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Abstract 
 

A European identity 
A study of Manuel Castells criteria’s to create a European identity 

 

C-Essay in Political Science, by Helena Saagpakk, August 2007 

Supervisor: Björn Åkerberg 

 

Philosophers and visionaries dreamt early on the idea about a united Europe. This dream was 

destroyed by the two world wars during the first half of the 20th century. The first community 

was established in 1950 after the Second World War. This was the beginning of a peaceful 

cooperation between the member states, and the community later developed into the European 

Union. “We are not bringing together states, we are uniting people”, said Jean Monnet back in 

1952, which is one of the union’s greatest challenges, i.e. to unite the citizens around the 

European idea and raising public awareness about the European union.  

 

The purpose of the essay is to examine if the Constitution Treaty contributes to a developed 

European identity. The investigation has been performed by comparing the consolidated 

treaties with the Constitution treaty. To be able to investigate the purpose have I used five of 

Manuel Castells criteria’s for making a European identity; education, diversity in ethnicity 

and culture, the geographical movement of the labour force, the political identity and a 

common foreign politics. The comprehensive question of the study is: Does the Constitution 

treaty promote a European identity in the European Union?  

 

The result of the study shows that of the five criteria’s are there three criteria’s, diversity in 

ethnicity and culture, the political identity and a common foreign politics, that are promoting 

a European identity more in the Constitution treaty than in the consolidated treaties. The 

result of the study shows, therefore, that the Constitution treaty promotes a European identity 

in the European Union. A European identity can only develop if the criteria’s are invested 

equally or bigger in the Constitution treaty than in the consolidated treaties. After an 

implementation of the Constitution treaty in the union and in the member states, can the 

criteria’s have an effect on the integration of the citizens in the union and the feeling of a 

European identity.  
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1. Inledning 
 

 

I detta avsnitt presenteras ämnesvalet och syftet med uppsatsen, den teoretiska ansatsen och 

uppsatsens forskningsfrågor. Vidare redovisas de definitioner som används i uppsatsen. 

 

 

1.1 Ämnesval 
Filosofer och visionärer drömde tidigt om tanken om ett enat Europa. Författaren Victor Hugo 

föreställde sig ett Europas förenta stater konstruerat genom fredliga och humanistiska ideal. 

Denna dröm förstördes av två världskrig under den första hälften av 1900-talet. Efter andra 

världskriget började förhoppningar väckas om att skapa förutsättningar för en varaktig fred 

mellan forna fiender. Mellan åren 1945 och 1950 försökte ett flertal statsmän som Winston 

Churchill, Robert Schuman och Konrad Adenauer övertyga sina landsmän om att en ny 

ordning skulle införas i Europa, som skulle grundas på gemensamma intressen och på avtal 

som garanterade rättsstatsprincipen. Den första gemenskapen som ingicks mellan de första 

sex staterna var den 9 maj 1950, när den franske utrikesministern Robert Schuman föreslog att 

en Europeisk kol- och stålgemenskap skulle inrättas. Gemenskapen var viktig, då tidigare 

fiender var nu beredda att lägga sin produktion av kol och stål under en gemensam 

myndighet. Detta var början till ett fredligt samarbete mellan medlemsstaterna i den 

Europeiska gemenskapen, som senare ändrade namn till den Europeiska unionen (Fontaine 

2004).  

 

Unionen bygger på ett politiskt system som har utvecklats under 50 år. Medlemsstaterna har 

överlåtit en del av sin suveränitet till institutioner som representerar nationella och 

gemensamma intressen i unionen. 1992 realiserades den Europeiska unionen genom 

Maastrichtfördraget, med påföljd att institutionernas befogenheter och ansvar utökades. Idag 

vilar unionens gemenskapsrätt på åtta fördrag och mer än 50 protokoll och bilagor, vilket 

medför att unionens struktur är alltför komplex och svårbegriplig för unionsmedborgarna. Ett 

konvent fick därför i uppdrag av Europeiska rådet1 att reformera unionen, för att göra unionen 

effektivare, öppnare och mer lättbegriplig, och därmed komma närmare medborgarna (En 

konstitution för Europa 2006). Konventet arbetade fram ett ”Fördrag om upprättande av en 

konstitution för Europa”2, vilket är ett förslag på hur den Europeiska unionen ska fungera i 

framtiden (EU:s konstitutionella fördrag 2006). Konstitutionsfördragets syfte är att förenkla 

de nuvarande fördragen och öka insynen i unionens beslutssystem. Fördraget ska även hjälpa 

till att öka den europeiska integrationen (EU – en överblick 2007).  

 

Det finns ett flertal folkslag, språk, regioner och nationer i Europa som alla har olika 

historiska erfarenheter (Gidlund & Sörlin 1993), samtidigt består Europa också av 

                                                 
1 Det Europeiska rådet tillkom 1974 och består av unionens stats- och regeringschefer. Det är unionens högsta 
beslutsorgan. 
2 Benämns i fortsättningen med konstitutionsfördraget. 



 6 

gemensamma värderingar (EU – en överblick 2007). Frågor som berör vad Europa och 

unionen innebär för medborgarna har fått en allt större betydelse inom den Europeiska 

unionen (Macdonald 1993). ”Vi slår inte samman stater, vi förenar människor”, sa Jean 

Monnet redan år 1952, vilket är en av unionens största utmaningar, dvs. att få medborgarna att 

sluta upp kring den europeiska tanken (Fontaine 2004). Europa är långt ifrån en enda identitet 

utan består av en gemenskap av separata och olika identiteter (Laffan 1996). Ett flertal 

undersökningar av Eurobarometern och Europinion indikerar på att människorna i 

medlemsstaterna skiljer sig radikalt åt i sina identitetsuppfattningar och på sin syn om unionen 

(Goldmann & Gilland 2001). Unionens legitimitet måste förankras hos unionsmedborgarna 

för att unionen ska kunna agera som en internationell aktör. Förankringen hos medborgarna 

kan ske på olika sätt, men det mest hållbara sättet är att skapa en gemensam identitet 

(Peterson & Hellström 2003).  

 

Att skapa ett medborgarnas Europa och stärka allmänhetens medvetande om den Europeiska 

unionen har varit ett återkommande tema sedan slutet av 1960-talet. Kommissionen, 

Europaparlamentet och nationella politiska ledare har förespråkat en europeisk identitet 

(Laffan 1996), eftersom bl.a. kommissionen anser att den nuvarande teknokratiska3 och 

ekonomiska grunden som unionen vilar på är inte tillräcklig (Österrud 1993). 1973 blev 

tanken om en europeisk identitet en politisk fråga då unionen enades om ”Declaration on the 

European Identity”. Denna deklaration fastställde att medlemsländerna delade samma 

värderingar, såsom demokrati och individens rättigheter. Men vad deklarationen skulle bestå 

av mer i detalj var inte klart. Under 1990-talet intensifierades den vetenskapliga debatten och 

debatten inom unionen om vad den gemensamma identiteten skulle innehålla (Tengström 

2004). Med Maastrichtfördraget 1992 fattades ett beslut om att skapa ett medborgarnas 

Europa som innebär att alla medborgare i den Europeiska unionen är unionsmedborgare som 

har rösträtt och är valbara till kommunalval och till Europaparlamentet. 

Unionsmedborgarskapet ska komplettera det nationella medborgarskapet och inte ersätta det. 

Unionen har även skapat olika symboler för att förankra ett medborgarnas Europa, såsom det 

europeiska passet, Europahymnen, det europeiska körkortet och EU-flaggan (Fontaine 2004). 

De nationella och lokala identiteterna i Europa är fortsatt starka, men utvecklas inte en 

europeisk identitet kommer unionen att förbli en svag konstruktion (Castells 2000). Genom en 

europeisk identitet skulle medborgarnas lojalitet och legitimiteten i unionen stärkas 

(Tengström 2004). Ett framtidsscenario är att den europeiska identitetskänslan stärks och 

blandar sig med de övriga identiteterna som redan finns i Europa såsom de etniska, lokala, 

regionala och nationella identiteterna (Gidlund & Sörlin 1991). 

 

Unionen och nationella ledare menar att en gemensam europeisk identitet behövs för att 

utveckla unionen och förankra den hos medborgarna i Europa. Trots genomförda åtgärder 

inom detta område av unionen visar undersökningar att medborgarna har olika 

identitetsuppfattningar om Europa. Unionens gemenskapsrätt är idag uppbyggd kring flera 

fördrag, som gör det svårare för medborgarna att förstå unionens rättssystem. Konventets 

förslag på ett nytt fördrag, konstitutionsfördraget, har skapats för att reformera unionen. Syftet 

                                                 
3 Ett tekniker- eller expertvälde (NE 2007). 
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för uppsatsen har formulerats då konstitutionsfördraget ska göra unionen öppnare och mer 

begriplig för medborgarna till skillnad från tidigare fördrag, samtidigt som en europeisk 

identitet behövs skapas för att förankra unionen hos medborgarna.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om konstitutionsfördraget främjar en europeisk 

identitet inom den Europeiska unionen. Undersökningen genomförs genom att jämföra 

konstitutionsfördraget med de konsoliderade fördragen.  

 

1.3 Teoretisk ansats 
Staterna i den Europeiska unionen är medlemmar i ett europeiskt nätverk där staterna 

samarbetar med andra internationella aktörer och där ekonomierna är globala, medan 

människors identiteter är nationella och i vissa fall endast lokala eller regionala. Sådan 

strukturell motsättning är ohållbar i demokratiska samhällen. Identitetskonstruktionen är en 

process som sker över en lång tid. Det är svårt att enas om vad en europeisk identitet ska 

innehålla och hur en gemensam identitet kommer att se ut, men det som kan fastställas är 

metoden för hur identiteten ska skapas och metoden för hur samhällens mobilisering för nya 

och gemensamma värderingar ska spridas över Europa. De europeiska institutionernas arbete 

blir därför att stärka och föra vidare processen för skapandet av en ny identitet. De europeiska 

institutionerna kan även hjälpa till att utveckla olika mekanismer som skulle kunna vara 

början till ett alleuropeiskt gemensamt värdesystem. En europeisk identitet skulle kunna 

skapas utifrån olika element i ett europeiskt identitetsprojekt, vilket inte existerar i dagens 

union. Trots att unionen genomfört olika förbättringar i medlemsstaterna är intresset bland 

unionsmedborgarna för unionen svalt i många länder. En del av detta kan vara att det inte 

finns någon förankrad europeisk identitet hos medborgarna. Det finns flera olika förslag på 

hur en gemensam identitet ska växa fram hos unionsmedborgarna. Ett av dessa förslag är 

socionomen Castells tio kriterier för en europeisk identitet. Castells menar att en europeisk 

identitet inte kan skapas utifrån värden som bygger på religion, historia och språk liknande de 

nationella identiteternas uppbyggnad, därför att dessa värden är för olika inom Europa för att 

det ska vara möjligt att grunda en identitet på dem. De nationella identiteterna som en 

europeisk identitet är definitionsmässigt omöjlig, då nationerna och nationalstaterna inte 

försvinner vid medlemskap till unionen. Det är istället genom nya värderingar som en 

europeisk identitet kan växa fram (Castells 2000).  

 

Andra uppfattningar om en europeisk identitet har Peterson & Hellström (2003) som menar 

att en identitet inte bör grundas på symboler såsom flaggor och nationalsånger liknande 

nationalstaterna. Identitetskonstruktionen i unionen har än så länge fokuserat på detta. 

Symboler kan endast användas när dem går att koppla till det förflutna eller till visioner om 

framtiden. Filosoferna Habermas, Derrida och Gadamer m.fl. vill begränsa en europeisk 

identitet, samtidigt som den inte ska fokusera på kulturella referenspunkter, då dessa 

referenspunkter alltid kommer att vara olika i en multikulturell union. Smith, Pocock och Offe 
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m.fl. menar att den europeiska identiteten aldrig kommer att kunna rivalisera med de 

nationella identiteterna utan den europeiska identiteten är dömd att misslyckas (Delanty & 

Jones 2002). Sociologen Delanty tycker att en gemensam identitet inom unionen bör bygga på 

deltagande och solidaritet, vilket kan vara början på en omvärdering av synen på ett enat 

Europa. Delanty anser att dessa två kriterier är centrala delar i en identitet, då de viktigaste 

aktörerna inom unionen är medborgarna och inte staterna. Han påpekar även att det 

fortfarande är viktigt att unionen enas mot en gemensam fiendebild. Fiendebilden är numera 

konflikten mellan nord och syd till skillnad mot den gamla motsättningen mellan öst och väst. 

Konflikten nord och syd innefattar den europeiska identiteten i nord och den muslimska 

världen och tredje världen i syd. Delanty menar med detta att den europeiska identiteten är 

beroende av motsatsförhållanden mellan vi och dem. Rent konkret ska identiteten skapas ur 

ett medborgarskap för att lyfta fram jämlikhet och olikheter mellan medborgarna (Delanty 

1995). Filosofen Gellner anser att kommunikation och rörlighet av arbetskraft, kapital och 

resurser krävs för att konstruera en identitet. Gellner menar med kommunikation att 

gemensamma medier behövs för att sprida gemensamma referensramar, förmedla symboler, 

minnen och myter (Gellner 1983).  

 

Castells menar att det finns tio mekanismer som är viktiga för att en europeisk identitet ska 

uppstå ur samhället. De tio mekanismerna är utbildning, Internet, paneuropeisk språkpolitik, 

paneuropeisk mediepolitik, arbetskraftens geografiska rörlighet, mångetnicitet och 

mångkulturalism, paneuropeiska nätverk, en politisk identitet och en gemensam utrikespolitik. 

Ett europeiskt identitetsobservatorium ska bevaka kriterierna och observatoriet ska vara 

uppbyggt av ett nätverk med observatörer och analytiker. Trots att språk utesluts som en 

gemensam källa till en europeisk identitet hävdar Castells ändå att ett visst språkperspektiv är 

viktigt för identitetskonstruktionen (Castells 2000). Jag har valt ut fem av Castells tio kriterier 

för denna undersökning. De fem kriterierna som jag valt att utgå ifrån är utbildning, 

mångetnicitet och mångkulturalism, arbetskraftens geografiska rörlighet, en politisk identitet 

och en gemensam utrikespolitik. Anledningen till mitt val av dessa kriterier är att de är och 

har varit viktiga för det samarbete som den Europeiska unionen bygger på. Utbildning valdes 

ut som ett kriterium, därför att Europas största tillgång är människorna och deras utbildning, 

vilket därför utgör ett prioriterat investeringsområde för den Europeiska unionen (På väg mot 

ett kunskapsbaserat samhälle 2006). Grundläggande värderingar och respekten för mänskliga 

rättigheter är en central del i unionen som gör att mångetnicitet och mångkulturalism är en 

viktig del i en europeisk identitet (Mänskliga rättigheter 2006). Arbetskraftens geografiska 

rörlighet har varit realiserad ända sedan 1 januari, 1993, då den inre marknaden inrättades 

(Den inre marknaden 2006). Unionen är en unik sammanslutning på så sätt att 

medlemsstaterna har förenat sina suveräna befogenheter inom vissa centrala politikområden 

(Institutionella frågor 2006). Unionen är uppbyggt på ett annorlunda sätt än de suveräna 

medlemsstaterna, vilket gör att den politiska identiteten har betydelse för en gemensam 

identitet. Den gemensamma utrikespolitiken har varit av intresse för unionen sedan tanken om 

den europeiska integrationsprocessen påbörjades (Utrikes- och säkerhetspolitik 2006). Jag har 

utgått ifrån Castells kriterier därför att de passar in vid en undersökning av fördragen. 

Kriterierna gör det möjligt att göra jämförelsen och undersöka likheter respektive olikheter 
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mellan fördragen. Castells kriterier är även omfattande och berör flera olika områden för en 

europeisk identitet, till skillnad från andra forskare som fokuserar en europeisk identitet inom 

ett eller två områden. På följande sidor kommer jag mer ingående gå igenom varje valt 

kriterium.  

 

1.3.1 Utbildning 

Utbildning är en av de mer uppenbara mekanismerna för att skapa en europeisk identitet. För 

att en gemensam identitet ska kunna bli verklig behövs det införas i alla länder vissa 

gemensamma inslag av andra länders historia, kultur och språk i utbildningssystemens och 

läroplanernas alla nivåer. Om det ska bli en ”befruktning” mellan utbildningssystemen krävs 

det en omfattande insats och samordnad strategi från länderna i Europa. Strävan efter 

likvärdiga pedagogiska system och program innebär inte att alla program ska vara lika utan 

det kommer att innebära att medborgarna har möjligheten att gå från ett system till ett annat 

och göra det möjligt att använda sin examen som erhållits i ett visst land på hela den 

europeiska marknaden (Castells 2000). 

 

1.3.2 Mångetnicitet och mångkulturalism 

I dagens Europa existerar det många olika etniska minoriteter. Europas mångetnicitet kommer 

att öka eftersom födelsetalen är högre hos de utlandsfödda än hos den infödda befolkningen. 

Genom de tio nya medlemsländerna och Turkiets eventuella framtida integration i den 

Europeiska unionen måste unionen utforma specifika åtgärder för en kulturell integration som 

är baserad på lika rättigheter och respekt för olikheter, som bör tillämpas över hela 

kontinenten. Unionen behöver utforma en ny invandringspolitik för att stoppa den illegala 

immigrationen och för att kunna öppna gränserna för politiska flyktingar. Nya regler måste 

göra det lättare för laglydiga invånare att få medborgarskap och dessa regler ska tillämpas på 

samma sätt i alla länder. En europeisk identitet skapas bara genom att det sker en acceptans av 

Europas mångetniska, mångreligiösa och mångkulturella karaktär. Denna acceptans sker 

genom invandrings- och medborgarskapspolitik, mångkulturalism i utbildningsväsendet, 

öppenhet för den kulturella mångfalden i medier och inom andra kulturinstitutioner (Castells 

2000). 

 

1.3.3 Arbetskraftens geografiska rörlighet 

Arbetskraftens geografiska rörlighet är viktig i det avseendet att människor har tillgång till en 

stor arbetsmarknad, vilket kan innebära att arbetslösheten i medlemsländerna minskar. 

Människor som bosätter sig i andra länder får uppleva andra kulturer och andra livsstilar och 

genom att arbeta tillsammans lär de även sig att leva ihop. För att detta ska vara möjligt 

behövs det en integrerad arbetsmarknad där det finns bostäder och social service, likvärdiga 

yrkeskvalifikationer och lika rättigheter för alla (Castells 2000). 
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1.3.4 Politisk identitet 

Frågan om den politiska identiteten är svår och komplicerad, eftersom den handlar om hur 

frågan med Europas demokratiska underskott ska lösas. För medborgarna och deras insyn i 

unionen är de viktigaste demokratifrågorna vad Europeiska unionens råd gör och att frågor 

som rör Europa lyfts fram och får en framskjuten placering i partiernas politiska 

valplattformar på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Demokrati på europeisk nivå 

skapas genom att de europeiska institutionerna förs ner till den nivå där medborgarna lever 

sina liv. En viktig del i identitetskonstruktionen är att föra Europaparlamentet närmare de 

europeiska väljarna och öka parlamentets roll i unionen (Castells 2000). 

 

1.3.5 Gemensam utrikespolitik 

För att en europeisk identitet ska existera behövs identiteten byggas kring en gemensam 

utrikespolitik, vilket också innebär en gemensam försvarspolitik. Castells menar att Europa 

behöver ha en självständig europeisk krigsmakt, som har en full teknisk och operativ förmåga, 

och som har ett nära samarbete med Nato och USA. För att kunna existera som en oberoende 

krigsmakt behöver Europa investera i teknik, öka sina försvarsutgifter och utbilda 

mångnationella, professionella stridskrafter. Om Europa vill agera självständigt måste 

unionen rimligen ta på sig en andel av den västerländska försvarsbördan. Om Europa kan 

hävda sig som en självständig krigsmakt i världen innebär det att medborgarna vet vilka 

värderingar och strategiska mål som Europa står för. För att detta inte ska bli ett tomt forum 

så behöver de europeiska regeringarna inrätta ett gemensamt system för internationell 

representation, samordna sin närvaro i internationella institutioner och förse Europa med 

ekonomiska och militära medel för att hävda sin ställning (Castells 2000).  

 

Efter att ha samordnat dessa kriterier kan en allmän europeisk identitet uppstå i unionen 

(Castells 2000). 

 

1.4 Forskningsfrågor 
Den övergripande forskningsfrågan har formulerats utifrån uppsatsens syfte. 

 

Främjar konstitutionsfördraget en europeisk identitet inom den Europeiska unionen? 

 

För att undersöka om konstitutionsfördraget främjar en europeisk identitet har den 

övergripande forskningsfrågan specificerats till fem preciserade forskningsfrågor. Dessa 

preciserade forskningsfrågor berör de fem utvalda kriterierna, vilka är centrala delar i Castells 

förslag till hur en europeisk identitet ska växa fram. 

 

 – Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området utbildning?  
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 – Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området mångetnicitet och mångkulturalism?  

 

 – Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området arbetskraftens geografiska rörlighet? 

 

 – Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området en politisk identitet?   

 

 – Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området en gemensam utrikespolitik? 

 

1.5 Definition av begrepp 
Syftet med uppsatsen och de preciserade forskningsfrågorna ger anledning till att definiera 

vissa centrala begrepp för att läsaren ska få en ökad förståelse om en europeisk identitet. Ett 

väl använt begrepp i denna uppsats är den europeiska identiteten som uppsatsen bygger på.  

 

Ordet europeisk syftar till kontinenten Europa. Europa har oklara gränser, vilket gör det 

svårare att definiera. De internationella organisationerna med ordet Europa i namnet har alla 

olika definitioner på hur Europa definieras. Den Europeiska unionen definieras idag utifrån 

var de 27 medlemsstaternas gränser slutar (Herrmann et al. 2004). Det är denna definition 

som jag anser är lämpligast att följa för denna uppsats, speciellt som uppsatsen bygger på 

unionen och dess fördrag. 

 

Med identitet anser jag att Castells definition av begreppet är bäst lämpat för uppsatsen. 

Identiteten stärker människors definition av sig själva och känslan av tillhörighet. Människor 

har olika identiteter som kan överlappa varandra. Den identitet som dominerar beror mycket 

på personens livssituation. En definition av en europeisk identitet skulle innehålla det som får 

de flesta europeiska medborgare att känna att de tillhör en särskild europeisk kultur och ett 

institutionellt system som för dem är legitimt (Castells 2000). Det går även att skilja på olika 

nivåer av identiteter såsom personliga och kollektiva identiteter. Uppsatsen fokuserar enbart 

på kollektiva identiteter (Gidlund & Sörlin 1993). 
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2. Metod 
 

 

I avsnittet som följer redovisas det metodiska och det analytiska tillvägagångssättet som 

används för att utföra undersökningen. En trovärdighetsdiskussion avslutar avsnittet. 

 

 

2.1 Metodiskt tillvägagångssätt  
Metodvalet för denna undersökning är en komparativ textanalys med en kvalitativ ansats. 

Uppsatsen utförs enligt en kvalitativ metod som innebär att metoden har ett förstående syfte, 

där insamlad information ska ge en djupare förståelse av problemet som studeras (Holme & 

Solvang 1997). Syftet med en kvalitativ metod är att få en djupare förståelse och en 

beskrivning av helheten av det problem som studeras. Detta uppnås på olika sätt genom att 

samla in information. Upplägget av undersökningen präglas också av att författaren går på 

djupet istället för på bredden. Denna forskningsstrategi lägger vanligtvis vikt vid ord och inte 

kvantifiering under insamling och analys av data (Bryman & Bell 2005). För det formulerade 

syftet och frågeställningen är den kvalitativa metoden bäst lämpad för att genomföra 

uppsatsen. Den kvantitativa metoden är inte lämplig, då kvantifiering när det gäller insamling 

och analys av data inte passar i detta fall. En ytterligare orsak till val av den kvalitativa 

metoden är dess primära syfte om att skapa en djupare förståelse av det studerade problemet, 

vilket innebär att förmågan att dra generella slutsatser utifrån statistiska tekniker enligt den 

kvantitativa metoden inte passar denna studie. 

 

För att kunna genomföra jämförelsen av konstitutionsfördraget med de konsoliderade 

fördragen har jag valt att tillämpa en komparativ studie med en konstitutionell ansats. En 

komparativ studie gör det möjligt att analysera och förklara skillnader i studien. Syftet med 

komparativa studier är att få en förståelse för politiska system och systemets uppbyggnad och 

betydelse. Genomförs inte en komparativ studie av det politiska systemet finns det andra 

komparativa ansatser som definierar och preciserar studieobjektet såsom den konstitutionella 

ansatsen, den institutionella ansatsen och systemansatsen. Metoden som passar bäst vid en 

analys av fördragstexter är den komparativa konstitutionella ansatsen. Komparativa studier 

som utgår ifrån en konstitutionell ansats syftar till att beskriva och jämföra konstitutioner 

(Denk 2002). Komparation är vanligt inom många vetenskaper, men metoden är även mycket 

svår, då det är komplicerat att göra jämförelser mellan olika samhällen, därför är det viktigt att 

utgå från enheter som är jämförbara. Före jämförelsen bör generaliseringar göras av de 

företeelser som ska jämföras, jämförelsen måste ske i samma sort, och såväl likheter och 

olikheter ska beskrivas (Ejvegård 2003). Eftersom jag kommer att analysera skillnaderna i 

fördragstexterna passar en komparativ studie med en konstitutionell ansats in på studiens 

syfte. En komparation gör det möjligt att analysera och förklara skillnader mellan de två 

fördragstexterna. Den konstitutionella ansatsen syftar till att beskriva och jämföra 

konstitutioner. Beskrivningen av konstitutionerna sker i bakgrundskapitlet till skillnad från 

jämförelsen som ligger till grund för empiri- och analyskapitlet. Komparationen underlättas 
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av att fördragen kommer från unionen, vilket gör det lättare att jämföra dem samtidigt som 

likheter och olikheter lättare kan beskrivas utifrån teorin. 

 

För att kunna genomföra undersökningen har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

textanalys. Den textanalys jag använder mig av är den systematiserande undersökningen som 

är en variant av den beskrivande analysen. Textanalysen består rent konkret av att jag logiskt 

ordnar innehållet i texterna från fördragen. Jag har valt att använda den systematiserande 

undersökningen, då det blir enklare att formalisera innehållet i lätta överblickbara kategorier, 

genom en noggrann läsning av texterna (Esaiasson et al. 2003). Jag kommer att göra en analys 

av de två dokumentens, konstitutionsfördragets och de konsoliderade fördragens, innehåll. För 

att göra undersökningen har jag koncentrerat mig på de delar som behandlar frågorna som 

valts ut för undersökningen. Utgångspunkten är således de preciserade frågorna som jag 

presenterat tidigare.  

 

2.2 Material och källkritik 
Det finns två sorter av data vid insamling av material, nämligen primärdata och sekundärdata 

(Halvorsen 1992). Källmaterialet för studien består av primärdata. Den primära datan består 

av de två fördragstexterna från den Europeiska unionen. Jag kommer att använda mig av 

primärrätten i den Europeiska unionen, dvs. de grundläggande fördragen, vid textanalysen. Då 

jag använder mig av primärrätten som är en primärkälla från den Europeiska unionen anser 

jag att materialet är väldigt tillförlitligt och det finns ingen anledning att tro att materialet har 

manipulerats eller innehåller felaktigheter. Jag använder mig av de konsoliderade fördragen 

som har tillkommit för dokumentationsändamål för att analysera de fördrag som existerar i 

unionen. De konsoliderade fördragen är en samling av alla fördrag, ändringsfördrag och 

anslutningsfördrag som unionen och medlemsstaterna vilar sin grund på. Jag använder mig av 

de konsoliderade fördragen pga. att det är praktiskt, då det underlättar studien på så sätt att 

alla nuvarande fördragsartiklar finns samlade i samma textmaterial. Fördragstexterna valdes 

ut för undersökningen därför att fördragen enklast visar vid en textanalys om det finns 

skillnader i kriterierna. Då en europeisk identitet inte existerar i unionen i nuläget, är det 

användbart att göra en jämförelse mellan de fördrag som tillämpas i unionen idag med 

konstitutionsfördraget som kommer att gälla i framtiden. Jag valde därför att göra denna 

jämförelse för att på ett enkelt sätt se skillnader och likheter mellan fördragen. Val av material 

har även underlättat validitetsdiskussionen, eftersom fördragen kommer från samma källa. 

Materialet för studien har varit lättillgängligt, vilket även varit en viktig aspekt i urvalet av 

undersökningsmaterial. Under flera veckor har textanalysen skett med hjälp av bl.a. vissa 

nyckelord och inläsning av fördragen.  

 

2.3 Avgränsningar 
En avgränsning jag gör är att jag inte kommer att gå igenom Castells alla tio kriterier vid ett 

europeiskt identitetsskapande, då det tidsmässigt inte är genomförbart på denna nivå och 

uppsatsens omfång skulle bli för omfattande. Andra avgränsningar som jag har gjort är att inte 
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rikta in mig på enskilda medlemsländer och deras förankring i den europeiska identiteten eller 

hur medborgarna uppfattar den europeiska identiteten. Jag kommer endast att göra en 

jämförelse mellan fördragen, vilket innebär att jag inte kommer att redovisa hur 

konstitutionsfördraget i den Europeiska unionen implementeras. Eftersom jag enbart använder 

mig av fördragen väljer jag att inte undersöka den Europeiska unionens sekundärrätt som 

består av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden vid textanalysen. 

 

2.4 Analytiskt tillvägagångssätt 
Undersökningen kommer att utföras genom att fördragen undersöks utifrån de kriterier som 

Castells har ställt upp och jämförelsen kommer att ske utifrån innehållen i de två fördragen. 

De fem utvalda kriterierna kategoriseras för att undersöka om identitetskriterierna uppfylls. 

Kriterier som anses vara uppfyllda av konstitutionsfördragets artiklar i jämförelse med de 

konsoliderade fördragen anses främja en europeisk identitet. Jag kommer inte att bedöma hur 

mycket kriterierna främjar en europeisk identitet. Uppfylls ett av kriterierna innebär det att 

avståndet till att skapa en europeisk identitet blir mindre. Om en europeisk identitet främjas i 

konstitutionsfördraget innebär det, enligt Castells, att det blir lättare för den europeiska 

identiteten att spridas i den Europeiska unionen. För att jämförelsen mellan de konsoliderade 

fördragen och konstitutionsfördraget ska kunna ske har jag valt att dela in uppkomsten av en 

europeisk identitet i tre olika nivåer; mindre satsning än tidigare fördrag, lika mot tidigare 

fördrag och större satsning än tidigare fördrag. En mindre satsning än tidigare fördrag 

innebär att kriterierna uppfylls bättre i de konsoliderade fördragen än i konstitutionsfördraget, 

vilket betyder att den Europeiska unionen inte satsar lika mycket som tidigare på att 

implementera en europeisk identitet. Om kriterierna uppfattas som lika mot tidigare fördrag 

finns det inga signifikanta skillnader mellan de olika fördragstexterna. Detta innebär att 

unionen varken satsar mer eller mindre i jämförelse med tidigare fördrag mot en gemensam 

identitet. En större satsning än tidigare fördrag betyder däremot att kriterierna uppfylls bättre 

i konstitutionsfördraget än i de konsoliderade fördragen. Detta innebär att den Europeiska 

unionen satsar mer än tidigare på att implementera en europeisk identitet.   

 

När analysen är gjord av de fem kriterierna kommer nivåerna att summeras ihop. Detta 

innebär att den övergripande forskningsfrågan kommer att besvaras genom summan av alla 

fem kriterier. Jag kommer att behandla alla fem kriterier likvärdigt vid summeringen, vilket 

innebär att ingen av kriterierna är viktigare än någon annan i jämförelsen. Om tre kriterier har 

en större satsning än tidigare fördrag blir slutsatsen att konstitutionsfördraget främjar en 

europeisk identitet och på samma sätt blir slutsatsen att konstitutionsfördraget främjar inte en 

europeisk identitet om tre kriterier har en mindre satsning än tidigare fördrag. Däremot går det 

att diskutera hur viktiga kriterierna är för unionens framtid, vilket kommer att diskuteras i 

slutsatserna.  

 

I analysen kommer de ovannämnda integreringsnivåerna redovisas i följande tabell; 
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Tabell 2:1 Integreringsnivåer av den europeiska identiteten.  

 
Mindre satsning än 

tidigare fördrag 

Lika mot tidigare 

fördrag 

Större satsning mot 

tidigare fördrag 

Utbildning    

Mångetnicitet och 

mångkulturalism 

   

Arbetskraftens 

geografiska rörlighet 

   

Politisk identitet    

Gemensam 

utrikespolitik 

   

 

2.5 Trovärdighetsdiskussion 
Termerna reliabilitet och validitet handlar i första hand om sådant som rör kvaliteten i de mått 

som används för att ge information om begrepp som forskaren är intresserad av och i andra 

hand om vilken forskningsdesign som tillämpats (Bryman & Bell 2005). 

 

Validiteten som är det viktigaste kriteriet för bedömning av forskning går ut på en bedömning 

om de slutsatser som genererats under undersökningen hänger ihop eller inte. Validitet 

behandlar frågan om huruvida ett mått verkligen mäter det som är avsett att mäta. Validiteten 

hos ett mått påverkas av två faktorer; om måttet är en spegling av de begrepp som det 

utformats för att mäta och fel som uppstår vid tillämpning av måttet i forskningsprocessen 

(Bryman & Bell 2005). Validiteten vid komparativa studier förutsätter att det finns underlag 

från olika länder som är jämförbara (Denk 2000). Validiteten har stärkts då underlaget för 

studien kommer från samma källa, den Europeiska unionen, och inte från olika länder, vilket 

hjälper mig i jämförelsen. Detta gör att det blir lättare att mäta det som avses att mäta i studien 

och göra jämförelsen mellan fördragen, då de är uppbyggda på liknande sätt. För att på ett 

smidigt sätt genomföra textanalysen har jag valt ut vissa nyckelord ur kriterierna för att 

underlätta läsningen av fördragsartiklarna.  

 

Bedömningskriteriet replikation innefattar att tillvägagångssättet för undersökningen är så 

pass beskrivet i detalj att den kan genomföras på nytt av andra forskare för att undersöka om 

resultatet stämmer (Bryman & Bell 2005). Jag har förklarat utförligt hur studien genomförts 

och de utvalda kriterierna är beskrivna i den teoretiska ansatsen, vilket underlättar för andra 

att genomföra samma studie.  

 

Reliabilitet handlar om frågor som rör överrensstämmelsen, följdriktigheten och pålitligheten 

hos ett mått på ett begrepp. Med detta menas om undersökningens resultat skulle bli exakt 

likadan om den skulle genomföras på nytt eller om resultatet påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga händelser. Reliabilitet behandlar även hur reliabelt måttet på undersökningen är, 
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måttet ska vara stabilt över en längre tid och resultatet ska inte förändras kraftigt mellan två 

lika följande mätningar (Bryman & Bell 2005). I denna undersökning genomförs insamlingen 

och bygger analysen av underlaget på fördragstexterna. Som jag tidigare nämnt i material och 

källkritik kommer fördragen från samma källa, unionen, vilket gör att jag anser att materialet 

går att lita på. Det finns en risk vid textinsamling och tolkning av fördragstexter, som består 

av många artiklar och är omfattande, att slarv kan förekomma. Jag anser att risken har 

minimerats genom att jag har analyserat och läst igenom materialet många gånger. Självklart 

kan vissa artiklar med mindre betydelse ha förbisetts i textanalysen, vilket förhoppningsvis 

inte påverkar studiens resultat. Studien kan även påverkas av hur artiklarna tolkas och hur de 

uppfattas.  
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3. Bakgrund 
 

 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till den europeiska identiteten, konstitutionsfördraget 

och de konsoliderade fördragen.  

 

3.1 Historiska aspekter av en europeisk identitetskonstruktion 
Den westfaliska freden 1648 var starten för nationalstaternas era i europeisk historia. 

Nationalstaten är ett politiskt projekt som homogeniserar en multietnisk befolkning och ger en 

statsbildning en nationell karaktär (Hettne 1997). Stater använde sina enorma resurser och 

symboler, belöningar och bestraffningar för att skapa en känsla av lojalitet och identifikation 

med det nationella politiska samhället. Nationalstaten utvecklades inte bara som en 

gränsskapande och upprätthållande plan utan som ett system av symboler och delad identitet. 

Nationella berättelser, myter, monument och etniska kännetecken användes på olika sätt för 

att bygga nationer och för att bestämma vilka som ingick i kategorin vi och vilka som 

hamnade utanför, de s.k. dem. Huvuddragen i den västerländska idén om en kollektiv identitet 

är: ett historiskt territorium eller hemland, gemensamma myter och historiska minnen, en 

gemensam masspolitisk kultur, gemensamma lagliga rättigheter och skyldigheter för alla 

medlemmar och en gemensam ekonomi med territoriell rörlighet för medlemmarna. 

Nationalismen har producerat en av de mest kraftfulla och känslomässiga formerna av 

kollektiv identitet i världen, vilket utmanar utforskningen av en europeisk identitet och som 

också kan definiera den europeiska identitetens gränser (Laffan 1996).  

 

Sedan flera decennier tillbaka pågår det ett historiskt projekt i Europa som syftar till att skapa 

en större helhet mellan länderna (Hettne 1997). Efter ett flertal utvidgningar av den 

Europeiska unionen består nu unionen av 27 länder. Medlemsstaterna har inrättat institutioner 

som arbetar för att fatta demokratiska beslut i frågor som rör det gemensamma intresset på 

europeisk nivå. Dessa beslut är möjliga därför att medlemsstaterna har delegerat delar av sin 

suveränitet till unionen (EU – en överblick 2007). Den Europeiska unionen består av fem 

institutioner: Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EG-

domstolen och europeiska revisionsrätten som alla har särskilda uppgifter. Vid sidan av dessa 

institutioner finns det andra viktiga organ som alla bistår unionen på olika sätt (Bernitz & 

Kjellgren 2006). Samarbetet inom unionen bestod i början av frågor kring handel och 

ekonomi, men har senare utökats till att gälla andra frågor som direkt berör vardagslivet 

såsom medborgerliga rättigheter, skapande av sysselsättning, regional utveckling, miljöskydd 

och globalisering. Bildandet av unionen har inneburit ett halvt århundrade av stabilitet, fred 

och välstånd inom unionen. Sedan skapandet har unionen bidragit till att höja 

levnadsstandarden, byggt upp en inre marknad inom unionen för kapital, arbetskraft, varor 

och tjänster, infört en gemensam europeisk valuta och stärkt Europas röst i världen (EU – en 

överblick 2007).  
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Problem i integrationsprocessen under de kommande åren skulle kunna skapa stora problem 

för ekonomierna i Europa och för världsekonomin som helhet. De institutionella, sociala och 

politiska relationer som länderna i den Europeiska unionen är delaktiga i kommer att växa i 

volym och komplexitet under de närmaste åren, genom att nya länder ansluter sig till unionen 

och de europeiska institutionerna växer och vidgar sina verksamhetsfält. De europeiska 

staterna har givit delar av sin suveränitet till unionen. De europeiska staterna har blivit en del 

av ett större nätverk av nationella, regionala, lokala, utomparlamentariska, bilaterala och 

internationella politiska institutioner. Medborgarnas identitet i den Europeiska unionen är 

fortfarande till stor del nationell, lokal eller regional, till skillnad från de stater som har 

utvecklats snabbare i takt med globaliseringen och unionens utveckling. Det är möjligt att 

integrera Europa utan en gemensam europeisk identitet, men en större kris som sker i Europa 

eller i ett enskilt land skulle kunna utlösa ett europeiskt sammanbrott med oförutsägbara 

konsekvenser. Att bygga upp en identitet är en långsiktig process, men skulle innebära att 

människor inom unionen är beredda att dela problem och skapa gemensamma lösningar 

istället för den problematik som funnits tidigare om att skylla problemen på grannarna 

(Castells 2000).  

 

Framväxten av en europeisk identitet liknar den process som skapade de nationella 

identiteterna då de segrade över de regionala identiteterna under 1800-talet. Detta då den 

europeiska identiteten föddes i likhet med den nationella, ur motsättningar och livnärdes av 

konflikter än av samförstånd och fred. På grund av de nationella identiteterna har en europeisk 

identitet aldrig utvecklats till en kollektiv identitet (Delanty 1995). En europeisk identitet 

behöver inte skapas utifrån de existerande nationella identiteter, utan den kan skapas utifrån 

gemensamma värderingar som kommer från de flesta europeiska kulturer. Den europeiska 

identiteten ska vara associerad med idén om det europeiska sättet att leva. Skapandet av en 

europeisk identitet är i dagsläget ett projekt som till största delen styrs och drivs av eliten i 

den Europeiska unionen (Ham van 2001). Nutidens konstruerande av en europeisk identitet är 

ett elitprojekt styrt från Bryssel som har inspirerats av nationsbyggnadsprocessen i Europa. I 

det europeiska fallet har unionen på samma sätt som i nationsbyggnadsprocessen använt sig 

av symboler som en nationalsång, en flagga, frimärken, euron och medborgarskapet, för att 

börja skapa en europeisk identitet. Hur Europa betecknas eller hur Europa kommer att 

betecknas i framtiden är inte givet på förhand. Europa är heterogent, men består samtidigt av i 

flera avseenden en gemensam tradition. Det råder en konstlad uppsplittring av Europa i såväl 

det politiska och ekonomiska avseendet och det är inte helt omöjligt att denna splittring i 

framtiden kommer att överbryggas av djupare tendenser mot en europeisk identitet (Hettne 

1997). 

 

3.2 Konstitutionsfördraget  
I december 2001 beslutade Europeiska rådet i Laeken, Belgien, att sammankalla ett konvent 

under ledning av den f.d. franska presidenten Valéry Giscard d’Estaing. Konventets 105 

ledamöter bestod av företrädare för medlemsländernas och de dåvarande tio 

kandidatländernas regeringar, nationella parlament, Europaparlamentet och kommissionen. 
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Konventets uppgift blev att lägga fram ett förslag om hur den Europeiska unionen skulle 

fungera i framtiden efter utvidgningen 2004 (Fontaine 2004). I juni 2004 godkände unionens 

stats- och regeringschefer förslaget om ett nytt konstitutionsfördrag. Unionen tog en paus 

gällande diskussionerna om fördraget sedan de franska och nederländska medborgarna 

röstade nej till fördraget 2005 (EU:s konstitutionella fördrag 2006). Senast 2009 ska 

medlemsländerna ha nått enighet om ett nytt fördrag (Fördragsdiskussion 2006). För att 

konstitutionsfördraget ska börja gälla måste alla medlemsländer i unionen godkänna det i 

enlighet med varje lands nationella bestämmelser. När alla medlemsländer godkänt förslaget 

kan det först börja gälla två månader efter det sista landets godkännande (Gällande av fördrag 

2006). 16 medlemsländer har ratificerat förslaget, 2 länder har genom folkomröstning röstat 

nej och resterande medlemsländer har skjutit upp sina ratificeringsprocesser (Godkännande av 

fördraget 2006). 

 

3.3 De konsoliderade fördragen 
Primärrätten bygger på ett antal fördrag, som är mellanstatliga avtal som har ingåtts mellan de 

27 medlemsländerna. Fördragen innehåller bestämmelserna för det europeiska samarbetet, 

vad unionen får besluta om, hur institutionerna ska fungera och hur lagstiftningsprocessen ska 

gå till. De konsoliderade fördragen innehåller en sammanställning av fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. 

Sammanställningen syftar till att göra fördragen mer transparanta och tillgängliga. 

Grundfördragen, som ses som de mest centrala fördragen inom unionen, är EG-fördraget, 

Euratom-fördraget och EU-fördraget. EG-fördraget även kallat Romfördraget, från början 

EEG-fördraget, trädde i kraft den 1 januari 1958. I detta fördrag formulerades bl.a. grunden 

för den inre marknaden, jordbrukspolitiken och tullunionen. Euratom-fördraget behandlade ett 

samarbete mellan medlemsländerna inom kärnenergin och trädde i kraft den 1 januari 1958. 1 

januari, 1993 trädde EU-fördraget, även kallat Maastrichtfördraget, i kraft, i detta fördrag 

realiserades tanken om en Europeisk union. Dessa grundfördrag gäller på obestämd tid till 

skillnad från fördraget om kol- och stålgemenskapen från 1952 som upprättades för en period 

av 50 år, och därmed slutade fördraget att gälla 2002. Grundfördragen påverkas av 

förändringar då medlemsländerna vill göra ändringar i grundfördragen, s.k. ändringsfördrag. 

Dessa ändringsfördrag blir först verkliga efter att alla stats- och regeringschefer godkänt 

ändringarna samt att en ratificering av de nationella parlamenten gjorts. Viktiga 

ändringsfördrag är Fusionsfördraget, Europeiska enhetsakten, Amsterdamfördraget och 

Nicefördraget. Till fördragen finns det även protokoll och förklaringar som kompletterar 

grundfördragen, samt de anslutningsfördrag som reglerar nya länders medlemskap (Fördragen 

2006).  
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4. Empiri och analys  
 

 

I detta avsnitt redovisas empirin för Manuel Castells fem kriterier. De artiklar som 

framkommit kommer att analyseras och sammankopplas med kriterierna.  

 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om konstitutionsfördraget främjar en europeisk 

identitet inom den Europeiska unionen genom att jämföra det konstitutionella fördraget med 

de konsoliderade fördragen i empirin. Eftersom jag undersöker om konstitutionsfördraget 

bidrar till en utvecklad europeisk identitet kommer jag vid relevanta fördragsartiklar som är 

likadana i båda fördragen redovisa fördragen från konstitutionsfördraget. Jag gör även en kort 

sammanfattning av varje kriterium innan redovisningen av fördragsartiklarna sker.  
 

4.1 Utbildning 
Utbildningskriteriet består av att införa i alla länder vissa gemensamma inslag av andra 

länders historia, kultur och språk i utbildningssystemet. Det ska existera likvärdiga 

pedagogiska system, men alla program ska inte vara lika utan det ska möjliggöra för 

medborgarna att utnyttja olika länders utbildningssystem och samtidigt kunna använda sin 

examen i hela unionen (Castells 2000).  

 

4.1.1 Konstitutionsfördraget 

Enligt artikel I-17 ska unionen ha befogenhet att utföra stödjande, samordnande eller 

kompletterande åtgärder. Dessa åtgärder ska på europeisk nivå bl.a. omfatta områden som 

kultur, utbildning, ungdom, idrott och yrkesutbildning. Artikel III-213 menar att 

kommissionen ska främja samarbeten mellan medlemsstaterna och underlätta för 

medlemmarna att samordna åtgärder på socialpolitiska områden såsom grundläggande och 

kvalificerad yrkesutbildning. Unionen slår fast i artikel II-74 att alla har rätt till att 

kostnadsfritt följa den obligatoriska utbildningen och möjlighet till yrkesutbildning och 

fortbildning. En utbildning med god kvalitet ska utvecklas med hjälp av unionen som ska 

främja samarbeten mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och komplettera dem. 

Ansvaret för undervisningens innehåll, utbildningssystemens organisation och 

medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald ligger hos medlemsstaterna, vilket 

unionen fullt ut ska respektera. Unionen ska däremot sträva efter att utveckla den europeiska 

dimensionen inom utbildningen, särskilt genom undervisning i och spridning av 

medlemsstaternas språk. Det står även skrivet i artikel III-282 att unionen ska främja 

rörligheten för studerande och lärare, verka för ett akademiskt erkännande av examensbevis 

och studietider och underlätta samarbetet mellan utbildningsanstalter. Enligt artikel III-141 

ska personer lättare kunna starta och utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare, för att 

detta ska bli verkligt ska europeiska ramlagar gemensamt erkänna examens-, utbildnings- och 

andra behörighetsbevis. Unionen ska bidra till en kulturell utveckling i medlemsstaterna där 
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respekten för den nationella och regionala mångfalden och det gemensamma kulturarvet är 

viktigt. För att detta ska bli möjligt ska unionen investera i att främja samarbetet mellan 

medlemsstaterna och när behov finns stödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet 

framförallt när det gäller att förbättra kunskaperna om och sprida de europeiska folkens kultur 

och historia, och bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse. Denna 

kulturella mångfald ska respekteras och främjas när unionen handlar enligt andra 

bestämmelser i konstitutionen, enligt artikel III-280 (Fördrag om upprättande av en 

konstitution för Europa 2005).  

 

4.1.2 De konsoliderade fördragen 

I artikel 3 (EG) förklaras att gemenskapens verksamhet ska innefatta bidrag till god utbildning 

samt till kulturens utveckling i medlemsstaterna. En utbildning av god kvalitet ska uppfyllas i 

gemenskapen genom att samarbetet mellan medlemsstaterna ska främjas och i vissa fall även 

stödjas och kompletteras. Gemenskapen ska i första hand respektera medlemsstaternas ansvar 

för undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation och medlemsstaternas 

kulturella och språkliga mångfald. Huvudmålen för gemenskapens insatser, enligt artikel 149 

(EG), är att utveckla den europeiska dimensionen inom utbildningen, vilket kan särskilt ske 

genom undervisning i och spridning av medlemsstaternas språk. Rörligheten för studerande 

och lärare ska främjas bl.a. genom att verka för ett akademiskt erkännande av examensbevis 

och studietider. Främjande av olika samarbeten mellan olika utbildningsanstalter och 

informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som är gemensamma för medlemsstaternas 

utbildningssystem är viktiga. Rådet ska utfärda direktiv, enligt artikel 47 (EG), som 

ömsesidigt ska erkänna examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis för att underlätta 

för personer att starta och utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare (Konsoliderade 

fördrag 2006). 

 

4.1.3 Analys 

För att kunna utveckla en gemensam identitet inom unionen behövs det gemensamma 

kulturarvet spridas. Unionsmedborgarna måste förbättra sin kunskap om de europeiska 

folkens kultur och historia, därför ska unionen vid behov stödja och främja samarbeten mellan 

medlemsstaterna inom detta område. Unionen anser att det är betydelsefullt att respektera den 

kulturella och språkliga mångfalden, men på samma sätt utveckla och skydda kulturarvet. 

Enligt fördragen ska unionen respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens 

innehåll och den kulturella och språkliga mångfalden, såsom Castells (2000) menar är viktigt 

för en europeisk identitet. Unionen slår fast att utbildningen i medlemsstaterna ska hålla en 

hög kvalitet genom att främja ett samarbete mellan medlemsstaterna. Castells (2000) menar 

att det är betydelsefullt att utbildningssystemen i medlemsstaterna har likvärdiga pedagogiska 

system och program, men att systemen inte behöver vara exakt likadana. Enligt Castells 

(2000) ska det vara möjligt att gå från ett utbildningssystem till ett annat och använda sin 

examen på den europeiska marknaden. Med europeiska ramlagar ska detta bli lättare enligt 

konstitutionsfördraget, då ramlagarna syftar till att ömsesidigt erkänna examens-, utbildnings- 



 22 

och andra behörighetsbevis inom unionen. Detta finns även i de konsoliderade fördragen, men 

istället för ramlagar är det direktiv som reglerar detta, vilket är det tidigare uttrycket för 

ramlag. Båda fördragen visar på betydelsen av att utveckla den europeiska dimensionen inom 

utbildningen, sprida medlemsstaternas språk, främja rörligheten för studerande och lärare, 

främja samarbete mellan utbildningsanstalter och främja informations- och erfarenhetsutbyte. 

Detta anser även Castells (2000) är viktigt för främjandet av den europeiska identiteten.  

 

Denna textanalys av fördragen visar att det inte finns några större skillnader mellan 

konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen vad gäller utbildningskriteriet. 

Kriterierna som Castells ställer upp inom utbildning återfinns i båda fördragen.  

Tabell 4:1 Integreringsnivåer av den europeiska identiteten.  

 
Mindre satsning än 

tidigare fördrag 

Lika mot tidigare 

fördrag 

Större satsning mot 

tidigare fördrag 

Utbildning  X  

 

4.2 Mångetnicitet och mångkulturalism 
Denna kategori innefattar en kulturell integration som är baserad på lika rättigheter och 

respekt för olikheter. Unionen bör utforma en ny invandrings- och medborgarskapspolitik. 

Kategorin innehåller även att en acceptans för mångkulturalism i utbildningsväsendet, 

öppenhet för den kulturella mångfalden i medier och inom andra kulturinstitutioner ska ske 

(Castells 2000). 

  

4.2.1 Konstitutionsfördraget 

Unionen ska respektera människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen 

och de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. 

Dessa värden är gemensamma för alla medlemsstater där även mångfald, icke-diskriminering, 

tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska 

respekteras, enligt artikel I-2. De europeiska stater som respekterar dessa värden och 

förbinder sig att gemensamt främja dem är välkomna till unionen, enligt artikel I-58. Artikel 

I-9 slår fast att de rättigheter, friheter och principer i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna ska erkännas av unionen. I artikel II-80 beskrivs att alla människor är lika inför 

lagen. Enligt tillämpningsområdet för konstitutionen i artikel I-4 ska all diskriminering pga. 

nationalitet vara förbjuden. Unionen ska enligt artikel I-3 bekämpa social utestängning och 

diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, solidaritet mellan generationerna 

och skydd av barnets rättigheter. Unionen ska värna den kulturella och språkliga mångfalden 

och skydda och utveckla det europeiska kulturarvet (Fördrag om upprättande av en 

konstitution för Europa 2005). 

 

Artikel II-70 slår fast att alla medborgare har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet. Rätten innefattar friheten att byta religion eller övertygelse och friheten att 
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ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt utöva sin religion eller övertygelse 

genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Kyrkor och religiösa 

sammanslutningar och samfund ska respekteras i unionen. Unionen ska inte ingripa i den 

ställning som dessa organisationer har i medlemsstaterna. Unionen ska även respektera den 

ställning som filosofiska och konfessionslösa organisationer har enligt den nationella 

lagstiftningen. Deras identitet ska erkännas av unionen och en öppen, tydlig och regelbunden 

dialog ska existera mellan unionen och dessa kyrkor och organisationer, enligt artikel I-52 

(Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 2005).  

 

Unionen ska bestå av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de 

grundläggande rättigheterna och de olika rättssystemen och rättsliga traditionerna i 

medlemsstaterna, vilket skildras i artikel III-257. Unionen ska utarbeta en gemensam politik 

för asyl, invandring och kontroll av de yttre gränserna som baseras på solidaritet mellan 

medlemsstaterna och som är rättvis för medborgare i tredjeland. Det ska även vara en hög 

säkerhetsnivå i unionen genom förebyggning och bekämpning av brottslighet, rasism och 

främlingsfientlighet. Denna säkerhetsnivå ska uppnås genom en samordning och ett samarbete 

mellan polismyndigheter, straffrättsliga myndigheter och övriga behöriga myndigheter. 

Unionen ska utarbeta en politik som ska se till att personer, oavsett medborgarskap, inte 

kontrolleras vid passering av de inre gränserna, säkerställa kontrollen av personer vid passage 

av de yttre gränserna, införa stegvis ett integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna. 

I artikel I-42 står det skrivet att europeiska lagar och ramlagar ska om det är nödvändigt 

närma medlemsstaternas lagar och andra författningar. Unionen ska främja ett ömsesidigt 

förtroende mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, främja det operativa samarbetet 

mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, däribland polisen och tullen samt andra 

myndigheter som är specialiserade på att förebygga och upptäcka brott. Artikel III-265 ska 

även fastställa att europeiska lagar eller ramlagar reglerar åtgärder om den gemensamma 

politiken för viseringar och andra tillfälliga uppehållstillstånd och kontroll av personer som 

passerar de yttre gränserna. Artikeln slår även fast att det stegvis ska upprättas ett integrerat 

system för styrning av de yttre gränserna (Fördrag om upprättande av en konstitution för 

Europa 2005).  

 

Artikel III-266 innehåller bestämmelser om att unionen ska utföra en gemensam politik vad 

gäller asyl, alternativt skydd och tillfälligt skydd för alla medborgare i tredjeland som har 

behov av internationellt skydd och säkerställa principen om ”non-refoulement”4. Denna 

politik ska överensstämma med Genèvekonventionen från 1951 och protokollet om 

flyktingars rättsliga ställning från 1967. Europeiska lagar och ramlagar ska reglera denna 

gemensamma politik i form av ett gemensamt europeiskt asylsystem. Detta asylsystem ska 

gälla i hela unionen och omfattar en enhetlig asylstatus för medborgare från tredjeland, 

specifika normer för personer som söker asyl eller alternativt skydd, och en enhetlig status för 

alternativt skydd för medborgare från tredjeland som inte får asyl i unionen och som har 

                                                 
4 Non-refoulement utgår ifrån FN:s konvention mot tortyr eller annan förnedrande behandling. Principen innebär 
att ingen får återsändas till ett land där han eller hon riskerar förföljelse och att ingen får återsändas till ett tredje land 
varifrån det finns risk för att personen sänds vidare till ett land där han eller hon riskerar förföljelse (Riksdagen 2005). 
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behov av internationellt skydd. En gemensam invandringspolitik för hela unionen ska 

säkerställa en effektiv styrning av migrationsströmmarna, enligt artikel III-267. 

Invandringspolitiken ska även se till att medborgare från tredjeland som är lagligen bosatta i 

medlemsstaterna behandlas rättvist och att den olagliga invandringen och människohandeln 

bekämpas. Europeiska lagar eller ramlagar ska reglera åtgärderna inom detta område, såsom 

olaglig invandring och bosättning, inkluderat avvisning, utvisning och återvändande av 

olagliga invandrare (Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 2005). 

 

4.2.2 De konsoliderade fördragen 

Unionen ska enligt artikel 2 (EU) bevara och utveckla unionen som ett område med frihet, 

säkerhet och rättvisa. Inom unionen ska det existera en fri rörlighet för personer samtidigt som 

lämpliga åtgärder ska vidtas gällande kontroll vid de yttre gränserna, asyl, invandring och 

förebyggande och bekämpande av brottslighet. I artikel 6 (EU) ska unionen bygga på 

principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Unionen bygger även på rättsstatsprincipen och de principer som är 

gemensamma för medlemsstaterna. Unionen ska även respektera de grundläggande 

rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande rättigheterna. Rådet ska inom fem år efter införandet av 

Amsterdamfördraget besluta om åtgärder som avser asyl. Beslut inom området asyl gäller de 

kriterier och mekanismer som används för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för 

att pröva en asylansökan som en medborgare från tredje land har lämnat in. Artikel 63 (EG) 

behandlar även åtgärder som gäller flyktingar och fördrivna personer från tredje land som 

behöver tillfälligt skydd och personer som av andra skäl behöver internationellt skydd 

(Konsoliderade fördrag 2006). 

 

4.2.3 Analys 

Enligt Castells (2000) är lika rättigheter och respekten för olikheter centrala delar för en 

europeisk identitet. I de konsoliderade fördragen står det inskrivet att unionen respekterar de 

grundläggande rättigheterna utifrån Europakonventionen till skillnad från 

konstitutionsfördraget där de grundläggande rättigheterna står inskrivna i fördraget, vilket 

innebär att de grundläggande rättigheterna får rättslig status i unionen. Unionen ska bygga på 

respekten för alla människors rättigheter, vilket har varit och är fortfarande en viktig del i 

unionens arbete. De grundläggande rättigheterna har en betydelse då dessa värden är ett av 

villkoren för att nya medlemsstater ska få ansluta sig till unionen, enligt artikel I-58, som även 

återfinns i de konsoliderade fördragen. Till skillnad från tidigare fördrag har respekten för 

människors värdighet och minoriteternas rättigheter lyfts fram genom att det har skrivits in i 

konstitutionsfördraget.  

 

Enligt både konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen ska unionen respektera den 

kulturella och språkliga mångfalden i Europa och skydda och utveckla det europeiska 

kulturarvet. Castells (2000) poängterar detta då en öppenhet för kulturen i medier och 
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kulturinstitutioner främjar den europeiska identiteten. Kyrkornas, filosofiska och 

konfessionslösa organisationers, och religiösa sammanslutningars roll i unionen redovisas för 

första gången i konstitutionsfördraget. Detta innebär att medborgarnas religioner accepteras i 

fördragstexten, vilket Castells (2000) anser vara betydelsefullt för mångetniciteten och 

mångkulturalismen i den europeiska identiteten.  

 

Unionen består av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de olika 

rättssystemen och grundläggande rättigheterna i medlemsstaterna. Fördragen slår fast att det 

inte ska ske någon kontroll av personer vid de inre gränserna. En nyhet inom 

konstitutionsfördraget gäller medborgare med uppehållstillstånd där unionen kan anta åtgärder 

för att uppmuntra och stödja invandrares integration. Artikel 267 i konstitutionen fastställer 

även den gemensamma invandringspolitiken som ger medborgare från tredjeland tydligare 

rättigheter än vad som finns i tidigare fördrag. Artiklar om den illegala invandringen till 

unionen har inte förändrats mellan fördragstexterna, det har däremot tillkommit i 

konstitutionsfördraget bekämpningen av människohandel. Genom artikel 267 i 

konstitutionsfördraget ska europeiska lagar eller ramlagar föreskriva åtgärder för 

medlemsstaterna inom olaglig invandring och bosättning, som innefattar avvisning, utvisning 

och återvändande av olagliga invandrare. Dessa lagar eller ramlagar ska förhindra problemen 

med den illegala immigrationen för alla medlemsstater. Förändringar i personkontrollen vid 

gränserna innebär att samarbetet mellan medlemsstaterna ska stärkas och i framtiden 

eventuellt leda till en gemensam enhet för gränsövervakning som ska stödja de nationella 

myndigheternas åtgärder. Det sker även en förenkling av viseringar och tillfälliga 

uppehållstillstånd i konstitutionsfördraget. I konstitutionsfördraget står det också inskrivet om 

att säkerställa principen om non-refoulement, vilket är nytt för unionen.  

 

Denna textanalys av fördragen visar att det är en större satsning i konstitutionsfördraget än de 

tidigare fördragen för att utveckla mångetnicitet och mångkulturalism i unionen. 

Tabell 4:2 Integreringsnivåer av den europeiska identiteten.  

 
Mindre satsning än 

tidigare fördrag 

Lika mot tidigare 

fördrag 

Större satsning mot 

tidigare fördrag 

Mångetnicitet och 

mångkulturalism 

  X 
 

4.3 Arbetskraftens geografiska rörlighet 
Unionen bör ha en integrerad arbetsmarknad där det finns bostäder och social service, 

likvärdiga yrkeskvalifikationer och lika rättigheter för alla. Genom att bosätta sig i andra 

länder får medborgarna uppleva andra kulturer och andra livsstilar, vilket innebär att de även 

lär sig leva ihop (Castells 2000).  
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4.3.1 Konstitutionsfördraget 

Enligt artikel I-3 ska unionen bestå av en inre marknad, där det finns en fri och icke 

snedvriden konkurrens. Unionen ska arbeta för en hållbar utveckling i Europa som bygger på 

en ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög 

konkurrenskraft. Den inre marknaden ska främja en full sysselsättning och motverka social 

utestängning och diskriminering. Unionen ska även främja en social rättvisa och ett socialt 

skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av 

barns rättigheter. Det är även viktigt att den kulturella och språkliga mångfalden respekteras 

samt att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. Enligt konstitutionens artikel I-10 

ska unionsmedborgarna ha rättigheter och skyldigheter såsom rätten att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (Fördrag om upprättande av en konstitution 

för Europa 2005).  

 

Unionen ska säkerställa samordningen av medlemsstaternas sysselsättningspolitik, särskilt 

genom att dra ut riktlinjerna för sysselsättningspolitiken som återfinns i artikel I-15. 

Arbetsmarknadsparternas betydelse på unionsnivå ska främjas och erkännas av unionen. 

Unionen ska även ta hänsyn till de skillnader som finns i de nationella systemen. Genom att 

unionen lyfter fram betydelsen av arbetsmarknadsparterna underlättar det självständigheten 

och dialogen mellan dessa parter, vilket beskrivs i artikel I-48. Enligt artikel II-75 har varje 

unionsmedborgare rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke. 

Unionsmedborgarna har även möjlighet att söka arbete, arbeta, etablera sig samt tillhandahålla 

tjänster i varje unionsmedlemsstat. Arbetstagare har även i enlighet med unionsrätten samt 

nationell lagstiftning och praxis, enligt artikel II-90, rätt till skydd mot uppsägning utan saklig 

grund. Arbetsförhållandena ska vara hälsosamma, säkra och värdiga för varje arbetstagare i 

unionen. Det ska finnas en begränsning av den maximala arbetstiden, och arbetstagarna ska få 

dygns- och veckovila och årlig betald semester, enligt artikel II-91. I artikel II-94 beskrivs om 

rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner. Tryggheten och förmånerna ska 

garantera olika skydd vid moderskap, sjukdom, olyckor i arbetet och arbetslöshet. Detta 

kommer att regleras i bestämmelser i unionsrätten och nationell lagstiftning och praxis. 

Skyddet för unionsmedborgarna gäller alla som är bosatta och förflyttar sig lagligt inom 

unionen. Diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna pga. nationalitet i frågor om 

anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor ska vara förbjudna. Arbetstagarna 

har även fulla rättigheter att fritt röra sig i unionen, enligt artikel III-133 (Fördrag om 

upprättande av en konstitution för Europa 2005). 

 

Ramlagar eller europeiska lagar ska enligt artikel III-134 reglera så att ett system inrättas för 

arbetsförmedlingar. Systemet ska skapa en balans mellan tillgång och efterfrågan på 

arbetsmarknaden för att undvika att allvarliga hot mot levnadsstandarden och 

sysselsättningsnivån inom olika regioner och industrier sker. I artikel III-208 beskrivs att rådet 

ska med enkel majoritet inrätta en sysselsättningskommitté. Denna kommitté ska ha en 

rådgivande funktion och ska främja samordningen av medlemsstaternas sysselsättnings- och 

arbetsmarknadspolitik. Kommittén ska även övervaka utvecklingen av sysselsättningen och 

politiken inom området i unionen och medlemsstaterna. Sysselsättningen ska främjas, 
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levnads- och arbetsvillkoren förbättras och harmoniseras, ett socialt skydd ska åstadkommas 

och en dialog mellan arbetsmarknadens parter och en utveckling av de mänskliga resurserna 

ska även ske. Dessa punkter ska möjliggöra en hög sysselsättning och bekämpa social 

utestängning, enligt artikel III-209. Förbättringar av arbetsmiljön och arbetsvillkor, skydd av 

arbetstagarnas hälsa och säkerhet, social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna, 

jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och arbetsplatsen och kampen mot 

social utestängning är alla viktiga frågor för unionen. I artikel III-210 ska unionen 

komplettera medlemsstaternas verksamhet inom dessa områden. Vidare i artikel III-219 ska 

unionen förbättra dessa sysselsättningsmöjligheter genom att upprätta en europeisk socialfond 

för att i framtiden höja levnadsstandarden. Socialfonden ska gynna sysselsättningen och 

arbetstagarnas rörlighet, geografiskt och yrkesmässigt, och underlätta arbetstagares 

anpassning till förändring inom industri och produktionssystem genom yrkesutbildning och 

omskolning (Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 2005). 

 

4.3.2 De konsoliderade fördragen 

Genom ett område utan inre gränser ska den ekonomiska och sociala sammanhållningen 

stimuleras. Unionen ska sträva efter en hög sysselsättningsnivå och uppnå en hållbar 

utveckling, enligt artikel 2 (EU). Denna harmoniska och hållbara utveckling inom unionen 

syftar till socialt skydd och jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket beskrivs i artikel 2 

(EG). I artikel 42 (EG) ska rådet fatta beslut om den fria rörligheten för arbetstagare och deras 

sociala trygghet och införa ett system som garanterar arbetstagares rörlighet och deras 

familjemedlemmar vissa rättigheter. Enligt artikel 126 (EG) ska sysselsättningen inom 

medlemsstaterna vara ett gemensamt intresse för unionen som ska samordnas i rådet. För att 

medlemsstaterna lättare ska samarbeta mellan varandra ska rådet instifta en rådgivande 

kommitté för socialt skydd, enligt artikel 144 (EG). Kommittén ska arbeta med att övervaka 

den sociala situationen och utvecklingen av politiken för socialt skydd i medlemsstaterna och 

i unionen (Konsoliderade fördrag 2006).  

 

4.3.3 Analys 

Arbetstagare ska kunna röra sig fritt inom unionen, där diskriminering av alla slag är 

förbjuden. Detta slår båda fördragen fast i olika fördragsartiklar och som även Castells (2000) 

tar upp som en viktig aspekt. Konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen skriver 

att arbetsförmedlingar ska skapa en balans mellan tillgång och efterfrågan på 

arbetsmarknaden så att levnadsstandarden och sysselsättningsnivån inom unionen bibehålls på 

en normal nivå. Till skillnad mot de konsoliderade fördragen erkänns och främjas 

arbetsmarknadsparternas roll i konstitutionsfördraget i artikel I-48. Det finns inte så stora 

skillnader mellan konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen vad gäller den 

samordnade sysselsättningsstrategin och en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar 

arbetskraft inom unionen.  
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En sysselsättningskommitté ska inrättas för att främja samordningen av medlemsstaternas 

sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Båda fördragstexterna visar att unionen ska 

komplettera och hjälpa medlemsstaterna inom arbetsförhållanden såsom förbättringar av 

arbetsmiljön, arbetsvillkor, jämställdhet och social trygghet. Levnadsstandarden för 

unionsmedborgarna och förbättra arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter ska ske genom en 

europeisk socialfond som finns inskrivet i konstitutionsfördraget. Arbetslösheten inom 

unionen ska kunna minskas genom den geografiska rörlighet som arbetskraften har inom 

unionen, vilket Castells (2000) påpekar i identitetskonstruktionen. Unionen arbetar redan 

genom de konsoliderade fördragen med att underlätta rörligheten för medborgarna. 

Rörligheten och möjligheten att arbeta inom hela unionen gör att medborgarna får uppleva 

andra kulturer och andra livsstilar såsom Castells (2000) menar är en av delarna i den 

gemensamma identiteten.  

 

Denna textanalys av fördragen visar att det inte är någon större skillnad mellan fördragen för 

arbetskraftens geografiska rörlighet. 

Tabell 4:3 Integreringsnivåer av den europeiska identiteten.  

 
Mindre satsning än 

tidigare fördrag 

Lika mot tidigare 

fördrag 

Större satsning mot 

tidigare fördrag 

Arbetskraftens 

geografiska rörlighet 

 X 
 

 

4.4 Politisk identitet 
Den politiska identiteten handlar om att medborgarna ska få en insyn i unionens arbete, såsom 

vad Europeiska unionens råd gör. Det är viktigt att Europaparlamentet förs närmare 

medborgarna och att parlamentets roll ökar i unionen. Frågor som rör Europa ska lyftas fram 

och få en central placering i partiernas politiska valplattformar på europeisk, nationell, 

regional och lokal nivå (Castells 2000). 

 

4.4.1 Konstitutionsfördraget 

I artikel I-10 förklaras att unionsmedborgarna ska ha rättigheter och skyldigheter såsom 

rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet och kommunala val i den medlemsstat där 

unionsmedborgarna är bosatta. Medborgarna ska ha rätten att göra framställningar till 

Europaparlamentet och vända sig till Europeiska ombudsmannen. De ska även kunna vända 

sig till unionens institutioner och rådgivande organ på ett av konstitutionens språk och få svar 

på samma språk. Artikel I-46 innehåller fördragstext om att unionen ska bygga på en 

representativ demokrati där medborgarna företräds direkt på unionsnivå i Europaparlamentet. 

Medlemsstaterna företräds i rådet av sin regering, vilka ska även vara demokratiskt ansvariga 

inför det nationella parlamentet eller inför sina medborgare. Beslut inom unionen ska fattas 

öppet och nära medborgarna, som även har rätt att delta i unionens demokratiska liv. Ett 

europeiskt politiskt medvetande ska skapas genom de politiska partierna på europeisk nivå. 
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Partierna ska även uttrycka medborgarnas vilja (Fördrag om upprättande av en konstitution 

för Europa 2005). 

 

Europaparlamentet ska bestå av företrädare för unionens medborgare som väljs genom 

allmänna, direkta, fria och hemliga val, enligt en enhetlig ordning i medlemsstaterna eller 

enligt de principer som är gemensamma för alla medlemsstater. De ska tillsammans med rådet 

lagstifta och praktisera budgetfunktionen. Parlamentet ska enligt de villkor som fastställs i 

konstitutionen utöva politisk kontroll och rådgivande funktioner. Enligt artikel I-20 ska 

parlamentet även välja kommissionens ordförande. Artikel III-330 fastställer även i en 

europeisk lag hur parlamentets ledamöter ska utföra sina förpliktelser. Artikel I-23 beskriver 

att rådets största uppgift är att lagstifta och utöva budgetfunktion tillsammans med 

parlamentet. Rådet består av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat som har 

befogenhet att fatta bindande beslut för den företrädda medlemsstatens regering och utöva 

dess rösträtt. Rådet ska sammanträda i olika konstellationer som berör sakfrågor som bl.a. 

allmänna frågor och utrikesfrågor, enligt artikel I-24. Rådets arbete förbereds av en kommitté 

som består av medlemsstaternas ständiga representanter. Möten i rådet ska vara offentliga vid 

överläggning och röstning om utkast till lagstiftningsakter. Ordförandeskapet för 

konstellationerna i rådet ska innehas av medlemsstaternas företrädare genom en jämlik 

rotation som fastställs genom ett europeiskt beslut av Europeiska rådet. Denna princip gäller 

inte för konstellationen för utrikesfrågor. Rådet beslutar i frågor med kvalificerad majoritet 

när 55 % av rådets medlemmar stödjer ett beslut, dock måste det vara minst 15 medlemmar av 

rådet, som företräder medlemsstater som tillsammans omfattar minst 65 % av unionens 

befolkning, enligt artikel I-25. Europaparlamentet och rådet ska på förslag från kommissionen 

anta europeiska lagar och ramlagar enligt ordinarie lagstiftningsförfarandet. Kan de två 

institutionerna inte enas, antas inte akten. Artikel I-34 beskriver även vissa speciella fall då 

dessa lagar fattas. Förutom detta förfarande kan parlamentet med deltagande av rådet anta 

lagar och ramlagar, rådet med deltagande av parlamentet anta lagar och ramlagar. Europeiska 

lagar och ramlagar får även antas på initiativ av en grupp medlemsstater. Europaparlamentet 

får även ensamt fatta dessa lagar och ramlagar på rekommendation av Europeiska 

centralbanken eller på begäran av domstolen eller Europeiska investeringsbanken. 

Medborgarna och de representativa sammanslutningarna ska få en möjlighet genom 

institutionerna att formulera och offentligt diskutera sina åsikter som berör unionens 

åtgärdsområden, vilket beskrivs i artikel I-47 (Fördrag om upprättande av en konstitution för 

Europa 2005).  

 

Det ska föras en öppen, tydlig och regelbunden dialog mellan institutionerna och de 

representativa sammanslutningarna och det civila samhället. Det är kommissionens uppgift att 

säkerställa att unionens åtgärder blir enhetliga och öppna. Minst en miljon unionsmedborgare 

och som kommer från ett betydande antal medlemsstater får ta initiativ till att uppmana 

kommissionen att lägga fram ett förslag i de berörda frågorna där det krävs en unionsrättsakt. 

Den europeiska ombudsmannen, som utses av Europaparlamentet, ska ta emot klagomål som 

gäller missförhållanden i unionens institutioner, organ eller myndigheter. Enligt artikel I-49 

ska ombudsmannen undersöka och rapportera om dessa klagomål och vara självständig i sin 
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ämbetsutövning. I efterföljande artikel ska unionens alla institutioner, organ och myndigheter 

arbeta så öppet som möjligt. Unionens handlingar ska vara tillgängliga för alla 

unionsmedborgare och fysiska och juridiska personer bosatta eller har sitt säte i en 

medlemsstat. Sammanträden i rådet när de överlägger och röstar om ett utkast till en 

lagstiftningsakt och alla Europaparlamentets sammanträden ska vara offentliga (Fördrag om 

upprättande av en konstitution för Europa 2005). 

 

4.4.2 De konsoliderade fördragen 

Europaparlamentet ska bestå av företrädare för unionens medborgare och ledamöterna ska 

utöva de befogenheter som har tilldelats dem i detta fördrag. Företrädarna ska väljas genom 

allmänna och direkta val, enligt artikel 189 och 190 (EG). Parlamentet ska enligt sina 

befogenheter i artikel 192 (EG) delta i processen som leder fram till antagandet av 

gemenskapsrättsakter genom att ge sitt samtycke eller avge rådgivande yttranden. I artikel 203 

(EG) är rådets uppgift att fatta bindande beslut och rådet representeras av företrädare för varje 

medlemsstat på ministernivå som har befogenhet att fatta bindande beslut för 

medlemsstaternas regeringar. Rådets ordförandeskap roteras i sex månaders intervaller mellan 

medlemsstaterna enligt en bestämd turordning. Rådet fattar beslut genom bl.a. kvalificerad 

majoritet där medlemsstaternas röster ska vägas, enligt artikel 205 (EG). Enligt artikel 214 

(EG) nominerar rådet även den person som de vill utse till kommissionens ordförande, efter 

det ska nomineringen godkännas av Europaparlamentet. Europaparlamentets, rådets och 

kommissionens handlingar ska vara tillgängliga för unionsmedborgarna och varje fysisk eller 

juridisk person bosatt eller som har sitt säte i en medlemsstat, vilket beskrivs i artikel 255 

(EG) (Konsoliderade fördrag 2006).  

 

4.4.3 Analys 

Castells (2000) anser att medborgarna bör veta vad rådet och parlamentet gör. Rådets uppgift, 

enligt konstitutionsfördraget, är att lagstifta och utöva budgetfunktion tillsammans med 

Europaparlamentet. Rådet sammanträder i konstellationer enligt konstitutionsfördraget, vilket 

inte återfinns i de konsoliderade fördragen. De konsoliderade fördragens artikel om hur rådet 

ska fatta beslut, där varje medlemsstat tilldelades ett visst antal röster, har nu ersatts med ett 

system med dubbel majoritet, vilket innebär att rådet med detta fått ett annat röstsystem. 

Rådets uppgifter finns väl beskrivet i fördragen, vilket Castells (2000) tar upp som en viktig 

del i den politiska identiteten.  

 

Europaparlamentet har i och med konstitutionsfördraget blivit jämställt rådet vad gäller 

lagstiftningen och beslut om budgeten. Parlamentets roll i unionen ökar i och med 

konstitutionsfördraget. Parlamentet får genom konstitutionen större befogenheter i unionens 

beslutsförfaranden, vilket Castells (2000) bedömer som viktigt. Medbeslutandeförfarandet har 

utvidgats i konstitutionen och samtidigt har förfarandet döpts om till det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. I och med utvidgningen har parlamentet blivit medlagstiftare i nästan 

samtliga fall. Konstitutionsfördraget i likhet med de konsoliderade fördragen beskriver hur 
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Europaparlamentets ledamöter ska väljas. Europaparlamentet har även fått en större roll i 

konstitutionsfördraget, då det är parlamentet som väljer kommissionens ordförande till 

skillnad från tidigare, då deras uppgift har varit att godkänna rådets förslag på ordförande. 

Parlamentets betydelse ökar därmed, vilket indirekt ökar Europavalens betydelse, då 

parlamentarikerna kan i en högre grad än tidigare påverka valet av kommissionens 

ordförande. Allmänhetens initiativrätt är en nyhet i konstitutionsfördraget som kan lösa 

Europas demokratiska underskott, enligt Castells (2000). En miljon medborgare från ett 

betydande antal medlemsstater kan uppmana kommissionen att lägga fram förslag till 

rättsakter. Denna förändring från tidigare fördrag gör att deltagandedemokratin för första 

gången blir verklig i unionen. Den här artikeln innebär att det demokratiska underskottet blir 

mindre i unionen då medborgarna kan göra sina röster hörda direkt till unionen. Artikeln 

innebär även att institutionerna ska föra en öppen dialog med bl.a. det civila samhället. Denna 

artikel hjälper unionen att föra medborgarna närmare unionen.  

 

Öppenheten i institutionernas arbete skiljer sig åt mellan fördragen. I konstitutionsfördraget 

ska alla unionens institutioner, organ och myndigheter vara offentliga till skillnad från de 

konsoliderade fördragen där endast rådet, Europaparlamentet och kommissionens handlingar 

ska vara offentliga. I och med konstitutionsfördraget får medborgarna en större tillgång till 

unionens handlingar, som medför att de europeiska institutionerna förs ner till den nivå där 

medborgarna finns och det demokratiska underskottet minskar. Genom att kunna följa 

unionens sammanträden och handlingar kan medborgarna lättare sätta sig in i de beslut som 

fattas och göra framställningar till Europaparlamentet och ombudsmannen. Castells (2000) tar 

även upp att partiernas politiska valplattformar på europeisk, nationell, regional och lokal nivå 

bör innehålla frågor om Europa, men efter textanalysen existerar inte detta i något av 

fördragen. Det som nämns i fördragen är partiernas viktiga del i integrationen inom unionen 

och att partierna ska uttrycka unionsmedborgarnas vilja.  

 

Artiklarna om den representativa demokratin och den europeiska ombudsmannen återfinns 

helt oförändrade i de olika fördragen. Fördragen förklarar att klagomål från medborgarna ska 

kunna anmälas till en europeisk ombudsman. Artikeln om den representativa demokratin 

förklarar hur medborgarna ska företrädas på unionsnivå samt närhetsprincipen; att beslut ska 

fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt. Det finns därför inga skillnader i 

fördragstexterna om det demokratiska underskottet i unionen, men konstitutionsfördraget 

medför stora förändringar vad gäller parlamentets roll i unionen, öppenheten i unionens 

institutioners arbete, medborgarnas initiativrätt till lagar och ramlagar, och förändringar i 

beslutsprocesserna och i budgetfunktionen. Dessa förändringar medför att det är en större 

satsning i konstitutionsfördraget än de tidigare fördragen vid en politisk identitet.  

 

Tabell 4:4 Integreringsnivåer av den europeiska identiteten.  

 
Mindre satsning än 

tidigare fördrag 

Lika mot tidigare 

fördrag 

Större satsning mot 

tidigare fördrag 

Politisk identitet   X 
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4.5 Gemensam utrikespolitik 
En gemensam utrikespolitik innefattar även en gemensam försvarspolitik. Europa behöver ha 

en självständig europeisk krigsmakt, men med ett nära samarbete med NATO och USA. För 

en självständig krigsmakt behöver Europa investera i teknik, öka sina försvarsutgifter och 

utbilda mångnationella och professionella stridskrafter. Unionen behöver även ha ett 

gemensamt system för internationell representation, samordna sin närvaro i internationella 

institutioner och förse Europa med ekonomiska och militära medel för att hävda sin ställning 

(Castells 2000). 

 

4.5.1 Konstitutionsfördraget 

I artikel I-16 beskrivs att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom unionen ska 

omfatta alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör unionens säkerhet. Detta 

område omfattas även av en stegvis utformning av en gemensam försvarspolitik som kan 

leda till ett gemensamt försvar. Denna politik ska aktivt, lojalt och förbehållslöst stödjas av 

medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska även respektera unionens åtgärder inom detta 

område. Handlingar av medlemsstaterna som strider mot unionens gemensamma intresse 

eller riskerar att minska unionens effektivitet får inte förekomma. Den gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitiken ska grundas på medlemsstaternas ömsesidiga politiska solidaritet, 

frågor av allmänt intresse och en högre grad av konsensus i medlemsstaternas åtgärder. 

Artikel I-40 beskriver även att inom Europeiska rådet och rådet ska medlemsstaterna 

diskutera frågor av allmänt intresse för att fastställa en gemensam inställning. 

Medlemsstaterna ska innan åtgärder i internationella sammanhang eller andra åtaganden 

diskutera med övriga medlemsstater i Europeiska rådet eller rådet om sådana faktorer som 

kan påverka något av unionens intressen. Genom detta enade uppträdande utåt mellan 

medlemsstaterna ska unionen i internationella sammanhang uppmärksamma sina gällande 

intressen och värderingar (Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 2005). 

 

Unionen ska ha en utrikesminister, som även är ordförande i rådet i konstellationen 

utrikesfrågor, som ska med sina förslag bidra till en utformning av en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik. Utrikesministern ska även se till att de europeiska beslut som antas av 

Europeiska rådet och rådet genomförs. Utrikesministern företräder unionen i frågor som rör 

den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken utåt mot tredjepart och vid internationella 

organisationer och konferenser. Utrikesministern arbetar tillsammans med en europeisk 

avdelning för yttre åtgärder. Denna avdelning ska bestå av tjänstemän från berörda 

avdelningar inom rådets generalsekretariat och kommissionen samt utsänd personal från 

medlemsstaternas nationella diplomattjänster, enligt artikel III-296. I artikel I-28 beskrivs hur 

utrikesministern ska utses av europeiska rådet och godkännas av kommissionens ordförande. 

Utrikesministern leder den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 

försvarspolitiken, samtidigt som ministern såsom rådets bemyndigande ställföreträdare även 

verkställer den. Utrikesministern uppgift är att agera samstämmigt utåt och har det ansvar 

inom kommissionen som vilar på kommissionen för de yttre förbindelserna och för 

samordningen av övriga delar av unionens yttre åtgärder. Vid internationella konferenser och 
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organisationer ska medlemsstaterna samordna sitt uppträdande. Det är på dessa 

internationella möten som de ska företräda unionens ståndpunkter, vilket är utrikesministerns 

uppgift. På Förenta nationernas säkerhetsråds agenda är det Säkerhetsrådets medlemsstater 

som ska begära att unionens utrikesminister lägger fram unionens ståndpunkt, vilket beskrivs 

i artikel III-305. Inom frågor på detta område representeras unionen utåt av Europeiska rådets 

ordförande, utan att unionens utrikesministers befogenheter nonchaleras, enligt artikel I-22 

(Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 2005). 

 

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska utgöra en väsentlig del av den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Denna politik ska garantera att unionen har en 

operativ förmåga som stödjer sig på civila och militära resurser. Resurserna som tillhandahålls 

av medlemsstaterna kan användas för att utanför unionen bevara freden, förebygga konflikter 

och stärka den internationella säkerheten i enlighet med Förenta nationernas stadga. Politiken 

inom detta område kommer i framtiden att leda till ett gemensamt försvar, när Europeiska 

rådet med enhällighet beslutar om detta. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

ska inte påverka enskilda medlemsstaters politik inom området. Den ska även respektera de 

åtaganden i Nordatlantiska fördraget som vissa medlemmar gjort, då de anser att deras 

gemensamma försvar förverkligas genom Nordatlantiska fördragsorganisationen. För att 

utföra en gemensam säkerhets- och försvarspolitik, som anges av rådet, ska medlemsstaternas 

civila och militära resurser användas av unionen, på grund av detta ska medlemsstaterna 

gradvis förbättra sin militära förmåga. Det ska även inrättas en byrå för utveckling av 

försvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel (Europeiska 

försvarsbyrån), enligt artikel I-41. Dessa civila och militära resurser, som förklaras utförligare 

i artikel III-309, innefattar gemensamma insatser för avrustning, humanitära insatser och 

räddningsinsatser, militära rådgivnings- och biståndsinsatser, konfliktförebyggande och 

fredsbevarande insatser, insatser med stridande förband vid krishantering, inklusive 

fredsskapande åtgärder och stabiliseringsinsatser efter konflikter. Dessa uppdrag kan bidra till 

kampen mot terrorism, inom unionen och i tredjeland. Den Europeiska försvarsbyrån ska 

bidra till att identifiera målen för medlemsstaternas militära förmåga och utvärdera hur 

medlemsstaterna uppfyller sina förpliktelser i unionen. Byrån ska även lägga fram 

multilaterala projekt för att den militära förmågan i unionen ska uppfyllas, byrån ska även 

samordna samarbetsprogram mellan medlemsstaterna. En viktig uppgift för byrån är också att 

stödja försvarsteknikforskningen i unionen och medlemsstaterna, enligt artikel III-311. I 

artikel III-297 ska rådet anta nödvändiga beslut när det krävs en operativ insats av unionen 

pga. den internationella situationen. Rådets beslut ska gälla mål, omfattning, de medel som 

unionen ska ställa till förfogande och på vilka villkor som insatsen ska genomföras (Fördrag 

om upprättande av en konstitution för Europa 2005). 

 

4.5.2 De konsoliderade fördragen 

Unionen ska hävda sin identitet i internationella sammanhang, genom att bl.a. genomföra en 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, vilken även inkluderar en gradvis utformning av en 

gemensam försvarspolitik. Den gemensamma försvarspolitiken ska kunna leda till ett 
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gemensamt försvar om det Europeiska rådet beslutar om det, enligt artikel 2 och 17 (EU). 

Enligt artikel 18 ska unionen handla enhetligt i relationerna med omvärlden inom utrikes- och 

säkerhetspolitiken. I artikel 17 i EU-fördraget beskrivs att unionens säkerhets- och 

försvarspolitik ska respektera de åtaganden som vissa medlemsstater har gjort, som t.ex. 

medlemsstaterna i Nato. Dessa berörda medlemsstaters politik inom detta område ska 

respekteras av unionen. En utformning av en gemensam försvarspolitik ska stödjas av 

lämpliga samarbeten mellan medlemsstaterna på krigsmaterielområdet. Säkerhets- och 

försvarspolitiken ska omfatta humanitära insatser och räddningsinsatser, fredsbevarande 

insatser och insatser med stridskrafter vid krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder 

(Konsoliderade fördrag 2006).  

 

Den högsta representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken är rådets generalsekreterare. 

Representantens uppgift är att hjälpa rådet i frågor som rör denna politik, speciellt när det 

gäller utformning, förberedelse och genomförande av beslut i politiska frågor. Denna 

företrädare ska även när rådet och ordförandelandet begär det, föra en politisk dialog med 

tredje part på rådets vägnar (artikel 26 (EU)). Unionen representeras av ordförandelandet i 

frågor som gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Implementeringen av 

beslut som fattas inom detta område ansvarar ordförandelandet för. Eftersom detta är 

ordförandelandets uppgift är det även ordförandelandets uppdrag att uttrycka unionens 

ståndpunkt inom internationella organisationer och konferenser. Ordförandelandet får även 

hjälp av rådets generalsekreterare, enligt artikel 18 (EU). Medlemsstater som är medlemmar i 

Förenta nationernas säkerhetsråd ska samråda med varandra och hålla de andra 

medlemsstaterna informerade, vilket beskrivs i artikel 19. Det är även dessa medlemsstaters 

uppgift att se till att unionens ståndpunkter och intressen förmedlas i Säkerhetsrådet, utan att 

påverka deras ansvar, enligt bestämmelserna i Förenta nationernas stadga (Konsoliderade 

fördrag 2006). 

 

4.5.3 Analys 

Både genom konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen tilldelas Europeiska 

unionen befogenhet att fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, 

samt en gradvis utformning av en gemensam försvarspolitik. Fördragen fastställer även att 

medlemsstaternas åtgärder ska vara samstämmiga och att medlemsstaterna ska stödja 

unionens gemensamma politik inom detta område. De största skillnaderna mellan 

konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen är den nya posten som unionens 

utrikesminister och en europeisk avdelning för yttre åtgärder ska inrättas. Utrikesministern 

ska enligt konstitutionsfördraget leda unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 

samt bidra till utformningen av denna politik. Ansvaret hos utrikesministern ligger även i att 

representera unionens ståndpunkter inom internationella organisationer och vid internationella 

konferenser. Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska bistå utrikesministern i dennes 

arbete. Avdelningen för yttre åtgärder ska även samarbeta med medlemsstaternas 

diplomattjänster. Enligt Castells (2000) behöver unionen en gemensam utrikes- och 

försvarspolitik för att skapa en europeisk identitet, detta uppfylls genom båda fördragen. Den 
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gemensamma politiken inom detta område stärks även av artiklarna om att medlemsstaterna 

ska agera samstämmigt och att staterna stödjer unionens politik. Castells (2000) menar även 

att unionen behöver en självständig krigsmakt. Genom att unionen bygger upp en gemensam 

utrikes- och försvarspolitik skapas en självständig europeisk krigsmakt.  

 

Konstitutionsfördraget betonar även att försvarspolitiken utgör en viktig del av den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Försvarspolitiken ska ge unionen en operativ 

förmåga som stödjer sig på civila och militära resurser. Ett gemensamt försvar blir verklighet 

när Europeiska rådet beslutar enhälligt om det, vilket är lika för de båda fördragen. För att 

försvarspolitiken ska bli realitet kommer medlemsstaternas civila och militära resurser att 

ställas till unionens förfogande. Medlemsstaternas militära förmåga ska gradvis förbättras, 

bl.a. genom den Europeiska försvarsbyrån. Eftersom medlemsstaternas resurser ställs till 

unionens förfogande har unionen full teknisk och operativ förmåga för sin utrikes- och 

försvarspolitik. Den europeiska krigsmakten har svårt att bli totalt självständig då det i 

fördragsartiklarna står skrivet att medlemsstater som är medlemmar i Nato eller 

medlemsstater med en särskild säkerhets- och försvarspolitisk karaktär ska inte påverkas av 

unionens gemensamma politik inom detta område. Den nyinstiftade posten som 

utrikesminister och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder som återfinns i 

konstitutionsfördraget påverkar unionens utrikes- och försvarspolitik i den meningen att det 

blir lättare att samordna de gemensamma åsikterna och unionen framstår som mer 

självständig och kommer lättare att agera som en enad union.  

 

Både konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen deklarerar att medlemsstaterna 

ska samordna sitt uppträdande inom internationella organisationer och vid internationella 

konferenser, där medlemsstaterna ska hävda unionens ståndpunkter. Fördragen skiljer sig åt 

när det gäller vem som ska hävda unionens ståndpunkter. I konstitutionsfördraget står det att 

vid framställande av en ståndpunkt inom Förenta nationernas säkerhetsråd ska 

medlemsstaterna som är medlemmar av Säkerhetsrådet framställa en begäran att unionens 

utrikesminister inbjuds att lägga fram unionens ståndpunkt. I tidigare fördrag ska 

medlemsstaterna i Säkerhetsrådet tillvarata unionens ståndpunkter och intressen. Till skillnad 

från konstitutionsfördraget är det ordförandelandet i de konsoliderade fördragen som ska 

företräda unionen inom internationella organisationer och vid internationella konferenser i 

frågor om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Ordförandelandet ska bistås av 

rådets generalsekreterare som är den höge representanten för den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Rådets generalsekretare ska medverka vid utformningen av beslut i 

politiska frågor. Till skillnad från utrikesministern, för rådets generalsekreterare den politiska 

dialogen med tredje part om ordförandelandet begär att generalsekreteraren ska göra det. Det 

gemensamma systemet för internationell representation har ökat i konstitutionsfördraget, 

vilket krävs enligt Castells (2000) för att utveckla en gemensam identitet. Representationen 

ska ske genom utrikesministern, unionens ordförandeland och rådets generalsekreterare. 

Castells (2000) menar att samordningen av närvaron i internationella institutioner är 

betydelsefull för en europeisk identitet, vilket finns med i de konsoliderade fördragen och 

konstitutionsfördraget.  
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Castells (2000) anser att unionen behöver utbilda mångnationella och professionella 

stridskrafter för en europeisk identitet. Det som nämns i konstitutionsfördraget är att bl.a. den 

nya europeiska försvarsbyrån ska stödja försvarsteknikforskningen, vilket innebär en 

investering i teknik. Europa bör förses med ekonomiska och militära medlen, vilket sker 

genom att det blir en gemensam utrikes- och försvarspolitik och medlemsstaternas militära 

medel ställs till unionens förfogande. Den Europeiska unionen uppfyller de flesta av de 

kriterier som Manuel Castells ställer upp i den gemensamma utrikespolitiken för en europeisk 

identitet. Manuel Castells menar att det är viktigt med ett nära samarbete med Nato och USA 

vilket inte tas med i fördragen. Nato förekommer i fördragen i samband med 

försvarspolitiken, medan USA inte förekommer i fördragen. Manuel Castells uttrycker 

speciellt i sin identitetskonstruktion att unionen måste ta på sig en del av den västerländska 

försvarsbördan. Detta uttryck kan tolkas i att unionen ska förena medlemsstaternas 

säkerhetspolitik. Den gemensamma utrikespolitiken utformas i fördragen till skillnad från det 

gemensamma försvaret som blir realitet om Europeiska rådet beslutar om det.  

 

Denna textanalys av fördragen visar att det är en större satsning i konstitutionsfördraget inom 

den gemensamma utrikespolitiken än de tidigare fördragen.  

Tabell 4:5 Integreringsnivåer av den europeiska identiteten.  

 
Mindre satsning än 

tidigare fördrag 

Lika mot tidigare 

fördrag 

Större satsning mot 

tidigare fördrag 

Gemensam 

utrikespolitik 

  X 
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5. Slutsatser 
 

 

I avsnittet nedan besvaras uppsatsens frågeställningar och presenteras genom de slutsatser 

som dragits utifrån empiri- och analysavsnittet. 

 

 

För att besvara de preciserade frågeställningarna görs en sammanfattning av skillnaderna 

mellan konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen för att se om 

konstitutionsfördraget främjar mer en europeisk identitet i jämförelse med de konsoliderade 

fördragen. Utifrån de slutsatserna besvaras sedan den övergripande forskningsfrågan.  

 

5.1 Preciserade frågeställningar 
– Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området utbildning?  

Konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen innehåller liknande artiklar inom 

området utbildning, vilket innebär att det inte har skett någon förändring inom detta område. 

Den Europeiska unionen anser att det är viktigt att det ska vara möjligt för studerande att 

kunna läsa vart som helst inom unionen, gå från ett system till ett annat och att examensbevis 

ska vara giltiga inom hela unionen. Fördragsartiklarna om utbildning visar på att likheter och 

skillnader inom unionen ska respekteras, men också lyftas fram, för att uppnå en förståelse av 

andra människors kulturer och språk. Konstitutionsfördraget visar inga större skillnader på 

utbildningskriteriet i jämförelse med de konsoliderade fördragen. Svaret på denna 

forskningsfråga är därför att konstitutionsfördraget inte främjar en europeisk identitet mer än 

de konsoliderade fördragen inom området utbildning. 

 

 – Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området mångetnicitet och mångkulturalism?  

Skillnader mellan konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen när det gäller 

mångetnicitet och mångkulturalism finns i de grundläggande rättigheterna, människans 

värdighet, minoriteternas rättigheter och religiösa sammanslutningars roll i unionen. De 

grundläggande rättigheterna för medborgarna har fått rättslig status i konstitutionsfördraget 

till skillnad från tidigare fördrag. Människors värdighet och minoriteternas rättigheter är nya 

för konstitutionsfördraget. Kyrkornas och religiösa sammanslutningars roll i unionen har för 

första gången redovisats i fördragstexterna. Det har även skett vissa förändringar inom den 

gemensamma asyl- och invandringspolitiken. Det har därför varit en betydande satsning i 

konstitutionsfördraget än de tidigare fördragen för att skapa mångetnicitet och 

mångkulturalism. Svaret på denna forskningsfråga blir därför att konstitutionsfördraget 

främjar en europeisk identitet mer än de konsoliderade fördragen inom området mångetnicitet 

och mångkulturalism.  
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 – Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området arbetskraftens geografiska rörlighet?  

Inom området arbetskraftens geografiska rörlighet föreligger det inga skillnader mellan 

konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen. Båda fördragen visar på hur viktigt det 

är för arbetstagare att fritt kunna röra sig inom unionen, där diskriminering av alla slag är 

förbjuden. Sysselsättningspolitiken inom unionen har inte förändrats mellan fördragstexterna. 

Svaret på forskningsfrågan är alltså att det inte finns skillnader mellan fördragen, vilket 

innebär att konstitutionsfördraget inte främjar en europeisk identitet mer än de konsoliderade 

fördragen inom området arbetskraftens geografiska rörlighet.   

 

– Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området en politisk identitet?   

Inom detta område finns det stora skillnader mellan fördragen. Europaparlamentets roll har 

ökat och har blivit jämställt Europeiska unionens råd i konstitutionsfördraget då parlamentet 

får lagstifta mer än tidigare och besluta om budgeten. Parlamentet ska även välja 

kommissionens ordförande till skillnad mot tidigare fördrag. Rådets röstsystem har förändrats 

till ett system med dubbel majoritet från det tidigare vägda röstsystemet. En annan stor 

skillnad från tidigare fördrag är allmänhetens initiativrätt, vilket gör allmänheten mer delaktig 

i den demokratiska processen. Unionens institutioner har även blivit mer öppna i 

konstitutionsfördraget. Svaret på denna forskningsfråga är därför att konstitutionsfördraget 

främjar en europeisk identitet mer än de tidigare fördragen inom området politisk identitet.  

 

 – Främjar konstitutionsfördraget mer än de konsoliderade fördragen en europeisk identitet 

inom området en gemensam utrikespolitik? 

Det finns stora skillnader inom området för en gemensam utrikespolitik mellan 

konstitutionsfördraget och de konsoliderade fördragen. En utrikesminister och en europeisk 

avdelning för yttre åtgärder ska inrättas i och med konstitutionsfördraget. Utrikesministern 

ska representera unionen tillsammans med ordförandelandet och rådets generalsekreterare utåt 

i internationella organisationer och mot tredjeland. Medlemsstaternas militära resurser ska 

ställas till unionens förfogande, detta ska ske med hjälp av en Europeisk försvarsbyrå. Svaret 

på forskningsfrågan blir därmed att konstitutionsfördraget främjar mer en europeisk identitet 

än de konsoliderade fördragen inom området en gemensam utrikespolitik.  

 

5.2 Övergripande forskningsfråga 
Främjar konstitutionsfördraget en europeisk identitet inom den Europeiska unionen? 

Av de fem kriterierna som undersökts i denna studie medför tre kriterier i 

konstitutionsfördraget en större satsning mot en europeisk identitet än de konsoliderade 

fördragen. De tre kriterierna som främjar en europeisk identitet mer än tidigare fördrag är: 

mångetnicitet och mångkulturalism, politiskt identitet och en gemensam utrikespolitik. 

Utbildning och arbetskraftens geografiska rörlighet är lika mot tidigare fördrag. Resultatet av 

studien visas på nästa sida i tabell 5:1.  
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Tabell 5:1 Integreringsnivåer av den europeiska identiteten.  

 
Mindre satsning än 

tidigare fördrag 

Lika mot tidigare 

fördrag 

Större satsning mot 

tidigare fördrag 

Utbildning  X 
 

Mångetnicitet och 

mångkulturalism 

  X 

Arbetskraftens 

geografiska rörlighet 

 X 
 

Politisk identitet   X 

Gemensam 

utrikespolitik 

  X 
 

Utifrån detta resultat går det att besvara den övergripande forskningsfrågan, vilket innebär att 

konstitutionsfördraget främjar en europeisk identitet inom den Europeiska unionen, därför att 

utav fem av Castells kriterier har tre av dessa en större satsning än tidigare fördrag.  
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6. Avslutande diskussion 
 

 

I detta avsnitt följer en avslutande diskussion gällande den europeiska identiteten utifrån 

Manuel Castells kriterier.  

 

Undersökningen av Manuel Castells kriterier visar att konstitutionsfördraget främjar en 

europeisk identitet mer än de konsoliderade fördragen. Manuel Castells kriterier dock ut på att 

alla kriterier måste vara uppfyllda för att en identitet ska skapas. Denna studie har enbart 

fokuserat på fem av de tio kriterierna pga. tidsbrist och omfattningen av undersökningen. 

Detta innebär att det är svårt att dra några generella slutsatser om hela 

identitetskonstruktionen, då Castells bygger den gemensamma identiteten på alla gällande 

kriterier. Kriterierna är inte precist definierade utan består till största delen av förslag till hur 

kriterierna ska kunna utveckla en gemensam identitet inom unionen. Då det har varit relativt 

lösa kriterier grundade jag därför min textanalys på punkterna som Manuel Castells anser har 

betydelse för den europeiska identiteten. Undersökningen visar att det finns en bra grund för 

den gemensamma identiteten att vila på genom de konsoliderade fördragen, men att den 

förstärks och utvecklas med hjälp av konstitutionsfördraget. Metoden för undersökningen har 

fungerat bra, men genom att välja färre kriterier hade det varit lättare att gå djupare i varje 

kriterium. Undersökningen visar ett resultat där det förekommer enbart lika satsning som 

tidigare och större satsning än tidigare fördrag och det finns inget resultat som visar en mindre 

satsning än tidigare. Ett skäl till varför det inte finns resultat som visar en mindre satsning än 

tidigare kan vara att unionen vill utveckla sig och integrera medlemsstaterna än mer än 

tidigare, vilket enbart kan lyckas genom att satsningen mot tidigare fördrag är lika eller större.  

 

Min undersökning grundar sig till stor del på konstitutionsfördraget som ännu inte godkänts 

av alla medlemsstater. Vad kommer att hända med konstitutionsfördraget i framtiden? Efter 

EU-toppmötet i Bryssel vid midsommarhelgen 2007 har konstitutionsfördraget förändrats på 

några punkter. Unionsmedborgarna kommer inte få möjligheten att rösta om det nya 

konstitutionsfördraget, förutom undantaget Irland. De förändringar som utarbetades på 

toppmötet som berör de studerade kriterierna är bl.a. förändringen av utrikesministern. Efter 

påtryckningar från Storbritanniens dåvarande premiärminister, Tony Blair, har 

utrikesministern fått byta namn till den höga representanten för unionens utrikes- och 

säkerhetspolitik. Under juli kommer en regeringskonferens gå igenom de olika tekniska 

detaljerna i det nya konstitutionsfördraget. Det förutspås att fördragstexten kommer vara helt 

klar i oktober 2007, efter detta ska fördraget ratificeras i alla 27 medlemsländer (Dagens 

Nyheter 2007). För att en europeisk identitet ska kunna utvecklas måste kriterierna som har 

identifierats i konstitutionsfördraget utvecklas i medlemsstaterna. Det kommer därför att bli 

intressant att se om de kriterier som undersökts kommer att förändra medborgarnas 

identitetstillhörighet till unionen om och när konstitutionsfördraget börjar gälla, vilket endast 

framtiden kommer att visa. Resultatet av denna studie får enbart effekt när 
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konstitutionsfördraget har ratificerats och ersätter de konsoliderade fördragen. Då kan 

kriterierna påverka medborgarnas integration i unionen och den europeiska identiteten.  

 

En opinionsmätning som kommissionen gjort bland medlemsländernas invånare i juni visade 

på det högsta opinionsstödet för unionen sedan 1994 (Dagens nyheter 2007). Det behöver 

finnas ett stort stöd för unionen om en europeisk identitet ska kunna existera hos 

medborgarna. Men ett stort opinionsstöd behöver inte betyda att det existerar en gemensam 

identitet utan att medborgarna är nöjda med unionen, vilket inte är samma sak som att känna 

tillhörighet med de andra unionsmedborgarna. Castells kriterier går i samma tema som den 

Europeiska unionens valspråk: in varietate concordia, dvs. förenade i mångfalden (Fördrag 

om upprättande av en konstitution för Europa 2005).  Castells pekar också på att unionen 

måste ta tillvara på olikheterna och likheterna mellan medlemsstaterna, dvs. unionen förenas 

i mångfald, vilket är en viktig del i identitetsskapandet.  

 

Castells kriterier är olika och kommer säkert ha skilda betydelser för unionens framtid. 

Områden som utbildning och arbetskraftens geografiska rörlighet har visat sig vara lika i 

jämförelsen mellan fördragen, medan de andra tre kriterierna visar en stor förändring mot 

tidigare fördrag. Denna skillnad mellan dessa fem kriterier kan bero på att det har varit lättare 

att reformera områden som utbildning och arbetskraftens geografiska rörlighet. Det finns 

inga större skillnader mellan dessa två kriterier, eftersom det redan har gjorts mycket inom 

dessa områden från unionens start och framåt. Unionen har bl.a. utvecklat 

utbildningsprogram som Erasmus och Sokrates. Dessa program ska främja utbytet mellan 

studenter i olika medlemsstater. Trots att de konsoliderade fördragen har möjliggjort utbyten 

mellan studenter är Sverige ett av de sämre medlemsländerna på att skicka utbytesstudenter 

inom unionen genom Erasmusprogrammet (Melin 2007). Bolognaprocessen och ECTS-

betygen är av betydelse för Castells (2000) s.k. befruktning mellan utbildningssystemen, då 

dessa gör att länderna i Europa genomför en gemensam insats inom utbildningskriteriet. 

Arbetskraftens geografiska rörlighet har underlättats genom den inre marknaden med fri 

rörlighet för arbetstagare. De andra tre kriterierna har varit mer förknippade med nationerna 

och deras makt, vilket kan ha gjort det svårare att komma överens mellan medlemsstaterna 

och fatta beslut. När konstitutionsfördraget kommer att tillämpas kommer mångetnicitet och 

mångkulturalism, en politisk identitet och en gemensam utrikespolitik att förändras. 

Unionens framtid och utvecklingen mot en europeisk identitet kommer därför att påverkas av 

konstitutionsfördraget. Eftersom det är svårt att fastställa hur en gemensam identitet kommer 

att se ut är det svårt att spå hur framtiden med en europeisk identitet kommer att bli. En 

identitet inom Europa kommer nog att ta tid att bygga upp, eftersom medborgarna är så starkt 

kopplade till den nationella identiteten och har inte börjat utveckla en europeisk identitet.  

Det går inte att förutspå om en gemensam identitet kommer att utvecklas i framtiden, men det 

finns goda chanser att en identitet utvecklas med hjälp av konstitutionsfördraget, utifrån 

Castells uppställda kriterier.  
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