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Abstract 

What should the European identity consist of? What should be its characteristics? Different 
actors attribute different qualities to the European identity and this fact has become 
particularly obvious since Turkey gained official candidate status for EU membership. The 
purpose of this study is to examine four different actors’ (European Commission, European 
Parliament, Sweden, France) discourses about the European identity within the framework of 
the debate regarding Turkey’s eventual future membership in the European Union. The 
method used is discourse analysis and the methodological tools principally come from Lacalu 
and Mouffe. By identifying what signs that are tied together with European identity in logics 
of equivalences it is possible to illustrate that conceptions of the European identity differ. 
After having identified the logics of equivalences they are categorized into Sjursen’s table 
over the European Union’s ideal types. In this way it is easier to grasp what principal 
characteristics the different actors attach to the European identity. The results show that 
France and a part of the European Parliament wish to see a value-based European identity 
whereas Sweden, the Commission and the other part of the European Parliament would rather 
see a European identity based on problem solving and rights. A conclusion drawn is that 
opponents to the idea of Turkey in the EU wish to see a value-based European identity 
emerge while supporters of a Turkish EU membership rather perceive a European identity 
based on problem solving and rights. 
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1. Introduktion 
Identitet är ett begrepp som länge diskuterats. I Europa har debatten tilltagit i takt med EUs 

utvidgning och fortsatta integration. Kollektiva identiteter har länge varit knutna till 

nationalstaten, men EU anser det nu önskvärt att utveckla även en övernationell identitet; en 

europeisk identitet. Genom en gemensam identitet bland Europas folk skulle hela EU-

projektet vinna legitimitet och folklig förankring menar man. Men EU har i egenskap av en 

supranationell organisation inte samma förutsättningar att bygga identiteter som 

nationalstater. En nation bygger identitet på bl.a. gemensam historia, kultur och traditioner 

som skapar en samhörighetskänsla. I Europa finns inte ett folk utan ett stort antal folk som 

identifierar sig med olika kulturer och traditioner. Allteftersom utvidgningen av EU fortgår 

minskar härutöver utsikterna för att en europeisk identitet ska ta form eftersom utvidgning 

oundvikligen går hand i hand med heterogenitet. I och med att Turkiet inlett 

medlemsförhandlingar med EU har frågor som ”vad är Europa?”, ”vem är europé?” och ”vad 

för slags organisation ska EU vara?” ställts på sin spets. Detta beror på att Turkiet betraktas 

som mer annorlunda jämfört med de länder som hittills blivit EU-medlemmar. Denna debatt 

synliggör således olika uppfattningar om vad en europeisk identitet bör bestå av. 

            Fenomen som identitet är inget som existerar av sig självt utan något som formas 

genom diskurser. För att skapa en bild av vad som är europeiskt behövs nödvändigtvis idéer 

om vad som är icke-europeiskt.1 Eftersom EUs geografiska gränser aldrig blivit exakt 

definierade är diskurser om vad EU ska innehålla respektive inte innehålla i slutändan 

avgörande för vilka stater som kan upptas i Unionen. Den föreställning vi gör oss om EU, 

Europa och den europeiska identiteten sätter således gränser för utvidgningen. Av denna orsak 

anser jag det fruktbart att undersöka olika diskurser om europeiskt och icke-europeiskt och 

hur vissa aktörer målar upp en vi- och dem-bild.  

            Första gången begreppet ’europeisk identitet’ nämndes i ett officiellt EU-dokument 

var i ”Declaration on the European Identity” från 1973 när de dåvarande nio medlemsstaterna 

såg ett behov av att utveckla en europeisk identitet i sin relation till resten av världen. Behovet 

av en gemensam europeisk identitet har enligt EU-institutionerna inte minskat sedan dess utan 

snarare ökat. EU får alltmer makt över EU-medborgarnas vardag. EU är inte längre enbart ett 

ekonomiskt projekt (som Kol- och Stålunionen) utan har nu även politiska dimensioner. Men 
                                                             
1 Stråth, Bo, 2002. 
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för att EU inte ska reduceras till blott ett politiskt och ekonomiskt projekt med EU-eliten i 

fören behövs en europeisk identitet som EU-projektet kan baseras på. EUs institutioner har 

gjort åtskilliga försök att åstadkomma en identitet på europeisk nivå, tex EU-flaggan, 

gemensamma pass för EU-länderna, mottot ”unity in diversity”, EU-medborgarskapet etc. 

Även i EUs fördrag kan man återfinna vissa element som kan knytas till identitet, t.ex. 

principer om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och frihet.2 EUs medborgare lever 

mitt i detta och berörs i högsta grad; det är ju den egna identiteten det handlar om. Detta är 

ytterligare en anledning till att undersöka hur olika aktörer målar upp bilden av en europeisk 

identitet samtidigt som detta demaskerar oförenliga bilder av denna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen blir således att undersöka och kartlägga hur diskurser om en europeisk 

identitet ser ut inom ramen för debatten om Turkiets eventuella medlemskap i EU. Syftet 

förutsätter alltså att olika föreställningar om en europeisk identitet existerar. Jag utgår ifrån 

fyra olika aktörers perspektiv: Europeiska kommissionen, Europaparlamentet samt två 

medlemsstater, Frankrike och Sverige (eftersom dessa två har olika syn på den europeiska 

identiteten). Syftet organiseras kring två preciserade frågeställningar: 

1. Vilka diskurser om europeisk identitet presenterar Europaparlamentet, Kommissionen, 

Frankrike respektive Sverige inom ramen för debatten om turkiskt medlemskap i EU? Med 

andra ord: hur framställs EU och Turkiet i debatten. 

2. Vilka likheter respektive skillnader finns i diskurserna hos de fyra aktörerna inom ramen 

för denna debatt samt vilket innehåll vill man ge den europeiska identiteten? 

            I uppsatsen kommer jag att använda Europa och EU som synonymer. Framförallt inom 

medlemsstaterna har EU näst intill blivit synonymt med Europa och nästan alla länder som i 

dagligt tal anses ligga i Europa är EU-medlemmar.3 

            Det följande kapitlet diskuterar metod och material och åtföljs av ett förtydligande av 

identitetsbegreppet. Sedan följer en presentation av det empiriska materialet följt av analysen 

och slutsatserna. Observera att svaren på frågeställningarna är integrerade dels i kapitel 4 (den 

diskursiva kampen om det europeiska) dels i kapitel 5 (analys).  

                                                             
2 Lissabonfördraget, artikel 1a. 
3 Mayer, Franz C., & Palmowski, Jan,  2004, s. 18. 
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2. Metod och material 
2.1 Metod 

Undersökningen riktar alltså in sig på diskurser om europeisk identitet inom ramen för 

debatten om Turkiets eventuella medlemskap i EU. Utifrån dessa diskurser ska jag utröna vad 

de fyra olika aktörerna vill att en europeisk identitet ska bestå av. Den metod jag ska använda 

är diskursanalys eftersom denna är lämplig vid undersökningar av identitetskonstruktion.4 

Diskursanalys erbjuder dock inga färdiga mallar för att genomföra en undersökning,5 men jag 

ska i hög grad inspireras från Laclau och Mouffes diskursteori. 

            Teori och metod är sammanlänkade i diskursanalysen.6 Vidare är diskursanalys en 

metod som innehåller många olika inriktningar,7 men gemensamt bygger de olika 

angreppssätten på socialkonstruktivismen.8 Inte heller diskurs har en enhetlig definition, men 

den inflytelserike diskursanalytikern Michel Foucault menar att man bör förstå diskurser som 

”practices that systematically form the objects of which they speak”.9 En annan definition som 

ofta refereras till i litteraturen på området är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

från Winther Jørgensen och Phillips.10  

            Gemensamt för grenarna inom diskursanalys är språkets betydelse. Den traditionella 

synen på språk är att det reflekterar och förmedlar information om verkligheten.11 Genom att 

använda diskursanalys som metod har man dock anammat idén att språket inte är neutralt utan 

medverkar till att forma vår syn på världen och sociala fenomen såsom identiteter och 

relationer. Denna syn sätter sedan gränser för vad som anses möjligt eller omöjligt, vem som 

är vän eller fiende; den kan således exkludera eller inkludera. Diskurser innebär på så sätt 

makt. Exempelvis kan diskurser om vad som är europeiskt och icke-europeiskt sätta gränser 

för EUs utvidgning samtidigt som dessa påverkar Europas självuppfattning och identitet.12 

Som den kände kritiske diskursanalytikern Fairclough förklarar; ”Discourse is a practice not 

just of representing the world, but of signifying the world, constituting and constructing the 

                                                             
4 Esaiasson et al., 2007, s 37. 
5 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 2005, s. 329. 
6 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s 10. 
7 Fejes, A., och Thornberg, R.,  2009, s 83. 
8 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s 11. 
9 Foucault, Michel, 1972 The Archaeology of Knowledge s 54 
10 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s 11. 
11 Nylén, Ulrica, 2005, s. 39. 
12 Bergström, Göran., och Boréus, Kristina (red.)., 2005, s 306. 
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world in meaning.”13 Språket är alltså inte ett neutralt verktyg utan verkar konstruerande. 

Maktfrågan handlar därför även om att få just sina tolkningar och uppfattningar av 

verkligheten erkända som de rätta.14 På detta sätt kan man se att det pågår ett maktspel inom 

EU. Maktspelet, i form av en kamp mellan konkurrerande diskurser, pågår mellan dem som är 

positiva respektive negativa till Turkiets medlemskap i Unionen. Denna diskursiva kamp 

handlar om att få just sin definition av den europeiska identiteten erkänd som den rätta, vilket 

i förlängningen avgör huruvida Turkiet kan upptas som medlem i EU.  

            Utgångspunkten är alltså att vår språkanvändning i tal och skrift inte är neutral; 

språket formar verkligheten och inte tvärtom.15 Detta medför att en diskursanalys går ut på att 

studera diskurser och hur dessa framställer, formar och skapar verkligheten.16 Syftet med 

uppsatsen är således inte att försöka komma fram till en absolut sanning vad gäller den 

europeiska identiteten utan att studera olika diskurser som var och en gör anspråk på att 

beskriva den verkliga europeiska identitetens beskaffenhet. 

            För att genomföra uppsatsen används främst Laclaus och Mouffes diskursteori som 

inbegriper ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjor består av knuttecken som t.ex. 

mästersignifikanter, nodalpunkter och myter. Winther Jørgensen och Phillips förklarar att man 

grovt sett kan säga att ”nodalpunkter organiserar diskurser (t.ex. ’liberal demokrati’), 

mästersignifikanter organiserar identiteter (t.ex. ’man’) och myter organiserar ett socialt rum 

(t.ex. ’väst’ eller ’samhället’).”17 Vidare förklarar de att man genom att lokalisera 

knutpunkterna i sitt material kan fastställa hur det sociala rummet, identiteterna och 

diskurserna är diskursivt organiserade. För att göra detta knyter man samman knuttecknen 

med andra tecken.18 Alla knuttecken är tomma i sig själva. De ges betydelse först när de knyts 

ihop med andra tecken i ekvivalenskedjor. Winther Jørgensen och Phillips förklarar att liberal 

                                                             
13 Fairclough, Norman, 1992, s. 64. 
14 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 2005, s. 327. 
15 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 7. 
16 Fejes, Andreas & Thronberg, Robert (red.), 2009, s. 102, 83. 
17 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s.57. 
18 Tecken kan förstås som ord. Ord betecknar olika ting, exempelvis katt, hund, träd. Varje bestämt ting förbinds 
sedan med ett bestämt tecken (ord). En katt kallas för just katt eftersom vi bestämt att katt ska kallas för just katt 
och inte hund. Vi har lärt oss att katt hänvisar till det fyrbenta djur som säger mjau. På detta vis får varje enskilt 
tecken sin mening och betydelse genom att skilja sig från andra tecken. Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, 
Louise, 2000, s.16. 
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demokrati endast blir just liberal demokrati genom att detta tecken förbinds med andra 

betydelsebärare, t.ex. yttrandefrihet och fria val.19  

            Laclau kallar de tecken som olika diskurser försöker tillskriva just sitt innehåll för 

flytande signifikanter.20 När det gäller identiteter kallas den flytande signifikanten för 

mästersignifikant. Tecknet europeisk identitet kan alltså ses som en flytande 

signifikant/mästersignifikant där olika diskurser kämpar om att fylla dennes skal med olika 

innehåll och betydelser. Syftet med denna uppsats blir således att undersöka vilka olika tecken 

aktörerna knyter till ”europeisk identitet” genom att identifiera ekvivalenskedjor. Genom 

ekvivalenskedjorna kan jag synliggöra de egenskaper som de olika aktörerna tillskriver den 

europeiska identiteten och hur mästersignifikanten ”europeisk identitet” får olika betydelse 

beroende på vilka tecken som organiseras runt denna nyckelterm. Ekvivalenskedjorna visar 

även på vilka konsekvenser de olika diskurserna får, dvs. vad som inkluderas/exkluderas och 

på vad som möjliggörs eller omöjliggörs i framtiden (exempelvis huruvida Turkiet kan bli 

medlem i EU). 

            Beroende på vilken föreställning aktörerna har om europeisk identitet blir således 

olika handlingar legitima. Sveriges diskurs legitimerar, som vi ska se, turkiskt medlemskap 

eftersom man pekar på fördelarna med bl.a. brobyggande mellan den kristna och muslimska 

världen, medan Frankrikes diskurs inte alls gör det eftersom den sistnämnde uppfattar Turkiet 

som alltför annorlunda.21   

            Laclaus och Mouffes diskursteori är alltså rik på begrepp. Den enskilda entydiga 

betydelsefixeringen kallas för diskurs. Däremot saknas ett begrepp som ”diskursordning” 

vilket återfinns inom den kritiska diskursanalysens fält. Därför tar jag Faircloughs begrepp 

”diskursordning” och sätter in det i min metodologiska ram. Diskursordningen får här 

beteckna de olika diskurser som alla kämpar om att etablera sig som den sanna innebörden av 

europeisk identitet. Diskursordning är alltså namnet på den diskursiva konflikt som äger 

rum.22 I uppsatsen undersöks alltså inte en enskild diskurs utan jag har ringat in en 

diskursordning; europeisk identitet. Fördelen med att undersöka en diskursordning och inte en 

enskild diskurs är att spelet mellan diskurserna blir intressant och en viktig brännpunkt för 

                                                             
19 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s.57-58. 
20 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s.35. 
21 Inspiration hämtad från Mörkenstam, Ulf, 1999, s. 55-60. 
22 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 63-64. 
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analysen samt att det blir intressant att se de sociala konsekvenserna av att erkänna den ena 

diskursen som sann.23 

            Kvalitativ forsknings trovärdighet är alltid svår att bedöma eftersom forskaren inte är 

en utomstående observatör av studieobjekten. Forskaren är ingen ”fluga på väggen” som 

observerar verkligheten utan är istället delaktig i att konstruera sitt studieobjekt genom sina 

tolkningar och sin förförståelse. Forskaren måste alltså göra något med sitt material, ge det ett 

meningsfullt sammanhang24 (i mitt fall består sammanhanget som sagt av att diskurser 

angående Turkiet sätts i relation till den europeiska identiteten). Forskaren är alltså en del av 

forskningsprocessen och detta skapar oundvikligen problem med intersubjektiviteten.25 

Genom att vara medveten om detta problem ökar dock chanserna att man försöker förhålla sig 

objektiv gentemot studieobjekten och diskurserna. Jag ska även försöka uppfylla kraven på 

reliabilitet och validitet genom att använda mig av ett ganska stort antal citat från de fyra 

aktörerna jag studerar. Citaten medför att studien blir mer genomskinlig.26 Läsaren bör även 

vara medveten om att en uppsats som är uppbyggd kring detta sorts syfte och frågeställningar 

medför svårigheter att komma fram till exakta och bokstavliga resultat. På grund av detta bör 

läsaren se syfte och frågeställningar först och främst som vägledande. 

 

2.2 Material och avgränsningar 
 Undersökningen inriktas på fyra olika aktörers diskurser; Kommissionen, Europaparlamentet, 

Frankrike och Sverige. Frankrike är en av de mäktigaste staterna inom EU och dessutom en 

av grundarna. Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, är uttalat kritisk mot turkiskt 

medlemskap och kylig stämning har uppstått mellan Sarkozy och Sveriges utrikesminister 

Carl Bildt pga. av oenigheter i Turkiet-frågan. Valet av Sverige motiveras med att landet 

tillhör den grupp av EU-länder som har en uttalat positiv inställning till turkiskt EU-

medlemskap. Frankrike och Sverige är alltså av motsatta åsikter i denna fråga. Jag avgränsar 

undersökningen av diskursordningen till att endast omfatta politiska representanters diskurser. 

Med detta menar jag inte att de diskurser som folket och folkrörelser artikulerar är obetydliga 

och utan intresse och inte heller att de enda giltiga diskurserna kommer från de politiska 

                                                             
23 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 138-139. 
24 Börjesson, Mats, 2003, s, 24-5. 
25 Esaiasson et al, 2007, s. 24.  
26 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 2005, s. 35-36. 
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makthavarnas håll. Tvärtom. Men för att undersöka folkets diskurser tror jag att det kan vara 

lägligt att först börja med en undersökning av de politiska representanternas diskurser. Folkets 

diskurser kan sedan ses som en reaktion på dessa. Jag är medveten om att folkets och dess 

politiska representanters diskurser ibland skiljer sig åt. Därför hade det varit intressant att göra 

en jämförande analys men ett sådant projekt ryms inte inom ramen för denna uppsats.  

            Kommissionen kan ses som ”motorn” i den europeiska integrationen eftersom den 

initierar nya idéer och visioner, nya regler och ny politik som påverkar EUs framtida 

utveckling (alltså i förlängningen vissa värderingar som kan sägas ingå i en identitet). 

Kommissionen representerar dessutom EU som helhet. Europaparlamentet ingår i 

undersökningen som representant för EUs medborgare. I undersökningen ryms alltså två 

nationella och två övernationella diskurser. Genom att använda mig av diskurser från två olika 

dimensioner undviker jag att koncentrera undersökningen av identitet på EU- respektive 

nationell nivå och får således en mer täckande undersökning. Genom att inkludera två 

medlemsländer som är varandras motsatser när det gäller deras attityd till turkiskt 

medlemskap får jag en bättre helhetsbild av hur den europeiska identiteten uppfattas. På detta 

sätt blir det även intressant att sätta de olika diskurserna i relation till varandra, dvs. vilka 

skillnader respektive likheter går att urskilja mellan diskurserna, både på nationell och 

övernationell nivå. Dessutom kan till viss del aktörernas diskurser om den europeiska 

identiteten (baserad på deras inställning till Turkiets medlemskap i EU) generaliseras till 

andra aktörers bild av den europeiska identiteten med utgångspunkt i vad dessa anser om 

turkiskt medlemskap.27 

            Denna undersökning är på intet sätt heltäckande eftersom den endast fokuserar på 

diskurser om europeisk identitet i relation till Turkiets eventuella EU-medlemskap. Andra sätt 

att studera europeisk identitet hade varit att inkludera diskurser inom ramen för exempelvis 

den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), EUs kultur- och utbildningspolitik, 

sociala och ekonomiska politik, immigrationspolitik etc. Inte desto mindre är utvidgning ett 

viktigt redskap i utformandet av en identitet eftersom den bestämmer vilka som ska tillhöra 

oss och vilka som förblir dem. Inkludering och exkludering av stater spelar en stor roll för den 

europeiska identiteten. Dessutom tvingas EU genom medlemsansökningar att ta ställning till 

vilken slags organisation EU ska vara och på vilka värderingar den ska baseras. Därför 

                                                             
27 Esaiasson et al., 2009, s 26. 
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kommer denna undersökning trots uteslutandet av vissa policyområden ändå ge en ganska bra 

bild av vilka identitetsdiskurser som finns inom EU. 

            Begreppet diskurs kan leda tankarna till talat språk. Men jag kommer att likställa 

diskurs med både talat språk och skriven text eftersom ”diskurs” är ett slags paraplybegrepp 

för både skriven och talad kommunikation.28 För att genomföra undersökningen använder jag 

mig således av publicerade dokument, tal och debattinlägg. När det gäller Kommissionen 

används tal medan jag till största delen använder debattinlägg för att undersöka 

Europaparlamentets diskurser. För Sveriges del används tal som publicerats på regeringens 

hemsida medan jag i Frankrikes fall använder tal samt uttalanden från nyhetssändningar och 

debattprogram. Allt material berör på något sätt Turkiets eventuella medlemskap. 

Tidsperioden begränsas till den förra regeringens uttalanden vad gäller Sverige och 

nuvarandes regering vad gäller Frankrikes diskurser. För att undersöka Kommissionens och 

Europaparlamentets diskurser kommer jag först och främst använda mig av föregående 

mandatperiods diskurser. Detta eftersom Kommissionen nyligen fått nya kommissionärer och 

eftersom det år 2009 var val till Europaparlamentet. På grund av detta finns ännu inte så 

mycket material att tillgå från de nya kommissionärerna respektive Europaparlamentarikerna. 

Jag ska ta del av ett stort antal texter och citera de faktorer som ofta återkommer. Detta för att 

vara säker på att vissa diskurser inte är tillfälligheter utan att diskurserna är konsekventa och 

återkommande.  

 

2.3 Sjursens idealtyper 

Efter att ha identifierat de olika aktörernas ekvivalenskedjor ska jag kategorisera diskurserna 

genom att använda mig av Helene Sjursens tabell29 över EUs tre idealtyper. Denna tabell kan 

hjälpa mig att förtydliga vilken slags organisation de olika aktörerna vill att EU ska vara och 

därmed vilken identitet som de vill tillskriva Europa. 

 

 

                                                             
28 Georgakopoulou, Alexandra & Goutsos, Dionysis, 1997, s. 3-4. 
29 Sjursen, Helene, 2008 & Sjursen, Helene, 2006. 
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Type of entity Discourse Indicator 

Problem-solving Pragmatic Utility, efficiency 

Value-based Ethical-political Values, common good 

Rights-based Moral Rights, justice 

 

Genom att placera diskurserna i denna tabell får jag fram kriterier för exkludering respektive 

inkludering av medlemmar (dvs. vad EU är respektive inte är som ju är en viktig mekanism i 

identitetsskapande). Sjursen diskuterar dessa idealtyper utifrån ett generellt utvidgnings-

perspektiv vinklat mot big bang- utvidgningen mot de östra och centrala delarna av Europa 

2004, men jag använder dem endast i relation till Turkiets eventuella EU-medlemskap. 

            En problemlösande organisation syftar enligt Sjursen till att främja och skydda 

medlemsländernas intressen. EU skulle rätt och slätt vara en internationell organisation med 

syfte att skydda den fria marknaden. Även andra samarbetsområden skulle kunna inkluderas i 

samarbetet om det anses främja medlemmarnas intressen. En sådan organisation riskerar dock 

att vara ganska instabil eftersom dess medlemmar riskerar att förlora intresset för 

organisationen om den medför fler förluster än vinster. Här tar man alltså beslut grundade på 

intressen och på nyttoberäkningsr. 

            En värderingsbaserad organisation innebär ett geografiskt avgränsat territorium inom 

vilken man söker vitalisera traditioner, minnen, sedvänjor och de europeiska värderingar man 

anser sig ha gemensamt. Denna slags organisation är alltså baserad på en slags gemensam 

identitet, en vi-känsla och härmed skulle en känsla av solidaritet mellan medlemsländerna 

uppstå. Genom en värderingsbaserad diskurs skulle utvidgning legitimeras genom att hänvisa 

till gemensamma värderingar och inte bara intressen såsom i den problemlösande diskursen. 

            Ett tredje alternativ innebär att man ser EU som en post-nationell union baserad på 

rättigheter. Denna organisation skulle ses som en förlängning av den demokratiska 

konstitutionella staten till europeisk nivå. Precis som i den värderingsbaserade organisationen 

skulle det finnas självständiga institutioner vilkas legitimitet skulle komma från ett europeiskt 

demos. Men här behövs ingen gemensam kultur eller traditioner utan endast grundläggande 

rättigheter och demokratiska processer. Denna slags union kan således präglas av 

multikulturalism, till skillnad från den värderingsbaserade organisationen. Unionen 

legitimeras genom att man säger sig vilja skydda och säkerställa demokrati och mänskliga 
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rättigheter. Den kollektiva viljan skapas genom att man når en gemensam förståelse tvärsöver 

andra identiteter och intressen. 

            Genom att placera diskurserna i tabellen kan jag klargöra hur de olika aktörerna 

legitimerar inkludering respektive exkludering av Turkiet och i förlängningen se hur de olika 

aktörerna föreställer sig den europeiska identiteten. Dessa är dock idealtyper och det är inte 

säkert att diskurserna passar in perfekt i kategorierna. Dessutom förekommer troligen en 

blandning av alla kategorier i varje diskurs medan någon säkerligen framträder tydligare än de 

andra två. Men de hjälper mig att sortera och strukturera det empiriska materialet. Valet att 

kategorisera materialet i just Sjursens idealtyper får konsekvenser för resultaten, men jag 

väljer ändå detta alternativ eftersom det ger en mycket klar bild av vad aktörerna vill basera 

den europeiska identiteten på. 

 

3. Teoretiskt om identitet och identitetsskapande 
3.1 Identitetsbegreppet 

Identitet är ett problematiskt begrepp. Vad menas egentligen med identitet? Enligt många 

författare handlar identitet om att först och främst göra klart för sig vem man inte är. Peterson 

förklarar att identitet handlar “om tillhörighet och om en förståelse av vad som utmärker det 

egna jaget eller gruppen”.30 Både den individuella identiteten och den kollektiva identiteten 

kan utmejslas genom att svara på frågorna ”vem/vilka är jag/vi?” och framför allt: ”vem/vilka 

är jag/vi inte?” 31 Identiteter finns på flera olika nivåer och man behöver skilja på personliga 

och kollektiva identiteter. Men den ena utesluter inte den andra.32 Stråth menar att identitet är 

ett koncept som syftar till att skapa en gemenskap och känslor av sammanhållning.33 I denna 

uppsats kommer jag att tala om europeisk identitet som en kollektiv identitet. Delanty och 

Rumford påpekar att man kan tala om europeisk identitet på det individuella planet, dvs. att 

individer känner sig som européer. Opinionsundersökningar visar att individer i stigande grad 

identifierar sig själva som européer, men detta bidrar dock inte till att skapa en kollektiv 

europeisk identitet enligt Delanty och Rumford. De menar att en kollektiv identitet inte kan 

skapas genom ett stort antal individuella identiteter utan det behövs en särskild social grupp 

                                                             
30 Petersson, Bo I Petersson, Bo & Robertson, Alexa (red.), 2003, s. 35. 
31 Petersson, Bo I Petersson, Bo & Robertson, Alexa (red.), 2003, s. 35. 
32 Delanty, Gerard, 1995, s. 19. 
33 Stråth, Bo, 2002, s. 2. 
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eller ett institutionellt system som artikulerar en kollektiv identitet.34 Därför hänvisar 

begreppet europeisk identitet till en kollektiv identitet i undersökningen. 

            Begreppet identitet är svårdefinierat eftersom det kan ges många olika innebörder. 

Dessutom förändras innebörden av begreppet över tid. I början av 1900-talet ansågs nationella 

identiteter vara baserade på biologisk-rasmässig tillhörighet. Numera är det allmänt vedertaget 

att det snarare är historisk-kulturella faktorer som är identitetsbärande. En ganska ny 

uppfattning inom identitetsforskning är att identiteter och nationer är sociala konstruktioner. 

Med detta menas att identiteter konstrueras och omkonstrueras genom sociala relationer. I 

klartext betyder det inget beständigt finns i vare sig nationer eller identiteter utan att dessa 

hela tiden omkonstrueras, rekonstrueras och förändras.35  

            I denna uppsats undersöks alltså europeisk identitet som en kollektiv identitet. 

Petersson och Robertson har definierat fem särdrag hos det som vanligen uppfattas som en 

kollektiv identitet; i) identiteter är sociala konstruktioner, ii) som endast är meningsfulla i en 

kontext och som iii) motiverar till gemensam handling, iiii) som är multipla och 

flerdimensionella och som iiiii) artikuleras i gränslandet mellan vi och dem. Vad gäller det 

sistnämnda särdraget är det ofta lättare för medlemmar av en kollektiv identitet att tala om den 

andre i negativa ordalag än i positiva.36 Språkets roll är alltså väldigt viktig när identiteter 

utformas.37 

            Identiteter finns alltså på flera olika nivåer, man kan exempelvis vara svensk, europé, 

växjöbo, mamma, golfspelare och kattägare på samma gång. Ett bevis på identiteters 

föränderliga natur är kollektiva identiteters utveckling under historiens gång. Till skillnad från 

kollektiv identitet i exempelvis det antika Greklands stadsstater så är det idag istället vanligt 

att tala om nationell identitet som också är en form av kollektiv identitet. Greenfeld menar att 

dagens uppdelning av mänskligheten i nationer är en grundläggande drag i den geopolitiska 

verkligheten.38  

 

 

                                                             
34 Delanty, Gerard & Rumford, Chris, 2005, s. 54, 55. 
35 Hall, Patrik I i Petersson, Bo & Robertson, Alexa, 2003, s. 111. 
36 Petersson, Bo & Robertson, Alexa (red.), 2003, s. 7-8. 
37 Delanty, Gerard & Rumford, Chris, 2005, s. 52. 
38 Greenfeld, Liah I Kriesi, Hanspeter et al (red.), 1999, s. 37 



 

 

15 

3.2 Nationell identitet 

Smith har definierat olika aspekter som utgör en nation och som därmed ingår i en nationell 

identitet; ”a named human population sharing an historic territory, common myths and 

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

and duties for all members”.39 Enligt Smith är nationell identitet alltså ”thick” och bunden till 

ett visst avgränsat territorium som ger en känsla av ”hemmahörande”. Detta territorium kan 

inte vara vilket som helst, utan det måste bestå av det som anses vara fosterlandet eller 

”folkets vagga” så att landet och folket hör ihop. Just denna landbit blir viktig eftersom den 

förvarar folkets ”historical memories” och det var just här som folkets viktiga historiska 

personligheter levde och verkade. Det egna landet med vilket man identifierar sig blir på 

något sätt heligt. Vidare menar Smith att en andra dimension av den nationella identiteten 

utgörs av idén om ”patria”, alltså lagar och institutioner som uttrycker en enad och 

gemensam politisk vilja. Smiths definition innebär dessutom att det inom nationen måste 

finnas en känsla av gemenskap i form av värderingar, traditioner, strävan och uppfattningar 

som binder samman nationen.40 

            Smiths slutsats är att nationell identitet är av komplex och multidimensionell 

beskaffenhet. Identitetsbildande faktorer, t.ex. religion och klass kan kombineras på en rad 

olika sätt och även tyngdpunkten för den identitetsbärande faktorn kan variera. Nationen 

består av en politisk och kulturell enhet som har en gemensam historia och hemland. Dessa 

två överlappar dock varandra.41 

3.3 Europeisk identitet 

Allteftersom att den europeiska integrationen fortskridit har sökandet efter ”det europeiska” i 

historia, kultur, religion och vetenskap tilltagit.42 När man diskuterar europeisk identitet 

uppstår oundvikligen frågan huruvida en sådan identitet är möjlig. Om svaret på denna fråga 

är jakande, inställer sig frågan om vad denna identitet skulle bestå av. Man kan grovt sett dela 

in forskare i två fält beroende på deras syn på europeisk identitet. Skeptikerna, t.ex. Anthony 

Smith, anser det näst intill omöjligt för en europeisk identitet att utvecklas eftersom Europa 

inte har de gemensamma historiska och kulturella byggstenarna som han menar är nödvändiga 

                                                             
39 Smith, Anthony D, 1991, National Identity. [online] s. 14. 
40 Smith, Anthony D. 1991, National Identity [online] s. 9-11. 
41 Smith, Anthony D. 1991, National Identity [Online] s. 9-15. 
42 Stråth, Bo, 2002, s. 3. 
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vid identitetsbyggande och som dessutom är svåra att tillverka. Optimisterna däremot består 

ofta av konstruktivister som ju framhäver identiteters föränderliga natur.43  

            Trots ett halvt sekel av europeisk integration har Europas folk alltså inte riktigt tagit 

till sig idén om Europa såsom man hoppats på.44 Holm förklarar att ”[s]å länge EG levde i 

den omedelbara skuggan av andra världskriget framställdes europeisk identitet som identisk 

med frånvaron av krig, dvs. identiteten definierades negativt utan att tillskrivas några 

specifika positiva värden. Värdet låg i själva frånvaron av krig.”45 Den europeiska 

integrationen har hittills varit en elitledd teknokratisk angelägenhet och Kommissionen står 

nu, enligt sig självt, inför uppgiften att förvandla teknokraternas Europa till folkets Europa för 

att råda bot på bristande legitimitet.46 Men även om EU önskar att en europeisk identitet 

utformas vill man inte ersätta nationella identiteter och inte heller verka för en kulturell 

likriktning i Europa. I Lissabonfördragets (Fördraget om Europeiska Unionen) ingress nämns 

att makthavarna i respektive medlemsland ”[önskar] stärka solidariteten mellan sina folk 

samtidigt som de respekterar deras historia, kultur och traditioner”. I samma fördrags tredje 

artikel slås fast att Unionen ”ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga 

mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas.”47 

            Men vad skulle man då kunna basera en europeisk identitet på? Smith frågar sig om 

Europa bara är summan av dess olika nationella identiteter, kulturer och befolkningar. En 

sådan definition skulle vara godtycklig eftersom den endast består av just summan av de olika 

identiteter som råkar befinna sig på den geografiska plats som kallas Europa. Men i så fall, 

vad består begreppet ’europeisk identitet’ mer precist av? Låt oss ta EUs motto ”unity in 

diversity” som utgångspunkt. 

            Sassatelli menar att “unity” består av fyra olika komponenter: romersk-inspirerad rätt 

och institutioner, kristendom, grekiskt tänkande och Renässansen tillsammans med 

Upplysningen. Europas ”unity” utgörs på detta sätt av gamla traditioner som tillsammans 

producerade en unik blandning som senare skulle resultera i bland annat demokratiska 

                                                             
43 Green, David Michel i Green Cowles, Maria & Smith, Michael (red.), 2000, s. 295.  
44 Shore, Cris, 2000, s. 19. 
45 Holm, Ulla i Arvidsson, Håkan, & Persson, Hans-Åke (red.), 2003, s.181. 
46 Shore, Cris, 2000, s. 19. 
47 Lissabonfördraget, ingressen & art. 3. 
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politiska institutioner, institutionaliserat skydd för mänskliga rättigheter och organiserad 

vetenskap. Anhängare av idén om ett federalt Europa brukar framhäva dessa faktorer.48  

            Kritiker av dem som framhäver ”unity” är de som istället betonar ”diversity”, alltså 

Europas mångfald. Man menar att det inte finns en europeisk kultur. Det finns istället flera 

kulturer och därmed identiteter. Det som förkastas är dock inte det som eventuellt är 

gemensamt för Europa, utan idén att alla element som utgör mångfalden skulle kunna ingå i 

en enda enhetlig kultur eftersom dessa är lika många, om inte fler, än de gemensamma 

nämnarna. De som ansluter sig till detta synsätt är ofta neofunktionalister. Men även om 

kritiker accepterar de gemensamma dragen pekar man på att dessa inte är exklusiva för 

Europa. Exempelvis mänskliga rättigheter och demokratiska principer återfinns ju även på 

andra platser i världen.49 

 

            3.3.1 Viktiga historiska identitetsbildande faktorer  

Enligt Stråth finns det huvudsakligen tre Andra gentemot vilka idén om Europa tagit form; 

den amerikanska Andra, den östeuropeiska Andra och den orientalisk/asiatiska Andra. Dessa 

har uppfattats både som underlägsna Europa och som modeller att efterlikna. Stråth framhåller 

att Turkiet definierat som den ”muslimske andra” har varit mycket betydelsefull för 

utvecklandet av Europas självbild. Det var vid tiden för korstågen som man identifierade den 

muslimske Andra. Detta hot uppfattades som alltmer trängande vid det Osmanska rikets 

expansion under 1400- och 1500-talen då man uppfattade Turkiet som det största hotet mot 

kristendomen. Den långsiktiga konsekvensen blev att Europa identifierade sig självt som 

synonym med kristendomen, en res publica christiana. Det trettioåriga kriget betydde dock 

slutet för det förenade Europa och istället tog Upplysningen vid som den förenande faktorn 

vilken också försvagade diskurserna om den starka åtskillnaden mellan kristendom och islam 

eftersom religion förlorade sin dominerande position.50 Men även om kristendomens makt är 

försvagad i dagens Europa har européer under århundraden identifierat sig själva som kristna, 

dvs. icke-muslimer och icke-judar. Identifieringen till kristendomen går tillbaka ända till 

                                                             
48 Sassatelli, Monica, 2009, s. 27-8.  
49 Sassatelli, Monica, 2009, s. 30. 
50 Stråth, Bo, 2002, s. 6-7. 



 

 

18 

korstågens tid och kanske ända tillbaka till Karl Martells epok.51 Men även inom det kristna 

Europa finns splittringar. Dessa består främst av den katolsk-protestantiska splittringen och 

den österländska ortodoxa religiösa åskådningen. Dock utgör historiskt motstånd till 

muslimskt intrång från arabiskt eller turkiskt håll ett inflytelserikt gemensamt historiskt minne 

hos européer.52 Än idag har exempelvis orden turk och Turkiet en väldigt negativ klang i 

Europa trots Atatürks sekulära revolution och önskan att låta Turkiet bli en del av den 

västerländska världen. Karlsson visar hur man runt om i Europa fortfarande använder 

nedvärderande uttryck som hänvisar till turkarna.53 

            Kristendomen och andra historiska minnen har alltså satt djupa spår i de länder som 

befinner sig på den europeiska kontinenten. Även om Europa nu är av sekulär natur vilar dess 

kultur till stor del på kristna traditioner. De flesta länder som i dagligt tal anses tillhöra Europa 

har kristna politiska partier, några har statskyrkor (tex Danmark, Storbritannien och Grekland) 

och flera är även monarkier baserade på kristen kultur. Även om Turkiet är en sekulariserad 

stat kommer turkiskt EU-medlemskap alltså ha stor betydelse för den europeiska identiteten.54   

3.3.2 Europeisk identitet?            

 Smiths svar på frågan om vad är unikt för just européer (samtliga européer) är att det helt 

enkelt inte finns tillfredsställande svar. Européer skiljer sig åt på samma sätt som européer 

och icke-européer. Det finns en rad olika språk, politiska system, religiösa åskådningar och 

rättssystem (germansk och romersk tradition), kulturer och etniska grupper. Men i likhet med 

Sassatelli menar Smith att det romerska arvet, kristendomen, Upplysningen, Reformationen 

och Renässansen skulle kunna vara områden där man återfinner europeiska element, men 

problemet är att Europas olika länder och befolkningar berördes i mycket olika grad av det 

ovannämnda samt att olika grenar utvecklades (t.ex. katolicism-protestantism). Men även om 

inte alla berördes till samma grad så har alla europeiska folk och områden berörts av vissa 

traditioner eller kulturarv, t.ex. politisk demokrati och kristen etik. Enligt Smith är detta dock 

                                                             
51 ”Karl Martell, Charles Martel, född ca 688, död 741, frankisk maior domus. Karl Martell styrde från 718–
719 frankerrikets centrala delar. Han besegrade araberna vid Poitiers 732. Karl Martell lade grunden till det 
karolingiska imperiet.” Utdrag från Nationalencyklopedin (www.ne.se). Uppslagsord: Charles Martell.  
52 Smith, Anthony D., 1992, s. 69. 
53 Karlsson, Ingmar, 2009, s. 43, 50. 
54 Delanty, Gerard & Rumford, Chris, 2005, s. 48. 
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inte tillräckligt för att tala om ”unity in diversity” utan istället en ”family of cultures” som då 

betecknar en grupp folk och stater som delar vissa traditioner och kulturarv.55  

            Smith pekar även på problemet med myter, symboler, historiska minnen och 

traditioner. Detta är ingen bristvara på nationalstatsnivå. På EU-nivå däremot råder stor brist 

på dessa identitetsskapande faktorer. Det finns inga europeiska kungar eller helgon, inga 

europeiska traditioner; kort sagt inga ceremonier eller ritualer för kollektiv identifikation 

såsom det finns på nationell nivå (förutom Europadagen 9 maj som EU-eliten bestämt).56 

Även när det gäller mytologi återfinns samma problem. Mytologi har under historiens gång 

spelat en stor roll i utvecklandet av identiteter, men Europa har ingen mytologi utan bara en 

minneslös kultur som hålls ihop av politisk vilja och ekonomiska intressen.57 

            Utsikterna för en europeisk medvetenhet bland Europas folk är alltså dystra. Shore, 

Sassatelli och Smith pekar på att det till skillnad från nationalstatsnivån inte finns någon 

europeisk kultur runt vilken européerna kan förenas. Dessutom tenderar de faktorer som på 

nationell nivå är gynnsamma för nationella identiteter (tex gemensamt språk, historia och 

religion) snarare splittra än förena folk på den europeiska nivån.58 Kultur kan alltså inte bli det 

klister som håller samman europeisk integration. Det kan snarare vara riskfyllt att sträva efter 

en gemensam europeisk identitet eftersom det skulle kunna sätta på spel den kulturella 

mångfalden som man många gånger pekar på som karakteristisk för Europa. Vissa forskare 

menar även att den europeiska idén är ett tomt skal. Känslor av ”unity” kan finnas hos eliter 

men dock inte hos folket i allmänhet samt att europeisk identitet inte kan bli lika stark som 

den nationella.59 Samtidigt beror synen på den europeiska identiteten på vikten av ett 

samhälles homogenitet. Anser man att homogenitet är nödvändigt så minskar utsikterna för en 

europeisk identitet drastiskt. Om man däremot inte lägger stor vikt vid homogenitet för 

bildandet av en kollektiv identitet kan man dra helt andra slutsatser.60  

            För att sammanfatta denna genomgång av identitetsbegreppet står det klart att religion, 

språk, historia och kultur är viktiga för skapandet och upprätthållandet av en identitet. Även 

hot mot vilka man kan identifiera sig är ett nödvändigt ont när det gäller identitetsskapande. 

                                                             
55 Smith, Anthony D., 1992, s. 70. 
56 Smith, Anthony D., 1992, s. 73. 
57 Smith, Anthony D., 1992, s. 74. 
58 Shore, Cris, 2000, s. 18. 
59 Sassatelli, Monica, 2009, s. 30. 
60 Hersom, Camilla, 2004, s. 43. 
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Under historiens gång har många olika hotbilder funnits och i takt med att dessa ändrat 

skepnad har även identiteter förändrats. Som visats ovan har kristendomen under lång tid 

spelat en viktig identitetsbildande roll i Europa. Man skapade sin identitet genom att man såg 

andra trosläror som hot vilket ledde till diskurser om vi i kontrast till dem. På detta vis 

skapades den nödvändiga bilden av den Andre. När kyrkans makt försvagades och därmed 

religionens var man tvungen att hitta nya element att identifiera sig mot. Hoten från fienden 

under Kalla Kriget var exempelvis en viktig identitetsbildande faktor. Frågan är nu om 

Turkiet förblir den Andre eller om vi ser början på en historisk brytpunkt där de blir en del av 

oss. 

4. Den diskursiva kampen om det europeiska 
Enligt Artikel 98 i Romfördraget som skapade den europeiska Kol- och Stålunionen kan 

vilket europeiskt land som helst bli medlem. Däremot definierade man inte hur det skulle 

avgöras huruvida en stat är europeisk. Detta var ju knappast en svår fråga vid denna tid då 

Järnridån medförde att staterna i östra Europa var långt ifrån påtänkta som eventuella 

medlemmar. Inte heller senare fördrag har erbjudit hjälp att definiera Europas gränser.  

            I detta avsnitt ska själva undersökningen genomföras där jag ska identifiera 

ekvivalenskedjor genom att studera texter, tal och debattinlägg. Sedan följer en analys där 

ekvivalenskedjorna kategoriseras med hjälp av Sjursens idealtyper. 

  

4.1 Kommissionens diskurs 

Jag betraktar de citat jag valt som Kommissionens enade åsikt, inte som talarens personliga 

ståndpunkt. Förvisso förekommer motstridiga föreställningar även på EU-nivå, men dessa får 

Europaparlamentet ta på sig rollen att uttrycka.  

            Olli Rehn var mellan 2004 och 2009 kommissionär med ansvar för utvidgning. Han är 

medveten om att utvidgningsprocessen har stor inverkan på EUs självuppfattning:” Every 

time the EU accepts new members, it changes. Thinking about what we might become forces 

us to think about what we are now, and what we want to be in the future.”61 Han påminner 

om att “The EU was founded to reunify the European continent after the World War II by 

                                                             
61Europeiska Kommissionen, 2007, Understandig Enlargement, The European Union’s Enlargement Policy. 
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ensuring peace through integration, and to protect a particular European way of life based 

on shared values.”62  Följdfrågan blir oundvikligen hur långt dessa “shared values” ska 

sträcka sig. Räcker Köpenhamnskriterierna som gemensamma värderingar? Som vi ska se är 

Frankrike av åsikten att dessa inte är tillräckliga. 

            Rehn är ärlig med vilka baktankar EU har med turkiskt medlemskap:  

De skäl som fick Europeiska unionen att besluta att inleda 
anslutningsförhandlingar med Turkiet är oförändrade; EU behöver ett 
stabilt, demokratiskt och alltmer välmående Turkiet, som lever i fred med 
sina grannar och som omfattar EU:s värden, politik och normer.63 

            Detta citat visar att Kommissionen anser att en av EUs centrala uppgifter är att sprida 

demokrati.  

Democratic reforms and transformation of Turkey reinforce stability and 
security in Turkey and in the wider neighbour-hood of the EU and Turkey. 
Progress in Turkey, in turn, inspires reformers and acts as a catalyst for 
democracy and human rights in the whole region.64 

 På grund av innehållet i ovanstående citat menar Rehn att “The Turkish accession process 

remains of strategic importance for the European Union.”65 Rehn framhåller dock i större 

utsträckning än Sverige att ”förhållandet mellan Europa och islam är den största utmaningen 

i modern tid”.66 Turkiet ses alltså som ett slags redskap som kan användas i kampen mot de 

illiberala styrelsesätt som härskar i området kring Turkiet. Turkiet är tänkt att agera som en 

slags inspiratör för den omkringliggande regionen och man vill med hjälp av EU och Turkiet 

sprida demokrati och fred. Samtidigt menar Rehn, precis som Sverige, att ”A failure of Turkey 

would be a failure for the European Union, while a successful Turkey will enhance the role of 

the European Union as a true world player”67 Rehn vill alltså använda Turkiet som verktyg 

för att EU ska få större inflytande i världspolitiken.  

            I ett tal från 2005 sade Rehn rent ut att ”Our core values are democracy, the rule of 

law, respect for human rights, and the protection of minorities. They constitute the nucleus of 

                                                             
62Rehn, Olli, 8 september 2009, Speech/09/368. 
63 Rehn, Olli, 28 september 2005,  
64Rehn, Olli, 21 januari 2010, Speech /10/10. 
65Rehn, Olli, 21 januari 2010, Speech /10/10. 
66 Rehn, Olli, 26 september 2006. 
67Rehn, Olli, 7 oktober 2005, Speech /05/587. 
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the European way of life [...]”.68 För Rehn verkar det viktigaste vara de värderingar som 

återfinns i Köpenhamnskriterierna, Detta bekräftas av ännu ett citat från ett tal som hölls strax 

efter att Turkiet påbörjat medlemsförhandlingarna år 2005:  

Europe and Turkey remained firm in their conviction that religion, culture 
and history should not divide people, but on the contrary should help them 
build a common future based on the same principles of human rights, 
democracy and the rule of law. Such an approach is more urgent than ever, 
at a time when terrorism, fundamentalism and fanaticism try to spread their 
poison of hatred and war within our countries.69 

 Rehn påstår att “The 21st century world is not doomed to a clash of civilisations, 

but can be built on dialogue and co-operation”.70 Rehn menar att Turkiet kan utgöra ett 

exempel för resten av den muslimska världen och visa att islam är förenlig med demokrati. På 

detta vis skulle man istället kunna åstadkomma en ”civilisationernas förening”.71   

            En viktig aspekt i Kommissionens diskurs är säkerhetstänket och de faror som hotar 

Europa. Kommisionen lägger inte stor vikt vid att Europas länder ska ha gemensamma 

nämnare annat än de som finns i Köpenhamnskriterierna. Geografin spelar en mindre roll: 

Geografin spelar roll, men till syvende och sist är det värderingar som 
definierar Europa som ett politiskt projekt. Utvidgningarna handlar om att 
sprida europeiska grundläggande värderingar som frihet och demokrati, 
rättstat och mänskliga rättigheter, tolerans och solidaritet.72 

Rehn anser alltså att de värderingar som återfinns i Köpenhamnskriterierna har en mycket 

central roll när det gäller att definiera det europeiska. 

Kommissionens ekvivalenskedja: europeisk identitet – brobyggare mellan civilisationer – stor 

roll i världspolitiken – spridare av demokrati, fred och mänskliga rättigheter – inspiratör och 

modell för omkringliggande regioner – Köpenhamnskriterierna 
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4.2 Europaparlamentets diskurs 

I Europaparlamentet går debatten het om Turkiets eventuella medlemskap. Ledamöterna 

framför en rad olika argument för respektive emot Turkiets medlemskap i EU och man kan 

således se två olika ekvivalenskedjor ta form. Respektive kedja överensstämmer ganska bra 

med Sverige respektive Frankrikes kedja. En av parlamentsledamöterna gör exempelvis 

gällande att  

det gemensamma målet att få Turkiet att bli en modernare, stabilare och 
mer välmående demokrati som grundas på en sekulär stat och ett 
pluralistiskt samhälle. Det ligger inte bara i Turkiets intresse utan det är 
även ett viktigt strategiskt intresse för Europeiska unionen. 73   

Dessa argument återfinns även i Sveriges och Kommissionens diskurser om Turkiets 

medlemskap i EU. Man önskar att ett sekulärt och modernt Turkiet blir medlem i EU eftersom 

det tjänar den sistnämndes intressen. Detta påstår sig en annan ledamot ha genomskådat 

eftersom ”Det är bara företrädare för starka geopolitiska och geoekonomiska intressen, som 

inte bryr sig om vårt folks intressen och vilja, som är positiva till att Turkiet ska gå med i 

EU.”74 En annan ledamot fyller i att ”Majoriteten av Europas befolkning är emot Turkiets 

eventuella anslutning. Detta beror på att Turkiet inte är ett europeiskt land och därför inte 

hör hemma i Europeiska unionen”.75 

            Det att Turkiet inte hör hemma i Europa och EU på grund av sitt geografiska läge är 

ett argument som regelbundet återkommer i Europaparlamentets debatter, precis som i 

Nicolas Sarkozys diskurs. Även hänvisningar till kristendomen förekommer:  

Turkiet kommer inte att respektera vår kultur och det kommer att försöka 
att tvinga på oss sin. Ett land som inte tidigare har varit kristet kan aldrig 
bli europeiskt. Alla nuvarande och blivande medlemmar i unionen blev 
kristna för över tusen år sedan och ingen humanistisk filosofi kan ersätta 
denna gemensamma nämnare som binder oss alla samman.76 

 I denna diskurs sätts likhetstecken mellan Europa och kristendomen. Man anar en rädsla att 

Turkiet i egenskap av medlem kommer att tvinga på resten av EU sin kultur som uppfattas 

som annorlunda. Rädslan kan vara grundad i att Turkiet med sitt stora antal invånare kommer 
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att få stor makt i Europaparlamentet och Ministerrådet. Denna ledamots rädsla kan vara ett 

uttryck för uppfattningen att EU inte ska lyckas ”svälja” Turkiet. Om Turkiet bara haft, säg tio 

miljoner invånare, hade EU mycket lättare kunnat absorbera landet och det hade försvunnit i 

mängden av andra små medlemsstater, men i detta fall är Turkiet både annorlunda och stort. 

Ledamoten vill värna om det lilla klister som EUs medlemsländer verkligen har gemensamt, i 

detta fall kristendomen. Även om EUs medlemmar idag är sekulära utgjorde kristendomen en 

mäktig kraft under lång tid i Europa. En annan ledamot säger rakt ut att Turkiet är för stort 

och för annorlunda för att bli medlem av EU.77 Citatet bekräftar att Turkiets storlek, förutom 

dess annorlundahet, har betydelse för var man står i Turkietfrågan.  

            Även om Turkiet numera är ett sekulärt land är man rädd att islam kommer att få ett 

stort inflytande i Europa. Alla parlamentariker delar dock inte denna syn på Turkiet och dess 

kultur samt traditioner grundade i islam. Vissa ser dem istället som en tillgång: 

Turkiets anslutning till unionen är viktig för att trygga försoning, fred och 
säkerhet i hela regionen, för att bidra till ansträngningarna att göra det till 
ett demokratiskt och utvecklat land och kanske framför allt för att visa ett 
muslimskt land att det finns plats för det i en union av demokratiska länder 
om det respekterar de mänskliga rättigheterna.78 

Detta citat är ett exempel på att man vill använda Turkiet som ett verktyg, precis som i 

Sveriges diskurs. Man vill med hjälp av Turkiet visa att islam är kompatibelt med demokrati 

och mänskliga rättigheter så att Turkiet kan föregå med gott exempel i den omkringliggande 

instabila regionen. Man vill med hjälp av turkiskt EU-medlemskap sprida europeiska värden 

och på så sätt skapa en tryggare tillvaro för sig själv. Precis som i Sveriges diskurs kan man 

alltså urskilja att vissa Europaparlamentariker önskar använda EU som en demokratispridare. 

En av ledamöterna hänvisar till ”EU:s styrka som en demokratimodell som exporterar 

demokratiska värderingar”79 medan Cecilia Malmström i egenskap av Europaparlamentariker 

fyller i att ”Turkiet skulle kunna bli en brygga mellan Europa och den muslimska världen och 

ge oss stora möjligheter att lösa gemensamma problem och bekämpa fanatism och 

terrorism.”80 Andra ledamöter håller inte alls med om att Turkiet kan spela rollen av länk 

mellan Europa och den muslimska världen; 
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Jag anser tvärtemot att Turkiet skulle kunna bli en inkörsport för 
terrorismen. Turkiet är en del av en för oss främmande värld när det gäller 
landets kultur och traditioner. Vi är tvungna att erkänna detta faktum och 
ställa oss frågan: Quo vadis EU? Bör unionen vara europeisk eller 
eurasisk?81 

Under ett seminarium framhöll Malmström att hon är av helt motsatt åsikt och att många 

fördelar finns med ett turkiskt medlemskap i EU:  

Först och främst skulle det bevisa att EU inte är en kristen klubb. EU 
handlar om värden – om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och 
rättsstatens principer – inte om religion.  Ett demokratiskt, ekonomiskt och 
politiskt stabilt Turkiet skulle bli en oerhört betydelsefull brygga mellan 
Europa och den muslimska världen. Vidare skulle Turkiet kunna tjäna som 
förebild för övriga delar av Mellanöstern genom att visa att demokrati och 
islam går att förena.82 

Citatet visar att Malmström inte anser att religionsfrågan hör hemma i EU. Alla är välkomna, 

även de som av många uppfattas som annorlunda, på villkor att vissa principer respekteras. 

Hon anser att den europeiska identiteten bör baseras endast på de värden som finns i 

Köpenhamnskriterierna. Även detta citat visar att man vill använda Turkiet som verktyg för 

att uppnå EUs egna intressen om fred, säkerhet och dialog mellan Öst och Väst. Detta 

säkerhetstänkande och önskan att använda Turkiet som verktyg kommer ytterligare till uttryck 

genom detta citat:  

Turkiet har med sina grannländer en viktig roll att spela för stabiliteten i 
regionen och kan därför komma att bli en nyckel i kampen mot 
terrorismen. Genom sitt strategiska läge, sin tyngd och NATO-medlemskap 
kommer Turkiet att bli en viktig bricka i den europeiska utrikes och 
säkerhetspolitiken.83 

Malmström ser ett sammanslaget EU och Turkiet som en slags problemlösare där religion inte 

spelar någon som helst roll utom i den egenskap av brobyggare som hon tillskriver Turkiet. 

En annan av parlamentarikerna påpekar att  

De som uppger att Turkiet inte är europeiskt menar egentligen att det inte 
är kristet. Men varför ska detta vara ett kriterium? EU:s motto är enighet 
och mångfald. Vi försöker inte standardisera kulturer utan hitta sätt att 
samarbeta samtidigt som vi behåller våra olika språk, religioner osv. Att 
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acceptera en sekulariserad stat vars befolkning till stor del är islamisk 
skulle vara i enlighet med denna princip. 84 

Denna parlamentariker ser ett EU grundat på mångfald där kristendomen inte är det klister 

som håller samman EU-klubben. Mångfald ses istället som en fördel. Samtidigt vittnar många 

av debattinläggen i Europaparlamentet om att både supportrar och motståndare av Turkiet 

som EU-medlem anser att EUs värderingar är överlägsna Turkiets. Man vill förändra Turkiet 

genom att göra landet till en demokrati som respekterar demokratiska principer och mänskliga 

rättigheter. En av parlamentarikerna uttrycker det på följande sätt: ”Ett mer europeiskt Turkiet 

är bättre lämpat att diskutera och lösa problem och därför stöder jag Turkiets anslutning till 

EU helhjärtat”.85 Även detta citat ger uttryck för att man vill använda Turkiet som redskap 

för att tjäna sina egna utrikes- och säkerhetspolitiska intressen, samtidigt som det uttrycker 

Europas överlägsenhet. 

           Diskurserna från anhängarna av turkiskt EU-medlemskap bottnar till stor del i 

säkerhetstänkande. Ena delen av Europaparlamentet tillskriver både EU och Turkiet i 

egenskap av EU-medlem en roll av demokratispridare. Den andra delen ser en fara med att 

låta alltför annorlunda länder bli EU-medlemmar. Därför kan man identifiera två olika 

ekvivalenskedjor i Europaparlamentet grundade på deras inställning till turkiskt EU-

medlemskap. 

Europaparlamentets ekvivalenskedjor: 

Positiva till turkiskt medlemskap: europeisk identitet – ingen kristen klubb – sekulär – värden 

(ej kultur eller religion) – spridare av demokrati och mänskliga rättigheter – spridare av fred 

och säkerhet – problemlösare – mångfald 

Negativa till turkiskt medlemskap: europeisk identitet – kristet – homogenitet – gemensamma 

värderingar (religion) snarare än problemlösare - vi-känsla grundad på kultur och religion 
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4.3 Sveriges diskurs 

            I Sverige är alla riksdagspartier (innan Riksdagsvalet 2010) enade om att man bör få 

med Turkiet i EU-samarbetet. Sverige är det enda EU-land där alla partier representerade i 

parlamentet är positiva till turkiskt EU-medlemskap. Därför uteblir debatten i Sverige.86 

            Sverige hör alltså till den grupp av medlemsländer i EU som är mycket positiva till 

turkiskt medlemskap. Under Sveriges ordförandeskap i EU var Turkiet en viktig fråga och 

Sverige arbetade för att medlemsförhandlingarna skulle gå framåt.87 Under sin tid som 

Sveriges EU-minister framhöll Cecilia Malmström ofta att  

A Turkish membership would also add vitality and vibrancy to the EU. It 
would broaden and deepen the fundaments upon which the Union rests. 
And it would enrich our cultures and their diversity. It would also be an 
important building block in fostering mutual respect and understanding 
between East and West.88  

Detta citat vittnar om att Malmström ser EU som ett verktyg för att bygga bättre relationer 

med Öst genom att inkludera en bit av Öst i EU. Enligt Malmström skulle Turkiet även 

tillföra lite ”krydda” till Unionen i form av en ny kultur. Malmström kanske även önskar göra 

EU mer legitimt i folkets ögon genom att göra Turkiet till medlem. Genom brobyggandet 

mellan Öst och Väst tjänar en utvidgning säkerhetspolitiska syften som i förlängningen kan 

kopplas till en önskan att skydda EUs medborgare.  

            Malmström menar även att “the EU has an obligation to keep the door open - for 

obvious political, geostrategic, economic, cultural and moral reasons.” Malmström är heller 

inte sen att påpeka att:  

Turkey's EU integration has a decisively positive impact on the prospects 
for stability and security in the entire region of the Eastern Mediterranean 
and the Black Sea. It is located in South Eastern Europe - in the immediate 
neighbourhood of the most conflict-ridden area of our days, and a transit 
region for natural gas and oil.89 
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Malmström framhäver att EU har en viktig roll i att erbjuda en morot så att Turkiet kan bidra 

till att stabilisera den omkringliggande oroliga regionen. Samtidigt framhäver hon att turkiskt 

medlemskap även skulle tjäna EUs intressen genom att erbjuda en genomfart för olja och 

naturgas. Hon understryker således flera olika anledningar till att stödja Turkiets strävan att 

bli medlem i EU-klubben, såväl moraliska, ekonomiska, kulturella etc., men baktanken är 

alltid att Turkiet kommer att tjäna EUs intressen. 

            I ett annat tal meddelade hon att: 

Therefore, Sweden has a strong interest in the membership of Turkey, as 
should the EU as a whole. It would be the culmination of a long process of 
European modernisation for the country, including a deepening of the 
democratic system and full respect for human rights. Turkish membership 
would also improve prospects for stability in the entire region.90 

Citatet visar att Cecilia Malmström ser EU som en spridare av fred och modernisering. Man 

kan även tyda att hon anser att EU är överlägset Turkiet eftersom EU är modernt, 

demokratiskt, stabilt och respekterar mänskliga rättigheter till skillnad från Turkiet som ännu 

inte kommit lika långt.  

Vi har ett moraliskt ansvar att stödja reformkrafterna i Turkiet. Ett 
demokratiskt och ekonomiskt utvecklat Turkiet vore en framgång för alla 
[…] Det skulle också öka den regionala stabiliteten. Alternativet är att 
turkarna vänder sig från Europa och att istället nationalistiska, 
islamistiska och antidemokratiska krafter tar över. Det kan få förödande 
konsekvenser för hela regionen.91 

Enligt Malmström har EU alltså ett ansvar att se till att Turkiet utvecklas i demokratisk 

riktning och hon visar en rädsla för vad som kan hända om EU vänder Turkiet ryggen. Man 

kan ana att Malmström anser det vara en fördel att på EUs sida ha ett muslimskt land, som är 

mer utvecklat på en lång rad punkter än andra muslimska länder i dessa tider av islamistisk 

terrorism. På grund av kommunikationsproblem mellan Västvärlden och Mellanöstern menar 

hon att det är positivt att ha ett muslimskt men ändå sekulariserat medlemsland som kan agera 

kommunikationskanal och tolk mellan kristna och muslimer.  

                                                             
90 Malmström, Cecilia, 4 februari 2009, A Swedish vision for Europe.  
91 Malmström, Cecilia, 11 november 2006, Vänd inte Turkiet ryggen. 



 

 

29 

            Även Carl Bildt, Sveriges utrikesminister, är en ivrig anhängare av turkiskt 

medlemskap: ”Ett framtida EU med Turkiet som medlemsland skulle ge oss ett starkare, mer 

dynamiskt Europa. Inte minst skulle Europas tyngd i världen stärkas väsentligt.”92 

            Citatet visar att Carl Bildt vill använda Turkiet som ett verktyg för att i längden tjäna 

EUs intressen. Bildt vill använda Turkiet för att ge EU en starkare röst i världspolitiken. Här 

handlar det helt klart om en europeisk identitet baserad på problemlösning enligt Sjursens 

idealtyper. Carl Bildt framhäver precis som Malmström att turkiskt medlemskap innebär ett 

starkare EU och att det handlar om att bygga broar:  

Jag tror att ett EU med Turkiet som medlem blir mer dynamiskt ekonomiskt 
och starkare politiskt. Jag tycker också det är mycket viktigt att visa att det 
europeiska samarbetet handlar om att bygga broar mellan nationer, 
kulturer och religioner i vår del av världen.93 

 I ett av sina tal säger Bildt till och med rakt ut att “the European Union is about the 

promotion of peace and prosperity - in our own countries, on our own tip of the vast Eurasian 

landmass and in the wider world.”94 Därför håller Bildt inte alls med de medlemsländer som 

önskar ”slow down or perhaps even stop the [enlargement] process altogether.”95 Inte heller 

håller han med dem som menar att det finns ett behov av att ”define the borders of Europe. 

And to draw these borders as close to the present borders of the European Union as 

possible.”96 Han menar att definiera Europas gränser skulle betyda 

“slamming the doors in the face of some for whom the magnetism of 
Europe remains a major driving force for profound political and economic 
reforms. It means telling them to go elsewhere. And that means doing 
things differently also in terms of the evolution of their societies.”97  

Han menar att andra krafter än demokratiska då riskerar att ta över och att kartlinjer då inte 

kan skydda oss från dessa.98 Istället för att riskera att Turkiet vänder ryggen åt västerländska 

värderingar anser han det bättre att erbjuda Turkiet fullvärdigt medlemskap i EU. 

            Fredrik Reinfeldt besökte i april 2009 staden Kulu i Turkiet. I sitt anförande framhäver 

Reinfeldt vikten av att relationerna mellan Sverige och Turkiet fortsätter att utvecklas men 
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även att relationerna mellan Turkiet och ”det Europa våra bägge länder tillhör” och i 

synnerhet att relationerna mellan EU och Turkiet stärks. Talet avslutas med att i likhet med 

Malmström påpeka att EU och Turkiet behöver varandra och att han därför stöder ett turkiskt 

EU-medlemskap. Han menar att 

Turkiet är en sekulär demokrati som hör hemma i Europa. Turkiet för 
samman Öst och Väst och har unika förutsättningar att förena olika 
kulturer med varandra. Det har EU inte råd att förbise. 

Vad Kulu betytt för Sverige utgör ett viktigt och levande exempel på vad 
Turkiet har att erbjuda vår europeiska gemenskap. I att bidra till stabilitet 
och välfärd, berika våra kulturer och dess mångfald. I att skapa 
förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse.99 

            Reinfeldt vill bygga ut gamla broar mellan Sverige och Turkiet till att omfatta även 

EU och Turkiet. Han anspelar på Sveriges forna och nutida band till Turkiet. Turkiet tillhör 

utan tvekan Europa enligt Reinfeldt och i likhet med Malmström framhäver han att Turkiet 

skulle berika EU. Dessutom framhåller även Reinfeldt fördelarna med brobyggandet. För 

honom handlar Turkiets EU-medlemskap om brobyggande och berikande av kulturer. Han 

påpekar även att Turkiet är en sekulär stat. Detta kan man tolka som att kristendomen 

verkligen släppt sitt historiska grepp om Sverige som nu identifierar sig och Europa som 

sekulära och som till och med är redo att släppa in den gamle den Andre. 

Utan utvidgningen skulle inte Europa vara vad det är. Utan fortsatt 
utvidgning riskerar vi att hotas av instabilitet på vår egen kontinent. För 
utvidgningen är vårt viktigaste strategiska verktyg för att sprida de värden 
som europasamarbetet vilar på. Vi har rivit en mur i Europa. Nu skall vi 
inte bygga en ny mot Turkiet eller andra europeiska länder.100  

Detta citat vittnar om att Reinfeldt ser det som oerhört viktigt att utvidgningen fortskrider. Att 

EU måste bygga broar istället för murar. Precis som Cecilia Malmström påstår alltså Reinfeldt 

att Turkiet har förmågan att förena olika kulturer och att det vore ett misstag av EU att inte ta 

vara på denna möjlighet. För Reinfeldt har ”de värden som europasamarbetet vilar på” inte 

något med kultur, religion eller andra starka identitetsbärande faktorer att göra utan EU 

baseras på de mer svaga värderingar som återfinns i Köpenhamnskriterierna. 

            Sveriges ekvivalenskedja: europeisk identitet – brobyggare mellan civilisationer – 

spridare av demokrati och mänskliga rättigheter – kulturell och religiös mångfald – ingen 
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kristen gemenskap – sekularism – baserad på de värden som återfinns i 

Köpenhamnskriterierna – problemlösning 

 

4.4 Frankrikes diskurs101 

Frankrikes nuvarande president, Nicolas Sarkozy, hyser starkt motstånd till ett turkiskt EU-

medlemskap.102 Icke desto mindre nämner ofta Sarkozy att Turkiet är en viktig partner: ”La 

Turquie, c’est un très grand pays allié de l’Europe, allié des États-Unis. Elle doit rester un 

partenaire privilégiée.”103(1) Sarkozy talar om att Turkiet är en viktig stat för Europa 

samtidigt som han framhäver Turkiets storlek. Hänvisningen till Turkiet som en stor stat kan 

tolkas på olika sätt: dels som att Sarkozy anser att Turkiet är en betydelsefull stat, dels att han 

syftar på det stora antalet turkiska invånare som skulle medföra stor makt i form av 

exempelvis ett betydande antal ledamöter i Europaparlamentet. I förlängningen kan detta 

tolkas som att Sarkozy är rädd att Frankrike ska mista en del av sitt inflytande i EU. Frankrike 

pekas ibland ut för att vara ett land som värnar om sitt inflytande i världen och som längtar 

tillbaka till sin storhetstid. 

J’ajoute que la Turquie est en Asie Mineure, elle n’est pas en Europe, la 
place de la Turquie n’est pas à l’intérieur de l’Union Européenne même si 
l’Union Européenne doit définir des relations privilégiées avec la Turquie. 
Faisons avec elle un marché commun économique mais n’intégrons pas la 
Turquie parce que l’Europe, pardon de le rappeler, c’est fait pour les états 
européens.104 (2) 

Det geografiska argumentet är vanligt förekommande hos aktörer som motsätter sig ett 

turkiskt medlemskap i EU, så även i Frankrikes diskurs. Diskurser om att Turkiet är en del av 

Asien och inte Europa visar att EU inte kan utvidgas hur långt som helst utan att gränsen 

måste dras någonstans, och att denna gräns lämpligtvis dras vid Turkiet. Argumentet att 

Turkiet inte ligger inom det territorium som vanligtvis uppfattas som Europa kan även tolkas 

som ett argument baserat på religion och kultur. Turkiet är ett land med en stor muslimsk 

befolkning och uppfattas därmed som antingen ett hot mot EU eller som alltför annorlunda 

jämfört med Europa som i hög grad fått sin identitet formad av kristendomen.             

                                                             
101 I detta avsnitt förekommer citat på franska. Översättningen av dessa finns i Bilaga 1. Efter varje citat finns en 
siffra inom parentes som hänvisar till översättningen i bilagan med samma siffra. 
102Sveriges Television [online], 15 december 2004. 
103Sarkozy, Nicolas 5 april 2009. Nicolas Sarkozys’oppose à Obama sur la Turquie. 
104 Sarkozy, Nicolas 23 juni 2009, Sarkozy et la Turquie. 
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            Sarkozy förklarar att han inte har något emot en överenskommelse och en gemensam 

marknad med Turkiet, men för Sarkozy är Turkiets integrering i EU-samarbetet omöjlig. 

Sarkozy ställer en motfråga till en av sina intervjuare: ”Who wants integration of Turkey in 

Europe? Those who don’t want a political Europe, that’s who!” Sarkozy förklarar att ”I 

believe in political union. I believe in political Europe. I believe in the Europe of integration. 

I believe in a Europe where we have the economy, culture and political union altogether.”105 

Sarkozys önskan att bygga Europa på värderingar som kultur och religion kommer till uttryck 

även i detta citat: 

Le moment est venu d'engager un réflexion à 27 pour dire : qu'est-ce que 
c'est que l'Europe ? C'est quels critères l'Europe ? Sur quels principes elle 
se définit ? [...] L'Europe, ce n'est pas que la monnaie, ce n'est pas que la 
discipline budgétaire, ce n'est pas que le droit de la concurrence, ce n'est 
pas que des frontières, ce n'est pas que la pondération des votes. L'Europe, 
c'est un projet de civilisation.106 (3) 
 

 Ett ofta återkommande argument i Sarkozys diskurs är, som vi har sett, att Turkiet inte är en 

del av den Europeiska kontinenten utan att landet tillhör Asien. Exemplet ovanför visar även 

att Sarkozy har en essentialistisk syn på den europeiska identiteten; han vill skapa 

samhörighet inom Europa genom att bygga EU på kultur. Europa är ett civilisationsprojekt 

och därför är det omöjligt att inkludera Turkiet eftersom detta land är annorlunda jämfört med 

de nuvarande medlemsländerna i EU. För Sarkozy tillhör Turkiet fortfarande den Andre utan 

möjlighet att någonsin bli en del av oss.  

            Sarkozy fruktar att en ohämmad utvidgning försvagar Europa: ”Il faut que l’[Europe] 

cesse de se diluer dans un élargissement sans fin. […] il faut que l’Europe ait des frontières. 

Il faut que l’Europe ait des limites.”107 (4) Sarkozy framhäver sedan igen att Turkiet ska ha ett 

priveligierat partnerskap med EU, men att slutmålet inte ska vara medlemskap. Sarkozy 

påpekar än en gång att Turkiet är en vän sedan lång tid tillbaka. Han fyller i att vänner inte 

ljuger för varandra. Därför bör man inte lova Turkiet att de en dag ska upptas i EU-klubben. 

”Je ne souhaite pas que l’Europe soit une forteresse. Je ne souhaite pas que l’Europe se 

replie sur elle-même. Ce serait nier la nature même de l’Europe.”108 (5) Sarkozy framhäver 

att Europa idag är vad det är tack vare alla olika kulturer och språk som återfinns på 

                                                             
105 Sarkozy, Nicolas 16 maj 2008, Sarkozy talks Turkey. 
106 Sarkozy, Nicolas, 2 juli 2007, L’Europe a besoin d’une nouvelle Renaissance. 
107 Sarkozy, Nicolas 5 maj 2009, La France et l’Europe. 
108 Nicolas Sarkozy. 5 maj 2009, La France et l’Europe. 
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kontinenten med samma namn. Han säger att Europa är Europa ”parce que il y a l’héritage 

universel de la Grèce et de Rome, parce qu’il y a l’héritage de la chrétienté dont nous 

n’avons pas à nous excuser.”109 (6) Citatet ovan visar att till skillnad från Sverige tillerkänner 

Frankrike kristendomen en stor betydelse i Europa. Sarkozy känner att trots mångfalden på 

den europeiska kontinenten så finns ett kulturellt, historiskt och religiöst klister som håller 

samman Europas länder. Med denna utgångspunkt kan man lätt förstå Sarkozys rädsla att låta 

Turkiet bli en fullvärdig medlem av EU. Detta annorlunda land skulle späda ut det europeiska 

klistret och på så sätt försvaga det. 

            Frankrikes premiärminister François Fillons diskurs närmar sig ibland Sveriges. Precis 

som Sverige talar han om att Frankrikes eller EUs ambitioner att bidra till en bättre värld 

genom att marknadsföra EUs civilisationsmodell samt att Europa får en högre röst i 

världspolitiken. Men för att göra detta behöver man ett politiskt EU, inte endast ett 

ekonomiskt och härmed kan Turkiet inte bli medlem. Fillon vill ge Frankrike mer att säga till 

om genom att använda EU. Genom EU kan Frankrike hävda sig.  

            Fillon framhäver att Turkiet är en värdefull vän men understryker samtidigt att Turkiet 

befinner sig mittemellan Europa och Asien. Han pekar på de många viktiga relationer som 

Frankrike har med Turkiet, speciellt ekonomiska. Dessa skulle onekligen gynnas av Turkiets 

medlemskap i EU och därmed dess integrering i EUs interna marknad. Fillon pekar även på 

att de inom ganska många domäner delar samma syn, t.ex. ekonomi samt demokratiska 

reformer. Men för Fillon är skillnaderna fortfarande viktigare än likheterna och Turkiets 

medlemskap blir på dessa grunder omöjligt. Detta visar att Fillon delar Sarkozys åsikt att 

Turkiet inte hör hemma i Europa och därmed inte heller i EU. Båda understryker att Turkiet är 

en mycket viktig partner för Frankrike medan de i nästa andetag påpekar att Turkiet inte är ett 

europeiskt land.110  

            Valéry Giscard d’Estaing tillhör visserligen inte den nuvarande franska regeringen 

men jag ska trots det ta med några citat av honom i uppsatsen. d’Estaing är en ledande 

europeisk politiker som haft en lång politisk karriär i Frankrike. Han var även ordförande i 

EUs reformkonvent111 (dvs. framtidskonventet om en ny konstitution för EU.) 112 Dessutom 

                                                             
109 Nicolas Sarkozy. 5 maj 2009, La France et l’Europe. 
110 Francois Fillon, 9 oktober 2009, Intervention de François Fillon aux rencontres économiques franco-turques. 
111 Svenska Dagbladet [Online], 20 september 2004, Turkiet svår nöt att knäcka för EU. 
112 Holm, Ulla i Arvidsson, Håkan, & Persson, Hans-Åke (red.), 2003, s.184. 
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har jag under skrivprocessens gång sett att hans uttalanden ofta citeras. Därför vore det synd 

att gå miste om hans uttalanden i en uppsats som denna. D’Estaing är känd för att göra ganska 

vassa uttalanden om Turkiet i en EU-kontext. 

            Precis som Sarkozy påpekar d’Estaing att Turkiet är ett viktigt land för Europa : ”La 

Turquie est un pays proche de l'Europe, un pays important, qui a une véritable élite, mais ce 

n'est pas un pays européen”113 (7) och framhäver samtidigt att ”Sa capitale n'est pas en 

Europe, elle a 95 % de sa population hors d'Europe, ce n'est pas un pays européen.” (8) 

Turkiet tillhör inte Europa och d’Estaing påstår till och med att turkiskt medlemskap skulle 

innebära ”la fin de l'Union européenne.” (9)  Precis som Sarkozy hävdar han att de som vill få 

med Turkiet i EU är de som är motståndare av den europeiska integrationen. ”ceux qui ont le 

plus poussé à l'élargissement en direction de la Turquie sont les adversaires de l'Union 

européenne.” (10) Med detta menas att integrationen skulle stöta på hinder i och med Turkiets 

medlemskap. EUs system skulle bli skört och instabilt och därmed skulle hela EU-projektet 

reduceras till ”une espèce de zone de libre-échange commune à l'Europe et au Proche-

Orient.” (11) d’Estaing visar även en rädsla inför den makt Turkiet skulle få vid ett 

medlemskap. På grund av sin stora befolkning skulle Turkiet bli ett av de största länderna i 

EU och med detta kommer stor makt i Europaparlamentet och Ministerrådet vid omröstning. I 

likhet med Sarkozy är han rädd att utvidgningsprocessen som aldrig verkar ta slut försvagar 

EU.  

            Förutom ovanstående orsaker menar d’Estaing att turkiskt medlemskap är uteslutet för 

att detta land har ”une autre culture, une autre approche, un autre mode de vie” (12) i 

jämförelse med de länder som redan är medlemmar. För d’Estaing är det således omöjligt att 

se Turkiet upptagen som medlem i Unionen. Landet är alltför annorlunda mot Europa och 

pekar på de kulturella faktorerna samtidigt som han gör gällande att Turkiet inte ligger i 

Europa. 

Frankrikes ekvivalenskedja: europeisk identitet – byggs på kristna värderingar – sekularism – 

delad historia och kultur – homogenitet – starkt EU omöjliggör alltför omfattande mångfald – 

ingen fästning men ändå en exklusiv gemenskap     

                                                             
113 D’Estaings citat kommer från:  d'Estaing, Valéry Giscard, ''Pour ou contre l'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne'' dans Le Monde (9 november 2002). 
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Frankrikes ekvivalenskedja är alltså annorlunda jämfört med den svenska. Frankrike ser ett 

EU som är baserat på kulturella och religiösa värden. 

 

5. Analys 

Jag ska i följande avsnitt infoga diskurserna i Sjursens tabell för att på detta sätt strukturera 

materialet och för att identifiera vad de olika diskurserna präglas av. Men redan genom 

ekvivalenskedjorna har jag visat att olika aktörer ger olika innebörd till mästersignifikanten 

europeisk identitet. I den diskursiva kamp som pågår knyts en rad olika knuttecken samman 

med europeisk identitet. Som visats överensstämmer motståndarnas respektive supportrarnas 

ekvivalenskedjor mycket bra på nationell respektive övernationell nivå, dvs. de inkluderande 

respektive exkluderande diskurserna framhäver i stort sett samma argument på såväl nationell 

som på övernationell nivå.  

            Ovanstående avsnitt visar att den europeiska identiteten är kluven i huvudsakligen två 

delar. En del vill att EU ska vara en kristen klubb och lägger således stor vikt vid gemensam 

kultur, traditioner och värderingar (alltså en essentialistisk hållning). Den andra delen lägger 

ingen betydelse i ländernas religionstillhörighet utan fokuserar mer på en gemenskap baserad 

på rättigheter, säkerhet och problemlösning.  

            Genom att applicera Sjursens tabell på Kommissionens diskurs framgår att denna 

präglas av både en problemlösande och en rättighetsbaserad karaktär. Olli Rehn påpekar ju 

gång på gång vikten av att Turkiet blir medlem i EU för att bygga broar mellan Öst och Väst. 

Detta är den problemlösande aspekten, man vill genom brobyggandet säkra sina egna 

intressen om säkerhet, en stabil region osv. Precis som i Sveriges fall präglas alltså 

Kommissionens diskurs av säkerhetstänkande och egenintresse. Samtidigt framhåller Rehn att 

EU är en spridare av demokrati samt att demokratin skulle säkerställas i Turkiet genom EU-

medlemskap, vilket visar att även demokratiska processer är en viktig aspekt av den 

europeiska identiteten. Till skillnad från Frankrike nämner Kommissionen inte att Turkiets 

annorlundahet skulle vara något negativt. Kommissionen ser alltså ett EU byggt på 

Köpenhamnskriterierna vilka inte nämner något om religion eller kultur. Detta innebär att 

klistret som håller samman EU är av det svagare slaget eftersom man inte ser behov av det 

starkare klistret bestående av gemensam kultur och religion etc. 
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            Kommissionens ser alltså en europeisk identitet byggs på en blandning av 

problemlösande och rättighetsbaserade aspekter enligt Sjursens tabell. Sjursens tabell 

innehåller idealtyper och Kommissionens syn på den europeiska identiteten stämmer inte 

exakt överens med idealtyperna, men inte desto mindre återfinns flera element. 

            Den aktör som ger den mest splittrade diskursen är Europaparlamentet. Här finns både 

motståndare och anhängare av idén om Turkiet i EU och här återfinns alla tre kategorier från 

Sjursens tabell. De som framkommer tydligast är dock den problemlösande respektive den 

värderingsbaserade aspekten. Genom att ge den europeiska identiteten en problemlösande 

karaktär vill vissa ledamöter legitimera turkiskt medlemskap eftersom detta skulle tjäna EUs 

egna strategiska intressen samt att Turkiet skulle kunna agera tolk mellan västvärlden och den 

muslimska världen. Man vill bygga fred och säkerhet i regionen runt Turkiet samtidigt som en 

bro byggs mellan Väst och den muslimska världen. Men som en förlängning framkommer 

även en rättighetsbaserad diskurs i vilken man önskar se ett demokratiskt styrelsesätt och 

respekt för mänskliga rättigheter i Turkiet. Rättigheter är därför också en viktig del av den 

europeiska identiteten enligt vissa Europaparlamentariker. Mångfald ses inte som ett hinder 

utan snarare som en tillgång. Den värderingsbaserade aspekten gör gällande att den 

europeiska identiteten ska baseras på gemensam kultur precis som i Frankrikes diskurs. 

Därför passar Turkiet inte in. ”Kristendom” och ”islam” är ofta återkommande termer i 

Europaparlamentets värderingsbaserade diskurs.  

            Det som genomsyrar den svenska debatten (eller snarare icke-debatten) om Turkiets 

medlemskap är den senares egenskap av brobyggare mellan Väst och Öst, mellan kristendom 

och islam. Detta kan man tolka som att kristendomen verkligen släppt sitt historiska grepp om 

Sverige. På så sätt identifierar Sverige både sig självt och EU som sekulära och man är till och 

med redo att släppa in den Andre i gemenskapen. Sverige understryker ofta i sin diskurs att 

EU är ett slags verktyg för att sprida demokrati och mänskliga rättigheter. Utvidgningen 

måste, enligt Sverige, fortskrida eftersom den är en sådan succé. Den demokratiserar och 

moderniserar samtidigt som den ger EU en högre röst i världspolitiken. 

            Genom Sjursens tabell kan man se att Sveriges diskurs om den europeiska identiteten 

är en blandning av en rättighetsbaserad och en problemlösande karaktär. Man talar om 

geostrategiska intressen, demokrati och mänskliga rättigheter, rädslan att islamska makter och 

värderingar vänder hela reformprocessen i Turkiet osv. Man vill sprida demokrati och 



 

 

37 

mänskliga rättigheter genom att anta Turkiet som EU-medlem samtidigt som man tänker 

använda detta land som problemlösare i EUs relation till den muslimska världen. I Sveriges 

fall lägger man alltså tvärtemot Frankrike och en del av Europaparlamentet fokus på EUs 

kapacitet att sprida demokrati och mänskliga rättigheter samt dess förmåga att bygga broar 

mellan Väst och den muslimska världen. Man vill använda EU för att uppnå sina intressen. 

För Sveriges är alltså den europeiska identiteten av en starkt problemlösande karaktär som 

även har rättighetsbaserade inslag. Dessa överlappar dock till stor del varandra. 

            Frankrikes diskurs genomsyras av att man vill ha ett EU som är baserat på 

gemensamma kulturella drag. Turkiet tillhör inte Europa på vare sig det geografiska eller det 

kulturella planet. Man vill undvika att utvidga EU i alltför hög grad eftersom alltför stor 

heterogenitet skulle försvaga EU och späda ut det europeiska. Man vill alltså att EU-

medlemmar ska känna en slags gemenskap och sammanhållning baserad på gemensam kultur 

och historia. En stor skillnad mellan Frankrikes och Sveriges diskurs är att franska politiker 

ibland nämner kristendomen i en Europakontext i sina tal. Detta är ganska anmärkningsvärt 

eftersom Frankrike är stolt över sin ”laïcité”. I de texter som undersökts för Sveriges räkning 

nämns inte kristendomen en enda gång. Genom att kategorisera Frankrikes diskurs i Sjursens 

tabell framgår att diskurserna präglas av värderingsbaserade anledningar till att inte inkludera 

Turkiet. Man refererar till Turkiet som ”annorlunda” vilket visar att man inte tycker att 

Turkiet passar in i den europeiska identiteten samtidigt som man visar att EU bör vara något 

mer än endast en problemlösande och en rättighetsbaserad organisation. Sarkozy och 

d’Estaing säger ju explicit att man vill att EU ska vara en politisk union, dvs. något mer än en 

ekonomisk union. Därmed ska även den europeiska identiteten vara av det tjockare slaget, 

dvs. den ska inte endast baseras på rättigheter och problemlösning utan även kultur och en vi-

känsla. 

           I den diskursordning som legat till bas för denna undersökning har jag med hjälp av 

ekvivalenskedjor identifierat olika tecken som knyts till mästersignifikanten europeisk 

identitet. Dessutom har jag identifierat huvudsakligen två olika diskurser om den europeiska 

identiteten med hjälp av Sjursens idealtyper. Den ena är ganska entydig: europeisk identitet 

som värderingsbaserad (gemensam kultur, religion etc). Den andra diskursen som identifierats 

är en blandning av problemlösande och rättighetsbaserad karaktär. 
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6. Slutsatser 

            Att Turkiet nu önskar upptas som medlem i EU resulterar i oförenliga diskurser och 

uppfattningar om den europeiska identiteten och om Turkiet. De som länge betraktats som de 

vill nu istället bli betraktade som oss genom EU-medlemskap. Att den europeiska identiteten 

är så pass svag borde ju vara fördelaktigt för integreringen av Turkiet i EU. I och med att den 

europeiska identiteten är så pass svag borde Turkiet teoretiskt sett kunna integreras ganska 

snabbt och lätt. Men bilden av Turkiet som den Andra sitter för hårt etsad i många européers 

minne. Turkiet har i egenskap av européernas gemensamma fiende bidragit till att forma den 

europeiska identiteten.  Genom strider mot muslimer och turkar under historiens gång 

identifierar européerna Turkiet med allt vad Europa inte är och denna bild har hamrats in i 

européernas minne. Vidare har kristendomen varit en betydelsefull beståndsdel i utformandet 

av den europeiska identiteten eftersom det är en av de få faktorer som européerna faktiskt har 

gemensamt. Kristendomens makt över Europa har nu kraftigt försvagats men bilden av den 

turkiska andra finns inte desto mindre kvar. Majoriteten av Turkiets befolkning består av 

muslimer och detta är onekligen betydelsefullt för hur européer uppfattar landet. Religions-

frågan är dock mycket känslig och Kommissionen undviker att beröra den vilket kan uppfattas 

som att Kommissionen stoppar huvudet i sanden angående denna fråga.  Även om Europa 

idag är av sekulär natur förblir religion något som engagerar. Genom att Kommissionen 

ignorerar detta visar man endast att man inte bryr sig om EU-medborgarnas uppfattningar 

vilket knappast bidrar till att reducera EUs demokratiska underskott. 

            Identitetsskapande är en pågående process. Om Turkiet en dag blir medlem i EU 

kommer detta ha en stor inverkan på den europeiska identiteten. Turkiskt EU-medlemskap 

kommer även att ha en stor inverkan på Turkiets identitet. Diskurser om Turkiet i resten av 

världen kommer också att förändras eftersom Turkiet genom medlemskap kommer att ha 

bevisat sin tillhörighet till Väst. Detta är en bekräftelse på hur föränderliga identiteter och 

diskurser om identiteter är.  

            Undersökningen och ekvivalenskedjorna har visat att man ännu är långt ifrån att enas 

om vad den europeiska identiteten ska bestå av. Genom Sjursens idealtyper har i huvudsak två 

olika europeiska identiteter identifierats: en värderingsbaserad och en problemlösande med 

rättighetsbaserade inslag. Den diskursiva kampen kommer att fortsätta och olika aktörer 

kommer att fortsätta knyta olika tecken till den mästersignifikanten ”europeisk identitet”. Men 
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att man bjudit in Turkiet att medlemsförhandla är onekligen en historik händelse eftersom 

Europa länge talat om Turkiet som den Andra. Endast framtiden kan visa hur den diskursiva 

kampen om det europeiska slutar. 

            När vi sett utgången av medlemskapsförhandlingarna som pågår finns uppslag för nya 

uppsatser. Frågeställningar som vilka konsekvenser Turkiets medlemskap eller icke-

medlemskap fått på den europeiska identiteten och vilka följder medlemskap eller icke-

medlemskap haft på den turkiska identiteten skulle vara intressanta frågeställningar för 

framtida uppsatser. 
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Bilaga 1 

Översättning av franska citat 

1. Turkiet är ett stort land, allierad med Europa och allierad med USA. Turkiet måste 

fortsätta vara en privilegierad partner. 

2. Jag tillägger att Turkiet ligger i Mindre Asien, landet ligger inte i Europa, Turkiets 

plats är inte inom Europeiska Unionen även om EU måste utarbeta privilegierade 

förbindelser med Turkiet. Låt oss göra en gemensam ekonomisk marknad med Turkiet 

men vi ska inte integrera Turkiet därför att Europa, ursäkta upprepningen, det är för 

europeiska stater. 

3. Det är dags att vi 27 medlemsstater inleder reflektioner för att svara på: vad är 

Europa?  Vilka kriterier är Europa? På vilka principer definieras Europa? […] Europa, 

det är inte bara valutan, det är inte bara budgetdisciplin, det är inte bara 

konkurrensrätt, det är inte bara gränser, det är inte bara röstviktning. Europa är ett 

civilisationsprojekt. 

4. Europa måste sluta försvagas genom en utvidgningsprocess utan slut. (…) Europa 

måste ha gränser. Europa måste vara avgränsat.  

5. Jag vill inte att Europa ska vara en fästning. Jag vill inte att Europa försjunker i sig 

själv. Det skulle vara att förneka Europas natur. 

6. Därför att vi har Greklands och Roms universella arv, därför att vi har det kristna arvet 

som vi inte ska ursäkta oss för. 

7. Turkiet är ett land nära Europa, ett viktigt land som har en verklig elit, men det är inte 

ett europeiskt land. 

8. Dess huvudstad ligger inte i Europa, 95 % av dess befolkning finns utanför Europa, 

det är inte ett europeiskt land. 

9. Slutet för Europeiska Unionen. 

10. De som mest har drivit på för att utvidgningen ska inkludera Turkiet är de som är 

motståndare till den Europeiska unionen. 

11. En sorts gemensam frihandelszon för Europa och Mellanöstern. 

12. En annan kultur, ett annat tillvägagångssätt, ett annat levnadssätt. 
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