
 

 

 

Institutionen för statsvetenskap 

Den svävande identiteten 
En kvalitativ studie av identitetskonstruktionen i 

samband med debatten om det polska och turkiska 

medlemskapet i Europeiska unionen 
 

Kandidatuppsats i statsvetenskap 

HT 2013 

Therese Lilja Ericsson 

Handledare: Martin Nilsson 



  
 

i 
 

Abstract 

This thesis aims to analyze the similarities and differences in how identity is constructed 

by the European Commission, the Council of Ministers and the European Parliament 

regarding the Polish membership and the potential Turkish membership of the European 

Union. The construction of identity is analyzed through a social constructivist 

perspective where identity is constructed by distinguishing ”us” from ”them”. The 

research metod used is a qualitative text analysis. The arguments of identity are taken 

from the Commission’s and the Council’s documents, as well as from the debates of the 

European Parliament. The arguments of identity refer to the official accession criterias 

of the European Union, as well as to inofficial criterias formulated by the members of 

the European Parliament. Arguments used are for example that Polish and Turkish 

standards are not the same as the European standard, that the European norms need to 

be integrated into the Polish and Turkish constitutions and that Poland and Turkey are 

too poor to become members of the European Union. The result also shows that the 

construction of a European identity built on a common culture has had the greatest 

impact in the European Parliament and the European Commission. 
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1 Inledning 
 

Turkey’s entry would kill the very idea of European integration.[…] It would be a 

fatal blow to the very notion of European identity.1 

 

- Nicolas Sarkozy 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

När den Europeiska ekonomiska gemenskapen bildades på femtiotalet låg idén om 

Europa för första gången till grund för en politisk institution. Så småningom upphörde 

idén om Europa att bara vara en kulturell modell och blev istället verklighet. Denna 

verklighets identitet har sedan dess varit skiftande och idén om Europa har ingått i en 

rad olika identitetsprojekt. Fram till 1989 var Europas identitet dock beständig då 

kommunismen hotade i öst. Denna fiendebild har försvunnit och enligt Delanty pågår 

istället ett försök att hitta en ny fiendebild som Europa kan samlas kring i en multipolär 

värld. Europa har formats av kristendom och tjugohundratalets stora ödefråga är nu om 

den europeiska identiteten kan förenas med en muslimsk identitet, på samma sätt som 

den östeuropeiska identiteten införlivades för drygt tjugo år sedan. Diskursen om 

Europa är därmed motstridig eftersom den inte bara innefattar samhörighet och 

tillhörighet, utan också normer för uteslutning som ligger till grund för konstruerandet 

av skillnader.2 

 

Sedan 1952, då Kol- och stålunionen bildades, har EU växt från dåvarande sex 

medlemmar till nuvarande 28 medlemmar. År 2004, det femte utvidgningstillfället, 

skiljde sig radikalt från de tidigare tillfällena då antalet länder som anslöt till EU år 

2004 var betydligt fler än vid något tidigare anslutningstillfälle.3 De anslutande forna 

öst- och centraleuropeiska länderna var dessutom mindre ekonomiskt utvecklade än 

tidigare anslutande länder. Detta resulterade i en svängande opinion i de länder som då 

redan var medlemmar och stödet varierade stort mellan de olika medlemsländerna. 

Bland de negativt inställda medlemsländerna nämndes ofta rädslan för massinvandring 

av billig arbetskraft, rädslan för ökad organiserad brottslighet, negativa ekonomiska 

                                                 
1 Sarkozy, Nicolas. Citerad i Macmillan, Catherine. Which Identity for the EU? Implications Of and For 

Turkey’s Accession. e-International relations. 2010-03-21. 
2 Delanty, Gerard. Europa – idé, identitet, verklighet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 1996, 13, 155, 

175f, 187.  
3 Regeringen. Milstolpar i EU:s utvidgning. 2011. Ds 2003:28. Kandidatländernas anslutning till den 

Europeiska unionen. 2003, 19ff.  
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effekter för det egna landet, att det egna landet mister inflytande i EU samt att EU som 

institution får svårare att fatta beslut.4 

 

Turkiet har sedan 1963 haft ett associationsavtal med EU, och har länge haft siktet 

inställt på ett EU-medlemskap. Trots att det under EU:s toppmöte i Helsingfors 1999 

fastslogs att ”Turkiet är ett kandidatland som ska bli medlem i unionen när det uppfyller 

samma kriterier som de övriga kandidatländerna” har detta fortfarande inte realiserats.5  

I december 1991 undertecknade Polen ett Europaavtal, liknande det associeringsavtal 

som Turkiet undertecknat nästan trettio år tidigare. 1994 lämnade Polen in sin ansökan 

om medlemskap. Kommissionen rekommenderade att ansökningsförhandlingarna med 

Polen skulle öppnas i juli 1997. Den 1 maj 2004 blev Polen fullvärdig medlem av 

Europeiska unionen.6 

 

Åsa Lundgren har tidigare forskat om det demokratibistånd som EU givit till Turkiet 

och Polen. Jämförelsen dessa länder emellan motiverades i Lundgrens fall av hur det 

kan komma sig att två länder behandlas så olika trots att de båda är/var associerade 

medlemmar i unionen och trots att de båda har definierats som europeiska stater. 

Lundgren konstaterar att biståndet till Polen varit mångdubbelt större och därtill mycket 

bredare och mer genomtänkt än stödet till Turkiet. Avhandlingen fokuserar dock endast 

på intressen och drivkrafter ur ett EU-perspektiv.7 Därmed är det intressant att 

ytterligare problematisera förhållandet EU och Polen/Turkiet fem-tio år senare och inte 

endast utifrån EU:s perspektiv, utan också utifrån ministerrådets statliga perspektiv och 

Europaparlamentets ideologiska perspektiv. Ovanstående är dessutom inte endast 

intressant ur en demokratibiståndssynpunkt, utan också ur ett medlemskapsperspektiv. 

Hur kommer det sig att Turkiet aldrig får sitt fulla medlemskap? Eftersom det kan 

tänkas att utvidgningen mot öst föregicks av liknande diskussioner som i fallet Turkiet 

kan Polen komma att bilda en god jämförelsepunkt när det gäller 

identitetskonstruktionen i EU:s institutioner. 

                                                 
4 Bengtsson, Rikard. Historisk brytpunkt i Europa – EU:s utvidgning. Stockholm: SNS Förlag, 2004, 29, 

81, 85-90, 146. 
5 Karlsson, Ingmar. Europa och turken – Betraktelser kring en komplicerad relation. Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, 2007, 7f, 83. 
6 Bengtsson, 27ff. Podraza, Andrzej. EU Eastern Enlargement and Poland. I The Eastern Enlargement of 

the European Union – Efforts and Obstacles on the Way to Membership, Anselm Skuhra (red.). 

Innsbruck: Studien Verlag, 2005, 31-34. 
7 Lundgren, Åsa. Europeisk identitetspolitik: EU:s demokratibistånd till Polen och Turkiet. 1998, 77, 

119f, 168. 
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Johansson-Nogués och Jonasson menar att den teoretiska analysen av de turkiska 

medlemskapsambitionerna ofta utgår från rationella aktörers beräkningar av 

alternativkostnader för att genomföra reformer.8 Det är därför intressant att med en 

konstruktivistisk ansats, och med utgångspunkt i ovanstående problematik, undersöka 

hur identitet används som argument för och emot ett turkiskt respektive polskt 

medlemskap. Jag vill undersöka hur man i Europeiska kommissionen, ministerrådet och 

Europaparlamentet använder olika identitetsbaserade argument utifrån både de officiella 

utvidgningskriterierna och ”inofficiella kriterier” och hur identitet konstrueras genom 

att tydliga distinktioner görs mellan ”vi” och ”de”.     

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att analysera likheter och skillnader i hur Europeiska 

kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet konstruerar identitet i samband 

med debatten om det polska respektive det turkiska potentiella medlemskapet i EU. 

 

1.3 Uppsatsens preciserade frågeställningar 

Formulerandet av studiens syfte leder också fram till de för uppsatsen preciserade 

frågeställningarna: På vilket sätt används identitet som argument av Europeiska 

kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet gällande ett polskt och turkiskt 

medlemskap? Enligt socialkonstruktivistisk teori är identitet en social konstruktion där 

den ”andre” konstrueras i ljuset av sin egen förståelse av sig själv och sin identitet. 

Således kan både Polen och Turkiet ses som en del av eller inte som en del av EU 

beroende på hur de olika parlamentarikerna, kommissionärerna och ministrarna 

uppfattar sin egen och EU:s identitet. Uppsatsens andra frågeställning är: Finns det 

likheter och skillnader i diskussionen om ett polskt respektive turkiskt medlemskap och 

varför existerar dessa likheter och skillnader? Det är intressant att undersöka om de 

argument som framförs baseras på de officiella utvidgningskriterierna eller om den 

europeiska identiteten som social konstruktion haft så stort genomslag att det är tänkbart 

att identiteten skulle innefatta Polen men utesluta Turkiet. 

 

                                                 
8 Johansson-Nogués, Elisabeth och Jonasson, Ann-Kristin. Turkey, Its Changing National Identity and 

EU Accession: Explaining the Ups and Downs in the Turkish Democratization Reforms. Journal of 

Contemporary European Studies, 2011, 113. 
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2 Teori 

I teoriavsnittet presenteras först den tidigare forskning som varit tillämplig vid 

undersökningens genomförande. Därefter redogörs för det teoretiska förhållningssätt 

som ligger till grund för undersökningen. Avsnittet avslutas sedan med att det 

analysverktyg som ska användas i undersökningen formuleras. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd forskning kring EU och dess relationer med både 

medlemsstater, kandidatländer och länder med framtida medlemskapsambitioner. Nedan 

presenteras kortfattat en del av den tidigare forskning som behandlar europeisk 

utvidgningspolitik och europeisk identitet. 

 

2.1.1 Europeisk utvidgningspolitik 

Frank Schimmelfennig och Ulrich Sedelmeier behandlar i boken The politics of EU 

enlargement – Theoretical and comparative perspectives EU:s utvidgningspolitik 

utifrån olika teoretiska perspektiv. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv formas 

utvidgningspolitik generellt sett av idémässiga, kulturella faktorer. De mest relevanta av 

dessa faktorer är ”gemenskap” eller ”kulturell jämlikhet”, det vill säga i vilken 

utsträckning aktörerna inom eller utom organisationen delar en kollektiv identitet eller 

grundläggande övertygelser.9 Schimmelfennig och Sedelmeier föreslår att en 

organisations utvidgning ska definieras som en process i vilken en gradvis 

institutionalisering av regler och normer sker. Horisontell institutionalisering sker när 

institutioner sprider sig utanför de redan befintliga aktörerna, det vill säga när gruppen 

av aktörer vars handlingar och relationer styrs av organisationens normer blir större.10 

 

Det som sker när EU försöker överföra de ”europeiska normerna” till Polen och Turkiet 

under anslutningsprocessen kan beskrivas som en gradvis horisontell 

institutionalisering. Det är därför intressant att undersöka om framförallt 

Europaparlamentarikernas syn på både Polen och Turkiet förändras i takt med att 

länderna tar till sig de europeiska normerna och om identitetskonstruktionen därmed 

förändras. 

                                                 
9 Schimmelfennig, Frank och Sedelmeier, Ulrich. The politics of EU enlargement: theoretical and 

comparative perspectives. I The Politics of European Union Enlargement, Frank Schimmelfennig och 

Ulrich Sedelmeier (red.). London: Routledge, 2005, 5, 14f. 
10 Schimmelfennig och Sedelmeier, 5. 
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2.1.2 Europeisk identitet och dess genomslag 

Martin Kohli har undersökt hur det europeiska folket uppfattade sin identitet under 

1970-, 80- och 90-talet. Graden av identitetstillhörighet operationaliserades då genom 

Eurobarometer-undersökningar. Undersökningen från 1975-1979 visar att den 

nationella identiteten var mycket starkare än den europeiska. I undersökningen från 

1982-1992 tänkte över 50 % av respondenterna på sig själva som européer. I 1998-års 

undersökning kände sig en knapp majoritet på 54 % europeisk till åtminstone en del.11 

Frågan är om den europeiska identiteten har fått större genomslag under 2000-talet? 

 

Den senaste Eurobarometer-undersökningen från våren 2013 visar att lite drygt sex av 

tio européer känner sig som europeiska medborgare (62 % mot 37 % av motsatt åsikt). 

Andelen svarande som inte alls känner sig som europeiska medborgare ligger på 13 %. 

Andelen européer som säger att de känner sig som enbart européer förblir liten på 

endast 3 %.12 Undersökningen visar att den europeiska identiteten trots allt haft 

genomslag bland den europeiska befolkningen och det är då också troligt att den haft 

ännu större genomslag bland de som utformar den europeiska identiteten. Således kan 

antas att idén om den europeiska identiteten har vunnit mark vilket kan bli ännu mer 

tydligt när identitetskonstruktionen inom EU:s institutioner undersöks. 

 

2.2 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är en teoribildning med rötterna i filosofi, sociologi och social 

teori, och bör ses som ett förhållningssätt snarare än som en teori. 

Socialkonstruktivismen fokuserar framförallt på förhållandet mellan aktörer och deras 

omgivande sociala struktur. Centrala delar i konstruktivismen är påståendena om att 

kultur, identitet, normer, språk och institutioner är sociala konstruktioner. De formas 

och ges därmed innebörd i samspelet mellan människor.13 Samtidigt som 

konstruktivister betonar att individers intressen och identiteter formas av den sociala 

miljö i vilken de existerar, menar de också att den sociala miljön över tid formas genom 

individers handlingar. Således är detta förhållande ömsesidigt bestämmande.14 

                                                 
11 Kohli, Martin. The Battlegrounds of European Identity. European Societies, 2000, 122ff. 
12 Commission européenne. Eurobaromètre standard 79, La citoyenneté européenne. 2013, 23, 27. 
13 Eriksson, Johan. Konstruktivism. I Internationella relationer, Jakob Gustavsson och Jonas Tallberg 

(red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 89, 93. Steans, Jill, Pettiford, Lloyd et al. An 

Introduction to International Relations Theory – Perspectives and Themes. 3 uppl. Harlow: Pearson 

Education Limited, 2010, 183, 185f, 188. 
14 Bache, Ian, George, Stephen och Bulmer, Simon. Politics in the European Union. 3 uppl. Oxford: 

Oxford University Press, 2011, 42. 
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Sociala konstruktioner är föränderliga och situationsbetingade, och kan därför inte tas 

för givna. Världen vi lever i är sålunda alltid beroende av det sammanhang i vilket vi 

befinner oss.15 Socialkonstruktivism gjorde entré i debatten om EU för att utmana de 

materialistiska antaganden på vilka de dominerande integrationsteorierna bygger. Att 

studera EU:s utvidgning ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv består främst av 

analys av sociala identiteter, värderingar och normer, och inte av de materiella och 

ekonomiska konsekvenser som utvidgningen har på individuella aktörer.16 

 

2.3 Socialkonstruktivism och identitetskonstruktion 

Ett av socialkonstruktivismens centrala begrepp är identitet och 

socialkonstruktivisternas intresse ligger i hur identitet konstrueras. Varje identitet kräver 

att det finns en ”annan”. Om inte denna ”andra” existerade, skulle det inte heller finnas 

något ”vi” eftersom det då inte skulle vara möjligt att göra en distinktion. Forskning om 

gruppbeteende har visat att grupper tenderar att göra en distinktion mellan inomvarande 

i en grupp, alltså ”vi”, och utomvarande, ”de andra”, och från den distinktionen få sin 

identitet.17   

 

Exempelvis kan inte staten sägas ha en bestämd identitet. Den konstruerar och 

rekonstruerar istället sin identitet efter både sitt behov och politiska syfte. Att skapa och 

upprätthålla en identitet är både ett grundläggande och konstant behov för staten. Det 

oavbrutna återskapandet av ett ”vi” förutsätter att det finns ett ”de”. Således kräver 

konstruerandet av kollektiva identiteter en gränsdragning mellan den man själv är och 

den man inte är.18   

 

Ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till europeisk identitet skulle föreslå att det 

inte finns någon given mening av vad Europa eller ”europeiskhet” är, utan endast olika 

konstruktioner som uppkommer i olika sammanhang. Därför kan det sägas att europeisk 

identitet konstrueras över tid.19 

 

                                                 
15 Eriksson, 89. Steans, Pettiford et al., 183, 188. 
16 Bache, George och Bulmer, 41. Schimmelfennig och Sedelmeier, 14. 
17 Steans, Pettiford et al., 196f. 
18 Lundgren, 13f. 
19 Bache, George och Bulmer, 43. 
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2.4 Analysram 

Den teoretiska utgångspunkt som ovan diskuterats leder fram till det analysverktyg som 

ska användas. För att på ett enkelt och övergripande sätt kunna redogöra för vilka 

identitetsargument som framförts har jag skapat två analysramar. Först presenteras dock 

kort de tre institutionerna från vilka identitetsargumenten hämtas, hur 

anslutningsprocessen för ett nytt medlemsland går till samt att en kort genomgång av de 

officiella utvidgningskriterierna görs. 

 

2.4.1 Tre viktiga institutioner i en process 

Europaparlamentet är den enda direktvalda institutionen i EU och är således den främsta 

företrädaren för EU-medborgarna. Europaparlamentarikernas viktigaste politiska 

tillhörighet är inte deras medlemsstat, utan de ska istället ses som representanter för sin 

politiska grupp.20  

 

Europeiska kommissionen representerar det kollektiva intresset i EU och därför ska 

varken kommissionärerna eller tjänstemännen göra de nationella regeringarna tjänster. 

Kommissionen är helt oberoende från EU:s medlemsstater och representerar hela EU.21 

 

Ministerrådet, mer formellt Europeiska unionens råd, består av ministrar från EU-

länderna och är medlemsregeringarnas fäste i EU:s politiska system. Ministerrådet har 

inga fasta ledamöter, utan vilka ministrar som sammanträder beror på vilket 

politikområde som berörs.22 

 

2.4.1.1 Anslutningsprocessen 

Samtliga tre institutioner är involverade i anslutningsprocessen för nya länder. Länder 

som önskar bli medlemmar i EU ansöker om detta till ministerrådet. Ansökan måste 

sedan godkännas av alla EU:s länder i ministerrådet. Innan ministerrådet kan fatta beslut 

krävs också att kommissionen ger sin åsikt och Europaparlamentet måste dessutom ge 

sitt samtycke. Vidare ska också Europeiska rådet bekräfta ministerrådets beslut innan 

landet får status som kandidatland. När kandidatlandet sedan uppfyller 

Köpenhamnskriterierna kan förhandlingar om medlemskap inledas med EU efter det att 

samtliga medlemsländer i ministerrådet har enats om detta. Kommissionen leder sedan 

                                                 
20 Tallberg, Jonas. EU:s politiska system. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 91, 94. 
21 Tallberg, 73, 79.  
22 Tallberg, 109f. Europeiska unionen. Ministerrådet. 
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förhandlingarna med kandidatlandet och rapporterar om förhandlingarna till 

ministerrådet. Slutligen måste medlemsavtalet godkännas av EU:s medlemsländer och 

Europaparlamentet.23 

 

2.4.2 Officiella kriterier för medlemskap 

I EG-fördragets artikel 49 stadgas vilka villkor ett land måste uppfylla för att kunna bli 

medlem i EU. Det framgår att landet måste ligga i Europa och att landet ska respektera 

medlemsstaternas gemensamma värden samt arbeta för att främja dem.24  

 

Vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993 dikterades de villkor för EU-

medlemskap som fick namnet Köpenhamnskriterierna. Köpenhamnskriterierna består av 

tre kriterier som ett land måste uppfylla innan det kan bli medlem i EU: 

 Det politiska kriteriet: landet ska uppvisa stabila institutioner som garanterar 

demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och minoritetsskydd. 

 Det ekonomiska kriteriet: landet ska vara en fullt fungerande marknadsekonomi 

som tål konkurrenstrycket från den inre marknaden. 

 Det administrativa kriteriet: landet ska inneha kapacitet att på ett effektivt sätt 

implementera unionens regelverk, det så kallade acquis communautaire.25 

 

2.4.3 Analysram för kommissionen och ministerrådet 

Analysramen som syftar till att fånga upp identitetskonstruktioner i kommissionens och 

ministerrådets rapporter och dokument är uppbyggt av de objekt som ska studeras, i 

detta fall de officiella utvidgningskriterierna, de egenskaper som ska studeras, 

Polen/Turkiet som tillhörande ”vi” eller ”de andra”, samt hur objektets egenskaper ska 

klassificeras.26 

 

I analysramen klassificeras de officiella utvidgningskriterierna i de tre grupper: 

 Det politiska kriteriet fångar upp de argument som syftar till det officiella 

politiska kriteriet och identitetskonstruktionen kring det. 

 Det ekonomiska kriteriet innefattar de argument som syftar till det officiella 

ekonomiska kriteriet och identitetskonstruktionen kring det. 

                                                 
23 EU-upplysningen. Så går ett land med i EU. 2013. 
24 Europeiska unionen. Konsoliderade fördrag – Stadgan om de grundläggande rättigheterna. 2010, 43. 
25 Ds 2003:28. Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen. 2003, 21. Bengtsson, 31. 
26 Esaiasson, Peter et al., Metodpraktikan. 4 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2012, 45. 
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 Det administrativa kriteriet omfattar de argument som syftar till det officiella 

administrativa kriteriet och identitetskonstruktionen kring det.  

 

Det bör påpekas att både kommissionens och ministerrådets dokument och rapporter 

innehåller en formell ton och att det är just de officiella utvidgningskriterierna som 

åsyftas i dessa dokument och rapporter. Det skulle därför vara svårt att operationalisera 

kriterierna på annat vis än som EU:s egna definitioner av dessa kriterier. 

 

Egenskaperna, Polen/Turkiet som tillhörande ”vi” eller ”de andra”, syftar till ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt där identitet konstrueras genom att ett subjekt 

tydligt avgränsar sig och sin identitet från något som är annorlunda. 

 

Tabell 1: Officiella utvidgningskriterier 

Officiella 

utvidgningskriterier 

Polen/Turkiet ses som 

tillhörande ”vi” 

Polen/Turkiet ses som 

tillhörande ”de andra” 

Politiska kriterier   

Ekonomiska kriterier   

Administrativa kriterier   

 

2.4.4 Analysram för Europaparlamentet 

Analysramen för de inofficiella kriterierna som framförs under Europaparlamentets 

debatter är uppbyggt av de objekt som ska studeras, i detta fall de inofficiella 

kriterierna, de egenskaper som ska studeras, Polen/Turkiet som tillhörande ”vi” eller 

”de andra”, samt hur objektets egenskaper ska klassificeras. 

 

I detta fall klassificeras objektets egenskaper i fyra olika grupper. 

 Kategorin geografiska kriterier innefattar argument på något vis är en 

argumentation för om Polen/Turkiet hör hemma i Europa eller inte på grundval 

av geografiska egenskaper. Geografiska kriterier valdes som kategori eftersom 

EU en gång slagit fast att båda länderna ligger i Europa.  

 Kategorin ekonomiska kriterier innefattar argument på ekonomisk basis. Ett 

ekonomiskt kriterium existerar även bland de officiella utvidgningskriterierna. 

Det är dock intressant att undersöka hur ekonomiska argument som inte omfattas 

av de officiella utvidgningskriterierna framförs och hur identitet därigenom 
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konstrueras. Det kan antas att ekonomiska argument i ett inofficiellt 

sammanhang antar en mer irrationell form baserad på de incitament som finns 

för att inne- eller utesluta Polen/Turkiet ur den europeiska gemenskapen.  

 Kategorin religiösa kriterier omfattar resonemang som uttrycker religiösa 

likheter och skillnader mellan EU, Polen och Turkiet. Religion valdes som 

kategori eftersom EU sägs bygga på religiösa fundament där kristendomen är 

den dominerande religionen, men där det även finns miljontals muslimer som 

bor inom EU:s gränser.  

 Kategorin kulturella kriterier innefattar resonemang om likheter och skillnader 

baserade på kultur. Kultur valdes som kategori eftersom den europeiska 

identiteten och gemenskapen så tydligt bygger på den kulturella samhörigheten. 

 

Tabell 2: Inofficiella kriterier 

Inofficiella kriterier Polen/Turkiet ses som 

tillhörande ”vi” 

Polen/Turkiet ses som 

tillhörande ”de andra” 

Geografiska kriterier   

Ekonomiska kriterier   

Religiösa kriterier   

Kulturella kriterier   

 

Naturligtvis existerar även kombinationer av argumenten. Ett uttalande kan innehålla 

både religiösa och kulturella inslag. Det kan följaktligen finnas argument som platsar i 

en, två eller rentav flera kategorier. Kategorierna är därmed inte ömsesidigt uteslutande, 

utan uttalandet placeras i en kategori utifrån vilket argument som är det dominerande.  
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3 Metod 

I metodavsnittet diskuteras först val av fall, val av perspektiv och val av metod. Därefter 

presenteras undersökningens material samt den begränsning som gjorts för att 

möjliggöra undersökningens genomförande. 

 

3.1 Val av fall 

Att Turkiet skulle väljas som en av analysenheterna var ett i närmast självklart val. Inget 

land med medlemskapsambitioner har varit så omdiskuterat som Turkiet. Ur ett 

identitetsperspektiv är Turkiet en mycket lämplig analysenhet eftersom dess europeiska 

identitet är omstridd, samtidigt som det från EU:s håll tidigare fastslagits att Turkiet är 

ett europeiskt land. 

 

Att välja en lämplig jämförelsepunkt till Turkiet var betydligt svårare. Från början stod 

valet mellan Rumänien och Polen. I fallet Rumänien diskuterades inom EU kring 

minoritetsgrupper, och den fria rörligheten, vilket är klart intressant ur ett 

identitetsperspektiv. Polen är dock ett större land befolkningsmässigt och anslutningen 

till EU föregicks av en stor debatt kring den förväntade emigrationen av arbetskraft. 

Dessutom uttrycktes en önskan om att återförena öst med väst, vilket är intressant ur en 

identitetssynpunkt. Det slutgiltiga valet föll därför på Polen som jämförelsepunkt till 

Turkiet. Även fast Polen inte på långa vägar har så stor befolkning som Turkiet kan det 

tänkas att diskussionen är likvärdig föregående ett medlemskap när ett stort land ska 

integreras med EU. 

 

Europeiska kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet valdes som de 

institutioner från vilka de olika identitetsargumenten hämtas. De tre institutionerna 

representerar tre skilda perspektiv där Europeiska kommissionen kan ses som 

representerande EU:s perspektiv, ministerrådet de nationella intressena och 

Europaparlamentet de ideologiska perspektiven. Att använda tre institutioner i 

undersökningen bidrar också till en bra blandning vad gäller den officiella diskussionen 

inom EU och den i sammanhanget snarare inofficiella diskussionen som förs i 

Europaparlamentet. 

 

Genom att ha redogjort för de valda fallen anses att undersökningens validitet har tagits 

i beaktande. 
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3.2 Val av perspektiv 

Ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt valdes eftersom det fokuserar på det sociala 

samspelet i vilket identiteter konstrueras och rekonstrueras, något som är ytterst 

tillämpligt i min undersökning. De dokument som utarbetas och de debatter som hålls i 

EU:s institutioner är resultatet av just ett socialt samspel. Det hade varit möjligt att välja 

någon annan typ av teoretisk utgångspunkt i undersökningen, men då hade 

identitetskonstruktionen inte hamnat i fokus. Givet att studiens syfte är att undersöka 

identitetskonstruktionen i EU:s institutioner är det socialkonstruktivistiska 

förhållningssättet det mest lämpliga. 

 

Det kan i sådana här typer av undersökningar finnas vissa problem att uppnå 

intersubjektivitet då olika tänkbara lösningar av rekonstruktionen av argumentationen i 

texter ofta är möjliga. Intersubjektivitet är dock av stor betydelse och de tolkningar som 

görs redovisas därför i form av belysande citat, referat och slutledningar.27 Att en 

undersökning innehar god reliabilitet innebär att den har genomförts med god precision. 

Det innebär en frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Således är även 

tolkningsaspekten en fråga om reliabilitet.28 För att undersökningen ska få så hög 

reliabilitet som möjligt bearbetas därför de olika yttrandena flera gånger och de 

granskas också i relation till varandra. 

 

I validitetsbedömningen måste forskaren med sin socialt präglade förförståelse också 

beaktas. Om en forskare lär sig mer om den sociala kontext i vilken undersökningen 

äger rum och därmed ökar förståelsen av sin förförståelse, ökar också möjligheten till 

god validitet i undersökningen.29 Genom att sätta sig in i den teori och bakgrund som 

ligger till grund för undersökningen ökar förståelsen för resultatet. Är man insatt i den 

sociala kontexten i vilken i det här fallet identitetskonstruktionen äger rum, torde ett 

uttryck för exempelvis kultur vara ett uttryck för just kultur för den som är insatt. 

 

                                                 
27 Boréus, Kristina och Bergström, Göran. Argumentationsanalys. I Textens makt och mening – Metodbok 

i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Kristina Boréus och Göran Bergström (red.). 3 uppl. 

Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 132f. Bergström, Göran och Boréus, Kristina. Samhällsvetenskaplig 

diskurs- och textanalys. I Textens makt och mening – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, Kristina Boréus och Göran Bergström (red.). 3 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 43. 
28 Bergström och Boréus, 42. Esaiasson et al., 63. 
29 Bergström och Boréus, 42. 
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3.3 Val av metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ textanalys. En 

kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ eftersom det i denna typ av undersökning 

är viktigt att kunna fånga helheten i texten. En kvantitativ innehållsanalys eller en 

statistisk metod hade inte påvisat något djup i argumentationen och således är en 

kvalitativ metod mer tillämplig givet studiens syfte. Metoden kan till viss del beskrivas 

som en argumentationsanalys där fokus i första hand ligger på textens innebördsaspekt 

och där argumenten indelats efter sitt innehåll.30 

 

För att undersökningen skulle kunna utföras utvecklades två preciserade frågor utifrån 

problemställningen. Frågorna ställdes sedan till textmaterialet genom noga läsning. 

 

Identitetsargumenten i dokumenten från kommissionen, ministerrådet och 

Europaparlamentet ordnades sedan i överblickbara kategorier. Kategorierna var på 

förhand definierade som politiska, ekonomiska och administrativa kriterier gällande de 

officiella utvidgningskriterierna, samt geografiska, ekonomiska, religiösa och kulturella 

kriterier gällande de inofficiella utvidgningskriterierna. De tydligaste argumenten för 

identitet placerades sedan in i respektive kategori. Därefter applicerades ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt på de valda argumenten.  

 

3.4 Material 

Empiriskt material har valts utifrån mitt syfte att undersöka hur kommissionens, 

ministerrådets och Europaparlamentets argument för europeisk identitet gällande Polens 

medlemskap och Turkiets potentiella medlemskap framförs. 

 

Det empiriska materialet består av både primärmaterial och sekundärmaterial. 

Materialet har bedömts utifrån Torsten Thuréns fyra kriterier för källkritik: äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet.31 Primärmaterialet består av dokument, 

rapporter och debatter hämtade från Europeiska kommissionen, ministerrådet och 

Europaparlamentet. Eftersom det är primärmaterial innehar det mycket god äkthet. 

Rapporter och debatter är, i de flesta fall, offentliga handlingar som finns översatta till 

flertalet av EU:s officiella språk, och de uppfyller mycket väl kriterierna för äkthet, 

                                                 
30 Boréus och Bergström, 122. Bergström och Boréus, 24. 
31 Thurén, Torsten. Källkritik. 2 uppl. Stockholm: Liber AB, 2005, 13. 
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tidssamband och oberoende. Vad gäller tendensfriheten bör tas i beaktande att det är 

subjektiva åsikter som framförs vilket kan innebära att en del anföranden är både 

överdimensionerade och inte helt sanningsenliga. Det bör dock betonas att det är 

avsaknaden av tendensfrihet som ger studien möjlighet att uppfylla sitt syfte eftersom 

det är de subjektiva argumenten som efterfrågas. 

 

En del av uppgifterna i källmaterialet har traderats, det vill säga att uppgifterna har gått i 

flera led, och de ska således betraktas som sekundärkällor. Sekundärmaterialet har dock 

bedömts vara trovärdigt.32 En del sekundärmaterial, däribland Åsa Lundgrens 

avhandling, innehar inte särskilt gott tidssamband men har bedömts vara av så stor vikt 

för undersökningen att det inkluderats ändå. När det gäller det sekundärmaterial som 

inte kan sägas vara helt tendensfritt har det tagits hänsyn till detta vid val av 

faktauppgifter.  

 

Vad gäller ministerrådet kan materialinsamlingen beskrivas som problematisk då många 

dokument är sekretessbelagda vilket kan leda till att undersökningens validitet 

försämras. Detta har naturligtvis tagits hänsyn till vid undersökningens genomförande. 

Genom att ha redogjort för det material som ligger till grund för undersökningen anses 

dock att dess validitet tagits i beaktande. 

 

3.5 Begränsning 

Undersökningens utgångspunkt är rapporter och dokument från Europeiska 

kommissionen och ministerrådet, samt debatter från Europaparlamentet. Samtligt 

material har hämtats via respektive institutions hemsida. Eftersom Polen anslöt till EU 

2004, och Turkiet fortfarande inte blivit medlemmar, varierar årtalen från när dokument 

och debatter hämtats.  

 

Vad gäller kommissionen, där de flesta dokument är offentliga, har flera dokument per 

land undersökts. Gällande Polen har det så kallade Agenda 200033-dokumentet 

undersökts, liksom de rapporter från 2000 till 2002 som berör Polens framsteg mot 

anslutning. De undersökta dokumenten är för Turkiet kommissionens rekommendation 

angående Turkiets framsteg mot anslutning till unionen från 2004, samt de rapporter 

                                                 
32 Thurén, 53. 
33 Unionens ramverk för att klara av framtida utvidgningar 
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från 2004 till 2009 som behandlar Turkiets framsteg mot anslutning. Dokumenten från 

Europeiska kommissionen söktes på respektive årtal och med sökordet Polen eller 

Turkiet som ord i titeln. 

 

Gällande ministerrådet, där många dokument är sekretessbelagda, har ett dokument 

gällande Polen undersökts, samt tre dokument gällande Turkiet. Under rubriken 

”ministerrådet” i avsnittet om Turkiet kommer även ett kort stycke av inofficiella 

uttalanden att inkluderas. Dessa inofficiella uttalanden har gjorts av ministrar från de 

olika EU-medlemsländerna och kan ofta relateras till de inofficiella kriterierna. 

Ministerrådets dokument söktes också med relevanta årtal samt med sökordet Polen 

eller Turkiet som ord i titeln. 

 

När det gäller Europaparlamentets debatter, vilka är offentliga handlingar, har debatter 

gällande Polen mellan 2000-2004 och debatter gällande Turkiet mellan 2004-2009 valts. 

Efter östutvidgningen 2004 debatterades ganska kraftigt om Turkiet och därför är 2004-

2009 en lämplig tidsperiod att undersöka. Det är dessutom en mandatperiod för 

Europaparlamentet och debatter som är mer aktuella än så skulle tidsmässigt vara för 

utdragna i relation till debatten kring det polska medlemskapet. Detta har fastslagits 

genom att stickprov gjorts i debatter efter 2009. Det är dessutom viktigt att debatterna 

sprids under en tidsperiod om några år för att få en bredd i argumentationen och för att 

argumentationen kan vara skiftande under olika år. Plenumdebatter söktes genom 

Europaparlamentets sökmotor. Sökningarna gjordes inom valperioderna 1999-2004 och 

2004-2009. Sökordet Turkiet användes som ord i titeln, medan sökordet Polen användes 

som ord i texten. Det bör tas i beaktande att Turkiet i de allra flesta fall är ensamt 

debattfokus, medan det ofta debatteras om Polen samtidigt som övriga östeuropeiska 

länderna behandlas.  

 

Undersökningen fokuserar på identitetskonstruktionen och därför nämns aktörerna 

endast vid namn. Således är det en idécentral, där fokus ligger på just idéerna och inte 

på vem som säger vad.34 Studien blev idécentral eftersom dess syfte är att undersöka 

vilka identitetsargument som framförs, och inte exempelvis vilken partitillhörighet eller 

nationalitet de olika ledamöterna som framför dessa argument har, vilket istället skulle 

kunna bli föremål för vidare forskning. 

                                                 
34 Esaiasson et al., 218. 
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4 Bakgrund 

 

4.1 Turkiet och vägen mot EU 

Turkiet är ett stort land med cirka 74 miljoner invånare, vilket vid ett medlemskap i EU 

skulle göra Turkiet till EU:s näst största medlemsland. Till följd därav väckte 

möjligheten till fullt medlemskap stor skepsis hos många av EU:s medlemsländer och 

EU:s beslut att år 2005 inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet är ett av de mest 

omtvistade utrikespolitiska besluten som EU någonsin har tagit.35 

 

Turkiets långa resa mot ett potentiellt EU-medlemskap kan sammanfattas i några viktiga 

årtal. 

Tabell 3: Viktiga årtal Turkiet 

Årtal  

1949 Turkiet blir fullvärdig medlem av Europarådet 

1963 Turkiet ingår associationsavtal med EG 

1987 Turkiet ansöker om fullt medlemskap i dåvarande EG 

1989 Kommissionen avslår Turkiets ansökan 

1996 Turkiet inrättar en tullunion med EU 

1999 Turkiet får status som kandidatland under Europeiska rådets 

toppmöte i Helsingfors 

2005 Medlemskapsförhandlingarna mellan Turkiet och EU inleds36 

 

Karlsson menar att det framgår allt tydligare att beslutet att öppna upp för förhandlingar 

inte var sanningsenligt menat i många av Europas huvudstäder utan att man där var 

övertygad om att Turkiet inte skulle kunna uppfylla kraven för medlemskap. Efter att 

det visat sig att Turkiet har förmåga att uppnå medlemskapskraven har nya kriterier – 

geografiska, geostrategiska, religiösa, kulturella och historiska – införts.37 

 

                                                 
35 The World Bank. Turkey. 2012. Schimmelfennig, Frank. Entrapped again: The way to EU membership 

negotiations with Turkey. International politics, 2009, 413f. 
36 Karlsson, 7-8, 83. Østergård, Uffe. Evropa – Identitet og identitetspolitik. 2 uppl. Köpenhamn: 

Munksgaard/Rosinante, 1998, 135. Bengtsson, 101f. Söderberg, Robin. Det nya Turkiet – Tio år med 

Erdoğan. Världspolitikens Dagsfrågor no 4 (2012): 22. 
37 Karlsson, 8f. 
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4.2 Polen 

Polen är med sina 38,5 miljoner invånare ett av Europas största och folkrikaste länder. 

Synen på Polen och polackerna har varierat, både i Sverige och i övriga Europa. Under 

1980-talet fanns starka sympatier med Solidaritetsrörelsen38. 20 år senare fanns en oro 

för att ”social turism” skulle hota bland annat det svenska välfärdssystemet.39 Begreppet 

myntades av Göran Persson och beskriver den risk som förknippades med EU:s 

utvidgning.40 Även Österrike och Tyskland uppvisade som tidigare nämnt starkt 

motstånd, främst beroende på rädslan för arbetskraftsinvandring.41  

 

Även Polens väg till EU-medlemskap kan sammanfattas i några korta punkter. 

Tabell 4: Viktiga årtal Polen 

Årtal  

1989-90 Kalla kriget tar slut 

1991 Polen undertecknar Europaavtal 

1994 Polen ansöker om medlemskap 

1997 Kommissionen rekommenderar att förhandlingar påbörjas 

1998 Medlemskapsförhandlingarna påbörjas 

2004 Polen blir medlem i EU42 

 

 

4.3 Europeisk identitet – endast en konstruktion? 

Identitet är, vare sig personlig eller kollektiv, en oundviklig dimension av att finnas till. 

Således kan ingen existera utan en identitet, det vill säga en föreställning om vem eller 

vad man är.43 Den personliga identiteten kan definieras som den självbild en individ 

tillskriver sig själv. Kollektiv identitet omfattar grupper om flera människor. Begreppet 

kollektiv identitet kan då sägas åsyfta uppfattningar om var man hör hemma 

(tillhörighet), men också uppfattningar om hurdan den gemenskap som man tillhör är 

(självbild). En identitet är konstruerad i avseendet att den inte är av naturen given och 

                                                 
38 Polsk fackförening som förvandlades till en massiv folklig motståndsrörelse mot kommunistregimerna 
39 The World Bank. Poland. 2012. Levinsson, Claes. Polen. I Europeiska unionens nya stater – Liten bok 

om EU:s nya medlemmar, Claes Levinsson och Ingvar Svanberg (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2004, 

134. 
40 Reckman, Thomas. Persson försvarar uttrycket “social turism”. Sveriges Radio. 2004-03-24. 
41 Bengtsson, 87. 
42 Bengtsson, 27ff. Podraza, 31-34. 
43 Lundgren, 121. 
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att den skapas genom att subjektet avgränsar sig från andra subjekt. 44 När europeisk 

identitet diskuteras nedan är det den kollektiva identiteten som avses. 

 

Enligt Lundgren har försöken att utforma en europeisk identitet pågått sedan 1970-talet 

och på senare år intensifierats. Det är framförallt kommissionen och Europaparlamentet 

som är ansvariga för att ge form åt den europeiska identitetspolitiken. 

Identitetskonstruktionen har i EU:s program och deklarationer handlat om att finna en 

slags underliggande kulturell samhörighet för att därigenom skapa en djupare känsla av 

gemenskap och har blivit liktydig med försöken att bestämma och framhäva en 

europeisk kultur.45  

 

Det kan sägas mycket om vad Europa egentligen är. Den enda definition det råder något 

slags konsensus kring är dock den geografiska. Därmed måste Europas gränser 

konstrueras och försöken att utforma en europeisk identitet handlar just om att hitta 

gränser som kan avgöra vad Europa är och vem som kan tituleras europé. Problemet 

med att bestämma vad som är en europeisk identitet och en europeisk kultur är att det är 

hopplöst att hitta något som förenar hela Europa och som på samma gång åtskiljer 

Europa från det som inte är Europa. Representativ demokrati, lagstyre och respekt för 

de mänskliga rättigheterna är inte fenomen som är specifika för Europa. Om Europa är 

en kristen gemenskap, blir resultatet att varken bosnier, albaner eller de miljontals 

övriga muslimer som bor i Europa är européer. Om man ser till denna bakgrund är det 

inte särskilt svårt att förstå att EU:s identitetskonstruktörer stöter på problem när de ska 

konstatera innebörden av den europeiska kultur de hävdar finns. De söker enhet men 

hittar istället mångfald.46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Goldmann, Kjell. Identitet & politik – Nationellt, övernationellt, semi-nationellt. Stockholm: SNS 

Förlag, 2008, 16f. Lundgren, 121. 
45 Lundgren, 124f. 
46 Lundgren 130f. 
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5 Resultat och analys 

Nedan presenteras de identitetsargument som påträffats i rapporter, dokument och 

debatter. Därtill görs en analys av identitetsargumenten utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. 

 

5.1 Officiella utvidgningskriterier – Europeiska kommissionen 

De identitetsargument som framförs i Europeiska kommissionens dokument ordnas 

nedan i två stycken rubriker, en som rör Polen och en som rör Turkiet, där varje del 

avslutas med en analysram för att på ett tydligt sätt redogöra för argumentationen.  

 

5.1.1 Polen 

Gällande de politiska kriterierna står det i det så kallade Agenda 2000-dokumentet att 

läsa: 

 

[…] Integration into Western political and security structures has been the main 

goal of successive Polish governments since 1989. Membership of the EU remains, 

as confirmed again by the government on 30 April 1996, a strategic objective of 

Polish foreign policy. […]47 

 

Ovanstående extrakt uttrycker att Polen ska integreras med de västerländska politiska 

strukturerna. Därmed görs en distinktion mellan det som är västerländskt och det som 

inte är det. Samtidigt så ses Polen som en del av detta västerländska. Utdraget visar 

också att även Polen ser sig som en del av EU. Således konstrueras en ömsesidig 

identitet där EU innefattar Polen och Polen ser sig som inkluderade i EU. 

 

När det gäller de ekonomiska kriterierna har följande utdrag valts ut som exempel på 

identitetskonstruktion: 

 

[…] Implementation of the White Paper of May 1995 on the Internal Market, 

another essential element of the pre-accession strategy, is going ahead on the basis 

of a National Integration Strategy agreed by the government in January 1997. The 

government has put in place the necessary mechanisms to coordinate its policies 

for European integration. […]48 

 

                                                 
47 European Commission. Agenda 2000 – Commission Opinion on Poland’s Application for Membership 

of the European Union. 1997-07-15, 8. 
48 European Commission. Agenda 2000 – Commission Opinion on Poland’s Application for Membership 

of the European Union. 1997-07-15, 110. 
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Här åsyftas att den polska regeringen har koordinerat den ekonomiska politiken för att 

kunna integrera den med den europeiska. Om det finns en europeisk ekonomisk politik 

betyder det att det måste finnas en ekonomisk politik som inte är europeisk. Därmed 

måste den polska ekonomiska politiken integreras med den europeiska, och således görs 

en distinktion mellan Europa och Polen. Samtidigt uttrycks att Polen även här ses som 

en del av det europeiska eftersom den ekonomiska politiken ska integreras med den 

europeiska. 

 

De regelbundna rapporterna om Polens framsteg innehåller en mycket formell ton där 

hänvisning görs till ”europeisk standard” som något som åtskiljer sig från det polska. 

Ett exempel har hämtats från rapporten från 2000: 

 

[…] With regard to standards, the Polish authorities as of March 2000 had adopted 

30 % of the total amount of European Standards - still a long way short of the 80% 

level needed to be member of CEN/CENELEC and ETSI.[…]49 

 

Utdraget ovan kan relateras till de administrativa kriterierna och kan ses som att en 

distinktion görs mellan den europeiska standarden och den polska standarden som inte 

når upp till den föregående. Om det uppfattas att en europeisk standard existerar, måste 

det också finnas en annan standard, eftersom all identitetskonstruktion förutsätter att det 

finns något som åtskiljer ”vi” från något annat. 

 

Vad gäller övriga rapporter så hänvisas det liksom där till just ”europeisk standard” och 

några identitetskonstruktioner som är mer belysande än så finns inte att hitta. Därför 

redovisas inte ytterligare exempel eftersom de till stor del har samma innehåll som det 

som tidigare redovisats. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 European Commission. 2000 Regular Report from the Commission on Poland’s Progress Towards 

Accession. 2000-11-08, 34. 
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Tabell 5: Officiella utvidgningskriterier kommissionen-Polen 

Officiella 

utvidgningskriterier 

Polen ses som 

tillhörande ”vi” 

 

Polen ses som 

tillhörande ”de andra” 

Politiska kriterier Ska integreras i de 

västerländska politiska 

strukturerna 

 

Ekonomiska kriterier Den ekonomiska 

politiken ska integreras 

med den europeiska 

 

Administrativa kriterier  Den polska standarden 

når inte upp till den 

europeiska standarden 

och Polen kan därför 

inte bli medlem i 

europeiska 

organisationer 

 

5.1.2 Turkiet 

Bland de dokument som undersökts gällande Turkiet finns kommissionens 

rekommendation gällande Turkiets framsteg på vägen mot anslutning från 2004 samt de 

regelbundna rapporter från 2004 till 2009 som behandlar Turkiets framsteg mot 

anslutning.  

 

Identitetskonstruktionen kan illustreras genom ett utdrag ur kommissionens 

rekommendation och som kan relateras till de officiella utvidgningskriterierna: 

 

[…] Turkiet är medlem i alla andra viktiga europeiska organisationer och har sedan 

andra världskriget spelat en viktig roll genom sina bidrag till utformningen av den 

europeiska politiken. […]50 
 

Här uttrycker kommissionen en tydlig ”vi”-känsla, att Turkiet är en viktig del av den 

europeiska politiken. Landet är dessutom redan medlem i andra viktiga organisationer 

och skulle således också kunna bli medlem i EU. Utdraget kan ses som klart relaterat till 

det politiska kriteriet. Ytterligare ett gott exempel finns gällande de politiska kriterierna: 

 

[…] Turkiet kan bli en viktig förebild som ett land med en till övervägande del 

muslimsk befolkning vilket håller fast vid de grundläggande principerna om frihet, 

demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna samt rättsstatsprincipen.[…]51 

                                                 
50 Europeiska kommissionen. Meddelande från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet - 

Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot 

anslutning. 2004-10-06. 
51 Europeiska kommissionen. Meddelande från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet - 

Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot 

anslutning. 2004-10-06. 



  
 

25 

Ur detta utdrag kan uttolkas att det är något ovanligt med ett muslimskt land som håller 

fast vid denna typ av principer. Att det nämns att Turkiet är just ett muslimskt land kan 

tolkas som att kommissionen ser Turkiet som något annorlunda än Europa.  

 

I en rapport från 2007 finns ett exempel relaterat till de politiska kriterierna: 

 

[…] Full respect for and protection of language, culture and freedom of 

association, assembly, expression and religion and effective participation in public 

life for all citizens irrespective of their background or origin, in accordance with 

European standards, have yet to be fully achieved.[…]52 

 

Turkiet når inte upp till de europeiska standarderna vad gäller till exempel respekten 

och skyddet av språk och kultur, förenings-, yttrande- och religionsfrihet samt effektivt 

deltagande för alla samhällets medborgare oberoende av bakgrund eller ursprung. När 

det gäller denna del av de politiska kriterierna har Turkiet en bit kvar för att kunna 

integreras i EU och därmed ses Turkiet som ”de andra”. Ytterligare ett exempel relaterat 

till de administrativa kriterierna finns i en rapport från 2008: 

 

[…] As regards minority rights and cultural rights, Turkey has made limited 

progress on ensuring respect for and protection of minorities in accordance with 

European standards.[…]53 
 

Utdraget skulle kunna ses som relaterande till de politiska kriterierna, men åsyftar 

istället den lagstiftning som ingår i de administrativa kriterierna och som ska 

implementeras av alla anslutande länder. Även här klargörs att Turkiet inte når upp till 

den europeiska standarden vad gäller implementering av den lagstiftning som 

säkerställer respekten för och skyddet av minoriteter. Med andra ord görs återigen en 

distinktion mellan det europeiska och det turkiska där Turkiet inte ses som tillhörande 

”vi”. 

 

I övriga dokument har ytterligare identitetskonstruktioner relaterade till de officiella 

utvidgningskriterierna påträffats, men även de syftar till den europeiska standarden och 

redovisas därför inte. 

 

 

 

                                                 
52 European Commission. Turkey 2007 Progress Report. 2007-11-06, 21. 
53 European Commission. Turkey 2008 Progress Report. 2008-11-05, 71. 
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Tabell 6: Officiella utvidgningskriterier kommissionen-Turkiet 

Officiella 

utvidgningskriterier 

Turkiet ses som 

tillhörande ”vi” 

 

Turkiet ses som 

tillhörande ”de andra” 

 

Politiska kriterier 

Turkiet är medlem i 

andra viktiga 

europeiska 

organisationer 

 

Turkiet kan bli en 

viktig förebild för 

andra muslimska 

länder 

Turkiet når inte upp till 

de europeiska 

standarderna gällande 

exempelvis skydd av 

kultur, förenings- och 

religionsfrihet 

Ekonomiska kriterier   

 

Administrativa kriterier 

 Turkiet har gjort 

begränsade framsteg 

vad gäller att 

säkerställa respekt för 

och skydd av 

minoriteter i enlighet 

med europeiska 

standarder 

 

5.1.3 Sammanfattning 

För att kort sammanfatta resultatet av de officiella utvidgningskriterierna som framförda 

i Europeiska kommissionens rapporter kan sägas att i Polens fall uttrycks flera gånger 

att Polen ska integreras både politiskt och ekonomiskt i unionen. Det som går att 

urskilja är att det görs distinktioner mellan det europeiska och det polska men att Polen 

ändå ses som en självklar del av Europa. I Turkiets fall uttrycks att Turkiet är viktigt för 

unionen och en förebild för andra muslimska länder. Kommissionen, som 

representerande EU:s perspektiv, har själva fastslagit att Turkiet är en del av EU. Därför 

är de mer eller mindre tvungna att se Turkiet som en del av Europa och de uttrycker 

försiktigt exempel på att Turkiet är något olikt Europa genom att exempelvis uttrycka 

sig i termer av ”europeiska standarder”. Därmed konstruerar de en identitet som är 

något tvetydig. Samtidigt som försöken att inkludera Turkiet i unionen pågår görs också 

en distinktion mellan det europeiska och det turkiska.  

 

5.2 Officiella utvidgningskriterier – ministerrådet 

Ministerrådets dokument innehåller om möjligt en ännu mer formell ton än 

kommissionens dokument. Några belysande exempel på identitetskonstruktion har dock 

påträffats och redovisas nedan. 
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5.2.1 Polen 

I ett av ministerrådets dokument från 1999 har följande utlåtande gällande de 

administrativa kriterierna påträffas: 

 

[…] Man bör hålla i minnet att det inte är tillräckligt att enbart införliva 

gemenskapens regelverk med lagstiftningen, utan att det också är nödvändigt att se 

till att regelverket faktiskt tillämpas i enlighet med de normer som gäller inom 

unionen.[…]54 

 

Det är ett svagt exempel vad gäller identitetskonstruktion, men samtidigt uttrycks att det 

finns normer inom unionen som är specifika för just unionen. Således handlar det om att 

de europeiska normerna ska överföras till det polska regelverket, vilket betyder att en 

viss distinktion görs mellan det europeiska och det polska. 

 
Tabell 7: Officiella utvidgningskriterier ministerrådet-Polen 

Officiella 

utvidgningskriterier 

Polen ses som 

tillhörande ”vi” 

 

Polen ses som 

tillhörande ”de andra” 

Politiska kriterier   

Ekonomiska kriterier   

Administrativa kriterier  Det polska regelverket 

måste tillämpas i 

enlighet med de normer 

som råder inom unionen 

 

 

5.2.2 Turkiet 

De tydligaste identitetskonstruktionerna gällande Turkiet går att finna under de politiska 

kriterierna. Under de ekonomiska och administrativa kriterierna finns inga klara 

exempel på identitetskonstruktion. Den första identitetskonstruktionen har hämtats från 

ett dokument från 2005 och är en prioritering på kort sikt: 

 
[…] Antagande av en lag som uttömmande behandlar alla svårigheter som icke-

muslimska religiösa minoriteter, och icke-muslimska samfund stöter på, i 

överensstämmelse med relevanta europeiska normer.[...]55 

 

Återigen, om det finns europeiska normer, måste det också finnas något som kan 

avgränsas från dem. Därför är det troligt att ministerrådet ser det muslimska som något 

                                                 
54 Europeiska unionens råd. Utvidgningen - Utkast till rådets beslut om principerna, prioriteringarna, de 

mellanliggande målen och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Polen. 1999-11-18. 
55 Europeiska unionens råd. Förslag till rådets beslut om principerna, prioriteringarna och villkoren i  

partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet. 2005-11-15. 
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som skiljer Turkiet från Europa, och om Turkiet en gång ska kunna inkluderas i unionen 

måste de relevanta europeiska normerna överföras.  

 

Under de politiska kriterierna i ett dokument från 2009 framkommer detta: 

 

[…] EU välkomnar därför regeringens avsikt att föreslå grundlagsändringar för att 

försöka lösa bland annat denna fråga. Detta kommer att utgöra ett avgörande 

tillfälle att fullt ut integrera europeiska normer i den turkiska författningen.[…]56 

 

En synonym till att integrera är att förena till en helhet. Då skulle ”integrera europeiska 

normer” kunna betyda att de turkiska och de europeiska normerna ska förenas, och att 

Turkiet på så sätt skulle kunna bli en del av EU. Det går dock att avgöra att 

ministerrådet gör en distinktion mellan turkiska och europeiska normer, och att det är 

mycket viktigt att Turkiet ser över sina rättsliga bestämmelser och implementerar 

europeiska normer för att någon gång i framtiden kunna bli medlem. 

 

Ett sista exempel hämtas från ett dokument från 2010: 

 

[…] Turkiet är en viktig regional aktör bland annat för säkerheten i Mellanöstern 

och södra Kaukasien och spelar en viktig roll för energiförsörjningen och för att 

främja dialogen mellan olika kulturer.[…]57 

 

Följande utdrag är hämtat från de politiska kriterierna, men det är tveksamt om det kan 

relateras till något av de officiella politiska kriterierna för medlemskap. Textstycket är 

dock intressant ur ett identitetskonstruktionsperspektiv. Ministerrådet framhåller här att 

Turkiet är en viktig del i att främja en dialog mellan olika kulturer. Således ses Turkiet 

som en del av Europa där flera olika kulturer samspelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Europeiska unionens råd. Associering med Turkiet – Fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt 

inför det 47:e mötet i associeringsrådet (Bryssel den 19 maj 2009). 2009-05-19. 
57 Europeiska unionens råd. Associering med Turkiet – Fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt 

inför det 48:e mötet i associeringsrådet EU-Turkiet (Bryssel den 10 maj 2010). 2010-05-04. 
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Tabell 8: Officiella utvidgningskriterier ministerrådet-Turkiet 

Officiella 

utvidgningskriterier 

Turkiet ses som 

tillhörande ”vi” 

 

Turkiet ses som 

tillhörande ”de andra” 

Politiska kriterier Turkiet viktigt för att 

främja dialogen mellan 

olika kulturer 

Anta en lag som 

överensstämmer med 

relevanta europeiska 

normer 

 

Integrera europeiska 

normer i den turkiska 

författningen 

Ekonomiska kriterier   

Administrativa kriterier   

 

Utifrån ministerrådets dokument kan utläsas att Turkiet ses både som tillhörande ”vi” 

och ”de andra”. Att Turkiet är en viktig aktör för att främja dialogen mellan olika 

kulturer talar för att de också är en del av Europa och dess olika kulturer. När 

ministerrådet talar om att europeiska normer och dess integration i det turkiska politiska 

systemet avgränsar man istället Turkiet från det europeiska.  

 

5.2.2.1 Inofficiella uttalanden om Turkiet 

Flertalet medlemsländer är Turkiet-kritiska och när den tyska förbundskanslern Angela 

Merkel och den dåvarande franske presidenten Jacques Chirac uttryckte sina åsikter 

2006 banade det väg för att fler länder, exempelvis Österrike, Portugal, Grekland, 

Nederländerna och Cypern, som är negativa till ett turkiskt medlemskap kunde enas 

under samma åsikt.58. Den före detta franske presidenten Nicolas Sarkozy har uttalat sig 

gällande det turkiska medlemskapsperspektivet: 

 

I am in favor of signing a contract with Turkey. I am in favor of a joint market with 

Turkey. But I am against Turkey’s integration into Europe. Turkey is a small Asia. 

And there is no reason for it to be a part of Europe. In 25 years, Turkey’s 

population will be 100 million. Turkey is a great civilisation; but not a European 

one.[…]59 
 

Bland de mer Turkiet-positiva medlemsländerna finns Sverige. Carl Bildt menade 2009 

att ett turkiskt medlemskap skulle vara viktigt för ett gott förhållande till den muslimska 

världen och att Europa behöver Turkiet. Bildt sade också att ”under kommande 

                                                 
58 Yildiz, Kerim och Muller, Mark. The European Union and Turkish Accession – Human Rights and the 

Kurds. London: Pluto Press, 2008, 189f. 
59 Sarkozy, Nicolas. Citerad i Macmillan, Catherine. Which Identity for the EU? Implications Of and For 

Turkey’s Accession. e-International relations. 2010-03-21. 
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decennier kommer vi att ha behov av Turkiets ekonomiska och demografiska 

dynamik.”60. Även fast EU fastslagit att det i Turkiets fall finns ett 

medlemskapsperspektiv är de olika medlemsländernas inställning till Turkiet av 

skiftande karaktär. Ovanstående uttalanden visar också att de olika medlemsländerna 

inte är eniga med EU:s officiella ståndpunkt. Exempelvis visar Sarkozys uttalanden att 

det inte finns plats för Turkiet i det som han uppfattar som Europa. Carl Bildt, däremot, 

är av motsatt åsikt och ser den europeiska identiteten som inkluderande även Turkiet. 

 

5.2.3 Sammanfattning 

Det är svårt att hitta kärnfulla identitetskonstruktioner i ministerrådets dokument. 

Liksom redovisat ovan hänvisar ministerrådet ofta till europeiska normer, vilket kan ses 

som identitetskonstruktioner i sig. För att göra en kort sammanfattning kan sägas att vad 

gäller Polen så finns inte många distinkta konstruktioner att hitta, men det som kunnat 

utläsas är att ministerrådet anser att det polska regelverket måste tillämpas i enlighet 

med de normer som råder inom unionen. Därmed görs en skillnad mellan det polska och 

det europeiska. Några fler exempel vad gäller Turkiet har påträffats. Bland annat anses 

att Turkiet måste anta en lag som överensstämmer med relevanta europeiska normer och 

europeiska normer måste också integreras i den turkiska författningen, vilket tyder på 

att en distinktion mellan turkiska och europeiska normer görs. Det kan ses som en 

självklarhet att de europeiska normerna benämns som just europeiska, men enligt ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt innebär detta att en avgränsning görs till något 

som uppfattas som annorlunda och icke-europeiskt. Det görs också tydliga 

identitetskonstruktioner på inofficiell basis av olika representanter för EU:s 

medlemsländer. Bland annat uttrycker den förre franske presidenten Sarkozy att ett 

turkiskt inträde i EU skulle ta död på själva essensen av europeisk integration. 

 

5.3 Inofficiella utvidgningskriterier – Europaparlamentet 

Under de inofficiella utvidgningskriterierna finns de mest kärnfulla 

identitetskonstruktionerna att hämta, både när det gäller Polen och Turkiet, vilket är 

intressant med tanke på att några inofficiella utvidgningskriterier inte existerar förutom 

under Europaparlamentets debatter. Det är också i detta avsnitt som den europeiska 

identitetens genomslag som social konstruktion blir som allra tydligast. För att ge en 

tydlig överblick över de identitetskonstruktioner som framförs i Europaparlamentet har 

                                                 
60 DN och TT. Bildtuttalande retar upp Sarkozy. Dagens Nyheter. 2009-05-29. 
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de olika kriterierna fått en varsin rubrik under avsnitten om Polen respektive Turkiet. 

Avsnittet om varje land avslutas sedan med en analysram där de olika framförda 

identitetskonstruktionerna sammanställs i enlighet med de olika kriterierna. 

 

5.3.1 Polen 

Polen är ett av de mest folkrika länderna i Europa och landet utgör därför en mycket 

lämplig analysenhet för identitetskonstruktion inte minst i Europaparlamentet, där 

argumentation tenderar att inte föras i enlighet med de officiella utvidgningskriterierna, 

utan snarare med hjälp av egenkonstruerande kriterier. 

 

5.3.1.1 Geografiska kriterier 

Under en debatt 2000 höll den tyska Europaparlamentarikern Stenzel följande 

anförande: 

 
[…] Jag gör nu ett geografiskt språng till Polen, som ju utan tvivel är ett nyckelland 

för utvidgningsprocessen, inte bara därför att det är det mest expansiva av alla 

centraleuropeiska samhällsekonomier, utan på grund av sin storlek och sitt 

geopolitiska läge.[…]61 

 

I detta anförande görs ingen distinktion mellan Europa och Polen, utan Polen ses 

snarare som vilket europeiskt land som helst med medlemskapsambitioner. 

Parlamentarikern betonar dessutom att Polen är ett mycket viktigt land för 

utvidgningsprocessen i sig, och därför hamnar anförandet i spalten där Polen ses som 

tillhörande ”vi”. 

 

Ett annat anförande hölls av den tyske parlamentarikern Poettering under en debatt 

2002: 

 

[…] Polen är utan tvekan det viktigaste kandidatlandet, eftersom de människor som 

bor där – närmare 39 miljoner – är fler än i de övriga nio kandidatländerna.[…]62 

 

Detta anförande gör inte heller någon skillnad mellan Polen och Europa, utan även här 

ses Polen som en betydande del av Europa, sin stora befolkning till trots. Anförandet 

visar att de närmare 39 miljoner som bor i Polen ses som européer och därför placeras 

yttrandet i den första spalten, Polen ses som tillhörande ”vi”. 

                                                 
61 Europaparlamentet. (2000-10-03)a. De tolv kandidatländernas framsteg på vägen mot anslutning. 2004. 
62 Europaparlamentet. (2002-10-09). Antagande av Europeiska kommissionens rapport om framstegen 

inför utvidgningen. 2004. 
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5.3.1.2 Ekonomiska kriterier 

Under de ekonomiska kriterierna placeras de argument som åsyftar ekonomi men som 

inte kan hänföras till de officiella utvidgningskriterierna. Under en debatt 2000 gjorde 

den franske parlamentarikern Coûteaux detta uttalande: 

 
[…] En fjärdedel av Polens arbetstillfällen finns inom denna sektor 

(jordbrukssektorn), landsbygdsbefolkningen ökade med 5 procent jämfört med 

föregående år, och om vi vill att landet skall anpassa sig till vår modell kommer vi 

utan tvivel att ta död på det som fortfarande är en av detta lands viktigaste fördelar, 

för att inte tala om de sociala problem som en mycket stor del av befolkningen 

kommer att hamna i.[…]63 

 

Coûteaux gör en tydlig avgränsning mellan ”vi” och ”de”. Att Polen måste anpassa sig 

till EU:s ekonomiska modell visar att den modell som Polen innehar inte är kompatibel 

med den europeiska modellen. Därmed konstrueras en identitet där den polska modellen 

inte är förenlig med den europeiska. Anförandet visar också att EU eventuellt inte är 

beredda att ta på sig det ekonomiska ansvar som det innebär att integrera ett stort land i 

EU. 

 

Under en debatt 2002 gjorde parlamentariker Jonckheer från Frankrike ett ännu mer 

konkret uttalande: 

 
[…] Jag påminner bara om att ett land som Polen enligt en officiell källa har en 

arbetslöshet på 17 procent, och att landet år 2000 visade upp ett BNP per invånare 

som endast motsvarade 39 procent av medeltalet i EU-länderna.[…]64 

 

Även här görs en distinktion mellan det polska och det europeiska vilka inte kan ses 

som tillhörande samma standard. Därmed placeras uttalandet i spalten Polen ses som 

tillhörande ”de andra”. Under en debatt 2004 höll den nederländska parlamentarikern 

Smet ett anförande i vilket flera exempel på identitetskonstruktioner kan urskiljas: 

 

[…] Arbetslösheten i de anslutande länderna är hög och 

sysselsättningsmöjligheterna små. Bland invånarna i arbetsför ålder är 14,3 procent 

arbetslösa, jämfört med 8 procent i Europeiska unionen.[…] 

 

[…] Polen är ett extremfall med en ungdomsarbetslöshet på 41 procent.[…]65 

 

                                                 
63 Europaparlamentet. (2000-10-03)a. De tolv kandidatländernas framsteg på vägen mot anslutning. 2004. 
64 Europaparlamentet. (2002-10-09). Antagande av Europeiska kommissionens rapport om framstegen 

inför utvidgningen. 2004. 
65 Europaparlamentet. (2004-03-10). Utvidgningen/Kandidatländerna (fortsättning). 2004. 
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Den första och andra delen av anförandet gör tydliga distinktioner där i detta fall Polen 

inte kan sägas tillhöra Europa vad gäller ekonomisk identitet.  

 

5.3.1.3 Religiösa kriterier 

Följande uttalande har hittats i en debatt från 2000 och framförs av den brittiske 

parlamentarikern Cashman: 

 
[…] Uppenbar diskriminering förekommer i andra länder, som Polen och Malta. I 

Polen sade den förre presidenten, Lech Walesa, nyligen på ett kampanjmöte: ”Jag 

anser att dessa människor (homosexuella) behöver medicinsk behandling. Tänk om 

alla var som dem! Då skulle vi inte ha några avkomlingar.”. Det är lika okunnigt 

som felaktigt, och vi måste göra allt för att se till att de mänskliga rättigheterna och 

behandlingen av minoriteter är högst upp på dagordningen, när vi ser på 

kandidatländerna.66 

 

Anförandet kan tolkas som ett uttryck för att polska religiösa värden står i konflikt med 

europeiska värden. Den typen av syn på människan är inte representativ för större delen 

av Europa, och därför är de mänskliga rättigheterna en prioriterad fråga. Därmed måste 

de polska värdena förenas med de värden som anses som de rätta i övriga Europa. 

Samtidigt menar parlamentarikern i det här fallet att Polen är välkommet som en del av 

Europa, men att det kan ske först när de europeiska normerna överförts. 

 

5.3.1.4 Kulturella kriterier 

I de debatter som undersökningen inkluderar och i vilka Polen behandlas har inga 

identitetskonstruktioner gällande kultur hittats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Europaparlamentet. (2000-10-03)b. De tolv kandidatländernas framsteg på vägen mot anslutning. 2004. 
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Tabell 9: Inofficiella kriterier Europaparlamentet-Polen 

Inofficiella kriterier Polen ses som tillhörande 

”vi” 

Polen ses som tillhörande 

”de andra” 

Geografiska kriterier Nyckelland i 

utvidgningsprocessen tack 

vare sin storlek och sitt 

geopolitiska läge 

 

Viktigaste kandidatlandet 

eftersom befolkningen är 

så stor 

 

Ekonomiska kriterier  Måste anpassa sig till 

EU:s modell, vilket skulle 

innebära sociala problem 

för befolkningen 

 

BNP per invånare endast 

39 procent av medeltalet i 

EU-länderna 

 

Arbetslösheten är högre 

än i EU 

 

Ett extremfall gällande 

arbetslöshet 

Religiösa kriterier  Europeiska normer 

gällande mänskliga 

rättigheter och behandling 

av minoriteter måste 

överföras först 

Kulturella kriterier   

 

 

5.3.2 Turkiet 

Det finns en stor mängd lämpliga identitetskonstruktioner gällande Turkiet i 

Europaparlamentets debatter, och därför har endast de mest koncisa konstruktionerna 

valts ut. Det har inte gått att hitta lämpliga debatter i vilka Turkiet behandlas från år 

2004 och 2005, och analysen tar därför sitt avstamp i debatter från 2006 och framåt. 

 

5.3.2.1 Geografiska kriterier 

Under en debatt 2006 framförde den grekiske parlamentarikern Karatzaferis detta 

argument: 
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[...]. Det vore bra om […] först och främst kunde definiera Europas gränser för oss. 

Vad är Europa? Var tar Europa slut? I Istanbul, Diyarbakir eller Bagdad? Vi vet 

inte var Europas gränser går. […] Låt oss klargöra vad det är vi vill ha. Ett enat 

Europa eller ett enat Europa-Asien? [...]67    

 

Karatzaferis menar att det finns en tvetydighet kring om Turkiet är ett asiatiskt eller ett 

europeiskt land. Det är dock svårt att föra fram några mer precisa argument eftersom det 

är oklart var Europas gränser slutar. Tvetydigheten kring Europas gränser kan placeras i 

analysramens båda spalter. Den brittiske parlamentarikern Darthmouth är lite mer 

konkret i sina geografiska argument. Detta anförande höll han under en debatt 2009: 

 

”[…] Tror ni inte att de flesta människor skulle bli mer imponerade av att endast 3 

procent av Turkiets landmassa överhuvudtaget ligger på den europeiska 

kontinenten och att förslaget att Turkiet ska bli full medlem av EU är helt befängd 

av geografiska skäl?”68 
 

Dartmouth konstruerar en tydlig identitet där han på ett konkret sätt visar att hans 

förståelse av EU grundar sig på just innebörden av Europa rent geografiskt och att det är 

ett Europa där Turkiet inte hör hemma. 

 

5.3.2.2 Ekonomiska kriterier 

Någon identitetskonstruktion relaterad till ett ekonomiskt kriterium går inte att urskilja 

förrän i en debatt under 2009. Då sade den tyske parlamentarikern Obermayr så här: 

 

[…] Som anslutningskandidat får Turkiet redan 2,26 miljarder euro under perioden 

2007-2010. Detta betalas av de länder som är nettobidragsgivare och vars 

medborgare inte vill att Turkiet ska gå med.[…]69 
 

Det kan tänkas att medborgarna i de nettobidragsländer som betalar mest dels tycker att 

det skulle kosta för mycket om Turkiet blev medlem i EU, men det går inte att avgöra 

helt utifrån detta uttalande varför medborgarna inte vill att Turkiet bli medlem. Det kan 

vara en ekonomisk fråga, men det skulle också kunna ha att göra med att medborgarna 

uppfattar Turkiet som ett land som inte tillhör en europeisk gemenskap. 

 

I samma debatt som ovan argumenterade parlamentariker Dartmouth på följande sätt: 

                                                 
67 Europaparlamentet. (2006-02-13). 4. Strategi för utvidgningsprocessen och de stora utmaningarna 

2006-2007 – De institutionella aspekterna av Europeiska unionens kapacitet att integrera nya 

medlemsstater (debatt). 2007. 
68 Europaparlamentet. (2009-11-25). 12. års strategi för utvidgningen när det gäller länderna på västra 

Balkan, Island och Turkiet (debatt). 2010. 
69 Europaparlamentet. (2009-11-25). 12. års strategi för utvidgningen när det gäller länderna på västra 

Balkan, Island och Turkiet (debatt). 2010. 
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[…] De länder som föreslås för EU-medlemskap är relativt fattiga. Deras 

Europadröm, för att citera kommissionsledamoten, är att de ska få bidrag. Det är 

det som det handlar om.[…]70 

 

Enligt Darthmouth handlar EU-medlemskapet för vissa kandidatländer endast om att 

mottaga bidrag. Det är inget tal om att vissa kandidatländer uppfattar EU som en 

gemenskap i vilken man önskar ingå, att man delar kulturella värderingar och så vidare. 

Om det förutsätts att det är på dessa grunder länder önskar bli medlemmar i EU, är det 

enkelt att förstå varför européerna önskar avskärma sig från det som är olikt ens egna 

ekonomiska identitet. 

 

5.3.2.3 Religiösa kriterier 

Under en debatt 2007 gjorde den franska parlamentarikern Schenardi följande yttrande: 

 

[...] Även om det visar sig att alla de ekonomiska, rättsliga och sociala kriterier som 

fastställdes vid toppmötet i Köpenhamn har infriats kommer Turkiet, vars 

befolkning till 99 procent består av muslimer och vars territorium till 94 procent 

ligger i Asien, ändå inte att dela våra värderingar som är präglade av kristendomen 

och humanismen.[…]71 
 

Detta uttalande innehåller även kulturella inslag, men eftersom det nämner både 

muslimer och kristendom placerades det under de religiösa kriterierna. Yttrandet 

innehåller en tydlig identitetskonstruktion där en distinktion görs mellan det europeiska 

kristna och det turkiska muslimska, och där Turkiet inte ses som tillhörande ”vi”. 

 

Under en annan debatt 2007 inkluderade den brittiske parlamentarikern Corbett istället 

Turkiet i EU: 

 

[…] 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 acceptera en 

sekulariserad stat vars befolkning till stor del är islamisk skulle vara i enlighet med 

denna princip.72 

 

Här syns istället ett tydligt exempel där Turkiet ses som tillhörande ”vi” och där en 

parlamentsledamot uppfattat den europeiska identiteten som något som också innefattar 

                                                 
70 Europaparlamentet. (2009-11-25). 12. års strategi för utvidgningen när det gäller länderna på västra 

Balkan, Island och Turkiet (debatt). 2010.  
71 Europaparlamentet. (2007-02-12). 15. De turkiska kvinnornas roll i det sociala, ekonomiska och 

politiska livet (debatt). 2007. 
72 Europaparlamentet. (2007-10-24). 4. Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet (debatt). 

2008. 
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mångfald. Corbett menar att Europas idé om enighet och mångfald också skulle 

inbegripa Turkiet eftersom inget religiöst kriterium för medlemskap finns. 

 

5.3.2.4 Kulturella kriterier 

Vid en debatt 2008 sades följande: 

 

[…] Turkiet är för stort och för annorlunda för att bli medlem av EU. Om Turkiet 

verkligen ville leva enligt Kemal Atatürks berömda ord, ”Det finns bara en 

civilisation”, skulle vi inte stå här år efter år och konstatera att Turkiet troligen inte 

alls vill uppfylla EU:s krav på att anta europeiska värden och överge ottomanska 

värden.[…]73 

 

Anförandet hölls av den danske parlamentarikern Camre och visar tydligt att Camre inte 

anser Turkiet som tillhörande ”vi”. Turkiet är för annorlunda och deras värden står i 

konflikt med de europeiska. I samma debatt som Camre höll den polske 

parlamentarikern Zaleski detta anförande: 

 
[…] Geografisk närhet är inte liktydigt med kulturell närhet. Dessutom tyder inte 

de oskrivna sociala koderna på att det turkiska folket dras mot en europeisk 

identitet.  

 

Frågan uppstår då om Turkiet vill förändra sig och ta till sig vår sociopolitiska 

modell […] Ska vi tvinga på en nation välfärd med våld, och förändra dess 

identitet, traditioner och kultur? Och går det verkligen att förändra allt?[…]74 

 

Därmed antar Zaleski att det finns en europeisk identitet och att den turkiska identiteten 

skiljer sig från denna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Europaparlamentet. (2008-05-21). 4. 2007 års framstegsrapport om Turkiet (debatt). 2008. 
74 Europaparlamentet. (2008-05-21). 4. 2007 års framstegsrapport om Turkiet (debatt). 2008. 
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Tabell 10: Inofficiella kriterier Europaparlamentet-Turkiet 

Inofficiella kriterier Turkiet ses som 

tillhörande ”vi” 

Turkiet ses som 

tillhörande ”de andra” 

Geografiska kriterier Tvetydighet Europas 

gränser 

Tvetydighet Europas 

gränser 

 

Endast 3 procent av 

landmassan ligger på den 

europeiska kontinenten 

Ekonomiska kriterier  Turkiet kostar för mycket 

 

Turkiet är för fattiga och 

vill ha bidrag 

Religiösa kriterier EU:s motto är enighet och 

mångfald 

Delar inte värderingar 

präglade av kristendom 

och humanism 

Kulturella kriterier  Turkiet är för stort och för 

annorlunda 

 

Turkiet vill inte överge 

ottomanska värden 

 

Turkiet har en egen 

identitet 

 

5.3.3 Sammanfattning 

För att kort sammanfatta de identitetskonstruktioner som framförts gällande det polska 

medlemskapet kan sägas att det bland annat Polens vikt för utvidgningen påpekas och 

att hänvisning görs till Polen som ett nyckelland i processen. Vad gäller ekonomiska 

argument så är de argument som framförs ytterst konkreta med procentexempel på 

arbetslöshet som ett exempel. Det är just när det gäller det ekonomiska kriteriet som 

störst motsättningar mot det polska medlemskapet uppvisas. När det gäller kultur och 

religion framkommer i princip ingenting. 

 

Angående det turkiska medlemskapet talas det i vagare termer än så. De argument som 

framförs är inte särskilt konkreta, utan åsyftar mest att Turkiet är för annorlunda, för 

fattiga och så vidare. Det finns en mycket större del av argument som rör de religiösa 

och kulturella kriterierna, där det bland annat framförs att Turkiet inte delar de kristna 

värderingar som är specifika för Europa. Samtidigt diskuteras också att Turkiet skulle 

kunna vara tillhörande ”vi” med hänvisning till Europas tvetydiga geografiska gränser 

och det faktum att EU:s motto är enighet och mångfald.      
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6 Slutsatser 

Uppsatsens forskningsproblem var att analysera likheter och skillnader i hur Europeiska 

kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet konstruerar identitet i samband 

med debatten om det polska respektive det turkiska medlemskapet i EU. Detta var 

således också uppsatsens syfte. För att besvara uppsatsens syfte använde jag mig av 

följande frågeställningar: På vilket sätt används identitet som argument av Europeiska 

kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet gällande ett polskt och turkiskt 

medlemskap? och Finns det likheter och skillnader i diskussionen om ett polskt 

respektive turkiskt medlemskap och varför existerar dessa likheter och skillnader? 

 

Identitetskonstruktioner förekommer i stor mängd både för och emot ett polskt och 

turkiskt medlemskap. De tydligaste argumenten för identitet framkommer i den debatt 

som hålls i Europaparlamentet där det till största del inte argumenteras i linje med de 

officiella utvidgningskriterierna som finns inom EU. Även i kommissionens och 

ministerrådets dokument och rapporter, vilka utgår från de officiella 

utvidgningskriterierna, konstrueras identitet genom att hänvisning görs till exempelvis 

europeiska normer och standarder.  

 

Undersökningens resultat visar att gällande de officiella utvidgningskriterierna 

förekommer identitetskonstruktioner under samtliga tre kriterier: politiska, ekonomiska 

och administrativa. Vad gäller Europeiska kommissionen förekommer det i Polens fall 

identitetskonstruktioner beträffande alla tre kriterier. I Turkiets fall påträffades inga 

identitetskonstruktioner gällande de ekonomiska kriterierna, men däremot gällande de 

politiska och de administrativa kriterierna. Argument som kan placeras i de båda 

kategorierna, Polen/Turkiet ses som tillhörande ”vi” eller Polen/Turkiet ses som 

tillhörande ”de”, förekommer i kommissionens dokument och rapporter. I Europeiska 

kommissionens dokument och rapporter framkommer tydligt att Polen ska integreras i 

EU. Det polska ses som något avskilt från det europeiska men landet ska ändå 

integreras. Turkiet är medlem i andra europeiska organisationer och en viktig förebild 

för andra muslimska länder, men når inte upp till europeiska standarder gällande 

exempelvis religionsfrihet. Således förekommer en annan ton vad gäller ett potentiellt 

turkiskt medlemskap, där det i alla fall inte från kommissionen framhålls att Turkiet ska 

integreras i Europa. Polen, däremot, ses som en i närmast självklar del av Europa. 
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I ministerrådets dokument påträffades endast ett fåtal identitetskonstruktioner. I fallet 

Polen framkom i enlighet med de administrativa kriterierna att det polska regelverket 

måste tillämpas i överenstämmelse med de normer som råder inom unionen. I Turkiets 

fall hittades endast identitetskonstruktioner inom de politiska kriterierna där det bland 

annat framkom att Turkiet är viktigt för att främja dialogen mellan olika kulturer och att 

europeiska normer måste integreras i den turkiska författningen. Således görs 

hänvisningar där Turkiet ses både som en del av ”vi” och ”de”. Därtill framkom även av 

inofficiella uttalanden gjorda av ministrar i EU:s medlemsländer att synen på Turkiet 

som tillhörande ”vi” eller ”de” är skiftande. Till exempel framkommer att flertalet 

länder är negativa till ett turkiskt medlemskap, medan exempelvis Sveriges Carl Bildt 

menar att Turkiet är viktigt för Europas ekonomiska och demografiska dynamik. 

Därmed råder ingen tvekan om att Turkiet åtminstone innefattas i Bildts uppfattning av 

den europeiska identiteten. I ministerrådets dokument förekommer 

identitetskonstruktioner som placerar Polen och Turkiet som både tillhörande ”vi” och 

”de”. 

 

De mest kärnfulla identitetskonstruktionerna påträffades i Europaparlamentets debatter. 

Debatterna innehåller en mer informell ton och identitetskonstruktionerna är av 

skiftande karaktär. Vad gäller Polen framkom bland annat att Polen är ett nyckelland i 

utvidgningsprocessen och det viktigaste kandidatlandet. Således ses Polen som 

tillhörande ”vi” gällande de inofficiella geografiska kriterierna. Om man ser till de 

inofficiella ekonomiska kriterierna påträffades här de mest tydliga uttrycken för att 

Polen ses som tillhörande ”de andra”. Argumenten kring Polens ekonomiska situation 

framfördes på ett väldigt tydligt sätt med konkreta exempel på skillnaderna mellan det 

europeiska och det polska. Därutöver förekommer ingen stor debatt kring de eventuella 

existerande likheterna och skillnaderna mellan Polens och EU:s religiösa och kulturella 

samhörighet.  

 

Vad gäller Turkiet finns tydliga argument gällande alla de fyra kriterierna där 

Europaparlamentarikerna refererar till Turkiet som ”de andra”. Bland annat 

framkommer att turkarna inte delar värderingar präglade av kristendom och humanism, 

vilket är intressant ur den aspekten att parlamentarikerna ibland tycks glömma att det 

redan bor muslimer i Europa. Om Europa således är en kristen gemenskap, blir 

resultatet att varken bosnier, albaner eller de miljontals övriga muslimer som bor i 
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Europa är européer.75 En ledamot av Europaparlamentet menar att EU:s motto är 

enighet och mångfald, och att Turkiet därför ska vara lika välkommet in i EU som vilket 

annat land som helst. Andra ledamöter framhåller istället att Turkiet står för något 

annat, att de har en egen identitet och de inte vill överge de ottomanska värdena. Den 

turkiska islamiska kulturen är följaktligen oförenlig med den europeiska. Med andra ord 

har identitetskonstruktionen som Lundgren talade om och som var liktydig med att 

bestämma och framhäva den europeiska kulturen gjort framsteg, åtminstone bland 

Europaparlamentarikerna.76 Det kan dock avgöras att argumenten för olikheten mellan 

Europa och Turkiet inte är lika konkreta som i fallet Polen och istället refereras det till 

Turkiet som ”för fattiga” och ”för annorlunda”. 

 

Inom Europaparlamentet finns de största skillnaderna de båda länderna emellan. I 

Polens fall görs de flesta identitetskonstruktioner med utgångspunkt i den ekonomiska 

situationen och det är gällande ekonomin som det råder störst motstånd mot ett polskt 

medlemskap. Vad gäller Turkiet finns det största motståndet när det gäller det kulturella 

kriteriet.  

 

Att identitetskonstruktioner förekommer i störst mängd i kommissionen och 

Europaparlamentet är inte särskilt förvånande då det framförallt är just kommissionen 

och Europaparlamentet som är ansvariga för att ge form åt den europeiska 

identitetspolitiken.77 Om utformandet av en europeisk identitet till största del handlat 

just om att framhäva en europeisk kulturell gemenskap har den europeiska identiteten 

åtminstone haft genomslag framförallt i Europaparlamentet, men också i kommissionen 

och ministerrådet. För att kunna hänvisa till en europeisk kultur måste medlemmarna i 

de europeiska institutionerna, enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt, uppfatta 

kulturen som verklighet. De uppfattar således den europeiska kulturen som till viss del 

avgränsad från den polska kulturen men framförallt som avgränsad från den turkiska. 

Skillnaden är att det polska anses som möjligt att integrera i Europa. Detta är inte fallet 

med det turkiska, något som uttrycks inom samtliga tre institutioner, och som kan ses 

som ett tydligt uttryck för att Delanty hade rätt när han menade att diskursen om den 

europeiska identiteten är motstridig då den inte endast innefattar samhörighet, utan även 

normer som ligger till grund för konstruktionen av skillnader. 

                                                 
75 Lundgren, 131. 
76 Lundgren, 125. 
77 Lundgren, 124f. 
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