratifrämjare:   

I forskning om demokratisering har EU analyserats som tänkbar demokratifrämjare. 

Forskningen har då analyserat om och i så fall hur och till vilken omfattning som EU kan 

tänkas bedriva en utrikespolitik, som avser att sprida demokrati utomlands.  

Demokratifrämjande är en central del i EU:s utrikespolitik och den politik EU för mot 

kandidatländer som också stadgas i Köpenhamnskriterierna ” Stabila institutioner som 

garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av 

minoriteter”24 EU:s demokratifrämjande finns det exempel på i kandidatlandet 

Makedonien:25Där Makedoniens stora problem redogörs för, exempelvis etniska konflikter.26 

Det finns även forskning om, hur och på vilket sätt EU sprider demokrati i Östeuropa. EU 

sprider demokrati genom olika kanaler, ett sätt EU verkar på är att sätta upp demokratiska 

krav på kandidatländerna för att bli medlemmar.27     

EU Utvidgningen:   

Forskning om EU:s utvidgning har särskit fokuserat på följande områden, hur långt EU:s 

utvidgning ska gå, vad är Europa, var ska gränserna sättas, och räknas Turkiet som ett 

Europeiskt land. ”Deepening” och ”Widening” är två områden som handlar om EU-

samarbetet ska fördjupas eller utvidgas till fler medlemsländer eller om det går att 

kombinera båda EU-strategierna.28  

Det finns en stor litteraturbank när det gäller utvidgningsforskning. Forskningen redogör för 

statusen på EU:s kandidatländer, exempelvis hur långt Turkiet är ifrån ett medlemskap, vad 

EU vinner på att Turkiet blir medlemmar. Ett argument för ett turkiskt medlemskap, som 

                                                        

23
 IBID:77 

24
 http://europa.eu/pol/enlarg/index_sv.htm 2010-06-13 22:42 

25
 Mikaelsson:2008:3  

26 IBID:104  
27

 Silander: 2005:4 
28

 Maresceau: 1998:1  

http://europa.eu/pol/enlarg/index_sv.htm
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forskningen redogör för är Turkiets geopolitiska läge.29 Det tas även upp om EU har den 

absorberingskapacitet som krävs för att ta in Turkiet. Forskningen utreder även vilka 

instrument EU har till sitt förfogande, för att få kandidatländerna närmare ett medlemskap, 

där ett exempel är villkorat samarbete.         

 Forskningen redogör också för vilka knep EU måste ta till för att få in ett nytt medlemsland i 

unionen, till exempel att: tillfredställa alla parter och att vissa nya medlemsländer inte får ta 

del av alla rättigheter, som redan etablerade länder har rätt till.30 Det finns även forskning 

som problematiserar EU:s trovärdighet som till exempel när EU släpper in Bulgarien som inte 

uppfyller alla medlemskriterier.31   

Det förs även en diskussion om det har blivit svårare att bli medlem i EU med åren. 

Förklaringen skulle då vara det ökande antal av medlemsländer i unionen, där även fler 

medlemsländer vill folkomrösta om ett land ska bli medlem i EU.32         

2.1 Socialisationsforskning  

Studien utgår från ovan tidigare forskning men har särskit avstamp i 

socialiseringsforskningen som behandlar socialisationsprocesser där vissa aktörer 

socialiseras och andra blir socialiserade utifrån specifika normer och värderingar som är 

socialisationsprodukten. EU är en socialisationsagent som vill socialisera kandidatländer 

genom att betona normer som behöver uppfyllas.      

Socialisationsforskning har sitt fotfäste i såväl sociologi som statsvetenskap. Sociologi är 

läran om samhället där det sociala är i fokus, där människans handlande och tänkande 

studeras, där värden, regler, traditioner formar människan och skapar skillnader mellan 

människor.33  Statsvetenskapen har särkskilt uppmärksammat studiet av politisk socialisation  

2.2 Politisk socialisation  

Politisk socialisation kan bäst förklaras som folkorienterade förklarningar av politiska 

händelser. Det är ett koncept som riktar sig mot lärandet, värdena och tron av vad den 
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genomsnittliga invånaren kan om det politiska livet, vilka värden invånaren har och vilken tro 

invånaren har, vad medborgaren vill ha ut av staten.34Uttryckt på ett annat sätt, namnet på 

en given process där invånare uttrycker sin egen syn på den politiska världen.35 

Politisk socialisation är verksam på både individnivå och samhällsnivå.36 På samhällsnivå är 

det bäst förklarat som en kulturell överföring, staten försöker bevara de politiska normerna 

genom att introducera nya generationer för de gamla mönstren, hur de ska agera och tänka, 

exempelvis ”The American Way” eftersom det är USA, ska alla agera på ett särskilt sätt från 

generation till generation till exempel tillämpa majoritetsstyre.37 Eller att USA är den största 

aktören för frihet och demokrati i världen. 

Politisk socialisation har också att göra med hur individer får sina politiska värderingar, till 

exempel att flaggan hissas varje dag utanför ett barns fönster, detta tros leda till att 

individen känner sig patriotisk när den växer upp.38 Politisk socialisation, socialiserar in 

individer i speciella mönster och roller, detta fenomen även kallat för Politisk kultur: Som är 

mönstret och spridningen av vad en gemenskap tycker politiskt, mönstret avgör hur 

gemenskapen verkar och är uppbyggd.39 Politisk socialisation kan både påverka, omvandla, 

skapa, och behålla en rådande politisk kultur.40                   

Individer i ett samhälle är socialiserade in i olika roller och normer som gäller för samhället. 

Normerna och värdena sprids genom olika kanaler, till exempel direkt lärande (eller med 

andra ord indoktrinering), identifiering, observation av den politiska världen, de är olika 

komponenter som bidrar till den politiska socialisationen.41 Socialisation på individ och 

samhälls nivå är två allmänt kända nivåer som är väl utforskade. I slutet av nittiotalet och 

med den ökade globaliseringen uppkom ytterligare en nivå internationell socialisation som 

inte alls är lika välutforskad som de andra nivåerna.      

2.3 Internationell socialisation  
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Internationell socialisation berör huvudsakligen normer som är skapade av internationella 

institutioner. Normer är samlade kriterium för hur aktörer ska handla lämpligt, exempelvis 

handla som x inte y. Normer kan kategoriseras på olika sätt informella, formella, lagliga och 

sociala normer.42 De viktigaste normerna på internationell nivå är samhällsnormer som är 

relaterade till den gemensamma identiteten för den internationella gemenskapen. Det är de 

här normerna som formar tänkandet att på detta ”sättet” gör vi. Normerna formar också 

den gemensamma identiteten.          

Genom att länder utanför gemenskapen anpassar sig efter de rådande normerna, kan de bli 

medlemmar av gemenskapen. De här normerna är en del av gemenskapens identitet, de nya 

medlemmarna ses som en av oss. Politisk socialisation utövas av olika socialisationsagenter 

som är bärare av politiska normer och värden43.  De här agenterna kan liknas vid en 

”Nannie” eller barnsköterska.  

Aktörer på den internationella nivån kan ses som socialisationsagenter, en ”Nannie” 

Aktörerna uppfostrar och lär ut till medlemsländerna vilka värden och normer som gäller, 

precis som när barn blir påverkade av uppfostringsmetoden som barnens ”Nannie” 

använder. 44 Aktören står inte bara för värden utan sprider även värdena, de bygger och 

förankrar normer med medlemsländerna och även länder utanför gemenskapen.  

 ”Nannierollen” innehåller flera uppgifter, exempelvis att bistå med information och teknisk 

information för att implementera normerna. Ytterligare uppgifter är att presentera aktörens 

normer mot länder utanför gemenskapen, även övervaka normerna, där positiva respektive 

negativa sanktioner delas ut för att belöna och straffa.45  

Det finns två strategier för en ”Nannie” eller socialisationsagent.  
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Inkluderande strategi: Socialisation från insidan . Först godkänns utomstående, sedan lärs 

dessa länder upp, vilka regler det är som gäller. De nya medlemsländerna blir skyldiga att 

lära sig reglerna, institutionalisera normerna och värdena.46 

Exklusiv strategi: Socialisation utifrån. De innanför gemenskapen kommunicerar med länder 

utanför och berättar vilka regler det är som gäller för medlemskap, när dessa länder ansluter 

har internationell socialisation varit lyckosam.47  

 

Inkluderande strategi Exklusiv strategi  

Öppet medlemskap Medlemskap vid uppfyllandet av särkilt 

uppställda kriterier 

Socialiseras inifrån  Socialiseras utifrån 

 

  

 

2.4 Sammanfattning  

Det har nu redogjorts för uppsatsen centrala forskningsdiskurs, där fyra huvuddiscipliner har 

identifierats: EU som utrikespolitisk aktör, EU som demokratifrämjare, EU utvidgningen och 

det mest centrala forskningsområdet i uppsatsen socialisationsforskning.   

Socialisationsforskningen leder fram till uppsatsen teoretiska ramverk som är internationella 

aktörer som sociala agenter. De verkar genom att sprida normer och värderingar till 

kandidatländer, genom två strategier inkluderande eller exkluderande strategier, 

strategierna bidrar till en lyckad internationell socialisering, som avgör om stater kommer att 

inkluderas eller exkluderas. Socialisationsteorin används för att studera hur EU arbetar med 

att skapa ett "vi"; en identitet genom att betona visa normer och värderingar; kraven på 
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medlemskap. Medveten om en svag EU identitet försöker EU ställa krav på vad man ska 

uppnå för att vara medlem och som därmed ska socialisera nya länder in i en gemensam 

identitet.           

3. Bakgrund 

Studien har nu presenterat tidigare forskning och format ett teoretiskt ramverk, det är nu 

dags att applicera det teoretiska ramverket på EU. Nedan kommer två huvudpunkter att tas 

upp, EU som socialisationsagent och vilka kriterier/ normer är det som EU förespråkar/ 

kräver?   

EU som socialisationsagent 

EU är en utrikespolitisk aktör, genom att EU står för vissa normer som unionen vill sprida. 

Det främsta instrumentet är moroten att kunna bli medlem. Det kräver dock att länder 

uppfyller unionens normer, detta faktum gör EU till en exklusiv aktör. EU:s exklusiva strategi 

kommer nedan att redogöras för:  

 Länder utanför EU måste hålla fast vid EU:s normer för att ta del av det gemensamma goda, 

till exempel välfärd, säkerhet och den gemensamma marknaden. EU lockar med ett 

medlemskap och i gengäld måste länderna uppfylla EU:s normer och uppfylla EU:s 

värderingar.48               

 EU kan därför sägas jobba för att skapa en speciell identitet som behöver uppfyllas, för att 

vara med i EU. De normer EU sprider är västerländska normer, grundläggande liberala 

normer. Exempelvis i artikel sex i EU- fördraget stadgas det att unionen bygger på 

principerna, frihet, respekt för lagar, demokrati och grundläggande friheter.49  

EU lägger ner mycket tid på att forma en gemensam identitet, eftersom EU vet vikten av att 

folket känner sig delaktiga i EU- arbetet,50detta görs genom att anordna olika workshops, 

och seminarium. EU identiteten har utvecklats över tid och i Maastrichtfördraget finns 

begreppet ”European citizenship” Där finns också en speciell kulturartikel med, artikel 128  
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”The Community shall contribute to the flowering of the cultures of the 

member states while respecting their national and regional diversity and at the 

same time bringing the common cultural heritage to the fore”   

Artikeln fastställer att EU ska jobba mot en gemensam kultur. Ett vanligt använt uttryck från 

EU är ”Unity in diversity”, Vilket symboliserar att trots alla olikheter så håller EU:s 

medlemsländer ihop.51     

I debatten blir EU beskyllda för att vara ”Fortress Europe52” Det innebär att det råder en 

öppen marknad mot medlemsländerna inom unionen, mot omvärlden är det stora tullar, där 

kraven har skärpts när det gäller att ta in folk till EU, vilket kan ge signaler till länder utanför 

EU, att unionen är en stor gemenskap som bara vissa länder får ta del av.  Kritikerna menar 

att det är en kulturell fundamentalism eller Eurocentrism, som riktas mot exempelvis 

muslimer för att de helt enkelt inte passar in i den Europeiska identiteten.53 Kritiken som 

riktas mot EU finns, men det behöver nödvändigtvis inte vara på detta sätt.     

EU använder sig även av positiv och negativ diskriminering mot kandidatländer, för att på så 

sätt få kandidatländer att bli medlemmar. Det behövs både morot och piska för att förmå 

kandidatländer att uppfylla EU:s medlemskriterier.54 Exempelvis öppna upp olika EU- 

program så kandidatlandet börjar anamma euroepiska värden.55 

Efter att forskning och teori har presenteras är det tydligt att EU använder sig av en exklusiv 

strategi i sin internationella politiska socialisationsprocess. Medlemskap ges till de länder 

som uppfyller EU:s normer och värderingar.  Nedan kommer en redogörelse göras, för vilka 

kriterier EU kräver för att ett land ska bli medlem i EU.   

3.1  Från Rom till Lissabon, EU:s medlemskriterier över tid  

EU:s integrationsprocess tog fart i och med Romföredraget 1957.56Fyra år efter 

Romföredraget var på plats, inkom de första ansökningarna till EU.  Storbritannien, Irland, 
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Danmark och Norge ansökte om medlemskap. Utvidgningen drog ut på tiden av den orsaken 

att Frankrikes dåvarande president Charles De Gaulle motsatte sig ett medlemskap för 

Storbritannien. Förklaringen till detta var Frankrikes rädsla att tappa makt. Här blossar den 

första debatten upp kring utvidgning av EU, därför dröjde det ända till 1973 innan första 

utvidgningen ägde rum. Storbritannien, Irland och Danmark var länderna som anslöt, detta 

efter att Norges folkomröstning resulterade i ett nej till EU.57 1981 godkändes Grekland som 

medlem i EU, efter att diktaturen hade fallit, fem år senare anslöt två länder till, Portugal och 

Spanien.58 Berlinmurens fall och slutet av kalla kriget resulterade i en anslutning av, Finland 

och Sverige.59 Ett historiskt steg togs i EU:s historia i maj 2004 när den hittills största 

utvidgningen ägde rum.60 Tio länder anslöts till EU, Tjeckien, Ungern, Estland, Lettland, 

Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Malta och Cypern. Majoriteten av länderna var tidigare 

postkommunistiska stater, och haft ett nära band med Ryssland. 2007 antogs Bulgarien och 

Rumänien vilket utvidgade EU till 27 medlemsländer. Länder som innehar kandidatlands 

status är Turkiet, Kroatien och Makedonien.61   

EU har utvecklats från sex medlemsländer till tjugosju medlemsländer, historien tar inte slut 

här, utan EU har planer på att utvidgas i framtiden. Vilka kriterier är det som gäller för 

medlemskap och hur har de utvecklats längs med EU:s utveckling?  

I Romfördraget från 1957 betonades första kriteriet för att ett ska bli medlem.  I artikel 237 

stadgas följande.  

”Varje europeisk stat får ansöka om att bli medlem i gemenskapen. Den skall 

ställa sin ansökan till rådet, som skall besluta enhälligt efter att ha hört 

kommissionen och efter att ha inhämtat samtycke från Europa parlamentet, 

som skall fatta sitt beslut med absolut majoritet av sina medlemmar . Villkoren 

för att upptas som medlem och anpassningarna till detta fördrag som 

därigenom blir nödvändiga skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna 

och den ansökande staten. Detta avtal skall förläggas samtliga avtalsslutande 
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stater för ratifikation i överensstämmelse med deras konstitutionella 

bestämmelser”.62          

 Kriteriet har beskyllts för att vara ofullständigt, då formuleringen anses vara vag.  Frågor har 

uppkommit: Var slutar Europa? Vad är Europeiskt? Är det en geografisk gräns eller är det 

något annat som tas i beaktande? När Marocko ansökte om medlemskap 1986, ansågs 

Marocko inte tillhöra Europa och därför avslogs ansökan.63 

 Principen har återigen aktualiserats för att det aktuella kandidatlandet Turkiet har rent 

geografiskt 3 % av sin landyta i Europa och 92 % av befolkningen bor i Asien. Det är ett av 

argumenten emot ett turkiskt medlemskap.64 På grund av otydligheten för medlemskap i EU, 

finns behov av tydligare direktiv, därför presenterades rapporten ”three wise men report” 

som förde fram kravet, att sätta gränsen för Europa.65    

Andra medlemskriteriet lades fram av den dåvarande franska presidenten Charles De Gaulle 

1963. Innebörden av kriteriet var följande, EU:s regelverk Acquis Communautarie måste 

antas i sin helhet inga undantag är tillåtna, förutom tillfälliga övergångsperioder.66 Principen 

tillämpades redan vid första utvidgningen 197367. Trots principen har det skett undantag, 

exempelvis har Sverige fått en tidsperiod på 25 år att förbjuda snus.  Acquis Communautarie 

är EU:s gemensamma regelverk, 1995 var lagtexterna på 80 000 sidor68. Det existerar 

inofficiella krav i Aquis som att vara medlem i olika organisationer, exempelvis när Spanien 

blev medlem var ett inofficiellt krav att de skulle vara medlemmar i Nato. Andra inofficiella 

krav är att anta olika resolutioner så som Europeiska konventionen om mänskliga 

rättigheter.69        
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Romfördraget nämner inga explicita politiska kriterier, utan nämner bara principen om att 

vara ett europeiskt land.70 Således författades Birkelbach Rapporten 1962 som fastställde 

följande 

”Only states which guarantee on their territories truly democratic practices and 

respect for fundamental human rights and freedom can become members of 

our community71”             

Rapporten antogs i sin helhet av EU och skapade därmed det första politiska kriteriet, 

respekten för demokrati. 1986 antas europeiska enhetsakten, där EU parlamentet får 

bestämmande rätt, om ett land ska godkändas som medlem, senare inkluderas kriteriet i 

Maastricht fördraget.72    

1993 samlades EU:s ledare i Köpenhamn för att planera inför en framtida öst- utvidgning. 

Med tanke på Östeuropas historia med kommunism och i hög grad mer outvecklade länder, 

behövdes mer tydliga politiska kriterier. Därför sattes följande kriterier upp73  

”Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga 

rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. 

En fungerande marknadsekonomi och förmåga att hantera konkurrenstrycket 

och marknadskrafterna inom EU. 

Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet och att 

ansluta sig till EU:s mål. Länderna måste ha en offentlig förvaltning som är i 

stånd att tillämpa och genomföra EU-lagstiftningen i praktiken74.”  

Under mötet diskuterade även ett ytterligare kriterium, EU måste ha den rätta 

absorberingskapaciteten för att godkänna ett kandidatland. Vilket menas vid, att EU måste 

ha tillräckliga resurser och utrymme för att kunna godkänna ett nytt medlemsland.      
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”The unions capacity to absorb new members, while maintaining the 

momentum of European integration, is also an important consideration in the 

general interest of both the Union and the candidate countries75” 

 Inrättandet av Köpenhamnskriterierna bidrog till att höja kraven för utomstående länder, 

vilket resulterade i att EU fick utså kritik. Kritiken bottnade sig i att EU höjde kraven för nya 

kandidatländer, vilket inte har existerat innan, trots att det hade behövts. De ökade kraven 

på kandidatländerna, bidrog också till en ökad belastning för EU, vars uppgift är att övervaka 

och se till att kriterierna uppfylls av kandidatländerna.76    

Demokratiska principen för medlemskap i EU fastställdes i Amsterdamfördraget, artikel 6.1 

ska gälla för alla kandidatländer för att bli medlemmar i unionen.77  

”Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på 

rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna” 

1999 i den tyska staden Köln fastställde EU:s ledare, att ett kandidatland måste uppfylla 

Köpenhamnskriterierna för att påbörja medlemskapsförhandlingar med EU.78 

I Amsterdamfördraget från 1997 kom EU överens om mycket, en viktig del hade dock 

utelämnats, hur EU skulle anpassas till fler medlemmar i framtiden? Mot bakgrund av detta 

samlades EU:s ledare i ett toppmöte i Berlin 1999, där ett handlingsprogram vid namnet 

agenda 2000 författades, vars syfte var att förbereda EU för framtida utvidgningar, genom 

att stärka EU politiskt på en rad olika områden bland annat bestämdes det att EU:s 

strukturfonder skulle höjas för att klara en framtida utvidgning.79 Kommissionen påpekade 

under toppmötet vikten av att kandidatländer implementerar EU:s Aquis i sin nationella 

lagstiftning, och att kandidatländerna har de rätta strukturerna för att klara en 
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implementering.80Vid ett toppmöte i Madrid 2002, poängterade EU:s ledare vikten av att på 

ett effektivt sätt implementera EU:s lagstiftning.81          

Arbetet med att reformera EU för en framtida utvidgning tog fart i och med Nicefördraget 

2001, detta med bakgrund av Amsterdamfördraget som hade lämnat många luckor öppna 

när det kommer till en framtida utvidgning av EU. EU:s ledare beslutade bland annat om hur 

många platser Europa parlamentet maximalt får ha, där det begränsades till 732 

ledamöter.82 Beslut om att Kommissionen ska ha en ledamot från varje land antogs också, 

tills att EU har 27 länder, de här bestämmelserna begränsar EU till maximalt 27 länder. Det 

fanns en mångfald av förslag, dock på grund av oenighet bland EU:s ledare blev fördraget 

begränsat.83 

Begränsningar som Nicefördraget bidrog till resulterade i att ytterligare jobb för att 

modernisera EU påbörjades. EU startade inledningsvis med att tillsätta en arbetsgrupp vars 

uppgift var att utreda EU:s framtid, och till ordförande valdes Valéry Giscard d'Estaing som 

den 18 juli 2003 överlämnade utkastet till konstitution för Europa, i staden där EU:s historia 

tog fart, Rom.84   

Fördraget om en konstitution för Europa röstades ner. Arbetet tog fart igen med 

Lissabonfördraget.85 Till stora delar innehåller Lissabonfördraget samma medlemskriterier 

som tidigare fördrag, med enstaka undantag, exempelvis ändrades artikel 49. Stora 

skillnaden mot tidigare fördrag är att länderna förbinder sig utöver att uppfylla värden att 

även främja dessa värden för att bli medlem i EU.   

Artikel 1 a stadgar följande i Lissabonfördraget  

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, 

inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska 

vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av 
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mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om 

jämställdhet mellan kvinnor och män.” 86 

Skillnaden i artikeln mot föregående fördrag är formuleringen värden som används istället 

för principer, och att artikeln är mer specifik, vilka värden som gäller.  Tillkomsten av en 

extra formulering i artikel 49 finns även med,87 vilket lyder  

”De villkor för medlemskap som Europeiska rådet har enats om ska beaktas88” 

För att ett land ska börja förhandla måste både kandidatlandet uppfylla EU:s grundläggande 

värden och även de villkor som Europeiska rådet sätter upp.     

När EU förhandlar om medlemskap med kandidatländer sker det ofta tillsammans i en grupp 

av länder. Vilka är lika varandra i många avseenden, exempelvis länderna har redan ett nära 

samarbete med varandra. Görs för att EU ska på ett smidigare sätt integrera länder i unionen 

och på så sätt behöver EU bara upprätta en handlingsplan för alla kandidatländer.89 Detta 

faktum gäller även geografiskt exempelvis i 2004:s utvidgning var majoriteten av länderna 

från Östeuropa.     

Det har nu Redogjorts för de kriterier som EU sätter upp och stadgas i fördrag och dokument 

utfärdade av EU. Finns en annan aspekt av medlemskapet, närmare bestämt de som formar 

unionen, medlemsländerna och institutionerna.   

 

Fördragen/EU dokument    Medlemskriterier/ Institutionella reformer 

Romfördraget 1957 Artikel 237(Vara ett europeiskt land) 

 Acquis Communautarie (EU:s regelverk 

acceptera hela inga undantag) 

Maastrichtfördraget 1992  Europa parlamentet blir delaktigt i 
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antagningsprocessen 

Köpenhamnskriterierna 1993  Kandidatlandet måste uppfylla politiska 

kriterier (ex stabila institutioner) 

Amsterdamfördraget 1997 Kandidatlandet måste uppfylla 

grundläggande principer (exempelvis 

unionen bygger på demokrati) 

Nicefördraget 2001 Institutionella reformer (förbereda för en 

framtida utvidgning)   

Lissabonfördraget 2007 Grundläggande värden (mer specifika inte 

bara uppfylla utan även sprida värdena) 

 

EU:s medlemskriterier kan sägas ha två dimensioner: Ena dimensionen är EU:s kapacitet att 

utvidgas, andra dimensionen är kraven som ställs på kandidatländerna. När det kommer till 

EU:s kapacitet att utvidgas regleras det i EU:s fördrag. Där det exempelvis regleras hur starka 

de olika institutionerna ska vara, hur många platser Europa parlamentet ska förfoga över, 

faktorer som de ovan begränsar EU:s absorberingskapacitet. 

Det är inte enbart EU och dess institutioner som avgör om ett kandidatland ska godkännas 

som medlem, det är även upp till medlemsländerna att godkänna nya medlemmar. Vilket 

måste ske enhälligt.90 Medlemsländerna kan utforma detta på olika sätt: Genom till exempel 

folkomröstning, eller genom det nationella parlamentet.91 Valet av folkomröstning beror 

mer på taktiska orsaker än att låta landets befolkning bestämma, på så sätt tar regeringen 

hand om inrikesproblem. Frankrike folkomröstade 1972 och har lovat att hålla en 

folkomröstning, om medlemskap för Turkiet blir aktuellt.92 Medlemsländerna samlas i 

ministerrådet, där ländernas utrikesministrar har det övergripande ansvaret för 

utvidgningsfrågor. Utrikesministrarna samlas ungefär en gång i månaden för att diskutera 
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utvidgningsfrågor. Stor del av arbetet sker längre ner bland tjänstemännen.93Medlemslandet 

som är ordförande för unionen har en viktig roll för att driva utvidgningsarbetet vidare. 

Genom att exempelvis sätta agendan eller pressa på för att avsluta kapitel i förhandlingar 

med ett kandidatland. Ordförandelandet finns även tillgänglig, som en hjälpande hand när 

det kommer till svåra politikerområden.94 Ordförande för unionen har en medlarroll, där 

ordförande försöker hitta kompromisser, Denna specifika uppgift är av extra vikt eftersom 

alla medlemsländer försöker försvarar sina nationella intressen, där en av orsakerna är att 

de inte vill tappa någon makt till ett nytt medlemsland.95 

90 talet och framåt har utvidgningsrelaterade frågor lyfts upp på Europeiska rådets möten, 

där alla medlemsländer försöker komma överens om godkännandet av ett kandidatland i 

unionen.96Vilket ofta har en tendens att dra ut på tiden, beroende på att alla medlemsländer 

måste bli nöjda, därför är det av vikt att kandidatlandet håller sig väl med medlemsländerna 

och inte har några emot sig. En viktig komponent för kandidatlandet, är vad opinionen anser 

om kandidatlandet.97 En metod EU använder sig av är att det sätts upp visa undantag för 

kandidatländerna, att inledningsvis inte får ta del av hela EU samarbetet, exempelvis att 

kandidatlandet inte innefattas helt av den inre marknaden98. Under nästan alla 

utvidgningsrunder har olika medlemsländer prioriterat olika kandidatländer, som sin 

personliga favorit, dels på grund av att det skulle gynna medlemslandet men också för att de 

har nära band med kandidatlandet,99 till exempel kan det handla om historiska band eller 

geografiska band. Österrike var för att deras grannländer Slovenien, Ungern, Slovakien och 

Tjeckien skulle bli medlemmar i unionen medan Tyskland mer prioriterade Polen, som utgör 

den östliga gränsen mellan fördetta Sovjetunionen och västliga Europa.100              

Trots att kandidatländer uppfyller kriterierna för medlemskap, måste landet godkännas av 

EU:s medlemsländer. Det är därför av vikt för kandidatalandet att ha opinionen på sin sida.  
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Uppsatsen har nu identifierat de officiella kriterierna genom att en analys av fördragen har 

skett. Dock är inte detta det enda som avgör vilka länder som blir medlemmar i EU. De 

officiella kriterierna kompletteras av inofficiella; dvs medlemsstaternas egenintresse, 

uppsatsen avser därför att analysera genom att granska politiska uttalanden från några 

centrala medlemsstater. Uppsatsens undersökning kommer att gå till på följande sätt. 

Utifrån EU:s utvecklingsrapporter som ställs mot kandidatländer ska de officiella kriterierna 

granskas, följande kriterier tas upp i utvecklings rapporterna, Köpenhamnskriterierna och 

uppfyllandet av Acquis Communautarie (EU:s regelverk) Det är dessa två kriterier som ligger 

till grund för medlemskapsförhandlingar med kandidatländer, alla tre rapporter följer 

samma mönster. För att ta del av den realpolitiska debatten kommer uttalanden granskas 

från medlemsstaternas politiker. Nedan kommer en komparation ske för att undersöka om 

det föreligger en rangordning i medlemskriterierna. Totalt kommer tre länder att jämföras: 

Polen, Rumänien och Turkiet. 

Utifrån uppsatsens teori speglar EU:s fördrag och medlemskriterier de värderingar och 

normer som EU vill sända ut till kandidatländer. Medveten om en svag EU identitet försöker 

EU ställa krav på vad man ska uppnå för att vara medlem och som därmed ska socialisera 

nya länder in i en gemensam identitet om detta är lyckosamt är en annan fråga. 

Värderingarna och normerna är grundläggande liberala/västerländska värderingar, där tron 

på demokrati och marknadsekonomi är exempel. Teorin används för att se hur EU arbetar 

med att skapa ett gemensamt ”vi”  

Undersökningen har endast som övergipande mål att identifiera och utläsa vad EU och dess 

medlemsstater uttrycker i texter inte förklara varför det ser ut som det gör.             

4. Analys 

Första delen ska ses som en identifiering av vad som står i EU:s utvecklingsrapporter som 

ställs mot kandidatländer, andra delen ska förstås som en beskrivning av den realpolitiska 

debatten kring det aktuella kandidatlandet. Kapitlet avslutas med en analys av det insamlade 

materialet och ett svar på frågan om några medlemskriterier är viktigare än andra.       



Mattias Brage  8808022431 
Kandidatuppsats  2010-05-07 

27 
 

4.1 Är några medlemskriterier viktigare än andra? 

   Polen 

I EU:s utvecklingsrapport från 2002 redogörs det för Polens status som kandidatland. Om 

Polen uppfyller EU:s kriterier och vad som behövs göras ytterligare för att nå ett 

medlemskap.  

Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna:  

Polen uppfyller det politiska kriteriet, där ytterligare återgärder har tagits för att öka 

stabiliteten av landets institutioner. Fortfarande är korruptionen ett allvarligt problem, även 

ökad effekt av det juridiska systemet behövs. Juridisk immunitet är ytterligare en återgärd 

som behöver genomföras.101 Polens domare behöver få ökad kunskap i EG-lagen. Polen 

respekterar mänskliga rättigheter.   

Ekonomiska kriteriet: Polen ses som en välfungerande marknadsekonomi, Polen borde vara 

väl förbereda för konkurrens på EU- marknaden.102 Förbättringar kan ske på den fiskala 

marknaden, rekonstruktion och privatisering av den tunga industrin är nödvändig. 

Uppfyllandet av Acquis: 

Stora centrala delar av Acquis är på plats i Polens lagstiftning, men inom andra delar av 

Acquis finns det fortfarande mycket att göra, exempelvis när det kommer till miljö och 

matsäkerhets områdena.103 På det stora hela har Polen uppfyllt en hög grad av Aquis och 

har även utvecklat den administrativa kapaciteten för att möjligöra en implementering av 

Aquis, det behövs ytterligare återgärder för att stärka denna kapacitet.104 Områden som 

Polen behöver förbättra är exempelvis jordbrukssektorn, där det finns bristande lagstiftning 

och administrativ kapacitet för att klara av att implementera Aquis.105 I 
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medlemskapsförhandlingarna har 27 kapitel i Aquis tillfälligt avslutats. Förseningar har skett 

inom följande områden jordbruk, fiskala marknaden och miljö som behöver återgärdas.106 

Debatten bland EU länderna: 

Kritik som riktas mot ett polskt medlemskap är följande: Polen beskrivs som en besvärlig 

medlem som aldrig ger vika för sina egna nationella intressen.107 Tjänstemän i Bryssel menar 

att Polen inte är redo för ett medlemskap, utan att det styrs istället av ”politisk vilja på 

högsta nivå snarare än av objektiv teknokratisk analys108” Ytterligare kritik som avspeglas i 

den realpolitiska debatten är liknelsen mellan Polen och Spanien, Polen beskrivs som ett nytt 

Spanien som ofta har tagit viktiga förhandlingar in i det sista, för att på så sätt hävda sig 

inom andra områden som är av mer nationellt intresse.109 För att stävja detta ville Sverige 

och fem andra medlemsländer låsa bidragsdelen, enligt vissa bedömare var detta ett hot 

mot de polska och spanska busarna, att Polen och Spanien behöver mjukna annars drar EU 

in pengar.110  

En annan infallsvinkel i den realpolitiska debatten handlar om att EU:s kärnländer vill gå 

vidare med integrationen och utveckla unionen innan nya medlemsländer antas, där Polen 

är inkluderade.111 Debatten avspeglar även frågan om att till en början inskränka polackers 

möjligheter att söka arbete i Tyskland och Österrike, där rädslan att billig polsk arbetskraft 

ska ta EU medlemsländernas jobb112. Även Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson 

uttryckte en rädsla för att Sveriges kollektivavtal och sociala skyddsnät skulle komma att 

urholkas i och med utvidgningen med Polen.113Polens medlemskap handlar inte enbart om 

att uppfylla alla officiella kriterier utan också Frankrikes och Tysklands välvilja, som det finns 

visst frågetecken kring.114  
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Från polskt håll svarar Polens EU – förhandlare, där han riktar kritik mot Polens 

motsvarigheter i EU, ”de har medvetet hindrat Warszawa från att avsluta de sista 

förhandlingarna i Aquis. Det verkar som EU hela tiden försöker att försena 

integrationsprocessen”115  

Ovan har nu kritik mot ett polskt medlemskap i den realpolitiska debatten redogjorts för, 

Nedan kommer åsikter redogöras, gällande de som ställer sig positiva till ett polskt 

medlemskap.      

Före detta tyska Förbundskanslern Helmut Kohl uttryckte sig på följande sätt om Polen. 

”The German – Polish border should not be the eastern boundary of NATO and 

the EU in the long- run and this conviction is an elementary component of the 

German Policy116” 

Som citatet avspeglar ovan var Tyskland redan under Helmut Kohls tid positiv till ett polskt 

medlemskap. Tyskland stödjer starkt ett medlemskap för Polen, för att det ligger i linje med 

Tysklands säkerhets, ekonomiska och politiska intressen.117 ”Om inte Polen släpps in i 

unionen finns det en risk att Europa kommer att leva i osäkerhet, där nationalism och 

extrema ideologier skapar konflikter, så uttryckte sig Tysklands dåvarande utrikesminister 

Joschka Fisher, 2004”118 Polen anses som en viktig handelspartner för Tyskland. När 2004:s 

utvidgning äger rum blir Tyskland omringade av länder som har nästan identiska ekonomier 

och politiska system. Bevis för Tyskland starka stöd är de direktinvesteringar som landet gör i 

EU:s kandidatländer, där i bland Polen, detta görs för att hjälpa länderna närma sig ett 

medlemskap.119 Anledningen till detta starka stöd, tros vara Tyskland maktambitioner, 

Tyskland ser en östutvidgning som en viktig komponent för att stärka makten i EU, där 

Tyskland anses kunna bli hjärtat för Europa, eftersom att det är sannolikt att de 

östeuropeiska länderna vill vara vän med sin rika Väst- granne.120 Ytterligare bevis för denna 
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tes är citatet som följer, 1998 uttryckte sig dåvarande Förbundskanslern Schroeder på 

följande sätt.  

”Germany is not afraid of Enlargement. Cooperation with Poland contributes to 

political and economic stability in Europe121.”     

Rapportören Jas Gavronski (Forza Italia) som har till uppgift att granska Polens medlemskap 

uttryckte sig på följande sätt när Polen hade blivit accepterad av Europa Parlamentet 2003, 

”Att vi idag vittnar en akt av rättvissa, vi firar en återkomst av länder till Europa som är precis 

så Europeiska som vi andra i Unionen, utan ledare som Lech Walesa hade inte Berlinmuren 

fallit”.122  Den dåvarande Franska ministern för Europafrågor, Pierre Moscovici stämde in i 

välkomstkören där han betonade behovet av att bygga ett starkt och integrerat Europa 

tillsammans med Polen.123 

Europabarometern i november 2003 visar på att 47 % av Européerna är för en utvidgning 

medan 36 % är emot en utvidgning.124                         

Rumänien       

I Rumäniens utvecklingsrapport från 2003 redogörs det för Rumäniens status som 

kandidatland och vad som behövs göras för att bli medlem i unionen.  

Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna: 

Rumänien fortsätter att uppfylla det politiska kriteriet. Den politiska viljan och 

engagemanget fortsätter att existera, ett antal positiva politiska initiativ har startats, för att 

reformera det juridiska systemet. Men reformprocessen är fortfarande i ett tidigt skede. Det 

juridiska systemet fortsätter att vara karakteriserat av liten öppenhet, liten förmåga att 

utföra politiska beslut125. Det juridiska systemet behöver bli mer självständigt, mer effektivt 

för att kunna ta sig an många domstolsfall, de här återgärderna behöver snabbt återgärdas. 
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Rumänien behöver en strategi för att reformera policy och lagstiftningsprocessen. Lagar om 

öppenhet för information är goda exempel som Rumänien har genomfört.126 Korruption är 

och fortsätter att vara etablerat i landet och över hela samhället, flertalet reformer har 

påbörjats för att stävja denna problematik men mycket återstår att göra.127  

Rumänien fortsätter att respektera mänskliga rättigheter och de fundamentala friheterna, 

mycket har även gjorts inom detta område, till exempel att modernisera polisen.128      

Ekonomiska kriteriet:  

Rumänien kan räknas som en välfungerande marknadsekonomi, avgörande för detta är att 

Rumänien fortsätter med sin goda utveckling, för att det ska vara möjligt krävs det att 

Rumänien implementerar strukturreformprogram för att klara av konkurrens från EU-

marknaden.129 Förbättringar behövs göra på bland annat det fiskala området, Rumäniens 

skatter behöver göras enklare och mer tydliga. Privatisering behöver genomföras i olika 

sektorer så som energi, bergsbruk och transport. Genom att öka privatisering i dessa 

sektorer ökar möjligheterna att Rumänien kan bli en välfungerande marknadsekonomi och 

att klara av konkurrens från EU- marknaden.130    

Uppfyllandet av Aquis:  

I medlemskapsförhandlingarna har 20 kapitel av Aquis avslutats, förhandlingarna går inom 

tidsramen för ett eventuellt medlemskap 2007 men det har skett förseningar inom vissa 

områden i Aquis.131 Svagheter i lagstiftningsprocessen betyder att kvaliteten på 

lagstiftningen varierar, där det inom viss lagstiftning behövs en revision av lagstiftningen för 

att det ska vara möjligt att implementera Aquis.  

Förbättringar har skett på den inre – marknaden, det behövs dock fortfarande förbättringar 

så som matsäkerhet. Rumänien uppfyller ännu inte fullt ut fri rörlighet för personer. Fri 
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rörlighet för kapital behöver förbättras, där pengatvätt behöver motverkas.132 När det 

kommer till jordbruks Aquis har mycket genomförts, men här behövs det även ske 

förbättringar. Inom många kapitel i Aquis är det den administrativa kapaciteten som är i 

behov av reformering för att på så sätt kunna implementera Aquis på ett framgångsrikt 

sätt.133 

”Bulgarien och Rumänien har gjort framsteg i sina förberedelser för medlemskap och visar 

att de har kapacitet att anamma EU – principer och regler från första januari 2007”134             

 Debatten bland EU länderna: 

Kritiken mot ett Rumänskt medlemskap som går att avläsa i den realpolitiska debatten 

kommer nu att följa. 

Rumänien antogs som medlemmar i EU 2007 trots att det fanns brister när det kommer till 

medlemskriterierna exempelvis en utbredd korruption.135Bristerna har medfört att vissa 

politiker inom EU inte är helt nöjda med ett medlemskap för Rumänien, det ska betonas att 

det är långt ifrån alla. Detta har medfört att EU utlovar att det kommer ske en 

hårdgranskning och bestraffning om inte Rumänien implementerar alla nödvändiga 

reformer.136 

Storbritannien är ett av länderna som oroar sig för ett framtida medlemskap för Rumänien. 

Därför kommer Storbritannien att införa restriktioner mot de två medlemsländerna 

Bulgarien och Rumänien när det kommer till arbetskraftsinvandring. En annan anledning till 

detta agerande är hur opinionen ser ut i Storbritannien, där en stor del av befolkningen 

tycker att restriktioner i invandringen är nödvändig, detta efter att många invandrare har 

kommit till Storbritannien.137 Propaganda mot ett rumänskt medlemskap har även förts i 
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Storbritannien där det målas upp att hundratusentals Rumäner kommer att välla in över 

gränserna till Storbritannien, och det kommer att sätta en enorm press på skola och 

sjukvård138. Rumäniens ambassadör i London svarar på följande sätt.  

”icke diskriminering behandling som gällt för polacker också skulle gälla för 

Rumäner139” 

Denna tveksamhet går även att urskölja inom andra EU länder, trots Rumäniens 

medlemskap hörs inga stora jubel, istället är det följande citat som hörs ”vi måste tala 

om Europas Gränser140” påpekar Angela Merkel, Frankrike är en annan stat som ställer 

sig tveksamma till en framtida utvidgning, Frankrike vill slå igen dörrarna helt efter 

Rumänien och Bulgarien. Storbritanniens premiärminister Gordon Brown som annars är 

känd för sin utvidgningsglädje, gläds inte heller speciellt mycket över Rumäniens och 

Bulgariens medlemskap. Detta ljumma mottagande tros bland annat bero på att 

stormaktsländerna inom EU har tappat allt mer makt därför vill de inte släppa in mer 

hungriga aktörer.141 Trots detta är EU:s medborgare, för en utökad utvidgning visserligen 

ingen stor sådan.  46 % av EU medborgarna stödjer en utökad utvidgning och 42 % är 

emot en sådan, informationen är hämtad från Europabarometern mellan 6 september 

och den 10 oktober 2006. Starkast är stödet i Polen 76 %, svagast stöd återfinns i 

Tyskland 30 %142 

Nedan kommer åsikter för ett Rumänskt medlemskap att redogöras för. 

Frankrike är en av staterna inom EU, som betonar vikten av ett rumänskt medlemskap. 

Frankrikes presidents, taleskvinna, Corina Cretu, vill inkludera Bulgarien och Rumänien redan 

i år 2004:s utvidgning, hon förklarar detta genom att det skulle skapa en bättre balans i 

EU.143 Franska utrikesministern Vedrine utvecklar det starka stödet där han betonar det 

farliga med att lämna Bulgarien och Rumänien utanför. Vedrine menar att det skulle kunna 
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bidra till en politisk obalans i länderna men också skapa en folklig frustration, istället bör en 

morot ges för Rumänien och Bulgarien att implementera medlemskriterierna till fullo.144  

Godkännandet av Rumänien som medlem i EU välkomnades av utrikesministrar från 

Tyskland, Danmark, Österrike och Ungern och länderna visade detta genom att önska dem 

ett Gott Nytt år.145  Dåvarande utrikesminister Frank Walter Steinmeier från Tyskland 

passade också på att välkomna Rumänien genom att berömma Rumänien för det krävande 

jobbet som landet har genomfört.               

Turkiet 

Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna: 

Turkiet uppfyller det politiska kriteriet på en måttlig nivå. Fria och rättvisa val har 

genomförts i landet. Vissa förbättringar har skett inom områden som juridiska systemet, och 

relationer mellan det civila och militären. En förbättring har skett även inom de kulturella 

rättigheterna.146 Men det finns fortfarande mycket att göra för att Turkiet ska kunna uppfylla 

det politiska kriteriet helt. Särskilt när det kommer till de fundamentala rättigheterna och 

implementerande av konstitutionella reformer.147 Korruption är ett svårt problem som 

behöver lösas omgående. Turkiet har förbättrat sig när det kommer till mänskliga 

rättigheter, men det finns även här behov för förbättringar.  

Turkisk lag garanterar inte fullt ut yttrandefrihet så som europeisk standard kräver. 

Religionsfriheten behöver förbättras, mycket är gjort men det behövs ytterligare återgärder, 

där ett exempel är att attacker på minoritetsreligioner behöver upphöra.148 Jämlikheten 

mellan män och kvinnor är ett annat problematiskt område som behöver förbättras, där mer 

lagstiftning behöver komma på plats.149           
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När det kommer till minoriteter i landet finns det fortfarande problem, exempelvis blir 

romer illa behandlade, vilket också gäller kurderna i landet.150 Det sker fortfarande 

terroristattacker där till exempel PKK har skadat och mördat många oskyldiga personer.151 

Fortfarande finns det betydande problem när det kommer till relationerna med Cypern, 

försök har gjort för att förbättra relationerna men utan större framgångar, eftersom Turkiet 

exempelvis inte har tagit bort alla handelshinder mot Cypern. När det kommer till 

relationerna med Grekland finns det fortfarande problem kring gränser, vilket också behöver 

återgärdas.152       

Ekonomiska kriteriet:  

Turkiet är en välfungerande marknadsekonomi och kan på en lagom period klara av 

konkurrens från EU-marknaden, det förutsätter dock att Turkiet fortsätter att implementera 

olika reformprogram.153   

Uppfyllandet av Aquis: 

Turkiet fortsätter att öka sin förmåga att anta skyldigheterna för ett framtida medlemskap. 

Förbättringar har ägt rum i Aquis, så som fri rörlighet för varor samt energi och företagande. 

Förbättringar behöver ske i områden som, miljö, statligt stöd, socialpolitik, anställning, 

företagslag, matsäkerhet, veterinärer och fri rörlighet för tjänster.154 

Inom det ekonomiska området behöver Turkiets centralbank bli mer självständig från 

staten.155 Inom anställningsområdet behöver Turkiet öka arbetssäkerheten och motverka 

diskriminering på arbetsplatser, ett positivt steg är inrättandet av en kommission som ska 

verka för lika rättigheter mellan män och kvinnor.156  

Inom många områden behöver Turkiet även öka sin administrativa kapacitet för att klara av 

att uppfylla Aquis. Lite har även gjorts inom jordbruks Aquis men där behöver mer göras.157 
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Förhandlingarna är avslutade i ett kapitel av Aquis, här kan tilläggas att EU inte har öppnat 

alla kapitel för förhandling av Aquis158       

Debatten bland EU länderna:  

Nedan kommer kritik som är riktat mot Turkiet att tas upp:   

Turkiets beslut att förbjuda ett kurdiskt parti har väckt kritik bland vissa EU-ledare, vilket kan 

resultera i ett försvårande av förhandlingarna om ett medlemskap. Bland annat uttryckte sig 

Carl Bildt, från dåvarande ordförandelandet Sverige, på detta sätt: 

”Att upplösa politiska partier är en exceptionell återgärd som borde vidtas med 

största möjliga återhållsamhet”159  

 Österrike är ett av EU länderna där det finns ett växande motstånd mot ett turkiskt 

medlemskap, exempelvis står partiet FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich ) för sådana 

yttringar160 FPÖ är ett högerextremt parti som marknadsför sig med följande uttalanden ”ut 

med muslimer” ”Stoppa Turkiet i EU”161   

I den realpolitiska debatten går det att urskönja en ökad skepsis mot att godkänna Turkiet 

som EU-land, vilket bidrar till att förhandlingarna går trögt om ett medlemskap. Mäktiga 

politiker inom EU är skeptiska till att släppa in Turkiet.162 Anledningen till detta är svårt och 

komplext att svara på och det finns inte endast en anledning som kan svara på frågan.  

Människor i Turkiet tros veta varför denna skepsis finns emot ett turkiskt medlemskap ”folk i 

Europa förstår inte vad Turkiet är”163 ”alltid när Europeiska tidningar har artiklar om Turkiet, 

visas bilder på en kvinna i huvudduk”.  

En annan kritiker av ett Turkiskt medlemskap är den danska statsministern, som motsätter 

sig ett medlemskap för Turkiet inom en överskådlig period. Han uttrycker följande ”Det 
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Turkiet som vi känner idag kan inte bli medlem i EU”164 Det går även att urskilja i den 

realpolitiska debatten att EU är utvidgningstrött165 

Frankrike är en av de tydligaste kritikerna emot ett turkiskt medlemskap, ett exempel på 

detta var när Frankrikes president Nikolas Sarkozy ställde in sitt planerade besök till Sverige, 

där anledningen sägs bero på att Sveriges utrikesminister har uttalat sig alldeles för positivt 

till ett turkiskt medlemskap. Carl Bildt hade uttryckt följande  

”Ett turkiskt medlemskap skulle vara viktigt för en försoning med den 

muslimska världen” ”och Europa behöver Turkiet”166     

Det franska motståndet bevisas återigen genom det framlagda förlaget i underhuset, att det 

ska ske en folkomröstning, gällande ytterligare utvidgning av EU. Folkomröstningen ska gälla 

för länder som har en population som överskrider 5 % av EU:s totala population.167 Detta 

förslag väcktes bland annat på grund av franska medborgares utvidgningströtthet. Franska 

regeringen är mer inne på att välja ut vilka länder som inte bör bli medlemmar i unionen, 

som till exempel Turkiet, detta ska göras istället för att motsätta sig hela idén om en 

utvidgning.168 Det ökade motståndet i Frankrike kan leda till att det finns en betydande 

risk/chans att Frankrike använder sitt veto för att stoppa ett eventuellt medlemskap för 

Turkiet.169 En annan anledning som förs fram i den realpolitiska debatten är tvekan från 

europas politiker när det gäller om EU har den kapacitet som krävs för att anta nya 

medlemmar.170 Denna oro och kritik som riktas mot Turkiet kan försvåra ett eventuellt 

medlemskap för Turkiet.   

Utvidgningströttheten inom EU är en central faktor till varför opinionen ser ut som den gör, 

speciellt i de äldre medlemsländerna. Denna trötthet riktats mot Turkiet, faktorerna är 

givetvis flera, men en av de viktigare anledningarna, är den tröttheten som finns.171 Angela 
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Merkels Tyskland är ett av länderna där denna utvidgningströtthet är central, 

förbundskansler utmärkte sig när hon talade om att EU behöver en funderingsperiod innan 

de släpper in nya medlemmar, enda undantaget enligt Merkel är Kroatien.172 En utpräglad 

syn i Tyskland var att Bulgarien och Rumänien antogs för snabbt och att proceduren för 

kandidatländer måste bli mycket tuffare.173 Angela Merkel och hennes parti CDU (Christlich 

Demokratische Union) förstärker motståndet mot ett Turkiets medlemskap, genom att 

motsätta sig ett fullt medlemskap för Turkiet och menar istället att Turkiet kan ha ett 

närmare samarbete med EU istället.174Detta motstånd har bidragit till att 

medlemskapsförhandlingarna har fördröjts.175   

Åsikter som är mer positiva för ett Turkiskt medlemskap kommer redogöras för nedan. 

Polen är ett av flera länder som starkt stödjer ett medlemskap för Turkiet, bland annat 

uttalar sig Mikolas Dowgielewicz polsk minister för europeiska frågor på följande sätt176 ”EU 

kan inte krypa ner i sitt skal och inte släppa in andra. EU kan inte skylla på sina egna problem 

så som den finansiella krisen, det är bara dåliga ursäkter”.177 Sverige är ett annat land som 

ställer sig positiv till ett framtida medlemskap för Turkiet.  

         

          Slutsats 

Det finns som sagt två dimensioner av EU:s medlemskriterier, de officiella som stadgas i EU:s 

fördrag/dokument och de inofficiella kriterierna som är den rådande realpolitiska debatten 

kring ett kandidatland. Medlemskriterierna ses som de värderingar och normer EU använder 

i sin exklusiva strategi för att integrera kandidatländer i EU till en gemensam identitet. 

Nedan kommer en analys av varje dimension att ske. 

Officiella kriterier:  
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De officiella kriterierna används på ett liknade och konsekvent sätt när det kommer till alla 

tre länderna som har jämförts. Först granskas Köpenhamnskriterierna därefter följer en 

genomgång av uppfyllandet av EU:s regelverk Aquis, där varje kapitel i Aquis granskas. Detta 

gäller för alla tre länder. Polen är det land som uppfyller stora delar av de officiella 

kriterierna, Rumänien uppfyller många områden i de officiella kriterierna men brister också 

inom många områden, så som korruption och kan inte sägas helt uppfylla de officiella 

kriterierna. Turkiet brister inom många områden när det kommer till de officiella kriterierna 

EU har exempelvis inte öppnat upp för förhandling på alla områden.       

Inofficiella kriterier:   

De inofficiella kritirerna berör främst vad medlemsländernas planer är inom EU, till exempel; 

Vilka ambitioner har medlemsländerna, Är unionen villig att släppa in ett nytt land, samt 

Vilka band har kandidatlandet med medlemsländerna. En annan viktig faktor som spelar in 

är om EU är utvidgningstrött?  

Polen har nära band med Tyskland dels när det gäller ländernas gemensamma historia men 

även när det gäller handelsutbytet länderna emellan. Polen har också varit en personlig 

favorit för Tyskland att ta med i EU. Viktigt att påpeka är också, att under denna period hade 

inte EU så många medlemsländer, vilket gjorde att det fanns utrymme att ta med Polen. 

Trots att Rumänien ses som en del av Europa och EU av nästan hela unionen, är det inget 

som stoppar EU:s länder från att motsätta sig ett medlemskap för Rumänien, länderna inom 

EU ser risker med att släppa in Rumänien i EU. EU:s länder har också belyst riskerna med att 

inte släppa in Rumänien. Exempelvis ville Frankrike redan släppa in Rumänien i 2004:s 

utvidgningsrunda.  Det ses som en nödvändighet att Rumänien blir medlemmar i unionen. 

Fler EU-medborgare stödjer utvidgningen av Rumänien och Bulgarien, än de som motsätter 

sig en sådan.  

När det kommer till Turkiet finns det inte samma förståelse och behov att ge Turkiet 

medlemskap i EU. Det ska betonas att det även finns länder som är positiva till ett Turkiskt 

medlemskap. Kritik som riktas är bland annat att Turkiet inte ses i mångt och mycket som ett 

självklart Europeisk land som till exempel Polen och Rumänien gör. Exempelvis motsätter sig 

Tyskland och Frankrike ett fullt medlemskap för Turkiet. Polen och Sverige är exempel på två 

länder som är positivt inställda för ett medlemskap för Turkiet. Från Frankrikes och Tyskland 
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sida finns inte samma oro som i fallet med Rumänien, risken med att låta Turkiet stå utanför 

medlemskap. Det ska betonas att exempelvis Frankrike alltid varit aningen skeptisk till en 

utvidgning av EU. Skepsisen kring ett turkiskt medlemskap kan ha flera förklaringar en 

förklaring kan vara att både Polen och Rumänien antogs som medlemmar för att de är 

postkommunistiska stater, där EU vill hindra att kommunismen rotar sig igen. Det ska 

betonas att det finns flera förklaringar till varför opinionen ser ut som den gör och det är en 

komplex och kontroversiell fråga som är svår att svara på. Undersökningen hade som mål att 

identifiera den realpolitiska debatten inte förklara den.    

5. Avslutande slutsatser 

Det är många faktorer som tas i beaktande när ett kandidatland ska bli medlem i EU. EU har 

de officiella kriterierna som stadgas i EU:s fördrag och dokument. Det är ofta dessa kriterier 

som belyses, när EU:s utvidgningsprocess äger rum. De är också en viktig komponent för att 

ett kandidatland ska godkännas i unionen. Ofta framhävs detta som det enda avgörandet för 

om ett kandidatland ska beviljas medlemskap eller ej. Men mot bakgrund av Rumäniens 

medlemskap, öppnar detta upp för en anan tolkning, detta på grund av att Rumänien inte 

uppfyllde alla officiella kriterier, exempelvis finns det betydande brister när det kommer till 

korruption. Därför är det viktigt att ta andra faktorer i beaktande när det gäller EU 

utvidgningen. EU:s tjugosju medlemsländer är också de som formar unionen. Därför är det 

av vikt att ta del av vad ländernas politiker och medborgare anser om utvidgningen. Utan ett 

samtycke från politiker och medborgare är en utvidgning långtifrån säker. Faktorer som 

också spelar in är hur stort kandidatlandet är, samt vilka ekonomiska resurser 

kandidatlandet och EU har.    

Det ena utesluter inte det andra, det kan därför inte sägas föreligga en specifik och tydlig 

rangordning när det kommer till medlemskriterierna. De inofficiella kriterierna kan bäst 

beskrivas som en ytterligare dimension av medlemskriterierna. Ett land behöver så gott som 

uppfylla alla officiella kriterierna för att bli medlem i unionen, men landet behöver utöver 

detta även bli accepterade av EU:s politiker och medborgare. När det kommer till de 

officiella kriterierna, behandlas alla tre länder på ett rättvisst och konsekvent sätt. Turkiet 

brister fortfarande i för många av medlemskriterier för att kunna bli medlem i EU. Däremot 

kan inte samma antagande tas för de inofficiella kriterierna, där äger en annan uppfattning 
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rum, eftersom det finns ett visst motstånd mot att acceptera Turkiet även på lång sikt, 

Tyskland vill exempelvis bara ingå ett nära samarbete istället för ett fullt medlemskap, även 

om det skulle vara så att Turkiet skulle uppfylla alla officiella kriterier, vilket Tyskland inte 

motsatte sig när det gällde medlemskap för Polen och Rumänien. Anledningen till detta är 

svårdefinierbar och komplex, det är därför av vikt att inte generalisera resultatet.  Turkiet 

kan inte sägas prioriterats lika när det kommer till de inofficiella kriterierna, vilket kan tänkas 

bero på att Turkiet inte ännu har uppfyllt alla officiella kriterier och att Turkiet inte ses, som 

en del av Europa. Det uteblivande stödet från Frankrike och Tyskland har bidragit till att 

Turkiets medlemskapsförhandlingar har fördröjts, eftersom utan ett samtycke från alla 

medlemsländerna, kan inte Turkiet bli medlemmar i unionen, det gäller förmodligen även 

om Turkiet inom en överskådlig framtid har implementerat alla de officiella kriterierna.  

Som redogjorts av socialisationsteorin, fungerar EU:s medlemskriterier som de värderingar 

och normer som EU sätter upp, detta för att EU vill försöka skapa ett gemensamt ”vi”.  När 

en stat som Turkiet inte uppfyller alla de officiella kriterierna uppfyller inte heller Turkiet de 

normer och värderingar som EU har satt upp. EU försöker utifrån medlemskriterierna att 

skapa en gemensam identitet. Frågan i denna uppsats är inte om EU har lyckats med detta 

eller ej, utan mer hur EU försöker göra detta utifrån uppställda medlemskriterier.  

EU:s länder skiljer sig i stor utsträckning mellan varandra, exempel kan ges mellan Sverige 

och Tyskland när det kommer till prostitution, i Sverige är det kriminellt att köpa sex medan i 

Tyskland är det lagligt. Det är därför felaktigt att påstå att alla länder inom EU har en och 

samma identitet. Rumänien skiljer sig exempelvis mot Storbritannien.                                

EU:s paroll är Unity in diversity, vilket ofta används utåt för att presentera EU. Parollen kan 

sägas vara träffande i vissa avseenden, EU:s 27 medlemsstater bidrar till olika uppfattningar 

och åsikter om hur EU ska utvecklas och utvidgas, vilket ibland resulterar i en gemensam 

ståndpunkt men kan lika gärna resultera i oenighet och konflikter. Accepteras däremot 

Turkiet, ett land som i hög grad skiljer sig ännu mer från medlemsländerna, borde EU:s 

ledord förstärkas. EU försöker forma en identitet genom värderingar och normer som går att 

utläsa i EU:s fördrag, frågan är om detta är lyckosamt, går det att tala om en gemensam ”EU-

identitet”? Det är något som framtida forskning måste undersöka.     
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Framtida forskning  

För att fördjupa och bredda studiet, är det av nödvändighet att inkludera flera 

kandidatländer i analysen, exempelvis analysera Makedonien och Kroatien. Ett starkare 

fokus på den rådande debatten inom EU,  kan bidra till en djupgående analys om vad EU 

egentligen tycker om utvidgningen. En kandidatuppsats kan bara vidröra dessa områden, det 

är därför önskvärt, att forskning utvecklar och fördjupar resultaten, som är framtagna i 

denna kandidatuppsats.   

Forskningsområdet politisk kultur och speciellt relaterat till EU, behöver utvecklas och 

utforskas mer.  Internationell politisk socialisation är ytterligare en dimension som är av 

nödvändighet att använda i forskningen om EU, och speciellt när det kommer till utvidgnings 

forskning. Sociologi bidrar till att ge ett djup, där statsvetenskapen inte riktigt når, när det 

kommer till utvidgningen av EU.                                     
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