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1. Inledning 

Vad är den Europeiska Unionen (EU) och vilka länder ska den europeiska unionen bestå av i 

framtiden? Dessa frågor har kommit att bli högaktuella under den första delen av 2000-talet 

då politiska och geografiska förändringar gör att man en gång för alla måste bestämma vad 

EU ska vara för samarbetsprojekt. I Konstitutionsfördraget, som röstades ned, hade 

gemensamma europeiska värderingar en nyckelroll, men blev bortplockade i det efterföljande 

kompromissförslaget Lissabonfördraget. Likaså sker geografiska utvidgningar, nyss mot Öst 

och icke-europeiska länder står för dörren. Vad består den europeiska identiteten av i dagens 

förändrade Europa?   

 

Kommissionsordföranden har genom åren haft stort inflytande på hur EU ska se på den 

europeiska identiteten. Exempelvis var Jacques Delors mycket framträdande i att förespråka 

europeisk samhörighet över nationsgränserna (Drake 2000: 15). Den nuvarande 

kommissionsordföranden, José Manuel Barroso, har dock nya politiska och geografiska 

förutsättningar att ta hänsyn till. I denna nya tid kan man fråga sig om Barroso har samma syn 

på den europeiska identiteten som den tidigare officiella hållningen av den Europeiska 

Gemenskapen (EG), eller om en ny tidsperiod också kräver en ny identitetssyn. 

 

Hur man kan se på den europeiska identiteten är någonting som sociologen Gerard Delanty 

studerar. Främst har han fokuserat på den historiska framväxten av ”Europa” samt hur den 

europeiska identiteten påverkar invandrare till EU. Delanty har även skapat fyra modeller av 

europeisk identitet där modeller som ger ’tunn’ identitetskänsla lätt kan kompletteras med 

andra identiteter medan en ’tjock’ identitet är exklusiv och utestängande (Delanty 2002). 

Modellerna appliceras för att systematisera och jämföra olika uppfattningar kring den 

europeiska identiteten. Så i detta nya historiska skede, när Europa står i ett politiskt och 

geografiskt vägskäl, kan man utifrån Delantys identitetsmodeller se någon skillnad mellan den 

nuvarande kommissionärsordförandens syn på europeisk identitet och den tidigare officiella 

hållningen?  

 

1.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra kommissionärsordförande José Manuel Barrosos syn på 

europeisk identitet mellan år 2004-2009 med EG/EU:s tidigare officiella hållning under åren 

1957-2004.  
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Följande frågeställningar ämnar uppsatsen besvara: 

 

 Hur har synen på en europeisk identitet manifesterats i EU:s officiella dokument från 

Romfördraget 1957 till Barrosos tillträde 2004 i fråga om Delantys teorier om ’tjock’ och 

’tunn’ identitet?  

 Vilken syn på den europeiska identiteten uttrycker Barroso i tal mellan 2004-2009 utifrån 

Delantys identitetsmodeller? 

 Vilka likheter och skillnader finns i Barrosos identitetssyn jämfört med tidigare officiella 

ställningstaganden utifrån identitetsmodellerna?  

 

För att kunna besvara dessa frågeställningar kommer jag att skapa idealtyper av Delantys 

modeller för europeisk identitet. Dessa modeller kommer jag sedan att applicera på dokument 

där officiella ställningstaganden av EG/EU 1957-2004 beskrivs. Sedan kommer jag att 

analysera fyra tal av Barroso där han presenterar sin syn på europeisk identitet. Talen är 

tidsmässigt från hans tillträde 2004 fram till den ekonomiska krisen 2009. Slutligen kommer 

jag att jämföra tidigare officiella ställningstaganden med Barrosos ställningstagande utifrån 

Delantys identitetsmodeller.  

 

2. Teori 

2.1 Identitet som teoretiskt begrepp 

Begreppet identitet kan betyda många saker i olika sammanhang. Därmed betonar olika 

teoritraditioner skilda delar. Den amerikanska pragmatismen fokuserar kring uppkomsten av 

ett ’själv’, det vill säga individens förmåga att se på sig själv som ett objekt (Heidegren 

2008:91). Detta är nära knutet till sociala strukturer och medlemskap i sociala grupper som 

skapar kollektiva identiteter och därmed skapar och reproducerar skillnader till andra sociala 

gruppidentiteter (2008:94). Viktigt är också att belysa att en individuell identitet inte är 

någonting statiskt, utan snarare dynamiskt ihopsatta kollektiva identiteter som kan förändras 

över tid. Det är också en åtskillnad mellan en exkluderande identitet som är mycket specifik 

och svår att kombinera med andra identiteter. En inkluderande identitet är mer allmängiltig 

och kan kompletteras med andra identiteter (Jacobs 1998). 
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Ordet ’identitet’ relaterar samtidigt till ordet ’kultur’ som, enligt David Inglis, kan definieras 

som ”ett sätt att leva för en viss grupp människor […] där begreppet ’kultur’ involverar 

tankestrukturer, förståelse, känslor, tro och beteende som karaktäriserar gruppen”. Kultur är 

med andra ord en stor del av en människas identitet. Därför kommer synen på ’den europeiska 

kulturen’ också att vara viktig för att besvara denna uppsats syfte. En nationell identitet är ofta 

baserad på en folkgrupps kulturella identitet och brukar beskrivas som ”påhittad” eftersom 

den består till stor del av symboler som upprätthålls genom vardagliga rutiner, t ex nationella 

Tv-nyheter, språk och skolsystem. Detsamma gäller även för postnationell identitet, det måste 

finnas någonting som medborgarna kan identifiera sig med (Jacobs 1998).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning i området den europeiska identiteten 

Viss forskning har gjorts på den europeiska identiteten samt den europeiska gemenskapens 

identitetsskapande åtgärder. Dock finns ingen övergripande bild av vad som utgör en 

europeisk identitet, frågan har snarare blivit politisk än vetenskaplig då debatten till stor del är 

knuten till utvidgningspolitiken. Bland annat har de olika partierna i Europaparlamentet olika 

åsikter kring utvidgningarna, vilka de uttrycker genom att anse att Europas identitet vilar på 

dess historia eller dess värderingar så som demokrati och mänskliga rättigheter (EurActiv 

2011).  

 

De forskningsfält som främst fokuserar på den europeiska identiteten är den 

statsvetenskapliga och den sociologiska/socialpsykologiska. En av de som kanske är de mest 

betydande för ämnet är den tyske sociologen Habermas som menar att Europa måste byggas 

på universella principer och ’konstitutionell patriotism’. Han menade med andra ord att 

samhörighetskänslan i Europa skulle byggas av en respekt för en gemensam konstitution som 

skulle vara neutral i alla kulturella aspekter (Habermas 2001). Dock brukar de flesta forskarna 

och teoretikerna kring den europeiska identiteten, till exempel Max Scheler, Martin Heidegger 

och Edmund Husserl, förespråka en ’tjock’ identitet byggd på idén om gemensamt ursprung 

och historia (Delanty 2002: 349). Dock finns det även andra, så som Max Weber, som 

diskuterar sambandet mellan protestantism och kapitalism och menar att där den moraliska 

och vetenskapliga delen av västerländsk civilisation är av europeiskt ursprung (Weber 1905). 

Weber har haft stort inflytande på synen av västerländsk civilisation och påverkar således 

även synen på den europeiska identiteten (Delanty 2002: 347).  
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Delantys forskning och ståndpunkt i den vetenskapliga världen 

En sociolog som koncentrerat sig på den europeiska identiteten och producerat flera böcker 

och artiklar kring detta är Gerald Delanty. Något som han speciellt blivit omnämnd för är 

boken Inventing Europe: Idea, Identity, Reality (1995) där han beskriver den historiska 

framväxten av idén om Europa och hur en post-nationell identitet skulle kunna skapas. Detta 

verk kan anses som en föregångare inom området europeisk identitet då andra forskare ofta 

citerar det (t.ex. Challand 2009, Sassatelli 2002: 439, Shore 2006: 10). På senare tid har 

Delanty främst relaterat den europeiska identiteten till EU:s invandring och de 

integrationsproblem som kan uppstå om den europeiska identiteten är alltför ’tjock’ (t.ex. 

Delanty 2008, Delanty 1998).  

 

För att kategorisera de olika delarna av den europeiska identiteten som han menar är de 

utmärkande skapar han modeller för den europeiska identiteten i artikeln ”Models of 

European Identity: Reconciling Universalism and Particularism” (Delanty 2002). Dessa 

modeller utrycker de olika delar av den europeiska identiteten som brukar diskuteras i 

debatten bland forskare och politiker kring identitetsskapandet i EU. Bland annat är alla ovan 

nämnda teoretiker, Habermas, Weber, Scheler, Heidegger och Husserl, representerade i olika 

modeller. Modellerna bygger på att genom att betona vissa delar av den europeiska 

identiteten, t ex gemensam historia och gemensamt kulturarv, kan man skapa en ’tjock’ 

identitet. Däremot, genom att fokusera på kulturella olikheter och att Europa enbart hålls 

samman av att de är demokratiska länder skulle ge en ’tunn’ identitet. Med modellerna 

försöker Delanty ge en heltäckande bild av de vanligaste sätten att se på europeisk identitet 

och på ett systematiskt vis visualisera dessa genom att skapa modeller (Delanty 2002: 346). 

Han använder i senare artiklar delar av dessa modeller då de blir ett lätt redskap för att förstå 

vissa åsikter kring den europeiska identiteten (se exempelvis Delanty 2005).   

 

En problematik med att forska kring den europeiska identiteten är att det inte finns någon 

rådande uppfattning om huruvida identiteten existerar och vad den då består av. Istället finns 

många olika åsikter i frågan. Därför är det svårt att hävda att Delantys modeller tar in hela 

sanningen. Å andra sidan är Delantys ambition när han skapade modellerna att ta in intryck 

från de vanligaste åsikterna utifrån många olika synsätt av forskartraditioner och politiska 

ställningstaganden. Detta gör hans modeller mycket övergripande över hela forskningsfältet 



6 

 

 

och stärker modellernas trovärdighet. Det sätt som han skapat modellerna på, där han 

särskiljer ’tunn’ och ’tjock’ europeisk identitet, visar att hans ambition är att tydliggöra och 

systematisera identiteten. Därför kan de vara till bra hjälp för att strukturera upp hur EU ställt 

sig till den europeiska identiteten tidigare, och vilken syn den nuvarande 

kommissionsordföranden Barroso visar idag.  

 

2.3 Teoretiska modeller av europeisk identitet 

I artikeln ”Models of European Identity: Reconciling Universalism and Particularism” 

(Delanty 2002) beskriver Delanty sina fyra modeller för europeisk identitet. I dessa modeller 

särskiljer han på ”tjock” partikularistisk och ”tunn” universell identitet. Den tjocka identiteten 

menar Delanty bygger på starka värden och är mycket exklusiv för just de som delar 

identiteten (2002:345) En tunn identitet är istället mer allmängiltig och är därför mer 

inkluderande, men skapar mindre unik samhörighetskänsla mellan individerna som delar just 

denna identitet (2002:346). Nedan beskrivs Delantys modeller av europeisk identitet. De 

första två modellerna tillhör det tunna identitetsbegreppet, den tredje är en tjock identitet och 

den fjärde tillhör ingen av kategorierna ”tunn” eller ”tjock” (Delanty 2002: 346).  

 

Moralisk universalism  

Denna modell bygger på idén att definiera den europeiska identiteten genom värderingar om 

det universella mänskliga värdet. Det uttrycks i former av mänskliga rättigheter och känslan 

för rättvisa. Det är tätt sammankopplat med demokratiska värderingar, respekt för 

medmänniskor och tolerans. Robert Schuman och Jean Monnet, som hade framträdande roller 

i bildandet av EU, uttryckte ofta att den europeiska identiteten vilar på dessa värden, liksom 

Max Weber med sin syn att Europa sprider universella värden (Delanty 2002: 347).  

 

Den moraliska universalismen är en tunn identitet enligt Delanty. Detta eftersom den är 

mycket flexibel och lätt går att förena med nationella identiteter då den varken innehåller 

kulturella eller politiska ställningstaganden annat än tron på den liberala demokratin (Delanty 

2002: 348).  

 

Europeisk Postnationell Universalism 

Denna modell är till stor del byggd utifrån Habermas koncept ’konstitutionell patriotism’. Den 

handlar om att den europeiska identiteten utgår ifrån politiska och juridiska normer och 
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institutioner som minsta gemensamma nämnare i alla kulturella uttryck. Den grundläggande 

idén är att mänskliga rättigheter uttrycks i fasta institutioner så som en konstitution och 

rättsstaten ger då en samhörighetskänsla och därmed nationalismkänsla för medborgarna 

(Delanty 2002:348). Framträdande är också EU:s motto ”enade i mångfald”, det vill säga att 

det essentiella i europeisk identitet är multikulturalismen som hålls ihop av EU:s institutioner 

och lag (Delanty 2002: 354).  

 

Även den postnationella universalismen bygger på tunn identitet och är kulturellt neutral. 

Modellen förutsätter även ett stabilt politiskt klimat och frånvaro av kulturella stridigheter 

(Delanty 2002:348). Den är till viss del mer konkret än den moraliska universalismen då den 

bygger på rättsstaten och det civila i det europeiska samhället (2002: 349).  

 

Europeisk kulturell partikularism 

Den kulturella partikularismen är till stor del skapad utifrån de forskare och tänkare (t.ex. 

Max Scheler och Martin Heidegger) som brukar förespråka en enig europeisk identitet och 

bygger på den kulturens överlägsenhet som identitetsskapare. Den baseras på det 

gemensamma europeisk arv som européer delar och slår fast kulturens ytterst viktiga 

betydelse vid formandet av en identitet. Den grundläggande samhörigheten har ursprung ifrån 

historien, i det antika Grekland och Rom har alla européer sitt gemensamma ursprung. Andra 

gemensamma kulturskapande historiska händelser var Upplysningstiden som medförde det 

sekulära som har haft stark påverkan på samhällsbyggandet i hela Europa (Delanty 2002: 

349).  

 

Denna är den enda tjocka identitetsmodellen i Delantys typologi då den bygger på mycket 

handfasta historiska händelser som konkret påverkat Europas samhällsliv och skiljer sig 

tydligt från andra kulturer. I kontrast till den postnationella universalismen som bygger på de 

kulturella olikheterna i Europas folkslag fokuserar denna modell på sammanhållning och 

enighet. Dock kan fokuseringen av en gemensam europeisk kultur leda till splittringar inom 

EU (de katolska länderna kanske hellre skulle vilja fokusera på det katolska inom Europa, och 

inte det sekulära) och även med ny-européer, som då inte kan identifiera sig med den 

Europeiska identiteten (Delanty 2002: 350).  

 

 



8 

 

 

 

Europeisk pragmatism 

Denna modell syftar till att den europeiska identiteten finns i den typiskt europeiska livsstilen. 

Den är med andra ord mer fokuserad på ekonomiska och sociala aspekter snarare än kulturella 

som i den kulturella partikularismmodellen. Identiteten finns i institutionerna som styr 

vardagslivet och i populärkulturen. Den inomeuropeiska turismen skapar möten mellan de 

europeiska nationaliteterna och stärker den europeiska identiteten (Delanty 2002: 351).  

 

I den europeiska pragmatismen finns ingen normativ idé om att europeisk identitet är baserad 

på en moralisk uppfattning om människors värde, istället är det de fysiska betingelserna som 

skapar identitetskänslan. Symboler så som euron och flaggan utmärker den kollektiva 

identiteten. Då det annars brukar diskuteras kring det demokratiska underskottet i EU lyfter 

denna modell fram värdet av transnationell governance som sammanbinder medlemsländerna 

i EU (Delanty 2002: 351).  

 

Den europeiska kosmopolitismen som femte modell 

Efter att ha beskrivit dessa modeller för europeisk identitet redogör Delanty för en till modell 

som han menar inte finns idag, men skulle vara att föredra. Han benämner modellen europeisk 

kosmopolitism (Delanty 2002: 346) och menar att den skulle utgå ifrån en blandning av den 

postnationella och den pragmatiska modellen. För att kunna skapa en stark känsla av 

europeisk samhörighet menar han att Europa inte kan utgå ifrån känslan av samhörighet utan 

snarare utifrån de konflikter som Europas historia kantats av (Delanty 2002: 353) och blanda 

detta med populärkultur och turism (Delanty 2002: 355). På grund av att Delanty menar att 

denna kategori ännu inte finns i verkligheten samt att den är en blandning av två andra 

modeller har jag valt att inte ha med denna som en idealtyp i uppsatsen är för att jag då skulle 

ha idealtyper med kolliderande principer eftersom de inte skulle vara ömsesidigt uteslutande.  

 

Hur teorin operationaliseras  

I metodavsnittet kommer det att diskuteras hur dessa modeller används i uppsatsen som 

idealtyper där specifika värdeord väljs ut för varje modell från beskrivningen ovan. Dessa 

värdeord kommer senare att användas för att analysera EU:s officiella hållning samt tal av 

Barroso för att sedan kunna jämföra dessa i frågan om synen på europeisk identitet.  
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3. Metod 
3.1 Forskningsdesign 

För att besvara frågeställningarna kommer en komparativ studie att bedrivas där de två 

analysenheterna, dels officiella EU-dokument om den europeiska identiteten mellan 1957-

2004 och dels fyra tal av Barroso, att analyseras. Målet för uppsatsen är därmed att beskriva 

materialet genom att klassificera den i en teoretisk konstruktion, dvs. Delantys modeller. 

Jämförelsen ger svar på huruvida Barrosos syn skiljer sig från den tidigare synen på europeisk 

identitet.  

 

För att fullgöra studien kommer en kvalitativ textanalys av materialet att genomföras. I 

analysen kommer texterna att läsas noggrant och vissa ord och uttryck att uppmärksammas för 

att sedan tolka dessa i ljuset av teorin om Delantys modeller (Esaiasson 2007: 237). 

Textanalys kan användas på olika sätt, både för att systematisera och/eller kritiskt granska 

innehållet (2007: 238). I denna studie syftar den till att systematisera och klassificera 

materialet, d.v.s. Barrosos tal, med hjälp av idealtyper av europeisk identitet. Idealtyper är en 

teoretisk konstruktion som används som analysverktyg för att jämföra samhällsfenomen mot 

idealbilden av, vanligtvis, en idé eller en ideologi (Esaiasson 2007: 155, Bergström 2005: 

159). Här är det en idé som analyseras, nämligen idén om den europeiska identiteten.  

 

Ett alternativ hade varit att göra en kvantitativ studie istället för en kvalitativ. Därmed skulle 

man ha kunnat genomföra en kvantitativ innehållsanalys genom att gå igenom Barrosos alla 

tal och tittat på förekomsten av värdeorden för att kunna se vilka ”idealtypvärdeord” som är 

mest använda (Bergström 2005: 53). Dock skulle denna metod eventuellt ge ett tvivelaktigt 

resultat eftersom dessa värdeord kan förekomma i andra sammanhang än relaterat till 

europeisk identitet. Genom att djupgående analysera tal där Barroso uttryckligen säger sig 

beskriva sin syn på europeisk identitet ges därför en mer trovärdig bild av hans identitetssyn.  

 

Det finns även andra metoder som skulle kunna användas för att utforska kommissionens syn 

på den europeiska identiteten. Ett alternativ hade varit att använda sig av frågeundersökning 

och gjort en intervjustudie med Barroso som intervjuobjekt. Detta skulle gett en mycket säker 

bild av Barrosos åsikter kring den europeiska identiteten. Dock finns det stora kostnadsfrågor 

i att genomföra en sådan undersökning. Att dessutom få godkännande av 

kommissionärsordföranden att genomföra intervjun är mycket otroligt. Därför anser jag att 
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analys av Barrosos tal är en genomförbar alternativ metod att ta reda på Barrosos uppfattning. 

Ett annat sätt skulle ha varit att använda sig av diskursanalys istället för textanalys. Dock ville 

jag använda mig av rådande ontologiska och epistemologiska antaganden samt fokusera 

uppsatsen kring utvecklingen av synen på identitet snarare än maktförhållanden och språkets 

påverkan på diskursen, därför kändes textanalys mer lämplig. Jag använder därmed begreppet 

’europeisk identitet’ som kan tyckas vara typiskt konstruktivistiskt och diskursanalytiskt, men 

analyserar begreppet utifrån frågeställningar, teori och metod från rådande ontologisk och 

epistemologisk forskningstradition (Esaiasson 2007: 240, Marsh 2010: 186).  

 

3.2 Användandet av idealtyper 

I skapandet av idealtyper av en idé förtydligar man de centrala egenskaperna hos fenomenet 

som man vill undersöka. Denna renodling förtydligar studien och underlättar jämförelser 

mellan materialet och idealtypen, men även jämförelsen mellan material (Esaiasson 2007: 

158). I mitt fall betyder detta att idealtypskategorisera de officiella EU-dokumenten och 

Barrosos tal för att sedan kunna jämföra dem. När man jämför med idealtyper kan olika 

jämförelsepunkter användas (2007: 166), men i denna studie kommer tiden vara det 

väsentliga, eftersom jämförelsen är mellan två tidsperioder.  

 

Att arbeta med idealtyper är ofta ett omfattande arbete eftersom man måste djupgående läsa in 

sig på området för att kunna skapa en välfungerande idealtyp. Typologin måste jämförbar 

vilket kräver ett omfattande arbete av den som skapar idealtyperna (Bergström 2005: 160). I 

mitt fall, där modellerna skapats av Delanty, uppstår dock inte det här problemet. Istället kan 

vi se att när idealtyperna väl är färdiga kan de användas på ett mycket systematiserande vis 

vilket är fördelaktigt för en komparativ analys som denna. En annan kritik av idealtyper är att 

det är svårt att veta om de är en konstruerad modell eller om det är ett resultat av studien 

(2005: 171). Gällande denna uppsats kan man säga att Delantys ambition var att skapa 

modeller utifrån de sätt att se på europeisk som han stött på, därför är dessa idealtyper ett 

resultat av hans forskning. Här bidrar snarare idealtyperna med att systematisera materialet för 

att det ska gå att jämföra synsätt och hitta skillnader och likheter mellan Barrosos syn och den 

tidigare officiella hållningen.  

 

3.3 Val av empiri 

Kommissionsordföranden har stor makt att påverka arbetet inom EU. Enligt Barrosos hemsida 

är det hans uppgift att ”ge en känsla av riktning åt de andra kommissionärerna” (Barrosos 
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Officiella Hemsida) och kommissionsordförandens ställning stärktes i Amsterdamfördraget 

som säger att ”kommissionen ska arbeta under den politiska ledningen av dess ordförande” 

(Amsterdamfördraget 1997). Vissa tidigare kommissionsordförande, exempelvis Jacques 

Delors, har använt sin position för att försöka skapa ett enat Europa på olika sätt (Drake 2000: 

15). I dagens läge, då icke-europeiska länder kandiderar för medlemskap, är det intressant att 

se om den nuvarande kommissionsordföranden håller sig till den tidigare officiella linjen 

gällande den europeiska identiteten.  

 

Urvalet av EU-dokument 1957-2004 

Urvalet av texter bygger på vilka officiella dokument som behandlar den europeiska 

identiteten eller identitetsskapande åtgärder.  Tidsmässigt är dokumenten från Romfördraget 

1957 fram till Barrosos ordförandeskap 2004. Eftersom den Europeiska Gemenskapen har 

haft många olika ledande politiker på olika positioner har jag valt att inte fokusera på en eller 

några få av dessa utan snarare på de officiella dokumenten. Detta för att skapa en mer 

heltäckande bild av den europeiska identitetens framväxt i EU.  

 

I kapitel 4 där de historiska dokumenten analyseras blandas texterna till viss del med 

sekundära källor. Detta för att de sekundära källorna bidrar med information kring texterna 

som då sätter in dem i en kontext som annars skulle vara svårförstådd och därmed hämma 

möjligheten att förstå dokumenten (Marsh 2010: 262). Analysen sker dock enbart på de 

primära källorna, nämligen de officiella dokumenten.  

 

Urvalet av Barrosos tal 2004-2009 

För att kunna få en bild av Barrosos syn på identitet har jag valt att analysera tal av honom på 

ämnet den europeiska identiteten. Detta för att jag vill fånga hans egna ord för att på detta sätt 

förstå vilken identitetssyn som han förespråkar. Att analysera andra dokument av honom 

skulle inte ge samma djupgående förståelse för hans identitetssyn. Av de tal som Barroso 

hållit har fyra stycken valts ut för att analyseras. De två första talen är från 2004 och 2006 och 

i dessa presenterar Barroso tydligt sin syn på europeisk identitet. Det tredje talet från 2008 

handlar om huruvida Turkiet med sina kulturella olikheter kan passa in i EU och det fjärde är 

ett exempel på hur Barroso diskuterar identitetsrelaterade begrepp utifrån hur man ska styra 

EU. Varför just dessa fyra tal har valts ut är för att de behandlar den europeiska identiteten 

utifrån både tidsmässiga och geografiskt olika platser. Antalet bestämdes till fyra stycken 
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eftersom det är nog många för att bekräfta varandra och skapa en helhetsbild, men tillräckligt 

få för att det ska gå att göra djupstudier av vart och ett av dem.  

 

Urvalet ska ses som fyra fall där Barroso uttrycker sin identitetssyn. Anledningen till att inga 

tal efter 2009 analyseras är för att den ekonomiska kris som då drabbade Europa förändrar 

argumentationen kring EU på alla nivåer. Eftersom krisen ännu inte är över när denna uppsats 

skrivs blir det svårt att analysera hur den europeiska identiteten påverkas.  

 

3.4 Operationalisering 

För att operationalisera teorin om Delantys identitetsmodeller har idealtyper skapats av de 

fyra modeller han beskriver i ”Models of European Identity: Reconciling Universalism and 

Particularism” (2002). Dessa idealtyper har utmärkande värdeord som är typiska för just den 

modellen och finns i tabellen nedan. Särskild hänsyn har tagits till att typerna ska vara 

entydiga och ömsesidigt uteslutande så att inte problem med kolliderande principer försvårar 

analysen (Esaiasson 2007: 156). En synpunkt på typologin skulle kunna vara att deras 

innehåll är mycket olika, medan den europeiska pragmatismen innehåller fysiska föremål är 

den moraliska universalismen byggd på enbart värderingar. Dessa skillnader skulle kunna 

tyckas vara av olika principer, men då analysen kommer att kretsa kring 

kommissionsordförandens åsikter kring den europeiska identiteten utifrån dessa idealtyper 

snarare än exempelvis hur de använts av kommissionen tidigare kommer detta inte att bli ett 

problem. Tvärtom blir det mycket intressant att se vilken betoning som Barroso ger den 

europeiska identiteten utifrån de mycket olika idealtyperna.   

 

Idealtyperna är också indelade i ’tjock’, ’tunn’ och ’icke kategoriserad’ utifrån Delantys 

modeller. Dessa visar att de två universella modellerna ger, enligt Delanty, en mycket svag 

identitetskänsla medan den tjocka kulturell partikularism ger högre känsla av identifiering. 

Den europeiska pragmatismen tillhör ingen av dessa då den är mer av en institutionell 

karaktär. Eftersom det är tal som analyseras kommer det också uppmärksammas hur Barroso 

använder sig av retoriska knep för att lägga tyngdpunkten vid den ena eller den andra av 

modellerna (Bergström 2005: 89).  

 

I analysen kommer dessa värdeord att relateras mot materialet, de historiska dokumenten och 

Barrosos tal, för att se vilken modell som bäst korrelerar med den synen av europeisk 
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identitet. Då detta är en komparativ studie kommer den tidigare hållningen sedan att jämföras 

mot Barrosos hållning i den nuvarande omvälvande tidsepoken för EU.  

 

Tabell 1. Värdeord för Delantys identitetsmodeller 

Identitetsmodell Värdeord Kategori 

Moralisk universalism Värderingar, demokrati, rättvisa, frihet 

och jämlikhet, respekt för mångfald, 

tolerans, mänskliga rättigheter 

 

Tunn identitet 

Postnationell universalism Mångfald, pluralism, kulturella 

olikheter, konstitution och lag som 

gemenskap, enade i mångfald  

 

Tunn identitet 

Kulturell partikularism Gemensam europeisk kultur, 

gemensam europeisk historia och arv, 

likheter i samhällsbyggandet, enighet 

och sammanhållning 

 

Tjock identitet 

Europeisk pragmatism Symboler för samhörighet, europeisk 

livsstil, sociala och ekonomiska 

aspekter, vardagsliv och populärkultur, 

flerbestämmande och governance 

Ej kategoriserad 

Anm. Författarens sammanställning av värdeord utifrån Delantys identitetsmodeller (Delanty 2002).  

 

Ett problem som kan uppstå i användandet av idealtyper är att materialet antingen inte 

stämmer överrens alls med någon idealtyp eller att materialet stämmer överrens med flera 

idealtyper samtidigt (Bergström 2005: 174). Materialet innehåller med största sannolikhet 

delar av alla idealtyper, men i analysen kommer det att fokuseras på den syn på europeisk 

identitet som är mest framträdande. Således kommer problemet troligtvis att kunna undvikas.  

 

3.5 Uppsatsens validitet och reliabilitet 

Det finns ett antal utmaningar som det är värt att ha i åtanke vid en kvalitativ textanalys med 

idealtyper. Dels är det viktigt att idealtyperna är konstruerade på ett lämpligt sätt och inte blir 

för vida så att för mycket information ryms eller för snäva så att materialet inte passar in på 

någon idealtyp. Sedan är det viktigt att idealtyperna är utformade på ett lämpligt sätt för den 

idé eller ideologi som de ämnar beskriva (Bergström 2005: 172). I mitt fall kan man 

konstatera att Delantys modeller är mycket fördelaktigt beskrivna för att enkelt göra 

idealtyper av hans modeller. På detta sätt kan man säga att det stärker validiteten och 

intersubjektiviteten (Esaiasson 2007: 70, Bergström 2005: 174). Angående reliabiliteten är det 
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främst tolkningsstrategierna som berörs. Att ha hög reliabilitet i en textanalys är till stor del 

att ha lämpliga idealtyper att utgå från i sina slutsatser (2005: 174). Då den tydliga 

beskrivningen av Delantys modeller förhoppningsvis kommer att ge uppsatsen en hög 

validitet förväntar jag mig att även reliabiliteten blir tillfredsställande.  

 

3.6 Empiriavsnittens disposition 

I följande kapitel kommer empirin att analyseras. Först presenteras utdrag från olika EG/EU-

dokument mellan 1957-2004 som manifesterar synen på den europeiska identiteten inom 

gemenskapen. Dokumenttexterna är skrivna i referat där centrala ord citeras och markeras 

med citattecken och kursiv stil. Att dokumenten till stor del är refererade med enbart korta 

citat är för att ge läsaren en känsla för hela dokumentet istället för enbart citat. Analysen 

utifrån Delantys modeller sker också löpande för att tydligt åskådliggöra vilken typ av 

identitet som dokumentet lyfter fram. I slutet av kapitlet ges en tabell där man kan se vilken 

identitetssyn som haft störst betydelse under respektive decennium.  

 

I kapitel 5 presenteras och analyseras sedan fyra tal av kommissionsordförande Barroso på 

samma sätt som de officiella dokumenten, med löpande analys. de tal som kommer att 

analyseras är ”Europe and Culture” från 2004, ”A Soul for Europe" från 2006, ”Winning 

Hearts and Minds: EU/Turkey Partnership” från 2008 och ”European Values in the new 

Global Governance” från 2009. I avslutningen av kapitlet presenteras en samlad bild av 

Barrosos identitetssyn utifrån dessa tal.  
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4. Den historiska framväxten av EU:s identitetspolitik 

Detta kapitel beskriver EG:s tidigare officiella ställningstaganden kring den europeiska 

identiteten från Romfördraget 1957 fram till Barroso 2004. På några få ställen finns korta 

beskrivningar av händelseförlopp kring dokumenten återgivna. Detta är enbart för att få större 

förståelse för den kontext som dokumenten är hämtad ur. Själva analysen bygger på 

materialet från de primära källorna, det vill säga de officiella dokumenten.  

 

1950- och 1960-talet: Den europeiska gemenskapens bildande 

Vid bildandet av Kol- och Stålunionen 1952 uttryckte Monnet, en av grundarna, att de inte 

”slog samman stater utan förenade människor” (citerat i flera sammanhang, t ex. Fontaine 

2012). Samarbetet var ett fredsprojekt som ämnade förhindra krig genom att inleda samarbete, 

vilket är tydligt i Romfördraget där det står att medlemsländerna ville skapa ”grunden för en 

ännu närmre union”. Dock var förekomsten av referenser till kultur obefintligt i 

Romfördraget (Romfördraget 1957) och det skulle dröja 35 år till Maastrichtfördraget innan 

det europeiska samarbetet fick legala befogenheter att verka inom den kulturella sektorn 

(Maastrichtfördraget 1992).  

 

Egen analys 

Det är intressant att konstatera att den grundläggande målsättningen för det europeiska 

samarbetet var inte ekonomiska vinster utan att förhindra krig genom att ändra européernas 

identitetskänsla. Detta ser man i Monnets uttalande att ”förena människor”. Med andra ord 

var gemenskapsprojektet menat att minska nationalitetskänslan och istället skapa en 

samhörighetskänsla så att interna stridigheter i Europa skulle bli otänkbart. Detta synsätt 

bygger på modellen om postnationell universalism i det avseende att det erkänns att i nuläget 

består Europa av flera olika nationaliteter. Å andra sidan var den en kulturell partikularism av 

europeisk kultur som grundarna ville uppnå med samarbetet. Därför blir det intressant ur 

uppsatsens synvinkel att konstatera att hela det europeiska samarbetet från början var, och är 

till stor del fortfarande, ett projekt som syftar till att ändra befolkningens identitetskänsla. 

Trots det var inte kultur omnämnt utan i de officiella texterna var det enbart ett ekonomiskt 

projekt.  
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1970-talet: Den europeiska gemenskapens plats i världen 

Trots bristen på legal kompetens förekom vissa kulturpolitiska åtgärder som legitimerades 

från överenskommelser av ländernas kulturministrar. Exempelvis i Tindemans rapport från 

1976 kan man se framlyftandet av kulturprojekt som förklarades genom kopplingen mellan 

kulturpolitik och ekonomisk politik och därför godkändes (Tindeman 1976).  Det första 

officiella steget mot att diskutera en samlad europeisk identitet kom i Deklarationen om 

Europeisk Identitet som signerades år 1973. Den togs fram av medlemsländernas 

utrikesministrar och var främst menat att definiera det europeiska samarbetets förhållande till 

externa relationer i omvärlden. Dock är deklarationen viktig eftersom den slår fast att 

”representativ demokrati, rättsstat, social rättvisa […] och respekt för mänskliga rättigheter” 

är ”grundläggande element i den europeiska identiteten” medan ”mångfald av kulturer” 

skapar identitetens ”originalitet” (Deklarationen om Europeisk Identitet 1973).  

 

Egen analys 

Det blir tydligt att det kulturella och identitetsskapande ändå är viktigt för makthavarna när 

kulturprojekt bedrivs, trots att det inte är det som samarbetet officiellt handlar om. Mycket 

intressant är att det år 1973 kom ut en deklaration med titeln europeisk identitet, det visar att 

identitetsskapandet var av så stor betydelse att man till och med skrev det på officiella 

dokument. Här kan man se att det är värderingarna som får största utrymme, vilket visar att 

redan på 1970-talet var den moraliska universalismen rådande uppfattning bland Europas 

utrikesministrar.  

 

1980-talet: Att skapa samhörighet utanför ”EU-eliten” 

Under 1980-talet inledde kommissionsordförande Delors kampanjen A people’s Europe som 

fokuserade på skapandet av samhörighetskänsla för medlemsländernas medborgare 

(Adonnino 1985: 9). År 1985 tillsattes också en kommitté under ledning av den italienske 

juristen Pietro Adonnio. Kommitténs syfte var att arbeta fram specifika åtgärder för att stärka 

den kulturella och sociala dimensionen av europasamarbetet. Redan år 1986 presenterade 

kommittén en rapport som sedan följdes av en till där konkreta identitetsskapande åtgärder i 

form av symboler föreslogs. Detta var symboler så som en flagga, att Beethovens ”Ode till 

Glädjen” skulle bli en europeisk nationalhymn, 9 maj skulle utses Europadag och att ett 

europeiskt pass skulle skapas (1985: 6). Kommissionen ansåg att symboler spelar en 
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nyckelroll för att medvetandegöra den europeiska gemenskapen för det europeiska folket och 

införde de flesta av kommitténs förslag (1985: 9).  

 

Den kulturella dimensionen fick ett ännu större uppsving när kommissionen gav ut rapporten 

A Fresh Boost for Culture in the European Community” (1987). Med rapporten ämnade 

kommissionen att starta en diskussion kring vilka mål gemenskapen skulle ha i den kulturella 

sektorn i den kommande fördragsändringen. Kommissionen sade sig i rapporten vara 

övertygad om att kulturella aktiviteter var en politisk, social och ekonomisk nödvändighet. De 

slår också fast att ”den europeiska kulturella identiteten är ingenting annat än delad 

pluralistisk humanism baserad på demokrati, rättvisa och frihet. Uttryckt i mångfald av våra 

lokala, regionala och nationella kulturer” (1987: 5).  

 

Egen analys 

Delors omtalade hängivenhet till europeisk integration märks tydligt då identitetspolitiken får 

en ny utformning under 1980-talet. Kampanjen ”A people’s Europe" visar tydligt att Delors 

ville nå ut till de vanliga medborgarna med gemenskapsprojektet. Sättet att använda symboler 

för att skapa europeisk sammanhållning i vardagen faller in under modellen för Europeisk 

pragmatism som Delors i detta historiska skede tydligt representerar. Dock ser vi i A Fresh 

Boost for Culture in the European Community att mångfalden fortfarande är viktig. Trots att 

man med symbolerna ville skapa större samhörighetskänsla ville man samtidigt bejaka 

kulturernas olikheter i enlighet med den postnationella universalismen.  

 

1990-talet: Kulturpolitik som eget EU-område 

Det var i Fördraget om den Europeiska Unionen (Maastrichtfördraget) från 1992 som den 

kulturella dimensionen av EU-samarbetet fick legal status. En stor förändring var att 

medborgarskap infördes så att alla som var medborgare i ett medlemsland var automatiskt 

också EU-medborgare. Kultur fick även en egen artikel som säger att gemenskapen ska bidra 

till en ”blomstring av medlemsländernas kulturer” men samtidigt uppmärksamma det 

”gemensamma kulturella arvet” (Maastrichtfördraget 1992).  

 

Åren efter Maastrichtfördraget startade en rad olika projekt inom den kulturella sfären, bland 

annat bokprojekt, nätverksskapande kring kulturella organisationer, projekt för att bevara 

arkeologiska byggnader och föremål och kulturella utbyten (European Community Action in 
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Support for Culture 1994). En rapport från den Europeiska kommissionen som ofta blivit 

citerad konstaterar att ”Venedig, Rembrandts tavlor, Beethovens musik och Shakespeares 

pjäser är en integrerad del av det gemensamma kulturella arvet” (Borchardt 1995: 73). EU 

har också antagit mottot ”Förenade i mångfald” vilket kan sägas direkt relatera till artikel 128 

i Maastrichtfördraget (Maastrichtfördraget 1992).  

 

Egen analys 

Här kan man se en utveckling från Delors försök att skapa identitet när symbolerna nu 

implementeras och medborgarskapet får legal status i Maastrichtfördraget. Dock är det tydligt 

att det nu börjar råda en tvetydighet kring frågan om europeisk identitet, huruvida 

tyngdpunkten ska vara ”enighet” eller ”mångfald”. I såväl kommissionen rapport som i 

Maastrichtfördraget används båda dessa, egentligen motsägelsefulla, ord som att båda har lika 

stor betydelse. Därför blir det svävande mellan den postnationella universalismen (mångfald) 

och den moraliska universalismen (gemensamma värderingar) och då båda dessa är tunna 

identiteter och därmed inte exkluderande kan det tyckas att detta försök till balans mellan de 

båda förhållningssätten inte bidrar till en tydlig europeisk identitet.  

 

Maastrichtfördraget implementerade många av de förslag som framkommit i A people’s 

Europe och visar därmed på symbolernas betydelse för de europeiska ledarna vid 1990-talets 

början. Dessutom att ge de nationella befolkningarna statusen ’EU-medborgare’ tyder på att 

man tog identitetskänslan på största allvar och att man försökte att skapa en europeisk 

pragmatism, d. v. s. att föra in Europa i vardagslivet och populärkulturen. Dock kan det sägas 

en aning tvetydigt att samtidigt lyfta fram alla kulturella olikheter inom EU i olika projekt 

som för fram mångkulturalismen och därmed den postnationella universalismen, men försöker 

ändå få det till att det är allas kultur och därmed kulturell pragmatism.  

 

2000-talet: Fördragsförändringen som aldrig blev av 

Under 2000-talet har diskussionerna kring en europeisk identitet och en europeisk kultur 

koncentrerats kring arbetet med det nya fördraget. Efter mycket arbete med många 

kompromisser godkändes En konstitution för Europa av Ministerrådet 2004, men blev 

avslagen i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna och lades därefter ned.   
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Redan i Konstitutionsfördragets ingress belyses att det är Europas kulturella, religiösa och 

humanistiska arv som ska överbrygga tidigare motsättningar. I artikel 1-2 konstateras det att 

”unionen skall bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna.” Konstitutionen slår 

också fast att medlemsstaterna karaktäriseras av värden så som mångfald, tolerans och 

solidaritet och att det är respekten för dessa värden som krävs vid anslutning av nya 

medlemsstater (Konstitutionsfördraget 2004). Lissabonfördraget som signerades 2007 blev 

istället ett kompromissförslag där Konstiutionsfördraget skrevs om till ett fördrag om förstärkt 

samarbete snarare än en konstitution med tydliga federala inslag (Lissabonfördraget 2007).  

 

Egen analys 

Det är mycket intressant hur stor vikt som lades vid ’europeiska värderingar’ i 

Konstitutionsfördraget att det redan fick artikel 1-2. Ännu mer intressant är det att 

Konstitutionsfördraget var mycket omtvistat och att det nya fördraget, Lissabonfördraget, inte 

innehåller referenserna till en europeisk identitet/kultur alls – och ratificerades i alla 27 

medlemsländer. Med andra ord är identitet i relation till överstatlighet/konstitution starkt 

ifrågasatt då befolkningen hellre vill värna om deras politiska och kulturella 

självbestämmande. Konstitutionsfördraget var menat att ge en tjock identitet utifrån värdena 

av moralisk universalism, men trots att de är universella värden verkar det ändå ha varit ett för 

stort intrång på medlemsländernas egenbestämmande.  

 

Sammanfattning av den officiella hållningen 1957-2004 

För att sammanfatta den historiska framväxten av identitetspolitik inom EU kan sägas att 

olika delar av den europeiska identiteten varit populära under olika tidsepoker. Nedan finns en 

tabell som tydliggör vilken identitetssyn som var mest framträdande under respektive 

decennium.  

 

Vid samarbetets uppkomst var det mest fokus vid mångfalden i en postnationell universalism, 

även om grundarna uttryckte att en kulturell partikularism byggd på delad historia var 

önskvärt. Sedan, under 1970-talet var det de moraliska värdena den moraliska universalismen 

som framkom i Deklarationen om Europeisk Identitet. Dock var detta dokument främst för 

”den politiska eliten”, d v s att visa utrikesministrar i andra länder den europeiska 

gemenskapens nya samarbete i utrikespolitiken. 
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Tabell 2. Utmärkande identitetsmodeller utifrån tidsperioder 

Tidsperiod Framträdande värdeord Identitetsmodell 

1950- & 1960-

talet 

Förenade människor, fredsprojekt, ömsesidigt 

beroende 

Moralisk universalism 

1970-talet Representativ demokrati, rättsstat, social 

rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter, 

mångfald av kulturer 

Moralisk universalism 

1980-talet ”Folkets Europa”, symboler, flagga, 

nationalhymn, Europadag, europeiskt pass 

Europeisk pragmatism 

1990-talet ”blomstring av medlemsländernas kulturer”, 

gemensamt kulturellt arv, förenade i 

mångfald, mosaik av kulturer 

Postnationell universalism 

(dock viss tvetydighet) 

2000-talet gemensamma värden, mångfald, tolerans, 

solidaritet 

Moralisk universalism 

(dock viss tvetydighet) 
Anm. Sammanställning av författarens analys i kapitel 4.  

 

På 1980-talet när man börjar diskutera hur man ska öppna upp EU för allmänheten är det den 

europeiska pragmatismen som belyses med användning av symboler. Detta håller i sig på 

1990-talet, men dock övergår EU i en tvetydighet där man balanserar mellan ”mångfald” 

(postnationell universalism) och ”enighet” (moralisk universalism). På 2000-talet ser den 

moraliska universalismen ut att vinna mark i och med Konstitutionsfördraget, men efter att 

det röstats ned tappar debatten om den europeiska identiteten igen fokus.  

 

5. Analys: tal av José Manuel Barroso 
Först ges en beskrivning av Barroso för att man ska få en större förståelse för Barroso som 

person och därmed analysera hans tal på ett bättre sätt. Sedan analyseras talen ett efter ett och 

varje tal har blivit uppdelat i olika delar där varje referat nedan är en del. Efter varje referat 

sker en analytisk diskussion utifrån Delantys modeller.  

 

5.1 Beskrivning av José Manuel Barroso 

Till skillnad från många tidigare kommissionsordförande är José Manuel Barroso inte 

centraleuropé utan föddes 1953 i Lissabon där han också växte upp (Barrosos Officiella 

Hemsida). Att vara från ett ytterområde av Europa skulle kunna bidra till ett nytt synsätt hos 

honom än hos andra Europeiska ledare. Det är också intressant att kommentera att Barroso har 

haft mestadels en akademisk karriär och är professor i Europastudier och juridik. Han har 

arbetat på universitet bland annat i Genève, Washington och Lissabon (Barrosos Officiella 
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Hemsida). Att han under många år studerat Europa innan han nu får vara dess ordförande kan 

också påverka hans syn på vad som är europeisk identitetskänsla.  

 

5.3 Tal 1: ”Europe and Culture” 

Talets kontext 

Detta tal hölls på ”Berliner Konferenz für europäische Kulturpolitik” i Berlin den 26 

november 2004. Barroso hade dagarna innan utsetts till kommissionsordförande (Barroso 

2004: 2). EU:s ministerråd hade precis enats kring ett mycket omtvistat förslag till ett 

Konstitutionsfördrag som framhöll vikten av att skapa en gemensam europeisk kultur och 

gemensamma värden (Konstitutionsfördraget 2004) 

 

Referat  

Barroso inleder sitt tal med att säga att detta är hans första vecka som kommissionsordförande 

och att det därmed är viktigt att fundera över hur ”det kulturella arvet” och ”den kulturella 

mångfalden” kan ”stimulera utveckling och policies”. Han menar att ”vi behöver en 

gemensam utgångspunkt” och att det är viktigt med dialog över gränserna för att fundera över 

vad EU:s kulturella dimension innebär (Barroso 2004:2).  

 

Egen analys 

Inledningen av tal är alltid viktiga, då det är då som anföraren slår an tonen. Att Barroso 

inleder med att tala om att han anser att kultur och identitet är viktigt för EU markerar han att 

han anser att detta är ett policyområde som han vill satsa på. Dock ses en annan viktig sak, att 

det är mångfalden som han betonar främst här, trots att han anser det vara bra med en 

gemensam utgångspunkt. På detta sätt relaterar han till den postnationella universalismen i 

inledningsavsnittet, eftersom den modellen utgick ifrån Europas mångfald som är samlat 

under gemensam lag. Dock menar han att skapandet av kulturell partikularism, d v s att 

Européerna ska lyfta fram sin gemensamma historia, också är viktigt.  

 

Referat  

Sedan refererar Barroso till EU:s motto ”Enade i Mångfald” som han menar lyfter fram att 

”Europas sanna kulturella identitet är skapad av olika arv, multipla historier och språk”. 

Dock betonar han att Europas mångfald inte innebär splittringar, utan att det är att européerna 

erkänner sin rikedom av olikheter som förenar dem. Det är detta erkännande som är baserat på 

”konceptet om mänskligt värde” som ger en identitet av ”öppenhet, dialog och respekt”. 
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Barroso säger sedan uttryckligen att ”vår europeiska identitet är flerfaldig” därför att alla 

Europas folkslag ger olika identiteter, men att det är beslutet att förenas medan vi respekterar 

andras olikheter (Barroso 2004:3).  

 

Egen analys 

Även här ser man hur Barroso betonar värden som ”mångfald”, ”multipla historier” och 

”flerfaldig”. Dessa ord relaterar till den postnationella universalismen, men då han bygger 

detta uttalande på att det finns en mångfald, men det som förenar européerna är värden så som 

”öppenhet, dialog och respekt” blir det annorlunda. Detta faller snarare in under den 

moraliska universalismen som menar att kulturen må vara olika, men det är värdena som är 

det väsentliga och respekten och toleransen det av yttersta vikt.  

 

Referat  

Hur Europa ska klara av att enas i mångfalden, menar Barroso är genom att "ha Europas 

gemensamma arv från vårt storslagna intellektuella förflutna i det antika Grekland och Rom i 

åtanke”. Dessutom menar han att Europa har gemensamma värderingar såsom ”frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet” som skapar ”respekt och tolerans” (Barroso 

2004:3-4).  

 

Egen analys 

I detta avsnitt betonar Barroso åter hur viktig den kulturella partikularismen är och han menar 

tydligt att det finns möjligheter att stärka den gemensamma historien genom att Europa till 

stora delar har ett gemensamt arv. Dock är det viktigt att betonar att detta avsnitt visar att 

Barroso ser den kulturella partikularismen som någonting önskvärt, men som kanske inte 

representerar den europeiska identiteten idag.  

 

Referat  

Barroso säger sedan att det ”europeiska projektet” bara kommer att accepteras genom aktivt 

medborgarskap och engagemang i en gemensam dialog om Europas värderingar.  Han menar 

att EU har många program för att åstadkomma detta, bland annat studentutbyten och 

mediaprogram. Dock säger han tydligt att det är ett ”kommunikationsunderskott” då det inte 

finns någon ”Europeiskt samhällsdebatt” då det inte finns någon utbredd europeisk media 

(Barroso 2004:4-5).  
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Egen analys 

Barroso menar att den europeiska identiteten behöver stärkas, och bra åtgärder är att 

möjliggöra utbyten och dialoger. Detta faller under kategorin för europeisk pragmatism, att 

med vardagsliv och populärkultur försöka skapa samhörighetskänsla hos européerna. Dock 

verkar det som att Barroso ser detta som åtgärder för att skapa identitetskänsla snarare än vad 

som är önskvärt med en europeisk identitet eller hur identiteten ser ut idag.  

 

Referat  

Avslutningsvis säger Barroso att det var rätt att börja med ekonomin först, men att det nu är 

dags att utveckla den kulturella dimensionen av det europeiska samarbetet. Han säger att hans 

kommission ska arbeta för att ”lyfta fram den kulturella mångfalden och föra fram vårt 

gemensamma kulturella arv” (Barroso 2004:6).  

 

Egen analys 

Avslutningen av tal är också en mycket viktig del då det är då som talaren kommer till en 

slutsats i sin argumentation och ska lämna åhöraren med en sista känsla av talets innehåll. Här 

ser man att Barroso försvarar det europeiska arbetet och inte anser att för lite kraft har lagt på 

den kulturella dimensionen, som andra ofta påpekar. Dock säger han att han vill satsa mer på 

kultur i framtiden och avslutar en aning tvetydigt då han säger att han både vill arbeta för den 

kulturella mångfalden och det gemensamma arvet. På detta sätt blir Barroso en aning 

svårtydd, men då man i retorisk stil brukar sätta det viktigaste först känner jag att han lägger 

en aning större vikt vid kulturernas mångfald snarare än den europeiska enigheten.  

 

Sammanfattning av talet 

Sammanfattningsvis kan sägas att i detta tal betonar Barroso den postnationella 

universalismen med mångfald som den viktigaste nuvarande modellen för europeisk identitet. 

Dock anser han att kulturell partikularism med den gemensamma europeiska kulturen som 

önskvärd som komplement. Han verkar också tycka att europeisk pragmatism och moralisk 

universalism är sätt att nå mer kulturell partikularism.  

 

Detta tal är viktigt eftersom det markerar Barroso precis i början av sin karriär och visar på 

hans ambitioner vid innehavandet av positionen som kommissionsordförande. Den spännande 
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tiden i historien då man tror att Konstitutionsfördraget ska bli verklighet påverkar naturligtvis 

hans språkbruk i talet.  

 

5.4 Tal 2:”A soul for Europe" 

Talets kontext 

Talet ”A Soul for Europe" hölls på konferensen med samma namn i Berlin den 17 november 

2006. I folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna hade Konstitutionsfördraget precis 

röstats ned och man började ta omtag till ett nytt fördrag med mindre federalistiska inslag och 

också mindre krav på europeisk enighet (Lissabonfördraget 2009).  

 

Referat  

I inledningen berättar Barroso att andra menar att en Kommissionsordförande inte ska prata 

kultur, men att han menar att han inte kan strunta i att prata om någonting så ”centralt” och 

”meningsfullt”. Sedan fortsätter han med att säga att det på senare tid har uppkommit 

svårigheter för ”europeiska värderingar” som ”yttrandefrihetfrihet, tryckfrihet och tolerans”. 

Därför måste ”vi försvara den europeiska själen som är frihet” (Barroso 2006:2).  

 

Egen analys 

Det är intressant att Barroso öppet uttalar att det finns meningsskiljaktigheter huruvida kultur 

är viktigt för ett Europeiskt samarbete. Dessutom tar han tydligt ställning här att det finns en 

Europeisk kultur och att den består av värderingar. Med värdeord som ”värderingar”, ”frihet” 

och ”tolerans” faller Barroso i detta uttalande tydligt in under kategorin moralisk universalism 

enligt Delantys modeller.  

 

Referat  

Vidare säger Barroso att det är ”de Europeiska värderingarna” som ”binder samman vår 

kontinent och vårt gemensamma projekt – frihet, humanism och tolerans” och att Europa nu 

behöver behöver stå upp för och försvara dem. Han menar att ”våra värderingar” och ”vår 

kultur” är ”grundläggande fundament för vårt samhälle” och att det är kring den ”Europeiska 

själen” som ”Europa konstrueras” (Barroso 2006:2).  

 

Egen analys 

Här ser man tydligt hur Barroso belyser det gemensamma då orden ”vår” eller ”våra” 

förekommer frekvent. Det är även upprepningar av orden ”europeiska värderingar” och 
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”europeisk själ” som visar att dessa ord är av största vikt och någonting som Barroso 

verkligen önskar få fram. Denna fortsättning att betona frihetsvärden korrelerar mycket tydligt 

med den moraliska universalismen precis som i föregående stycke.  

 

Referat  

Barroso fortsätter med att säga att ”Europeisk identitet handlar om mångfald” och ”ingen 

identitet är exkluderande” utan länkas samman genom ”de gemensamma värderingarna”. 

Därför är europeisk identitet inte baserad på ”nationer eller etnicitet utan gemensamma 

värden och kultur”. Europa gav världen ”humanism och demokrati” utifrån ”mångfalden av 

historia, språk och kultur” och är därför ”ryggraden i Europas kultur” (Barroso 2006:2).  

 

Egen analys 

Detta stycke ger talet annat fokus då Barroso istället för att prata om det gemensamma här 

diskuterar mångfalden, men utifrån att det ändå finns någonting som för Europa samman, 

värderingarna. Att diskutera mångfalden på detta tydliga sätt är ett uttryck för postnationell 

universalism som betonar pluralism och olikheter. Dock fortsätter Barroso med att behålla 

värderingar som det centrala sammanhållande, därför blir mycket av även detta avsnitt 

sammanlänkat med moralism universalism.  

 

Referat  

Sedan för Barroso ett längre resonemang kring hur globalisering kan ge en ”minskad 

identitetskänsla” och att Europa måste svara genom att ”bevara sina värderingar” genom 

”kreativitet och öppenhet”. Enligt honom leder denna kultur till innovation och nya arbeten. 

Det kan också ge lokal utveckling och kulturella aktiviteter kan bygga ett ”inkluderande 

Europa” (Barroso 2006:3).  

 

Egen analys 

Med detta resonemang gör Barroso frågan större än att bara innefatta EU:s överlevnad genom 

att bygga en Europeisk kultur. Istället ser han de gemensamma värdena som grund för 

samhällsutveckling i stort. Att mena att en europeisk identitet skapar innovation är ingenting 

som någon av Delantys modeller behandlar. Dock är detta snarare en fråga av vad som kan 

komma från identitet snarare än vad identiteten är, som Barroso fortfarande är tydlig med är 
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värderingar om frihet och öppenhet. Därför blir även detta ett uttryck för moralisk 

universalism.  

 

Referat  

Kommissionsordföranden fortsätter talet med att beskriva den ”fanatism” som eskalerar idag 

och hur det ”hotar våra värderingar” eftersom ”Europa uppfann tolerans för individen”. 

”Respekt för yttrandefrihet, religionsfrihet […] och frihet för kreativitet är helt enkelt inte 

förhandlingsbara”. Han uttrycker även att ”vi kan inte förlora vår själ i kampen mot 

terrorism”. Slutligen gör Barroso flera utrop; ”låt oss försvara kulturell mångfald”, ”låt oss 

försvara flerspråkighet”, ”låt oss försvara tankefrihet”, ”låt oss försvara förnuftet […]  så 

att man aldrig mer kan upprepa misstag från det förflutna” (Barroso 2006:4-5).  

 

Egen analys 

Barroso avslutar detta tal starkt med flera värdeord. Han betonar åter de europeiska 

värderingarna och med uttryck som ”inte förhandlingsbara” och ”förlora vår själ” förstår man 

att bevara dessa värderingar är av yttersta vikt för honom. Att han sedan avslutar med att 

upprepa ”låt oss” gör avslutningen mycket framträdande eftersom upprepning är ett retoriskt 

knep för att förstärka det man vill ha sagt. Att det samtidigt är en betoning på gemenskap i att 

upprepa ”oss” visar att Barroso värdesätter samhörigheten i Europa. Detta kan spåras till den 

kulturella partikularismen som betonar gemenskap i kultur och sammanhållning. Dock är den 

moraliska universalismen fortfarande stark eftersom det ännu är värderingar som diskuteras. 

Dock på ett så framträdande sätt att de nästan kan liknas vid en tjock identitet, som kulturell 

partikularism.  

 

Sammanfattning av talet 

Sammanfattningsvis kan sägas att detta tal har en annan inriktning är det tal som Barroso höll 

på Berlinkonferensen 2004. Här ser vi hur Barroso betonar terrorism och fundamentalism som 

hot mot Europas mångfald och att Europa därför måste förenas genom sina gemensamma 

värderingar i frihet och tolerans för att avvärja hotet. Det är samhörigheten i de gemensamma 

värderingarna som är det centrala snarare än Europas kulturella olikheter.  

 

Att detta tal hålls precis efter att Konstitutionsfördraget röstats ned gör det intresseväckande 

eftersom detta var en tid då man inte riktigt visste vad det nya fördraget skulle innehålla och 
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hur mycket man vågade prata om en samlad europeisk identitet. Dock kan vi se att Barroso 

inte tar intryck av detta utan vidhåller vikten av ett samlat Europa.  

 

5.5 Tal 3: ”Winning Hearts and Minds: The EU/Turkey Partnership” 

Talets kontext 

År 2004 fick Turkiet den officiella statusen som kandidatland till EU och en omfattande 

process påbörjades för att få Turkiet att uppfylla EU:s krav. Många spridda meningar finns 

kring huruvida Turkiet kan bli ett fulländat EU-land och mycket av diskussionerna handlar 

om att Turkiet inte anses vara ett traditionellt EU-land (Nugent 2010: 48). Barroso höll detta 

tal på Bilgi universitet i Istanbul den 11 april 2008 (Barroso 2009: 2). 

 

Referat  

I inledningen av talet berättar Barroso om EU:s framgång i att åstadkomma ett Europa som 

baserar sig på ”försoning, fred, demokrati och välstånd”. Enligt honom har utvidgningen i 

Öst- och Centraleuropa gett en ”spektakulär ekonomisk och demokratisk förvandling” i dessa 

länder och att Turkiet idag är på agendan för integrering. Han menar att ”vårt gemensamma 

mål är att Turkiet ska bli en fullvärdig medlem” av EU med ”samma rättigheter och samma 

skyldigheter” som alla medlemsländer. Sedan medger Barroso att det finns de som menar att 

EU:s relation med Turkiet kommer att leda till svårigheter, men till dessa säger han att ”vår 

nutid och vårt förflutna är nära sammanflätat” och därför har ”Turkiet och EU ett gemensamt 

öde” (Barroso 2008: 2).  

 

Egen analys 

Detta tal är av särskilt intresse just för att hur Barroso ställer sig till Turkiets inträde i EU 

direkt relaterar till synen på europeisk identitet. Skulle han anse att den ”tjocka” identiteten 

kulturell partikularism, byggd på gemensamt kulturellt och historiskt arv från romarna och 

grekerna, var den viktigaste hade det varit svårt att inkorporera Turkiet i Europa. Dock ser 

man redan i inledningen hur Barroso mycket tydligt slår fast att han menar att Turkiet ska bli 

ett medlemsland och använder sig faktiskt av viss kulturell partikularism när han menar att 

även ”vårt förflutna är nära sammanflätat”. Det Barroso troligtvis syftar på är att det 

Ottomanska riket var väl integrerat på den europeiska kartan som både krigsfiende och 

handelspartner. Att Barroso lägger stor vikt vid detta märker man när han då uttrycker att man 
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har ett ”gemensamt öde” som är ett mycket starkt uttryck för hans hållning att Turkiet ska bli 

ett medlemsland.  

 

Referat  

Barroso fortsätter med att berätta om EU:s och Turkiets betydelsefulla handelsförbindelser 

och hur Turkiet skulle kunna ge EU förstärkt utrikes- och säkerhetspolitik genom lönsamma 

relationer i Mellanöstern. Dessutom är Turkiet och Europa redan nu beroende av varandra då 

Turkiet är en stor partner i Europas energiförsörjning. Sedan visar Barroso på alla steg som 

tagits sedan oktober 2005 då man inledde inträdesförhandlingar med Turkiet som mest berört 

att få kontroll på finanserna och statistik, hälsoskydd och industriell politik (Barroso 2008: 3).  

 

Egen analys 

Här kan vi se den vikt som Barroso lägger vid den ekonomiska politiken och, framför allt, det 

ömsesidiga beroendet i Turkiet och EU:s ekonomier. Det är också ekonomiska krav samt krav 

inom välfärdssektorn som varit de viktigaste vid de första förhandlingarna. Detta är intressant 

utifrån det aspekt att detta inte relaterar till någon av modellerna för europeisk identitet. 

Tvärtom ser man att det ekonomiska aspekten ger större utrymme än den kulturella 

dimensionen och den europeiska identiteten verkar bli nedprioriterad.  

 

Referat  

Sedan för Barroso in en ny aspekt genom att säga att det inte är bara tekniska framsteg som 

Turkiet behöver utveckla utan att förhandlingarna även handlar om ”delade värderingar och 

den gemensamma insikten kring rättssäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter”. Han 

säger att Atatürk, moderna Turkiets grundare, ville att turkarna skulle åtnjuta samma 

”frihetsgrad och demokrati som övriga i den civiliserade världen” och att Turkiet har kommit 

långt i många reformer för mänskliga rättigheter, bl. a. har dödsstraff förbjudits och noll-

tolerans för tortyr införts. Dock betonar Barroso att fortsatt utveckling är behövligt för att 

Turkiet ska efterlikna EU:s demokratiska tradition. Han avslutar talet med att upprepa att ”EU 

och Turkiet delar ett gemensamt öde” och att förhandlingar måste fortgå för att ”Turkiets 

medborgare ska kunna dela EU:s värderingar, rättigheter och friheter”.  
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Egen analys 

Mot slutet av talet byter Barroso fokus från ekonomin och handelsfördelar till att prata om 

värderingar. Här visar han tydligt att inte förrän Turkiet fullt accepterat EU:s värderingar om 

frihet, demokrati och mänskliga rättigheter kan det bli en del av EU. Detta visar att trots 

ekonomin ges stort utrymme är ändå den europeiska identiteten inom EU viktig vid 

diskussioner kring framtidens utvidgningar. Det som Barroso uttrycker faller tydligt inom 

ramen för moralisk universalism där Europas demokratiska värderingar ges största utrymmet.  

 

Sammanfattning av talet 

Sammanfattningsvis kan sägas att i detta tal visar Barroso att vid utvidgningar kan andra 

aspekter, så som ekonomiska och säkerhetspolitiska vinster, kan gå före skapandet av en tjock 

europeisk identitet byggd på kulturell partikularism. Dock är det en sak som det inte går att se 

över, och det är de är värderingar så som respekt för mänskliga rättigheter. Med andra ord kan 

fördelar från andra områden gå före en tjock europeisk identitet, men den moraliska 

universalismen är ingenting som Barroso är beredd att göra eftergift för utan det är denna 

identitet som är den viktiga att EU behåller vid eventuell utvidgning och integration av andra 

kulturer.  

 

Just i detta tal i Turkiet visar Barroso tydligt att han inte viker av från sina principer om att det 

är den moraliska universalismen som är den viktigaste delen av europeisk identitet. Till och 

med när ett ”icke-europeiskt” land söker medlemskap försvarar Barroso deras inträde utifrån 

att de lever upp till EU:s principer om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. 

Därmed är detta tal en tydlig markör för Barrosos syn på europeisk identitet.  

 

5.6 Tal 4: ”European values in the new global governance” 

Talets kontext 

Detta var öppningstalet vid den europeiska judiska kongressen i Bryssel den 14 oktober 2009. 

Någon vecka tidigare hade man uppmärksammat att det var 70 år sedan Andra Världskriget 

inleddes och publiken bestod främst av judar (Barroso 2009: 2). Lissabonfördraget hade 

precis ratificerats där mycket få referenser till kulturområdet eller identitetspolitik finns med 

(Lissabonfördraget 2007).  
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Referat  

Talet inleds med att Barroso omnämner en heroisk jude från andra världskriget och säger att 

”vår historia” måste påminna nya generationer vad EU står för, nämligen ”frihet”. EU har 

varit en ”seger av rättssäkerhet över militärt styre, solidaritet över nationalism och rättvisa 

över alla former av förtryck. Europa får aldrig glömma sitt ursprung” (Barroso 2009: 2).  

 

Egen analys 

Barroso tar ansats i historien för att visa på dess betydelse för Europa idag. Att han benämner 

det som ”vår historia” visar på den allmängiltiga delaktighet som har menar att alla européer 

har i denna historia. Dock vänder han på det till att titta på hur positivt EU har varit för 

utvecklingen av ett fredligt Europa. Utifrån denna inledning kan man säga att Barroso betonar 

det gemensamma ursprunget i den kulturella partikularismen, men att han lyfter fram 

värderingar från den moraliska universalismen som det som varit lyckosamt för Europa.  

 

Referat  

Sedan säger Barroso att ”vår civila plikt är vaksamhet” då européerna måste ”förvisa alla 

försök till omskrivningar i historien” då detta skulle vara ovärdigt för de som i historien råkat 

ut för intolerans och rasism. Dessutom är det på många platser idag reaktionära regimer som 

skapar fanatism och religiöst hat. Därför, menar Barroso, måste Europa vara på sin vakt. Alla 

européer måste uppmuntra de ”europeiska värderingarna – frihet, mänskliga rättigheter, 

rättssäkerhet och, framför allt, fred” (Barroso 2009: 2). 

 

Egen analys 

I detta avsnitt visar Barroso varför han tycker att det är så viktigt att EU byggs av värderingar. 

Han ser yttre hot, samt ett hot i glömska, som han vill att Europa stålsätter sig emot. Vi ser 

hur han tydligt betonar värderingarna i den moraliska universalismen, som ”frihet”, 

”mänskliga rättigheter”, ”rättssäkerhet” och ”fred”.  

 

Referat 

Mot slutet av talet säger Barroso tydligt att beslut i EU måste baseras på värderingar, speciellt 

solidaritet. Detta för att Europas värderingar sprider sig till andra delar av världen. Därför 

måste EU stå enat i sina åsikter som ett starkt Europa, vilket enligt Barroso är ”ett Europa 
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som bejakar sina värderingar och försvarar sina intressen”. Barroso avslutar med att säga att 

det är det Europa som han tror på och vill sträva efter att stärka i framtiden (Barroso 2009: 3).  

 

Egen analys 

Här ser man att Barroso mot slutet av talet uttalat meddelar sin tro på värderingar som det 

sammanbindande för EU, men intressant är att han också säger att detta måste spridas utanför 

EU. Den moraliska universalismen, som bygger på de ”tunna” värderingarna demokrati och 

mänskliga rättigheter riskerar därmed att tunnas ut ytterligare om detta inte är något speciellt 

för Europa enligt identitetsforskningen som bygger på att för att en identitets ska existera 

måste den begränsa vissa saker utanför. Genom att öppna upp de värden som ska bygga upp 

den europeiska identiteten för resten av världen riskerar identiteten att utraderas, men i alla 

fall vad man kan utläsa i detta tal, verkar detta inte vara Barrosos största bekymmer.  

 

Sammanfattning av talet 

Sammanfattningsvis kan sägas att i detta tal lyfter Barroso minnet av Europas historia och 

betonar att både de hemskheter som upplevdes i historien och de hot som terrorism och rasism 

utgör idag skulle kunna avhjälpas av de europeiska värderingarna om demokrati och 

mänskliga rättigheter. Därför menar han att dessa värden är av yttersta vikt att EU bejakar. 

Dock nämner han inte begreppet ’europeisk identitet’, men däremot begrepp som ’vår 

historia’ och ’de europeiska värderingarna’ som är tätt sammanlänkade med idén om 

europeiska identiteten. Därför kan detta tal, där Barroso betonar de europeiska värderingarna i 

den moraliska universalismen, sägas vara ett försök till identitetsskapande genom att 

uppbringa samhörighetskänsla.   

 

Att detta tal hålls inför en publik av judar märks dock knappt alls av talets innehåll. Barroso 

fortsätter att lyfta samma värdeord från den moraliska universalismen av moraliska 

värderingar som det viktigaste elementet i den Europeiska identiteten. Den ekonomiska krisen 

hade precis börjat när detta tal hölls, men inte heller denna får en framträdande roll i talet. 

Dock analyseras inga tal efter detta, eftersom i princip alla följande tal de efterkommande 

åren handlar om krisstrategier och då krisen ännu inte är över är det omöjligt att i detta skede 

analysera Barrosos ställningstaganden till den europeiska identiteten utifrån krisen. Därför 

väljer jag att avsluta vid 2009 och lämna fortsättningen åt vidare forskning.  
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5.7 Sammanfattning av Barrosos syn på europeisk identitet 

Det som framkommer i alla Barrosos tal är att alla identitetsmodeller finns på ett eller annat 

sätt närvarande, dock lägger han större vikt vid vissa. En sammanställning av analysen finns i 

tabellen nedan.  

 

Tabell 3. Identitetsmodeller utifrån Barrosos tal 

Titel Framträdande värdeord Identitetsmodell 
”Europe and Culture”  

Berlin 2004 

Det kulturella arvet, den kulturella 

mångfalden, Enade i mångfald, olika arv, 

historier och språk, olikheter, flerfaldig, 

värderingar så som frihet, demokrati, 

jämlikhet, respekt, tolerans 

Postnationell universalism 

(kulturell partikularism 

önskvärt)  

”A Soul for Europe" 

Berlin, 2006 

Europeiska värderingar, yttrandefrihet, den 

europeiska själen, frihet, vår kultur, 

tolerans, humanism, mångfald, 

religionsfrihet 

Postnationell universalism 

(moralisk universalism som 

försvarare)  

”Winning Hearts and 

Minds […]” 

Istanbul 2008 

Försoning, fred, demokrati, välstånd, 

Turkiet och EU har gemensamt öde, 

rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, friheter 

Moralisk universalism 

(viktigare än kulturell 

partikularism) 

”European values in 

the new global 

governance”  

Bryssel 2009 

Vår historia, frihet, rättssäkerhet, 

solidaritet, rättvisa, Europas ursprung, 

mänskliga rättigheter, fred 

Moralisk universalism 

Anm. sammanställning av författarens analys i kapitel 5.  

 

Den postnationella universalismen är den mest framträdande i de första två talen, som vi ser i 

tabellen ovan. Dock är den moraliska universalismen mycket synlig både i de två första, men 

framför allt i de två sista. Utifrån detta bedömer jag att den moraliska universalismen vara den 

mest representativa modellen för att beskriva Barrosos syn på europeisk identitet. 

 

6. Jämförande analys 
Som vi såg i sammanfattningen av den tidigare officiella hållningen har denna ändrats under 

tidens gång, vilket också visas i tabell 4 nedan. Från början var den moraliska universalismen, 

d.v.s. fokus på värderingar så som demokrati och mänskliga rättigheter, det mest 

framträdande synsättet men att detta ändrades under 1980-talet och Delors när det blev mer 

fokus på den europeiska pragmatismen och användandet av symboler. Sedan, på 1990-talet 

var det utmärkande det nya mottot ”enade i mångfald” och kulturprojekt. I början på 2000-

talet verkar dock den moraliska universalismen åter få fokus. Angående Barroso kan man se 

att han till viss del använder alla modellerna i någon utsträckning, men ska någon speciell 
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modell utmejslas är det den moraliska universalismen. Detta för att de analyserade talen 

visserligen hade olika teman, men det var ändå de gemensamma värderingarna som han 

ständigt återkom till som Europas gemensamma nämnare och det som européerna måste 

stärka i framtiden.  

 

Vid en jämförelse av den tidigare officiella hållningen av EG/EU och Barrosos syn på 

europeisk identitet framkommer flera olika intressanta aspekter. Å ena sidan kan sägas att 

Barrosos identitetssyn, och sättet han uttrycker den, är mycket likt samma syn som grundarna 

till det europeiska samarbetet uttryckte. Likaså ser man att Barrosos språkbruk är mycket 

liknande det som är i den Deklarationen om Europeisk Identitet från 1973 med ord som 

”representativ demokrati”, ”rättsstat”, och ”mänskliga rättigheter”. Å andra sidan ser vi att 

Barrosos syn på identitet verkar skilja sig från 1980-talets syn, och speciellt Delors syn på 

europeisk identitet. Medan Delors förespråkade symboler som identitetsskapande, och därmed 

europeisk pragmatism, är detta ingenting som framträder alls i Barrosos identitetssyn. Istället 

är nog den modellen minst förekommande hos den nuvarande kommissionsordföranden och 

utgör därmed den största skillnaden mellan den tidigare officiella synen och Barrosos syn.  

 

Tabell 4. Jämförande tabell 

Tidsperiod Identitetsmodell 

1950- & 1960-talet Moralisk universalism 

1970-talet Moralisk universalism 

1980-talet Europeisk pragmatism 

1990-talet Postnationell universalism  

(viss betoning på moralisk 

universalism) 

Början av 2000-talet Moralisk universalism  

(viss betoning på postnationell 

universalism) 

Barroso 2004-2009 Moralisk universalism,  

(viss betoning på postnationell 

universalism) 
Anm. sammanställning av författarens analys i kapitel 4 och 5.  

 

Gällande den postnationella universalismen är denna modell mycket mer frekvent hos Barroso 

än den europeiska pragmatismen. Det är tydligt att i och med att kulturpolitiken fick ett eget 

policyområde i Maastrichtfördraget har fokus på kulturell mångfald blivit mer frekvent. Att 

Barroso tycker att detta är viktigt märks av betoningen på detta i hans tal, och därmed kan 
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man mena att detta är en likhet mellan Barroso och den tidigare officiella synen på 1990-talet. 

Dock är den moraliska universalismen den mest framträdande i gemenskapens tidiga historia 

och verkar ha återfått sin betydande position på 2000-talet. Att Barroso också har denna 

inställning ser man när han öppet välkomnar Turkiet men enbart om de följer de europeiska 

värderingarna och hur han betonar värderingarna för att lösa globalisering och terroristhot. På 

detta sätt kan vi se att den nuvarande kommissionsordföranden har liknande identitetssyn som 

de tidiga ledarna inom gemenskapen hade och att han följer 2000-talets trend tillbaka mot 

dessa värderingar.  

 

 

7. Avslutning 
När analysen nu är gjord kan frågeställningarna slutligen besvaras. Angående frågan om 

vilken identitetssyn som manifesterats i officiella EU-dokument kan man säga att olika 

identitetssyner är framträdande i olika tidsperioder. Vid grundandet var den moraliska 

universalismen med fokus på värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter i fokus, 

medan på 1980- och 1990-talet betonades den postnationella universalismen med kulturell 

mångfald och även europeisk pragmatism och symboler som identitetsskapare. Gällande den 

andra frågeställningen, om Barrosos identitetssyn 2004-2009, kan man konstatera att Barrosos 

identitetssyn överensstämmer i stor utsträckning med gemenskapens officiella identitetssyn 

vid grundandet, den moraliska universalismen. Slutligen, som svar på den tredje 

frågeställningen om likheter och skillnader ser man att Barrosos identitetssyn skiljer sig från 

den syn som fanns på 1980- och 1990-talet. Istället har hans syn likheter med den syn på 

europeisk identitet som fanns vid samarbetets grundande.  

 

Naturligtvis uppkommer då frågan vad det är som kan förklara Barrosos tillbakagång till den 

tidiga synen på europeisk identitet. Det känns då relevant att se till kontexten där 

identitetssynen uttrycktes, med andra ord det politiska läget inom unionen vid tillfället. Vid 

gemenskapens grundande försökte man att skapa en minsta gemensam nämnare för unionen, 

och det blev då moralisk universalism. Sedan, på 1980-talet och 1990-talet med 

Sovjetunionens nedgång fanns en stor optimism kring europeisk integration bland många av 

EU:s ledare. Att denna optimism inte fanns bland medborgarna blev dock tydligt när 

Konstitutionsfördraget röstades ned och därmed är det troligt att anta att detta påverkar 
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Barrosos återgång till moralisk universalism. Att fastställa detta som förklaring till Barrosos 

identitetssyn är dock ingenting som ryms i denna studie, utan jag lämnar det till framtida 

forskning att undersöka.  

 

Gällande den teori som använts i denna uppsats, Delantys identitetsmodeller, kan man säga att 

Barrosos syn på identitet inte överensstämmer helt med teorin. Delanty menar att den 

moraliska och den postnationella universalismen är ’tunna’ identiteter som därmed inte 

kommer att bidra till särskilt hög grad av samhörighetskänsla. Barroso verkar bestrida när han 

uttrycker att det är den moraliska universalismen som ska rädda Europa mot terrorism och 

globalisering. Vid en jämförelse med USA kan sägas att den amerikanska drömmen inte 

heller är byggd på gemensam historia och skulle troligtvis inte heller bli klassificerad som en 

’tjock’ identitet av Delanty. Dock är USA ändå kanske ett av de mest nationalistiska länderna 

i världen. Därför anser jag att man kan fundera över huruvida Delantys klassificeringar ’tunn’ 

och ’tjock’ stämmer med verkligheten.  

 

En annan svårighet med Delantys teori är att modellerna inte har samma beståndsdelar, vilket 

gav ett visst problem när man ville göra om dessa till idealtyper. De tre första modellerna är 

idealord medan den europeiska pragmatismen är främst konkreta åtgärder så som 

symbolskapande. Å andra sidan gav det inga större problem i denna uppsats där syftet är att se 

vilken modell som det fokuseras mest på, men för andra syften kan dessa modellernas 

olikheter ställa till problem. Jag skulle hellre se att man kanske ändrade den fjärde modellen 

ännu mer mot idén om flerbestämmande och direktdemokrati för att den skulle vara mer lik de 

andra.  

 

Slutligen kan det sägas att hur den europeiska identiteten uttryckts har varit ett mycket 

spännande ämne eftersom identitetssynen påverkar vilket EU som är möjligt i framtiden. I 

denna omvälvande tid med politiska och geografiska förändringar är det intressant att 

konstatera att nuvarande kommissionsordförande har återgått till den tidigaste synen på 

europeisk identitet och därmed är öppen för att låta icke-europeiska länder blir medlemmar så 

länge de respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. På detta sätt kan synen på den 

europeiska identiteten hos EU:s ledare ge en fingervisning om vart unionen är på väg i 

framtiden.  
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