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ABSTRACT

In  2014,  Moldova's  former  prime  minister  Lurie  Leanca  said  that  Moldova  would  be  a

member of the EU in five years. It is now five years later but Moldova are yet not a member

of the EU, they have actually not even applied for membership. In order to understand why

this  is,  this  case  study  has  investigated  if  national  identity  plays  an  important  role  in

Moldova’s integration with the EU, based on previous research on European integration that

states that national identity plays a role in the integration processes. This study have found

that there could be a connection between identity and why Moldova has not yet applied for

membership to the EU, however the study cannot rule out that there are more factors that may

have had an impact. For example, the widespread corruption in Moldova also seems to play

an important role in why Moldova has not applied for membership to the EU. The results of

the study were achieved by operationalizing the concept of identity to four identity markers,

taken  from  previous  research,  to  investigate  whether  these  markers  were  also  found  in

Moldova, which was done through a qualitative text analysis. 

Keywords Moldova – European integration – National identity – European Union – Republic

of Moldova
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1. INTRODUKTION

I introduktionskapitlet presenteras bakgrunden för själva undersökningen, vilken berör en kort

redogörelse  om  Moldavien  samt  Moldaviens  integrationsprocess  med  EU.  I  bakgrunden

presenteras  även  en  överblick  av  forskningsproblemet  som undersökningen  är  ämnad  att

sprida  ljus  över.  Vidare  presenteras  undersökningens  syfte  och  vilka  forskningsfrågor

undersökningen har som mål att besvara.

1.1. Inledning

Moldaviens före detta premiärminister Lurie Leanca år 2014 gick ut och uttryckte en vision

om att Moldavien skulle vara medlemmar i EU inom fem år (Europaportalen 2014). Fem år

har gått sedan Leancas uttalande om ett önskat medlemskap, men Moldavien lyser fortfarande

med sin frånvaro i den Europeiska unionen. Moldavien har inte ansökt om medlemskap och är

således inte ett kandidatland, utan kan närmast placeras under kategorin östligt partnerskap.

Innan ett land blir medlem i EU börjar landet med att starta en associationsförhandling med

EU, landet ansöker därefter om att bli medlem för att sedan kandidera till ett medlemskap. För

att bli medlem i EU krävs det att landet uppfyller vissa, av EU uppställda, krav, de så kallade

Köpenhamnskriterierna  (Bengtsson, 2011, s.58).  Moldavien  har  en lång bit  kvar  innan de

uppfyller Köpenhamnskriterierna, som säger att landet bör vara en fungerande fri demokrati

och  marknadsekonomi  samt  ha  ett  regelverk  som  kan  implementera  EU:s  regelverk

(Bengtsson, 2011 s.58). Ett av de främsta bekymren är att Moldavien brottas med korruption i

stor utsträckning (transparency.org 2018), något som påverkar samtliga tre kriterier som krävs

för att vara medlem (Moldova.org 2018).   Ansöka om själva medlemskapet kan ett land dock

göra ändå, och då bli ett kandidatland eller potentiellt kandidatland. Ett kandidatland uppfyller

redan mer eller mindre Köpenhamnskriterna medan ett potentiellt kandidatland inte gör det än

men har visat ett starkt intresse för EU och lämnat in en ansökan om medlemskap. Bland de

länder som idag är kandidatländer för ett EU-medlemskap finns till  exempel Albanien och

Turkiet  (Europa.eu 2019) och de potentiella  kandidatländerna är just  nu (december 2019)

Bosnien  och  Hercegovina  samt  Kosovo  (Europa.eu  2019).  Länder  som  Bosnien  och

Hercegovina samt Kosovo är alla tre länder som heller inte uppfyller Köpenhamnskriterierna

men  som är  väldigt  intresserade  av  ett  EU-medlemskap  och  har  därför  ändå  ansökt  om
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medlemskap.  Sammanfattningsvis  har  Moldavien  alltså  inte,  trots  den  dåvarande

premiärministerns  tydliga  vision om ett  fullskaligt  inträde  i  EU, ens  ansökt om att  få bli

medlemmar än.  Hur kan det här förklaras?

1.2. Syfte och forskningsfrågor

Undersökningens syfte är att undersöka varför ett land, där det funnits en uttalad vision om att

vara medlemmar i EU inom fem år, inte har ansökt om medlemskap i EU. Undersökningen

avgränsas till att undersöka om identitet spelat roll till varför Moldavien inte ansökt om ett

medlemskap.  För  att  besvara  undersökningens  syfte  har  identitet,  med  hjälp  av  tidigare

forskning och teorier om identitetens roll i integrationsprocessen, operationaliserats till fyra

identitetsmarkörer  som alla  prövas  i  fallet  Moldavien.  Forskningsfrågorna  som besvaras  i

undersökningen är följande:

- Är det för att Moldavien identifierar sig som en självständig stat som landet inte har

ansökt om ett medlemskap i EU?

- Är det för att Moldaviens allmänna opinion inte identifierar sig med EU som landet inte

har ansökt om ett medlemskap i EU?

-Är det för att Moldavien hellre identifierar sig med en annan extern partner som landet

inte har ansökt om ett medlemskap i EU?

-Är det för att Moldavien identifierar sig som ett ekonomiskt oberoende land som landet

inte har ansökt om ett medlemskap i EU?

-Har identitet spelat roll till varför Moldavien inte ansökt om ett medlemskap i EU?

För att förstå hur förhållandet mellan Moldavien och EU har varit hittills så undersöks även

hur integrerade Moldavien är med EU för att ge en djupare förståelse av identitet-aspekten.

1.3. Bakgrund - Kort om Moldavien

Moldavien  är  ett  land  i  Östeuropa  som  gränsar  till  Rumänien  i  väster  och  åt  de  andra

väderstrecken gränsar landet till Ukraina, Moldavien är med och toppar listorna över Europas

fattigaste  länder  (europaportalen.se,  2015).  I  Moldavien  bor  ca  tre  och  en  halv  miljon

människor  (Moldovatovisit.eu,  2018),  där  ca  en  halv  miljon  av  dem  bor  i  huvudstaden
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Chisinau  (Worldpopulationreview.com,  2018).  Som en  del  av  Sovjetunionens  upplösning

förklarade  Moldavien  sig  självständiga  den  27  augusti  1991  och  blev  då  Republiken

Moldavien, vilken idag är en parlamentarisk republik med en president och premiärminister

(Moldova.md 2019).

(Karta över Europa med Moldavien markerat i rött – från Wikimedia).

Moldavien  är  inte  medlem  i  den  Europeiska  unionen  (EU).  Bland  länder  som  inte  är

medlemmar i EU återfinns bland annat Ukraina och Vitryssland, men även länder som Norge

och Island (Europa.eu 2019). Moldavien är däremot med i Europarådet (Moldova.md 2019),

samt i EU-samarbetet Eastern partnership (Östligt partnerskap), där flera andra länder i den

östra regionen av Europa är med (Europa.eu 2019).

1.3.1 Vad innebär det östliga partnerskapet?

Den europeiska grannskapspolitiken (ENP) utvecklades som en ram för förbindelserna med

EU:s grannländer 2004 (Europa.eu 2016). Det östliga partnerskapet inrättades som en specifik

östlig dimension av den europeiska grannskapspolitiken och innehåller både ett bilateralt och

ett multilateralt spår (Europa.eu 2016). Det lanserades vid toppmötet i Prag 2009 och styrs av

principer om gemensamma åtgärder, mångfald och villkor, där värderingar som demokrati,

fungerande  rättsstat,  mänskliga  rättigheter,  marknadsekonomi,  hållbar  utveckling  och  god

styrning  utgör  en  viktig  grund  för  partnerskapet  (Moldaviens  utrikesdepartement  -

mfd.gov.md 2019). Sedan dess lansering har det östliga partnerskapet utvecklats, politikens

innehåll  har  breddats,  fördjupats  och  anpassats  till  förändringen  som  successivt  skett  i

området (Europa.eu 2016). 
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Det östliga partnerskapet representerar ett initiativ för konsolidering och förstärkning av EU:s

samarbete  med  stater  i  östra  Europa,  där  länderna  Armenien,  Azerbajdzjan,  Vitryssland,

Georgien,  Moldavien  och  Ukraina  ingår  (Europa.eu  2016).  Denna  europeiska

grannskapspolitik har i syfte att stödja och påskynda dessa staters gradvisa tillnärmning till

EU och att förhindra skapandet av avgränsningslinjer genom att föra det nya grannskapet i

östra  och  södra  Europa  närmare  EU:s  politiska  och  ekonomiska  värdenivå  (Moldaviens

utrikesdepartement - mfd.gov.md 2019). EU har åtagit sig att bygga starka och ömsesidigt

gynnsamma förbindelser med alla sex partners inom samarbetet,  oavsett deras individuella

ambitionsnivå i sina förbindelser med EU (Europa.eu 2016).

Det östliga partnerskapet är ett av EU: s politiska instrument vilket strukturerar samarbete

med  partnerländerna  i  två  dimensioner:  bilaterala  -  i  form  av  undertecknande  och

genomförande  av  associeringsavtal,  skapande  av  ett  fritt  och  djupt  frihandelsområde,

liberalisering  av  visumsregimen,  medan  den  multilaterala-strukturen  erbjuder  en  mer

inkluderande ram som involverar alla sex partnerländer (europa.eu 2016). När det gäller den

bilaterala dimensionen har Moldavien uppnått de tre huvudmål som sattes 2009 i Prag, vilka

var en närmare politisk förening med EU, mer ekonomisk integration och visumliberalisering

(Moldaviens utrikesdepartement - mfd.gov.md 2019).

1.3.2 Hur integrerade är Moldavien med EU?

Sedan  Sovjetunionens  upplösning  i  början  av  1990-talet  så  har  Moldavien  och  EU gjort

successiva närmanden mot varandra och idag skriver Moldaviens utrikesdepartement att den

europeiska  integrationen  inte  bara  är  ett  grundläggande  fundament  för  Moldaviens  och

regeringens inre och externa politik,  utan också en viktig  styrka för landets politiska och

sociala sammanhållning (Moldaviens utrikesdepartement - mfd.gov.md 2019).

Moldaviens förbindelser med EU fastställdes formellt  i  partnerskaps- och samarbetsavtalet

(PCA), som undertecknades den 28 november 1994 och som trädde i kraft den 1 juli 1998 för

en första period på tio år, med möjlighet till förlängning (Moldaviens utrikesdepartement -

mfd.gov.md 2019).  Nästa steg i närmandet till EU var Moldaviens och EU:s handlingsplan

som utarbetades  under  den  europeiska  grannskapspolitiken  och  antogs  i  samarbetsrådet  i
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februari 2005 (Moldaviens utrikesdepartement - mfd.gov.md 2019). 2008 inleddes dialogen

med EU om hur ramen för ett framtida mer integrerat  partnerskap skulle utformas för att

ersätta partnerskaps- och samarbetsavtalet, som undertecknats fjorton år tidigare (Moldaviens

utrikesdepartement - mfd.gov.md 2019). Moldaviens förhandlingar med EU, om att teckna ett

framtida  associeringsavtal,  godkändes  2009  av  Moldaviens  parlament  och  själva

associeringsavtalet  trädde i  kraft  efter  att  avtalet  undertecknats  i Bryssel 2014  och avtalet

utgör idag den rättsliga ramen för utvecklingen av samarbetet  mellan EU och Moldavien.

(Moldaviens utrikesdepartement - mfd.gov.md 2019).

Undertecknandet och ikraftträdandet av associeringsavtalet, liberaliseringen av visumregimen,

den gradvisa integrationen i EU:s inre marknad och att de är med i Europarådet leder till att

Moldavien är integrerade i den europeiska politiska och ekonomiska arenan, om än inte fullt

ut (Moldaviens utrikesdepartement - mfd.gov.md 2019).

1.3.3 Moldavien och identitet 

Moldavien  är  en  integrerad  del  av  Europa  och  har  en  rik  historia.  Landet  är  beläget  i

kontaktzonen  mellan  olika  kulturella  och  historiska  trender  -  Karpater-Balkan,

Centraleuropeiska  och  Eurasiska,  och  har  under  sin  fleråriga  historia  absorberat  olika

kulturella traditioner från flera olika håll och folkgrupper.

Till följd av det rysk-turkiska fredsfördraget som undertecknades i Bukarest 1812 blev en stor

del  av  det  som  idag  kallas  Moldavien  en  provins  till  Ryssland,  men  då  under  namnet

Bessarabien. Bessarabien förblev en rysk provins fram till 1918 (Moldova.md 2019). 1918

beslutade den högsta myndigheten i den bessarabiska staten, att förena sig med Rumänien

istället. Denna enhet (eller partnerskap) varade till 1940, det året annekterades Moldavien av

Sovjetunionen  som  en  följd  av  Ribbentrop-Molotov-pakten  från  1939  (Moldova.md).

Moldavien  fungerade  som  en  territoriell  enhet  inom  Sovjetunionen  fram  till  det  sista

decenniet av 1900-talet, då Sovjetunionen upplöstes och Moldavien blev en oberoende och

suverän stat (Johansson, 2009 s.163). Som en del av det gamla Sovjetunionen går Moldavien

idag  under  benämningen  ”postsovjetisk  stat”,  tillsammans  med  de  baltiska  staterna  samt

Ukraina och Vitryssland (Johansson, 2009, s.163).
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På grund av Moldaviens tidigare historia med Rumänien och den gemenskap de tillsammans

bildade  mellan  åren  1918–1940  fanns  det  en  stark  gemensam  historia,  där  kulturen  och

nationalismen till stor del var den samme i de båda länderna (Johansson, 2009, s.163). Därför

trodde många att Moldavien, efter att ha förklarat sig självständigt från Sovjetunionen, skulle

slå sig samman med grannlandet Rumänien återigen (Johansson, 2009, s.163).

Moldavien fortsatte dock på sin egen väg mot självständighet genom att förstärka, den av

Sovjet pålagda (menar många.) (Johansson, 2009, 1.73), Moldaviska identiteten. Ju mer den

förstärks desto mer förskjuts den rumänska kulturen undan, något Rumänien tolkar som att

det kommer till förmån för den sovjetiska idén om en specifik moldavisk identitet (Johansson,

2009, s.173).

Inom  Moldaviens  gränser  finns  dessutom  flera  minoriteter,  bland  annat  gagauzierna  där

meningsskiljaktigheter  finns  mellan  Comrat  (som  är  den  största  staden  i  landområdet

Gagauzien)  och  Chisinau  (som  är  Moldaviens  huvudstad)  (Johansson,  2009,  s.169).

Konflikten mellan Gagauzien och Moldavien är relativt  lugn och fredlig i jämförelse med

konflikten  mellan  Moldavien  och  en  annan  minoritetsgrupp  i  landet,  och  den

minoritetsgruppen utgörs av de som bor i Transnistrien (Johansson, 2009, s.171). På andra

sidan av floden Dnestr ligger Transnistrien som sedan 1990 har försökt bryta sig loss och göra

sig självständigt från Moldavien, men landet har inte blivit erkänt av omvärlden. Konflikten

mellan  dessa  länder  har  till  och  från  varit  våldsamma  och  då  Transnistriens

självständighetsivran är stöttat av Ryssland så lär konflikten vara frusen på samma sätt som

idag tills dess att Ryssland ändrar sin vilja i frågan (Johansson, 2009, s.171).

Det går att notera att den nationella identiteten i Moldavien är splittrad. Splittringen uppstår

mellan olika minoritetsgrupper, ryssvänliga-grupper, rumänvänliga-grupper, och de grupper

som ser Moldavien som ett starkt självständigt land (Johansson, 2009 s.187) som följd av att

Moldavien  inte  har  en  lång  historia  som  just  ett  självständigt  land.  Den  självständiga

nationella  identiteten  har  sedan  Sovjetunionens  fall  påpekats  av  flera  som  viktig  att

upprätthålla, samtidigt som mindre utbrytar-grupper ser den moldaviska identiteten som en

”ren sovjetisk skrivbordsprodukt” (Johansson, 2009 s.187). 
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Som ett land som under större delen av sin historia gränsat till imperier, vare sig de gestaltat

sig som sovjetiska,  ryska, ottomanska eller rumänska går det konstatera att Moldavien var

dåligt förberedd med att inleda sin egen nations- och statsbyggnad när Sovjetunionen löstes

upp  (Johansson,  2009,  s.187).  Charles  King  förklarade  Moldaviens  nationalism  som  ”en

ganska konstig  varelse:  en nationalism som lyckades  uppnå en självständig stat  men som

verkade misslyckas med att skapa en självständig nation” (King, 2000, s.3)

På  grund  av  Moldaviens  historia,  dess  tidigare  gemenskap  med  dels  Rumänien  och

Sovjetunionen samt att Moldavien ligger i gränslandet mellan två EU och Ryssland, ämnar sig

den här undersökningen att undersöka om identitet kan förklara varför landet ännu inte skickat

in en medlemsansökan till EU. I synnerhet i relation till tidigare forskning och teorier om just

europeisk integration och identitet,  då identitet  är  en av de viktigare anledningarna varför

länder söker sig till den Europeiska unionen (Bengtsson, 2011, s.54-55).

1.4. Disposition

Den här uppsatsen är designad som en fallstudie där all data är insamlad genom kvalitativa

textanalyser.  Kvalitativa  textanalyser  vilka genomförts  på texter  från valda  nyhetsbyråer  i

Moldavien, där fokus varit att leta efter opinionsundersökningar och uttalanden från landets

politiska ledare. Tidigare forskning och identitetsteorier presenteras i nästa kapitel. I kapitel

tre presenteras uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt, samt motivering av den samma. I

följande kapitel  efter  det  så presenteras  resultatet  av analysen  för  att  sedan knytas  ihop i

uppsatsens sista kapitel som är ett slutsatskapitel där resultat och de fynd som undersökningen

hittat diskuteras.
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2. TEORI

I  det  här  kapitlet  presenteras  viss  tidigare  forskning  som  finns  om  identiteters  roll  i

integrationsprocessen med EU, samt vilket teoretiskt ramverk den här undersökningen utgår

ifrån.  I  den tidigare  forskningen läggs  fokus främst  på att  jämföra  Moldavien  med andra

europeiska  länder  som antingen  har  ansökt  om medlemskap  och sedan dragit  tillbaka  sin

ansökan eller som har förhandlat om medlemskap och sedan dragit tillbaka sin ansökan, för

att förstå vilken roll identitet haft i Moldaviens fall. I slutet av kapitlet vävs tidigare forskning

och teori samman med den här undersökningen och det förklaras hur tidigare forskning och

teori används i den här undersökningen. För att förstå identitetens roll i integrationsprocessen

så  väljs  det  ut  identitetsmarkörer  från  tidigare  forskning  och  teori  vilka  den  här

undersökningen är intresserad av att undersöka för att få reda på ifall dessa markörer även

återfinns i Moldaviens fall och således kan hjälpa till att förklara varför Moldavien inte ansökt

om medlemskap  till  EU.  Fyra  identitetsmarkörer  väljs  ut  och  de  är  följande:  Om landet

identifierar  sig  som  självständigt,  om  landet  har  en  stark  allmän  opinion  mot  ett  EU-

medlemskap och därmed inte identifierar sig med EU, om landet hellre identifierar sig med en

annan extern partner än EU, eller om landet identifierar sig som ekonomiskt oberoende och

därför inte behöver gå med i någon större gemenskap.

2.1. Tidigare forskning

Anledningarna till att länder söker medlemskap i Europeiska unionen varierar mycket och det

är inte möjligt att säga rakt ut att en anledning gäller för alla. Däremot delas anledningarna

främst upp i  två förklaringar,  en mer rationalistisk förklaring och en mer identitetsmässig

förklaring (Bengtsson, 2011, s.54). Den rationella förklaringen till varför länder söker sig till

övernationella  samarbeten  har  att  göra  med  ett  perspektiv  av  problemlösande  karaktär.

Länderna kanske står inför ett och samma problem och att  det därför är mer rationellt  att

samarbeta  för  att  lösa  det  tillsammans,  ett  exempel  på  ett  sådant  problem  är  miljön

(Bengtsson, 2011, s.54). En annan rationell anledning till att gå med i en större gemenskap

kan vara på grund av ekonomiska skäl,  att  det  till  exempel  underlättar  handel  med andra

länder vilket  kan bidra till  att  det egna landets ekonomiska tillväxt  påverkas positivt.  För

mindre länder kan det även vara avgörande ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv att landet är

med i en större gemenskap (Bengtsson, 2011, s.54)
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En mer identitetsmässig förklaring handlar om att landet i fråga identifierar sig med en större

gemenskap och därför önskar gå med i den för att erkännas av andra länder som en del i den

gemenskapen.  Den  identitetsmässiga  förklaringen  till  ett  EU-medlemskap  har  en  mer

meningsskapande  karaktär  snarare  än  en  rationell  problemlösande  karaktär,  där  själva

medlemskapet i EU kan ses som en bekräftelse på att landet identifierar sig som en del av

Europa (Bengtsson, 2011, s.54–55). Flera av medlemsländerna har gått med av både rationella

och identitetsmässiga förklaringar, vilket gör att förklaringarna på intet sätt utesluter varandra.

Det  är  främst  dessa två förklaringar  som förklarar  varför  länder  söker  medlemskap i  EU

(Notera  att  ekonomiska  och  säkerhetspolitiska  förklaringar  går  under  den  rationalistiska

förklaringen, de kan även av vissa räknas som två egna förklaringar). Men även fast ett land

anser att båda förklaringarna passar in på dem, att landet både gynnas på en problemlösande

nivå  och  en  meningsskapande  nivå,  så  kan  det  finnas  andra  hinder  som  försvårar  ett

medlemskap. Det handlar ofta om ett mer historiskt perspektiv. Även fast Sverige till exempel

hade  varit  intresserade  av  att  gå  med  i  EU,  av  både  en  rationellt  och  meningsskapande

förklaring innan vi faktiskt gick med, så gjorde vi inte det förrän det kalla kriget var över.

Först då ansågs det mer accepterat med nya samarbetsmönster (Bengtsson, 2011, s.55).

Det finns alltså flera olika sätt att förstå varför ett land ansöker om ett medlemskap i EU men

som  ett  sätt  att  avgränsa  den  här  undersökningens  omfång  så  intresserar  sig  den  här

undersökningen av den identitetsmässiga förklaringen för att kunna förklara varför Moldavien

inte ansökt om något medlemskap i EU. 

2.1.1. ”Awkward Partners”

Tidigare forskning om identitet och europeisk integration finns det gott om. Den här studien

kommer bland annat att utgå från forskning som gjorts runt ”awkward partners” när det gäller

EU och integrationsprocessen, alltså länder som på ett eller annat sätt sätter ner hälarna för en

fortsatt  integration  med  EU (Stegmann  McCallion  & Briansson  2018  s.2).  Studier  kring

”awkward partners” är intressanta att studera i sammanhanget då de kan hjälpa till att förklara

varför  Moldavien  inte  valt  att  skicka  in  sin  medlemsansökan.  Det  mest  tydliga  fallet  av

”awkward partner”  i  EU-samarbetet  är  förmodligen  Storbritannien,  som efter  att  ha  varit
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motstridigt under lång tid anordnade en folkomröstning om ett utträde ur EU-medlemskapet

2016 (Stegmann McCallion & Briansson 2018 s.2). En folkomröstning som resulterade i att

majoriteten röstade ja till  att Storbritannien skulle säga upp sitt  medlemskap i EU och nu

kommer landet med mycket stor sannolikhet att lämna EU senast 31 januari 2020 (BBC2019).

I Europa finns ett flertal andra länder som även de går att räkna till länder som på något vis är

motstridiga i den europeiska integrationen. I boken Nordic States and European Integration.

Awkward partners in the North? skriver dess författare främst om hur de nordiska länderna är

”awkward” på olika vis, de undersöker anledningar till varför de nordiska länderna har ansökt

om medlemskap eller  varför de har valt  att  inte  bli  medlemmar  i  EU. Som utgångspunkt

skriver de om tre aspekter, dessa är av ekonomiska, säkerhetspolitiska eller identitetsmässiga

skäl. Även om alla tre aspekter kan spela roll i anledningarna till varför ett land är medlem

(eller  inte)  så  är  det  ett  som  dominerar  mer  än  de  andra.  För  Finland  dominerar  det

säkerhetspolitiska  skälet  (Ojanen  och  Raunio  2018),  för  Danmark  och  Sverige  är  det

ekonomiska skälet  mer dominerande (Wivel  2018, Stegmann McCallion 2018) medan för

Island och Norge så är det identitetskälet som är starkast när det gäller att svara på frågan

varför de inte  har gått  med i  EU (Thorallsson 2018, Gänzle och Henökl 2018).  Det som

intresserar  den  här  undersökningen  är  främst  Island  och  Norge  då  identitet  spelar  en

avgörande  roll  för  huruvida  länderna  resonerat  kring  att  gå  med  i  EU eller  inte.  Av  de

nordiska länderna är det dessutom bara Island och Norge som valt att inte gå med i EU.

2.1.2. Norge

Norge har ansökt om att bli medlem i EU fyra gånger, men har gång på gång dragit tillbaka

sin ansökan, två gånger genom folkomröstning (1972 och 1994) och kan därmed ses som en

motstridig  partner  i  processen  för  europeisk  integration  (Gänzle  &  Henökl  2018,  s.79).

Tillsammans med Island gör det här att Norge sticker ut bland de nordiska länderna (även

bland andra europeiska länder) i dess konsekventa vägran att delta fullt ut i processen för den

europeiska  integrationen  (Gänzle  &  Henökl  2018,  s.80).   Som  medlem  i  europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) har Norge emellertid varit nära kopplat till Europeiska

unionen sedan 1994, och har därför varit  delaktig i den europeiska politiken på flera plan

(Gänzle & Henökl 2018, s.79). EES-avtalet föreskriver införlivandet av viss EU-lagstiftning,

bland annat lagstiftning som omfattar de så kallade fyra friheterna – fri rörlighet för tjänster,
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personer, varor och kapital (Gänzle & Henökl 2018, s.80). Norge är mer integrerade i EU än

vissa andra länder som faktiskt är medlemmar, men att ta själva klivet för att bli medlemmar i

EU verkar vara svårt (Gänzle och Henökl 2018 s.94). På grund av att landet är integrerade

med EU,  fast  inte  fullt  ut  talas  det  om ”Norge-lösningen”,  i  synnerhet  i  relation  till  det

stundande Brexit och vilken position Storbritannien kommer få vid ett utträde ur EU (Gänzle

& Henökl 2018, s.80).

I fallet Norge skriver Gänzle och Henökl (2018 s.94) att landet har råd ekonomiskt att inte

vara med i EU, till förmån för den egna nationella identiteten. En identitet som främst bygger

på  en  vacker  natur,  decentralisering  och  landets  vikinga-historia,  till  skillnad  från  den

europeiska identiteten som de upplever är mer urban och centraliserad (Gänzle & Henökl

2018 s.94). Norge har dessutom en tidigare historia av att ha varit med i påtvingade unioner

tillsammans med Sverige och Danmark och det spelar därför en viktig roll för Norge att kunna

stå starka och självständiga. Ett tydligt tecken på landets vilja att visa att står på egna ben är

det ”nynorska” språket som är ett resultat av språkliga försök att utplåna underlaget för det

danska språket, som återfinns mer i ”gammelnorskan” (Gänzle & Henökl 2018, s.94), (Selle

and Østerud 2006 s.557)

Identiteten har spelat stor roll i Norges integrationsprocess med EU. Det här blir tydligt när

huvudargumentet  som bekräftats  av de som röstat  nej i  Norges folkomröstningar  om EU-

medlemskap,  är  just  att  Norge  måste  skydda  sin  suveränitet  och  sin  egen  demokratiska

tradition (Gänzle & Henökl 2018, s.82). Inför folkomröstningarna var det just främst bilden

av den egna nationella identiteten som den kampanjande nej-sidan aktiverade och förmedlade

till de norska väljarna, och två av två gånger gick det hem hos norrmännen. I Norge verkar det

helt enkelt saknas en vilja för att identifiera sig som en europé, folkopinionen talar sitt tydliga

språk - de vill inte vara medlemmar i EU. Utöver identitet och det faktum att landet har råd att

bortse ett medlemskap till  fördel för den nationella identiteten,  så går det förmodligen att

räkna in landets säkerhetsgaranti genom sitt medlemskap i NATO som en av anledningarna

till att ett medlemskap i EU inte är så brådskande (Gänzle & Henökl 2018, s.96).
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2.1.3. Island

Även i Island återfinns en stark identitet av självständighet, inte minst genom landets största

och  genom  tiderna  mest  framgångsrika  parti  –  Självständighetspartiet,  vilka  ser  sig  som

konservativa  och  nationalistiska  (Thorhallsson  2018,  s.103).  Landets  främjande  av

självständighet har funnits under många århundranden, men det var först 1944 som Island

blev självständigt från det danska kungariket (Thorhallsson 2018, s.105). Islands unikhet är

något som ofta kommit att betonas i sammanhanget om självständighet. Likt Norge har Island

varit med i en påtvingad union tidigare, tillbaka på slutet av 1200-talet var Island till och med

en del av det norska kungarike (Thorhallsson 2018, s.104).  Århundrandena innan de blev

ockuperade av Norge, och fortfarande var oberoende, ses än idag av islänningarna som en

ärorik och blomstrande tid. Den isländska traditionen säger att det inte var förrän de blev fria

och oberoende, i mitten av 1900-talet, som landet än en gång blev ärorikt och blomstrande

(Thorhallsson  2018,  s.104).  Som  en  följd  av  detta  har  det  etablerats  en  tro  från  många

islänningar att allt som är isländskt bör skyddas med alla tillgängliga medel (Thorhallsson

2018,  s.104).  Denna nationalistiska  tro  har  haft  en  djup  inverkan  på  Islands  inrikes-  och

utrikesfrågor.

Precis som Norge är Island också integrerat i det europeiska-projektet genom sitt medlemskap

i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schengenavtalet.  Island har således

fått  tillgång  till  den  inre  marknaden  samtidigt  som  landet  har  säkrat  viktiga  inhemska

primärsektorer, som fiske och jordbruk (Thorhallsson 2018, s.119). Till skillnad från de andra

nordiska länderna fanns det dock länge en stor tvekan inom Island om landet överhuvudtaget

skulle  delta  i  den  europeiska  integrationsprocessen  (Thorhallsson  2018,  s.104).  Island

skickade in en medlemsansökan till  EU 2009, i samband med den ekonomiska krisen som

rådde i  världen då.  Island drog dock så småningom tillbaka sin medlemsansökan,  just  på

grund av att folkopinionen på ön sedan en lång tid tillbaka varit skeptiska och negativt inställd

till ett inträde i EU (Bengtsson 2011, s. 65).

På grund av att Island blev ockuperat av USA under det andra världskriget, blev landet snabbt

moderniserat och sedan den tiden har Island och USA en speciell relation till varandra. Inte
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minst genom att USA stödde skapandet av den isländska republiken och garanterade landets

säkerhet,  den  isländska  ekonomin  kunde  dessutom  förlita  sig  starkt  på  USA  under

efterkrigstiden (Thorhallsson 2018, s.105).

I fallet med Island finns alltså också en stark autonom identitet i både politiken och bland

befolkningen, något som försvårar integrationen med EU (Thorhallsson 2018, s.118). Vidare

har Island även en stark fiske-  och jordbrukslobby som motsätter  sig ett  EU-medlemskap

eftersom  de  är  rädda  för  att  missgynnas  av  ett  sådant  (Thorhallsson  2018  s.118).  Och

avslutningsvis  skriver  Thorhallsson  (2018,  s.118)  att  om  Island  har  ett  intresse  av  att

integreras i någon större gemenskap så är det snarare USA än EU som lockar.

2.5. En teori om nationell identitet i den europeiska integrationsprocessen

eller är det många identitetsmarkörer som spelar roll?

Integration till EU kan förklaras på flera vis, men enligt Marks och Hooghe (2003 s.1) så är en

av  de  starkaste  bromsarna  i  sammanhanget  om landet  har  en  stark  självständig  nationell

identitet samtidigt som det finns en allmän opinion som är emot integration. Där även Lauren

Maclaren  (2002,  s.553)  inflikar  med  att  motstridighet  mot  EU  inte  bara  handlar  om

beräkningar av kostnad eller nytta, utan ofta handlar det om rädsla för eller fientlighet mot

andra  kulturer.  Det  här  antagandet  grundas  i  att  EU  inte  enbart  är  en  internationell

organisation  som  syftar  till  att  sänka  handelshinder,  minska  transaktionskostnaderna  för

mellanstatliga förhandlingar eller skörda skaleffektivitet. Marks och Hooghe menar att EU är

en  politisk  organisation  som  fortfarande  utvecklas,  och  som  sådan  hotar  den  inte  bara

autonomin inom nationella institutioner, utan även kärnvärden för nationell suveränitet och

nationell identitet (Marks och Hooghe 2003, s.6). Ett exempel på detta är att den organisation

som  EU  var  år  1995  när  Sverige  gick  med  har  utvecklats  mycket  och  samarbetet  har

fördjupats  i  många  områden,  och  därtill  har  nya  institutioner  som  till  exempel  EEAS

(European External Action Service) tillkommit. 

I sin undersökning National Identity and Support for European Integration skriver Marks och

Hooghe (2003, s.20) att individer, och i förlängningen länder, med starka nationella identiteter

även  kan  ha  en  stark  europeisk  identitet  och  således  vara  väldigt  tillmötesgående  den

europeiska integrationen. Vidare skriver Marks och Hooghe (2003, s.29) att länder som har en
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stark självständig nationell identitet är mer skeptiska mot en närmare integration till EU, där

främst länder som haft en folkomröstning om ett medlemskap lyftes fram.

Sammanfattningsvis kommer Marks och Hooghe alltså fram till att länder med en historia av

självständighet och där den allmänna opinionen är negativt inställd mot ett EU medlemskap

ofta har samarbetsproblem med EU, där den europeiska integrationen blir lidande som en

följd av det.

2.6. Identitetsmarkörer

Än så länge har bara tidigare forskning och teori presenterats utan vidare koppling till fallet

Moldavien, men under den här rubriken kommer det förklaras hur tidigare forskning och teori

kommer  till  användning  i  den  här  undersökningen.  Genom  att  identifiera  och  välja  ut

identitetsmarkörer från Marks och Hooghes teori och från tidigare forskning om andra länder

som bromsar den europeiska integrationen så går det att leta efter om samma markörer tydligt

återfinns i fallet Moldavien. I sådana fall kan det ge en förklaring till varför även Moldavien

är motstridig i sin fortsatta integration med EU. Genom att jämföra utvalda identitetsmarkörer

på  det  här  viset  med  fallet  Moldavien  blir  dessutom undersökningen  förklarande  till  sin

karaktär snarare än bara beskrivande. Undersökningen har valt att  fokusera på främst fyra

identitetsmarkörer. Dessa är:

1. Om landet identifierar sig som självständigt. Har Moldaviens historia som en del av en

påtvingad union gjort att det återfinns en stark självständig identitet i Moldavien, där

medborgarna identifierar sig som ett land som klarar sig själv utan hjälp från några

unioner. Är det därför Moldavien inte ansökt om ett medlemskap i EU?

2. Om landet  har  en  stark  allmän  opinion  mot  ett  EU-medlemskap  och  därmed  inte

identifierar sig med EU. Hur ser folkopinionen ut i Moldavien, vad tycker de om EU?

Kan deras sätt att identifiera sig själva och EU vara anledningen till att de inte ansökt

om medlemskap i EU?

3. Om landet hellre identifierar sig med en annan extern partner än EU. I gränslandet

mellan EU och Ryssland kanske det inte är EU som är den stormakt Moldavien främst

identifierar sig med? Är det därför Moldavien inte ansökt om medlemskap i EU?
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4. Om landet identifierar sig som ekonomiskt oberoende och därför inte känner att de

behöver gå med i någon större gemenskap. Har Moldavien likt Norge så pass mycket

resurser att de inte behöver gå med i någon större övernationell union. Är det därför

Moldavien inte ansökt om medlemskap i EU?

Från Mark och Hooghes  teori  återfinns  två  identitetsmarkörer,  den  om stark  självständig

identitet  och  den  om  allmänna  opinion.  I  Norge  återfinns  tre  markörer,  den  om

självständighet, ekonomiskt oberoende och allmän opinion. Slutligen återfinns två markörer i

Island, den om självständighet och den om att landet hellre samarbetar med en annan extern

partner.

Identitetsmarkörerna väljs ut från två länder som heller inte är medlemmar i EU. Moldavien är

ett land som ligger långt ifrån Norge och Island på väldigt många punkter, inte minst rent

ekonomiskt  då Moldavien är  ett  av Europas fattigaste  länder  (europaportalen.se 2015) till

skillnad  från  Norge  och  Island  som  är  två  länder  som  sett  till  sin  BNP  per  capita  är

ekonomiskt framgångsrika länder (SCB 2013). Moldavien ligger även långt ifrån Norge och

Island  rent  geografiskt,  där  den  största  skillnaden  är  att  Moldavien  ligger  väldigt  nära

Ryssland,  vilket  bjuder  på  helt  andra  kulturer  och  samarbeten  än  för  Norge  och  Island.

Motiveringen av att använda sig av just dessa länder är dock följande. Varken Island eller

Norge är medlemmar i EU, likt Moldavien. Både Norge och Island har precis som Moldavien

varit  med i  en påtvingad union, (Gänzle & Henökl 2018 s.94,  Thorhallsson 2018, s.105).

Slutligen  har  Island  starka  relationer  med  en  annan  stormakt  åt  ett  annat  väderstreck,

nämligen USA (Thorhallsson 2018, s.118), likt Moldavien har starka relationer med Ryssland

i form av handel (Moldova.org 2018).
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3. METOD

I det här kapitlet presenteras och motiveras det metodologiska tillvägagångssätt vilken den här

undersökningen  använder  sig  av  för  att  besvara  forskningsfrågorna.  Det  metodologiska

tillvägagångssätt som används är främst kvalitativa textanalyser. I de texter som analyseras

presenteras  även  data  från  opinionsundersökningar  angående  det  moldaviska  folkets

inställning  mot  EU  och  landets  politiker,  något  som  kommer  presenteras  i  resultatdelen

genom  diagram.   Innan  metoden  redogörs  närmre  så  presenteras  och  motiveras  först

undersökningens design, vilken tar sin form av en fallstudie.

3.1. Design

På grund av den aktuella problemställning är undersökningen designad som en fallstudie. Just

fallstudier lämpar sig väl när det handlar om att granska ett specifikt fall på djupet (Esaiasson

m.fl.  2012,  s.108),  vilket  undersökningen  är  tänkt  att  göra,  där  syftet  är  att  undersöka

identitetens betydelse för Moldaviens uteblivna medlemsansökan till EU.

3.2. Kvalitativ textanalys

Den här undersökningen använder sig av kvalitativa textanalyser som metod för att analysera

materialet. Materialet som används för att analyseras är texter från oberoende nyhetsbyråer i

Moldavien samt uttalanden från Moldaviens politiska ledning som rör europeisk integration.

Moldavien  är  själva  analysenheten  som  undersökningen  utgår  ifrån  och  de  oberoende

variablerna som undersöks är de identitetsmarkörer som valts ut från tidigare forskning om

identitet inom europeisk integration. Målsättningen är att undersöka om dessa markörer har

påverkat den beroende variabeln - Moldaviens integration med EU.
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För att förstå om och hur identitet har spelat roll i Moldaviens integrationsprocess till EU är

en  metod  som  lägger  vikt  vid  att  dra  slutsatser  från  olika  uttalanden  och  texter

eftersträvansvärt, därför föll valet på just kvalitativ textanalys.

Genom analysens gång är det de fyra identitetsmarkörerna som presenterades i teorikapitlet

som undersökningen intresserar sig av och det är därför dessa markörer som det letas efter i

de  utvalda  texterna.  Här  kommer  en  upprepning  av  markörerna:  Om  Moldavien  starkt

identifierar sig som självständiga, om Moldavien hellre samarbetar och identifierar sig med en

annan extern partner (på en eventuell bekostnad av europeisk integration då samarbetet med

annan  extern  partner  är  mer  förmånligt  och  eller  oförenligt  med  ett  eventuellt  EU

medlemskap), om Moldavien identifierar sig som om de ekonomiskt sett har råd att bortse ett

EU-medlemskap till  förmån för den nationella  identiteten samt om det är  en stark allmän

opinion i Moldavien som motsätter sig ett medlemskap i EU, och därmed inte identifierar sig

med EU. Angående den fjärde markören om den allmänna opinionen i Moldavien så letas den

efter dels i den kvalitativa textanalysen, men just den markören letas det efter även i EU:s

egna kanaler, i form av opinionsundersökningar de ägnar sig åt. På så vis går det att se vad

Moldaviens  befolkning  anser  om ett  EU-medlemskap,  vilket  illustreras  genom diagram i

resultatdelen. Opinionsundersökningar om befolkningens åsikt om EU finns även att hitta i de

texter som valts ut för undersökningen.

3.3 Urval - Att välja ut texter

Den kvalitativa  textanalysen  delas  upp i  tre delar  -  kodning, tematisering och summering

(Hjerm och Lindgren, 2010, s.88). Innan kodning genomförs samlas råmaterialet in. I den här

undersökningen läggs  fokus  på  att  söka  upp texter  och  dokument  som kan hjälpa  till  att

besvara  de  frågeställningar  som  den  här  studien  erbjuder,  där  materialet  utgörs  av

sekundärkällor i form av skriven text och opinionsundersökningar.

I arbetet med att välja ut texter krävs det att ha vissa riktlinjer att förhålla sig efter. Ytterst

handlar  det  om relevans  och om tillförlitlighet.  Texten  bör  alltså  således  behandla  ämnet
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Moldaviens integrationsprocess med EU, och samtidigt så bör texten vara producerad av en

pålitlig källa, för att anses vara äkta. I ett land som Moldavien där ett av de stora problemen är

korruption är det än viktigare att vara varsam med varifrån texter och information hämtas. I

ett startskede för undersökningen övervägdes det att analysera texter direkt från parlamentets

officiella  hemsida,  men  efter  att  ha  letat  där  fanns  inte  några  texter  som  passade  in  i

sammanhanget.  Det  gick  upp för  undertecknad  att  det  bästa  förmodligen  är  att  analysera

uttalanden gjorda av Moldaviens president eller  premiärminister.  Citat  och uttalanden från

presidenten eller premiärministern fanns att finna i Moldavisk media, kriteriet om relevans

blev således uppfyllt. Problemet om tillförlitlighet och äkthet kvarstod dock fortfarande. Så

för att tackla det här hindret mejlade undertecknad den svenska ambassaden i Chisinau för att

be  om hjälp.  Eftersom  ambassaden  är  beroende  av  tillförlitlig  information  om landet  de

befinner sig i anses det vara trovärdigt att de har bra koll på vilka hemsidor som är legitima.

De svarade med länkar till ett par stycken, enligt dem oberoende och tillförlitliga, Moldaviska

nyhetssajter där materialet är publicerat på engelska. Via dessa länkar fann undertecknad både

texter  av  relevans  och trovärdighet,  vilka  sedan blev  de  texter  som det  fokuserades  på  i

analysen.  Ambassaden  tipsade  främst  om  denna  sajten  -  moldova.org,  men  även

moldova.md. 

På  hemsidorna  återfanns  mycket  artiklar  och  texter  som inte  rörde  just  det  som den här

undersökningen är ämnad att analysera. Därför gjordes sökningar på hemsidorna efter texter

som rörde  just  Moldaviens  relation  till  EU. I  texterna  prioriterades  sedan uttal  gjorda  av

Moldaviens  politiska  ledning.  Undersökningen  valde  ut  14  artiklar  som  rörde  europeisk

integration, att just dessa 14 artiklar valdes ut har att göra med att de ansågs vara de mest

relevanta för undersökningen och de passade dessutom in i tidsperioden som undersökningen

avgränsar sig till. I bilaga 1) finns länkar till alla de 14 artiklarna som använts i analysen.

Undersökningen avgränsar sig till att undersöka texter från 2014 fram till oktober 2019, då

undersökningen  tog  sin  början.  Detta  med  anledning  av  att  Moldavien  sedan  denna

undersökning startade har haft ett parlamentsval.  Vid ett nyvalt parlament kan mycket ny

information  och  nya  ställningstaganden  komma  fram  som  kanske  påverkar  inställningen

gentemot EU, och det skulle därför vara orimligt att följa diskussionen och skriva om det i

realtid ända fram till undersökningens deadline.
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3.4. Kodning, tematisering och summering

Redan  vid  insamlingen  av  materialet  så  söks  endast  texter  som följer  ett  specifikt  tema,

nämligen europeisk integration. När insamlingen av råmaterial genomförts kodas all data som

ett sätt att skapa ordning i den och få reda på vilken/vilka identitetsmarkörer just den texten

innehåller,  markörerna kan alltså  även ses som koder. Efter att  det är  gjort  dras sedan en

slutsats om kodernas innebörd i sammanhanget.  Där förhoppningen är att  kunna summera

resultatet  av kodningen för att  sedan kunna säga om identitet  har spelat  roll  eller  inte till

varför Moldaviens inte ansökt om ett medlemskap till EU. Viktigt vid slutsatsdragande och

genom hela datainsamlingsprocessen är att hela tiden gå tillbaka och jämföra råmaterialet med

slutsatsen  så  att  faktiskt  rätt  slutsats  dras  utifrån  vad  råmaterialet  som  studerats  säger.

Kvalitativ  textanalys  kräver  alltså  att  det  görs  flera  granskningar  av  det  insamlade

datamaterialet  tills  dess att  resultatet  kan presenteras på ett  stabilt  och välunderbyggt  vis,

kvalitativ textanalys är alltså alltid iterativ (Hjerm och Lindgren, 2010, s.88).

Här följer ett exempel på hur kodningen och tematiseringen är gjord. I sökandet efter texter

söktes det endast efter texter som rörde temat europeisk integration. En text som används i

analysen har till  exempel rubriken ” Poll: 48% of Moldovans would vote to join Eurasian

Economic  Union,  40%- the European Union”,  en sådan rubrik gör  det  tydligt  att  artikeln

handlar om europeisk integration. Artiklar som tydligt hade med europeisk integration att göra

valdes   ut  för  att  sedan  kodas.  I  artikeln  med  ovanstående  rubrik  återfanns

opinionundersökningar om medborgarna ville gå med i EU eller EEU. Resultatet från den

opinionsundersökningen kodades till identitetsmarkören om allmän opinion emot EU. I själva

opinionsundersökningen framgick det dock inte om folket hellre ville gå med i EEU på grund

av identitetsmässiga eller rationalistiska skäl, de som röstade kanske till och med gjorde det

av  både  identitetsmässiga  och  rationalistiska  skäl.  I  den  här  undersökningen  kodar

undertecknad resultatet från opinionsundersökningarna som en markör av identitet, även fast

rationella skäl kan föreligga. Detta görs för att det är troligt att människor röstar på den union

de identifierar sig mest med, genom att identifiera sig med denna tycker de förmodligen även

att det är mest rationellt att gå med i den just unionen. Att tycka att det är mer rationellt att gå

med i den ena unionen samtidigt som man identifierar sig med den andra vore att på ett vis
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kritisera sin egen identitet och kalla den orationell och det vore föga troligt att det förehöll sig

så, även fast det säkerligen kan förekomma i viss utsträckning.

När fler texter med samma kod/markör analyserats dras det sedan en slutsats om just den

markören  har  en  avgörande  roll  eller  inte  för  att  förklara  om  identitet  spelat  roll  för

Moldaviens uteblivna medlemsansökan till EU. När artiklarna inte presenterade något nytt om

markörerna avslutades textanalysen. För att illustrera ett exempel så förklarar undertecknad

hur resonemanget gick runt markören om allmän opinion. I fallet med allmän opinion så fanns

det främst två utfall att finna, antingen om den allmänna opinionen var mer för EU eller mer

för EEU. När de 14 artiklarna genomsökts hade båda utfall hittats i texterna, resultatet av de

båda utslagen presenterades då i undersökningens resultatdel.  I fallen med andra markörer

kanske inte samtliga utfall hittades i de 14 texterna som valts ut, och då presenterades endast

det utfall som återfanns i texten. Då förhoppningen med urvalet av texter var att de skulle vara

så uttömmande som möjligt för undersökningens ändamål, är förhoppningen att dessa texter

täcker de tankekategorier som finns om varje identitetsmarkör. Finns det därför inte mer än ett

utfall av någon markör så är det förmodligen inte svårare än att det utfallet stämmer, vilket

förutsätter att det inte råder några tvivel om att det är rätt sak som mätts och att det inte skett

några osystematiska slarvfel.

3.5. Opinionundersökningar

I de texter som analyseras förekommer det data från två olika opinionsundersökningar om

moldoviernas åsikt om EU och inhemska politiker. Opinionsundersökningarna är gjorda av

två  olika opinionsundersökningsföretag - Public Opinion Fund (FOP) och the International

Republican  Institute  (IRI).  Opinionsundersökningsdata  hämtas  även  från  EU:s  egna

opinionsundersökningar i Moldavien genom deras hemsida euneighbours.eu, som ett sätt att

jämföra  och  verifiera  de  olika  inhemska  undersökningarna.  Data  från  de  olika

opinionsundersökningarna presenteras i resultatdelen i form av diagram. 

3.6. Om validitet och reliabilitet
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Det studien vill undersöka är om identitet har spelat roll till varför Moldavien inte ansökt om

ett  EU-medlemskap.  Det  som  ska  mätas  är  därför  förekomsten  av  identitet  i  texter  och

uttalanden som är av relevans i sammanhanget. För att kunna mäta förekomsten av identitet

väljs fyra identitetsmarkörer ut från tidigare forskning som ett sätt för att operationalisera det

abstrakta begreppet identitet.  Genom att  sedan leta efter dessa fyra markörer i det utvalda

materialet  om  Moldavien  är  förhoppningen  att  resultatet  av  letandet  ska  besvara

forskningsfrågorna. Den metod som undersökningen använder sig av motiveras således av att

den är lämpad för den uppställda undersökningen, alltså att den ska lyckas mäta det som är

tänkt att mätas.

Vid användning av kvalitativa textanalyser handlar det om att själv kunna tolka en text och

ibland läsa mellan raderna. Problem med reliabilitet kan därför uppstå eftersom personer som

läser texterna kanske tolkar dem på olika vis beroende på vilken förkunskap de har, att läsa

mellan raderna är helt enkelt inte en självklarhet. När det i resultatdelen väljs ut direkta citat

och uttalanden från politiska ledare i Moldavien ska det därför helst inte vara några som helst

tvivel på vad som menas. Därför väljs citat som är tydliga på vad de innebär, är de inte tydliga

så motiveras uttalandet i den tillhörande texten för att läsaren ska bli införstådd meningen

med uttalandet.

En anledning till att hög validitet och reliabilitet är eftersträvansvärt i undersökningen är för

att  undersökningen  ska  vara  återreproducerbar.  En  undersökning  kan  först  räknas  som

återreproducerbar om någon annan skulle göra samma undersökning och analysera samma

texter och då få samma resultat. Genom att presentera det metodologiska tillvägagångssättet,

vilka hemsidor och vilket material som använts, samt vilka koder och tema det har letats efter

har  undersökningens  ambition  varit  att  resultatet  ska  bli  det  samma för  vem som än gör

analysen.
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4. RESULTAT AV ANALYS

I det här kapitlet presenteras vad analysen har kommit fram till, vad dess resultat är. Resultatet

har som syfte att ge svar på om identitet kan förklara varför Moldavien inte ansökt om ett

medlemskap till EU. I kapitlet presenteras först vilken roll de fyra olika identitetsmarkörerna

verkar spela i integrationsprocessen, där de presenteras i ordning med den markör som verkar

påverka mest presenteras först och den som påverkar minst presenteras sist. Även fast de två

markörer  som presenteras  först  i  ordningen verkar  vara  betydande till  att  Moldavien  inte

ansökt om medlemskap i EU går det dock inte utesluta att det är någon annan förklaring än

identitet  som ligger  bakom  det  resultatet.  Efter  att  resultatet  av  betydelsen  från  de  fyra

markörerna presenterats så följer en rubrik där en eventuell annan förklaring till en utebliven

medlemsansökan förklaras. Kapitlet avslutas sedan med en summering av resultaten.

4.1 Allmän opinion

Vad tycker egentligen den allmänna opinionen i Moldavien om ett närmande mot EU? I de

texter som analyserats fanns några uttalanden från president Igor Dodon som själv säger att

medborgarna  är  trötta  på  den europeiska  integrationen.  Vilket  framgår  genom att  han  är

övertygad om att moldovierna skulle rösta negativt i en folkomröstning om en ändring av

konstitutionen för att underlätta europeisk integration. Han argumenterar för sin sak genom att

säga att:

”Efter 9 år av så kallade pro-europa-regeringar har medborgarna inte

längre något förtroende hos de högerpartier som vill ha mer EU, och
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en folkomröstning skulle bara bekräfta detta.” (Igor Dodon, 2018, via

Moldova.org 2018).

Liknande citat av president Dodon finns även i en annan artikel, något omformulerad men

med samma budskap, vilket lyder:

”Den geopolitiska riktningen kan inte beslutas av ett eller annat parti.

Det  är  folket  i  Moldavien  som  kan  bestämma  det  vid  en

folkomröstning. Om det demokratiska partiet fortsätter att insistera på

detta tillvägagångssätt är min enda lösning, enligt konstitutionen, att

inleda en rådgivande folkomröstning om den externa riktningen. Och

tro  mig,  människor  kommer  inte  att  rösta  för  den  europeiska

integrationen. Jag vill inte ytterligare dela samhället i denna fråga, jag

vill lämna det till efter parlamentsvalet, men om de fortsätter med den

här  strategin  kommer  den  att  blockeras  och  en  folkomröstning

kommer att hållas, ” (Igor Dodon, 2018, via Moldova.org, 2018).

Igor Dodon är president i Moldavien sedan 2016 och har tillhört det socialistiska partiet i

landet  (presedinte.md,  2019).  Dodons uttalanden talar  tydligt  för  att  Dodon inte  direkt  är

någon EU-supporter. Om 2016 års nyvalda regering lär han bland annat ha sagt att han inte

tänkte godkänna de nya ministrarna då:

”Flera  av dem borde sitta  i  fängelse  och inte  vid  posten som vice

premiärminister” (Dodon, 2017, via Moldova.org, 2017).

Bland de ministrar han talade om återfanns bland annat Lurie Leanca som 2014 gick ut och sa

att Moldavien skulle vara medlemmar i EU om fem år. Angående den här regeringen som

valdes  2016 bör  sägas  att  den tillsattes  genom visst  hemlighetsmakeri  och att  den saknar

förtroende hos folket (Moldova.org,  2018), mer om förtroende och om folkets åsikt följer

nedan.

Det som presenterats hittills har varit vad president Dodon tror att den allmänna opinionen

tycker om den europeiska integrationen. I två av de artiklar om europeisk integration som

undersökningen analyserat fanns lyckligt nog några opinionsundersökningar inkluderade som

handlade just om vad befolkningen ansåg om den europeiska integrationen, en från 2017 och
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en från 2018. Vid frågan om vilken politiker folket litade mest på vann president Igor Dodon

överlägset i bägge undersökningarna, där det 2017 var 38,5 procent av folket som tyckte bäst

om Dodon och 2018 var den siffran 30 procent (Moldova.org,  2017, 2018).  Då president

Dodons retorik inte intresserar sig för mer europeisk integration så går det att misstänka att de

som  har  förtroende  hos  honom  förmodligen  heller  inte  är  särskilt  intresserade  av  mer

europeisk integration. Pavel Filip däremot, politiker i demokratiska partiet i Moldavien samt

landets  premiärminister,  och  även  en  av  dem  som  främst  förespråkar  mer  europeisk

integration (Moldova.org, 2018), har betydligt lägre siffror enligt de här undersökningarna

(Moldova.org, 2017, 2018). Vilket skulle kunna ses som ett sätt för medborgarna att säga att

de inte är intresserade av mer EU, och kanske även att de inte identifierar sig därefter.

Igor Dodon Maia Sandu Andrei Nastase Pavel Filip Inget förtroende 
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RAM  4.1  –  OM  POLITIKER  FÖRTROENDE.  (INFORMATION  TILL  DIAGRAM  HÄMTAD  FRÅN  MOLDOVA.ORG.  UNDERSÖKNINGAR

GENOMFÖRDA AV PUBLIC OPINION FUND 2017 OCH THE INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE 2018)

Politikern med högst förtroende är alltså president Dodon som förespråkar mindre europeisk

integration. Samtidigt går det att se hur politikerföraktet är stort i Moldavien, vilket illustreras

genom att det år 2017 var 27 procent som inte litade på någon politiker, respektive 29 procent

som svarade samma sak året därpå, 2018.

Trots att president Dodon som förespråkar mindre europeisk integration är populär säger dock

olika opinionsundersökningar att motståndet mot EU inte är så stort som det kanske låter. I de

opinionsundersökningar  som gjorts  under  de senaste  åren har  resultatet  varit  väldigt  jämt

mellan intresset av att gå med i EU eller att gå med i Eurasian Economic Union (EEU, En
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regional  och  ekonomisk  organisation  för  ekonomisk  integration,  bestående  av

medlemsländerna Armenien, Kirgizistan, Vitryssland, Kazakstan och Ryssland. Fungerar lite

som en motsvarighet av EU fast åt öster, eaeunion.org 2019) (Moldova.org, 2018). I vissa av

dessa opinionsundersökningar  är  det  fler  som hellre  vill  gå med i  EU medan det  i  andra

undersökningar är fler som hellre vill gå med i EEU (Eurasian economic union). Men det

ligger till synes jämt.
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DIAGRAM  4.2.  –  OM  STÖDET  FÖR  OLIKA  UNIONER  (INFORMATION  TILL  DIAGRAM  HÄMTAD  FRÅN  MOLDOVA.ORG  2018.

UNDERSÖKNINGAR GENOMFÖRDA AV THE INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE 2018)

Tydligt enligt de här undersökningarna är dock att den yngre generationen är mer intresserade

av EU än av EEU (Moldova.org, 2018). Den jämna fördelningen mellan intresset av EU och

EEU i landet  bekräftas  även någorlunda av EU:s egen undersökning i  Moldavien där det

enligt den undersökningen skulle vara 54 procent av befolkningen som litade på EU medan 44

procent litade mer på EEU (euneighbours.eu, 2017).
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DIAGRAM 4.3. EU:S UNDERSÖKNING OM STÖD FÖR OLIKA UNIONER. (INFORMATION TILL DIAGRAM HÄMTAD FRÅN EUNEIGHBOURS.EU

2017)

För  att  summera  identitetsmarkören  om  allmän  opinion  är  det  svårt  enligt  dessa

opinionsundersökningar att säga att opinionen är helt emot EU, för det är de uppenbarligen

inte.  Däremot  så  saknas  det  förtroende  till  de  politikerna  som förespråkar  mer  europeisk

integration,  vilket  gör  att  folket  indirekt  tar  parti  för  den  politikern  som inte  vill  ha mer

europeisk integration, nämligen president Dodon, som har mest förtroende hos folket enligt

dessa undersökningar.

I opinionsundersökningarna och i uttalandena från president Dodon framgår egentligen inte

explicit  om  själva  förklaringen  till  varför  ett  EU-medlemskap  inte  är  välkommet.  Det

framkommer inte om det är av identitetsmässiga skäl eller av rationalistiska skäl, eller om det

är båda två. Det här gör det svårt att mäta den faktiska förekomsten av identitet, även fast det

inte vore helt orimligt att identitet är med och påverkar.

4.2. Annan extern partner

Vad  gäller  identitetsmarkören  om  Moldavien  hellre  vill  identifierar  sig  med  och  vill

samarbeta med en annan extern partner än EU så illustreras även det tydligt i diagrammen

under den tidigare rubriken om allmän opinion (Diagram 4.2. och 4.3.). Det verkar finnas ett
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jämnt  fördelat  intresse  i  Moldavien  mellan  EU  och  EEU,  vilka  är  de  närmaste  externa

alternativen för landet. Att det finns den här polariseringen underlättar dock förmodligen inte

den europeiska integrationen.1 Även i sammanhanget med en annan extern partner går det bra

att citera president Dodon. President Dodon anser nämligen att samarbetet med Ryssland är

något som bör stärkas snarare än samarbetet med EU. Han säger bland annat följande:

”Under de senaste åren har medborgarna i Republiken Moldavien varit

offer  för  en massiv  manipulationskampanj,  vars  mål  var  och är  att

bevisa att integrationen med EU inte bara är ett genomförbart mål utan

också att det skulle kunna göras i en nära framtid .” (Dodon, 2017, via

Moldova.org, 2017)

Dodon tillägger även nödvändigheten om att få tillbaka ett mer strategiskt partnerskap med

Ryssland  (Moldova.org,  2017).  Premiärminister  Pavel  Filip  anser  Dodons  uttal  vara  en

besvikelse och dessutom populistiskt.  Filip själv menar att  Moldaviens framtid ligger i en

europeisk modernisering av landet (Filip, 2017 via Moldova.org, 2017).

Sammanfattningsvis går det nog att säga att identitetsmarkören om en annan extern partner än

EU  kan  anses  spela  roll  i  frågan  om  identitet  är  betydande  för  Moldaviens  uteblivna

medlemsansökan till EU. Likt markören om allmän opinion framgår det i den här markören

ganska tydligt att det finns ett intresse i Moldavien av att ha ett närmre samarbete med EEU

istället  för EU. Men likt  markören om allmän opinion är  det  svårt  att  säga säkert  att  det

handlar  om  identitetsmässiga  skäl  i  större  utsträckning  än  rationalistiska.  På  grund  av

Moldaviens geografiska läge finns det förmodligen en hel del säkerhetspolitiska vinster i att

ha ett närmre samarbete med ett EEU där Ryssland är i spetsen, vilket innebär att det kanske

snarare är det som spelar roll än identitet.

4.3. Självständighet

1 EEU har  en internationell  juridisk  personlighet  och är  upprättad genom fördraget  om den Eurasiska
ekonomiska unionen (eaeunion.org 2019). EEU tillhandahåller fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och
arbetskraft, bedriver samordnad, harmoniserad och gemensam politik inom de sektorer som fastställts i
fördraget och internationella avtal inom unionen (eaeunion.org 2019). Unionen skapades för att omfattande
uppgradera, höja konkurrenskraften för och samarbetet mellan de nationella ekonomierna och för att främja
en stabil utveckling för att höja levnadsstandarden för medlemsstaterna (eaeunion.org 2019).
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Moldavien är, som bekant, en självständig republik sedan Sovjetunionens upplösning i början

av  1990-talet.  Angående  Moldavien  och  identitet  presenterades  det  information  om det  i

inledningskapitlet. Som presenterades under tidigare rubrik (om annan extern partner) så vill

president  Dodon trots  (eller  kanske snarare  tack  vare)  landets  historia  med Ryssland och

Sovjetunion ändå knyta starkare och mer strategiska band med Ryssland (Dodon, 2017, via

Moldova.org,  2017).  Men  i  ett  annat  uttalande  av  president  Dodon  går  det  se  en

identitetsmarkör som talar för att  självständighet spelar en viss roll.  Strax efter att  Dodon

blivit vald till  president så höll han en intervju med ryska Interfax, där han lär ha sagt att

Moldavien inte borde gå med i någon ekonomisk eller politisk union för att bevara landets

status som en självständig stat (Moldova.org, 2017). Vidare talade han mer specifikt om den

europeiska integrationen och Moldaviens associationsavtal med EU vilket löd följande:

”För  mig  betyder  associeringsavtalet  nödvändigheten  av  att

genomföra reformer i landet: i domstolssystemet, bland åklagare, och

på  det  sociala  planet.  Detta  är  vad  associeringsavtalet  med  EU

innebär. Det innebär inte att gå med i Europeiska unionen, eftersom

att  ansluta  sig till  EU kan döda vårt  land,  vårt  statsskap”.  (Dodon,

2016, via Moldova.org, 2016).

Går vi tillbaka till opinionsundersökningarna (som finns under rubriken ”4.1. Allmän opinion

i Moldavien” diagrammen 4.2. och 4.3.) om vad befolkningen tycker om att gå med i en union

finns ändå ett tydligt stöd, åt antingen EU eller EEU. Det talar alltså för att befolkningen inte

ser  en  minskning  av  landets  självständighet  som  ett  jättebekymmer,  markören  om

självständighet spelar således förmodligen inte en avgörande roll för varför Moldavien inte

ansökt om medlemskap i EU. Hade befolkningen identifierat sig som en självständig stat så

hade  fler  människor  förmodligen  kryssat  i  ”Vet  ej/Övrigt/Inget  svar”  i

opinionsundersökningarna.
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DIAGRAM 4.3. EU:S UNDERSÖKNING OM STÖD FÖR OLIKA UNIONER. (INFORMATION TILL DIAGRAM HÄMTAD FRÅN EUNEIGHBOURS.EU

2017)

4.4. Ekonomiskt oberoende

Avslutningsvis  kommer  markören  om ekonomiskt  oberoende,  alltså  att  Moldavien  skulle

identifiera sig som så pass rikt att de kunnat avstå ett medlemskap i EU till fördel för landets

egen  självständighet.  Den  här  markören  fanns  inte  att  hitta  någonstans  i  de  texter  som

analyserats, vilket inte en överraskning när det gäller ett av Europas fattigaste länder. Den

ekonomiska aspekten av medlemskapet  är  snarare en stor anledning till  varför Moldavien

skulle vilja gå med i den europeiska gemenskapen. Det här bekräftas i desto fler texter, bland

annat genom de många hjälppaket och lån Moldavien får av EU för att kunna reformera landet

(Moldpress.com  2019,  Moldova.org,  2017)  samt  genom  flera  uttalanden  av  den  pro-

europeiske politikern, tillika premiärministern, Pavel Filip (Moldova.org, 2017). Pavel Filip
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lär till exempel ha sagt följande när han träffade Johannes Hahn, kommissionär för europeisk

grannskapspolitik och förhandlingar om utvidgning: 

"Trots  spekulationer  om landets  politiska  riktning  förblir  europeisk

integration  den  enda  hållbara  utvecklingsplanen  för  Republiken

Moldavien," (Filip, 2018, via Moldova.org, 2018).

Den här identitetsmarkören kan inte ses som en anledning till att Moldavien inte ansökt om

medlemskap i  EU, utan  den här  markören hade gjort  sig  bättre  om den formulerats  som

”ekonomiskt  beroende” för att  istället  besvara frågan varför Moldavien överhuvudtaget  är

intresserade  av  EU.  Det  går  nog  att  säga  väldigt  säkert  att  Moldavien  helt  enkelt  inte

identifierar sig som ett ekonomiskt oberoende land.

4.5. Annan eller andra eventuella förklaringar?

Vissa av de utvalda identitetsmarkörerna verkar spela en roll i Moldaviens integrationsprocess

till EU, men något som går att benämna som underligt är hur så pass många svarat att de är

positiva mot EU trots att det parti med sin tillhörande premiärminister, som driver frågan om

europeisk integration är väldigt ifrågasatta och saknar mycket förtroende. Det ser till synes ut

att  inte riktigt  gå ihop. Följande diagram illustrerar  förtroendet för det demokratiska,  pro-

europa-partiet,  från  en  av  de  tidigare  använda  opinionsundersökningarna  och  hur  länken

mellan  politiska  partier,  politiker  och  korruption  ser  ut  att  spela  en  avgörande  roll  för

Moldaviens eventuella medlemskap i EU. 
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DIAGRAM  4.4.  –  FÖRTROENDE  FÖR  DEMOKRATISKA  PARTIET.  (INFORMATION  TILL  DIAGRAM  HÄMTAD  FRÅN  MOLDOVA.ORG.

UNDERSÖKNINGAR GENOMFÖRDA AV THE INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE 2018).

Många av Moldaviens medborgare vill gå med i EU enligt de opinionsundersökningar som

analysen har tagit del av, men människor känner svagt förtroende för det parti som driver

frågan mest. Det här förklaras förmodligen bäst genom Vladimir Plahotniuc. Plahotniuc är en

av  Moldaviens  rikaste  oligarker  och  har  även  varit  ordförande  och  företrädare  för  det

demokratiska partiet (moldovanpolitics.com, 2019). Plahotniuc har genom åren gjort sig rik

på  en  del  tvivelaktiga  affärer  och  står  idag  åtalad  för  korruption  av  Moldaviens  anti-

korruptions åklagare, dock endast i sin frånvaro (Moldova.org, 2019). Plahotniuc har genom

sina pengar och makt styrt det Demokratiska partiet för att få igenom mycket av sin egen

vilja,  vilket  är  en stark bidragande faktor  till  att  premiärminister  Pavel  Filip  har så svagt

förtroende i opinionsundersökningarna (Moldova.org, 2018). Pavel Filip ses förmodligen av

många som en man som går Plahotniucs ärenden, och mycket av regeringens arbete sen dess

tillträde har inte varit transparent alla gånger (Moldova.org, 2018).

Den korruption Moldavien kämpar med verkar således också ha ett finger med i spelet vad

gäller den europeiska integrationen. I en debattartikel skriven Dumitru Alaiba, före detta chef

för sekretariatet för premiärministerns ekonomiska råd, menar han att Filips regering inte alls

är pro-Europa utan snarare pro-Plahotniuc och att  det  största  problemet landet  har är  just

Plahotniuc (Dumitru Alaiba, 2016, via Moldova.org, 2016). Så när människor demonstrerar
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mot den pro-europeiska  regeringen,  eller  saknar  förtroende för  den samme så är  det  inte

nödvändigtvis för att de är emot europeisk integration eller att de är mer för Ryssland, utan

det handlar snarare om att de är emot Plahotniuc och emot den korruption som råder (Dumitru

Alaiba, 2016, via Moldova.org, 2016). Det här förklarar hur den pro-ryske presidenten Dodon

kan ha ett högt förtroende utan att människor för den delen inte vill närma sig EU. Enligt

befolkningen uppenbarar sig förmodligen Dodon som mer pålitlig och den som slåss för att

motverka korruptionen i landet. Den amerikanske ambassadören James Pettit stämmer även

han  in  om  hur  korruption  är  väldigt  avgörande  för  Moldaviens  integration  till  EU,  då

korruptionen finns i nästan alla samhällsfunktioner (Moldova.org, 2018). Korruption plus ett

kommande  parlamentsval  menade  han  2018  främst  var  de  faktorer  som  orsakat  att  den

europeiska  integrationen  saktats  ner  en  aning  från  tidigare  år  (Moldova.org,  2018).  Då

människor  i  stor  utsträckning  förmodligen  inte  identifierar  sig  själva  som  korrupta  så

försvåras säkert integrationen till EU när de största förespråkarna för mer EU förknippas med

korruption. 

4.6. Summering av resultat

För  att  besvara  forskningsfrågorna  om  de  olika  identitetsmarkörerna  spelat  roll  för

Moldaviens  uteblivna  medlemsansökan till  EU gjordes  en kvalitativ  textanalys  på artiklar

från, enligt svenska ambassaden i Chisnau, oberoende moldaviska nyhetshemsidor. När de

fyra markörernas betydelse i integrationsprocessen summeras går det att säga att markörerna

om att den allmän opinion inte identifierar sig med EU och att folket identifierar sig med en

annan extern partner självständighet skulle kunna spela roll till varför Moldavien inte ansökt

om ett  medlemskap,  dock  är  det  svårt  enligt  resultatet  att  utröna  om det  faktiskt  är  av

identitetsmässiga skäl eller av rationella skäl människor i Moldavien är emot EU och vill söka

samarbete med annan extern partner. Enligt ett uttalande av president Dodon skulle det gå att

tro att även markören om Moldavien identifierar sig som ett självständigt land och därför inte

ansökt om medlemskap spelat roll. Dock så är det förmodligen inte fallet, då allt fler hade

svarat annorlunda på frågan om vilken extern partner de hade velat samarbeta med, där fler

borde svarat att de inte vill samarbeta med någon. Markören om landet identifierar sig som så

pass rikt att de inte behöver gå med i någon union till fördel för sin nationella identitet går helt

att räkna som orelevant i fallet Moldavien, då Moldavien snarare är i en ekonomisk beroende

ställning gentemot närliggande unioner.
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Enligt analysen handlar en utebliven medlemsansökan till EU främst om en splittrad vilja och

en splittrad identitet vad gäller om Moldavien ska närma sig EU eller om det ska närma sig

Ryssland  och  EEU.  På  grund  av  resultaten  från  de  olika  opinionsundersökningarna  som

undersökningen  granskat,  angående  befolkningens  förtroende  för  olika  politiker  samt

befolkningens  inställning  till  EU,  går  det  dock  utläsa  att  det  finns  något  mer  som  är

betydelsefullt i sammanhanget, nämligen korruption. Främst den korruption som bedrivits av

oligarken Vladimir Plahotniuc, nyckelperson i det Demokratiska partiet i Moldavien, också ett

av  de  partier  som  driver  den  europeiska  integrationen  (Moldova.org,  2018).

Opinionsundersökningarna visar att det åtminstone är mellan 40–50 procent av Moldovierna

som är positivt inställda till mer EU, samtidigt som förtroendet för det största parti som driver

frågan är väldigt lågt och förtroendet för presidenten som är mer pro-Ryssland är väldigt högt.

Bara för att befolkningen inte känner förtroende för det Demokratiska partiet behöver det inte

betyda att befolkningen nödvändigtvis är emot EU, utan det betyder snarare att de är emot

omfattande  korruption  i  parlamentet.  Då  människor  i  stor  utsträckning  förmodligen  inte

identifierar sig själva som korrupta så försvåras säkert  integrationen till  EU när de största

förespråkarna för mer EU förknippas med korruption.
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION

För att besvara undersökningens forskningsfrågor, om de olika markörerna av identitet har

spelat roll för varför Moldavien inte ansökt om medlemskap till EU är svaret enligt den här

undersökningen att nja, de har kanske spelat roll. Undersökningen kan inte utesluta att andra

faktorer också har spelat roll. Europeisk integration är som Bengtsson (2011, s.53) skriver,

inte helt fri från komplexitet och den ena förklaringsmodellen till ett medlemskap (eller inte)

utesluter  inte  heller  någon  annan  förklaringsmodell.  Således  kan  mer  rationalistiska

integrationsförklaringar, så som säkerhetspolitiska eller ekonomiska förklaringar, också spelat

en viss roll i sammanhanget, men framförallt kanske förekomsten av korruption.

Förhoppningen med att välja ut identitetsmarkörer var att göra begreppet identitet mätbart. I

analysen  upptäcktes  det  dock  att  tillvägagångssättet  gjorde  det  svårt  att  avgöra  om  det

verkligen var  identitet  som försvårat  integrationsprocessen  eller  om det  var rationalistiska

förklaringar som låg bakom. Även fast identitet säkert spelar en viss roll så görs säkerligen

avväganden av befolkningen i vilket samarbete Moldavien kan gynnas mest rent ekonomiskt.

I ett så fattigt land som Moldavien är nog befolkningen till syvende och sist mest intresserade

av att få det bättre, vare sig det är inom EU eller inom EEU. De har förmodligen inte, likt

Norge, råd att bortse sin nationella identitet till förmån för självständighet när landet är så

pass  fattigt  som det  är.  På  grund av  den valda  metodens  komplexitet  i  att  utröna  vilken

förklaringsmodell  som  ligger  bakom  en  utebliven  medlemsansökan  till  EU  är

undersökningens bidrag till forskningen inte att anse som förstklassig. Metoden som valts för

undersökningen lyckas  inte  riktigt  mäta  det  som är  tänkt  att  mätas,  vilket  resulterar  i  att

undersökningens validitet inte ligger på en önskvärd nivå. Ändock så är det ett bidrag som

vidare forskning kan bygga vidare på genom att testa frågan med hjälp av andra metoder som

skulle kunna göra det lättare och mer precist att svara på forskningsfrågorna. Bra hade varit

om opinionsundersökningarna faktiskt ställde frågor som var mer precisa i sammanhanget,

något i stil med ”Vilken union identifierar du dig mest med?”. 

I metoden skrev jag även om att jag kodat resultaten från opinionsundersökningarna som en

markör av identitet, för att det vore föga troligt att människor identifierade sig med något som

var orationellt,  men så kan det nog visst  vara. Människor kan förmodligen se brister  i ett
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samarbete de kanske identifierar sig mer med och därför är de mer för ett samarbete som är av

en mer rationalistisk karaktär. ”Jag ser mig själv som Östeuropé eller Ryss, men jag kan se de

rationalistiska  och ekonomiska fördelarna  med ett  EU-medlemskap” skulle  kunna vara ett

exempel på det som inte är helt ovanligt.

Angående externa partners har Moldavien, till skillnad från flera andra europeiska länder två

stycken att välja på, antingen EU eller EEU. Detta gör det förmodligen svårare för Moldavien

att välja och de blir säkert ännu mer kluvna. Andra europeiska länder som inte ställs inför den

här valmöjligheten har förmodligen enklare att ta ett beslut om att gå med i EU. Det är helt

enkelt förmodligen så att det är lättare att gå med i ett större regionalt samarbete om det bara

finns en partner att välja mellan. Vilket även förmodligen gäller i Islands fall, där USA är en

extern partner de gärna samarbetar med. Hade inte Island haft starka band med USA så hade

förmodligen ett medlemskap i EU legat närmre.

I jämförelse med Norge och Island, där stark självständig identitet och att de tidigare varit

med i påtvingade unioner, tillhör de stora anledningarna till att de inte identifierar sig med EU

går det se andra mönster i Moldavien. I Moldavien verkar inte självständigheten vara lika

tungt vägande som i Norge och Island, trots Moldaviens tid i Sovjetunionen. Utan det verkar

snarare  som  att  tack  vare  deras  tid  i  Sovjetunionen  är  många  i  Moldavien  fortfarande

intresserande av att ha starka band med Ryssland och EEU istället för med EU, och identifiera

sig därefter.

I resultatdelen fann undersökningen att korruption förmodligen utgör en del av orsaken till att

Moldavien inte ansökt om medlemskap. För trots att flera i befolkningen vill gå med i EU

känner de ett svagt förtroende för det Demokratiska partiet som är med och driver frågan om

europeisk  integration.  Detta  bland  annat  på  grund  av  korruption  från  oligarken  Vladimir

Plahotniuc, som är en viktig nyckelperson inom partiet. Befolkningen kan alltså identifiera sig

med EU men ändå känna avsmak för ett Europavänligt-parti till förmån för politiker som inte

är lika pro-Europa, som president Igor Dodon. Detta har förmodligen att göra med att de allra

flesta människor inte identifierar sig själva som korrupta, men det kan även ha att göra med

att det inte är särskilt rationellt att stötta ett parti som är korrupt. Vidare ser jag vissa brister i
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att jämföra markörer från länder som Norge och Island med ett fall som Moldavien, då de

skiljer sig för mycket ekonomiskt men kanske främst vad gäller förekomsten av korruption.

Förekommer mycket korruption i ett land verkar de politiska spelreglerna helt enkelt  vara

annorlunda än om det inte förekommer.

Avslutningsvis hade det varit önskvärt att komplettera textanalysen med andra metoder för att

bekräfta resultatet.  Att hemsidorna som utgjorde materialet  för analysen skickades  av den

svenska  ambassaden  i  Moldavien,  innebär  inte  nödvändigtvis  att  dessa  sidor  är  helt

tillförlitliga.  Det är  svårt  att  helt  och fullt  verifiera att  dessa sajter  sysslar med oberoende

journalistik, även fast ambassaden påstår att de gör det. För mer legitimitet och träffsäkerhet i

resultatet skulle till exempel en informantintervju av hög centralitet vara lovande. Det skulle

även varit önskvärt att komplettera med ännu mer data från opinionsundersökningar och ställa

dessa diagram mot varandra och kanske jämföra över tid, men det hade samtidigt förutsatt att

det ställts frågor som tydligare kunnat kopplas till identitet. 
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