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indledning

Da fundamentet for det samarbejde, som vi i dag kender som Den Europæiske Union blev 

lagt med ikræfttrædelsen af Traktaten om det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) i 

1952, var visionen for samarbejdet at skabe varig fred imellem Frankrig og Tyskland igen-

nem øget samhandel med de ressourcer, man havde brugt til at føre krig.

Erfaringerne fra kommunismen, fascismen og nazismen, havde efterladt kontinentet 

med en dyb mistro til folkets vilje og dets ’traditionelle’ politiske organ: det nationale par-

lament. Den europæiske fortid kastede ikke længere lys ind i Europas fremtid, som den 

tyske filosof Hannah Arendt udtrykte det. Blandt såvel de politiske eliter i Vesteuropa, 

som deres befolkninger syntes der at herske en uudtalt enighed om, at der var brug for 

en ny politisk retning, der indebar et tættere og mere organiseret samarbejde de euro-

pæiske demokratier imellem. Denne konsensus var næret af frygten for gentagelse af den 

umiddelbare fortid, men samtidig næret af håbet om, at man gik en mere fredelig fremtid 

i møde. De varige betingelser for fred var dog  ikke etableret blot med afslutningen af 

Anden Verdenskrig, de måtte skabes igennem en række politiske beslutninger, der alle 

sigtede mod et stadigt mere integreret Europa.

Horisonten blandt samarbejdets idemæssige arkitekter – såsom den franske diplomat 

Jean Monnet og Frankrigs udenrigsminister Robert Schuman – var, at de større europæi-

ske militærmagters vej mod en mere sikker og pålidelig fremtid primært skulle garanteres 

gennem øget samhandel. Hvis øget samhandel kunne bidrage til længerevarende økono-

misk fremgang med stabile velstandsstigninger hos de enkelte landes befolkninger, ville 

man samtidig forhindre scener som i 1930ernes Tyskland og 20ernes Italien, hvor man så 

anti-demokratiske ideologier opblomstre som resultat af fattigdom og afmagt.

Visionen synes mulig med et sideblik til USA, der var kommet igennem depressionen i 

30erne uden at bukke under for anti-demokratiske ideologier. I USA var det sket igennem 

en kombination af patriotisme og øget produktion. I Europa stod det dog klart, at man 

ikke på samme uproblematiske måde, kunne tillade sig at dyrke de nationalpatriotiske 

følelser, da netop nationalismen havde spillet en helt afgørende rolle i den umiddelbare 

og tragiske fortid. Men for at dette statslige projekt skulle lykkedes, behøvede man dog 

ikke i første omgang at mobilisere befolkningen. I stedet håbede man, at befolkningen 

ville udvise en slags passiv opbakning ved at stille sig tilfreds med deres privatøkono-

miske fremgang. Begyndelsen på det europæiske samarbejde blev derfor til et teknisk 

spørgsmål, et anliggende for de professionelle. Den engelske økonom John Maynard Key-

nes snakkede sågar om hvad han kaldte ”medlidenhedsdrabet” på demokratiet i europæ-

isk politik i disse år (Skidelsky, 1994). Tilsvarende kunne den svenske politolog Herbert 

Tingsten i 1955 citeres for udtalelsen: “as the general standard of values is commonly 

accepted, the functions of the state become so technical as to make politics appear as a 

kind of applied statistics”. Undtagelsen til reglen i disse år var England, hvor det parla-

mentariske systems magt faktisk blev styrket, mens de fleste demokratiske lande fulgte 
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præsident Charles de Gaulles eksempel i Frankrig, hvor parlamentet var blevet gjort til 

det svageste led i lovgivning. Rollen som EKSF spillede i dette politiske klima, var således 

at sikre øget samhandel og dermed alt andet lige gode betingelser for økonomisk vækst 

og fred blandt medlemslandene.

Siden har integrationen taget fart, og med unionens udvidelse i bredden (integration 

med flere medlemslande) og i dybden (politisk og juridisk integration) er samarbejdets 

målsætninger og ambitioner også vokset betydeligt. Underskrivelsen af hver traktat si-

den 1952 har betydet øget integration, men enkelte traktater har i det store perspektiv 

været særlig vigtige. Her kan man nævne Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Øko-

nomiske Fællesskab - også kaldet Rom-traktaten – der trådte i kraft i 1958, og udstak 

vejen for at udvide det indre marked fra kun at gælde kul, stål og skrot til mere generelt at 

indbefatte varer, arbejde og kapital. Over årene er Rom-traktaten blevet udvidet, visionen 

om det omfattende frie marked lå der, men det krævede endnu mange lovændringer for at 

blive en realitet. Her er Den Europæiske Fælles Akt, kendt under folkeafstemningen i Dan-

mark som EF-pakken der trådte i kraft i  1987, værd at bemærke. Med EF-pakken gjorde 

man det nemmere at vedtage transnationale love, tildelte Europa-Parlamentets øgede 

beføjelser, samt udstak de første retningslinjer for en fælles udenrigspolitik. En anden 

nok så vigtig traktat, er Traktaten om den Europæiske Union – også kaldet Maastricht-

traktaten – der blev indgået i kølvandet på Den Kolde Krig i 1991 og omdannede Det Euro-

pæiske Økonomiske Fællesskab til den Europæiske Union.

Med EU’s øgede magt, indflydelse og beføjelser er de udfordringer som unionen står 

overfor selvfølgelig vokset. Den integration af nationalstater som man påbegyndte med 

EKSF i 1952, er ikke blot forblevet et bureaukratisk-økonomisk eliteprojekt. Den stadigt 

igangværende konstruktion af EU er også et forsøg på at fortælle en samlet historie om 

Europa, at rekonstruere en europæisk identitet. I denne historie har menneskerettighe-

derne været et omdrejningspunkt. EU har med hensigtserklæringer om menneskeret-

tighederne gjort sig til et fællesskab, der forpligter sig på opretholdelsen af menneske-

rettighederne på dets territorium. Det projekt der startede med samhandel af vigtige 

ressourcer har langsomt men sikkert udviklet sig til at have et større symbolsk, moralsk, 

juridisk, økonomisk og militært omfang.

Det er ikke denne indlednings ærinde at kaste sig ud i analyser af EU’s komplekse histo-

rie. Som forskningsfelt er EU en mangefacetteret størrelse. Det enkelte studie som måtte 

ønske at skabe sig indblik i unionens tekniske indretning, historiske rødder og kulturelle 

forhold, eller tilmed at blot et overblik over sammenspillet mellem disse, ville hurtigt se 

sig overvældet.

Når vi har valgt at kalde denne antologi Europæiske Scenarier – Skandinaviske Per-

spektiver, er det netop fordi, at vi mener, at det EU vi kender i dag, er ét blandt utallige 

scenarier, og formentlig ikke ligner det EU, som næste generation af unge vil vokse op 

i. Historien om EU er historien om det evige kompromis, om en lang række perspektiver 

der mødes igen og igen. Det skandinaviske perspektiv i udgivelsen er forankret i sproget 
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og geografien, og vi har udvalgt tekster skrevet af studerende, der på hver deres måde 

formår at antage et personligt perspektiv på emnet Europa og EU.

eu i videnskaben

I det følgende vil vi give en kort gennemgang af teorihistorien i studiet af EU. Vi håber at 

vise, at der er store erkendelsesmæssige fordele ved at sammenstille flere videnskabe-

lige perspektiver på et så komplekst fænomen som EU. Hvordan vi forstår EU vil altid være  

produkt af de akademiske briller, som vi vælger at tage på. Som den danske politolog Ole 

Wæver har fremhævet, gælder reglen om at den intellektuelle udvikling af et forsknings-

felt ofte påvirkes af udviklingen af forskningsgenstanden selv, i høj grad for en vildtvok-

sende politisk entitet som EU.

tidlige paradigmer

Da EU-forskning i 1950’erne tog fart var det enerådige paradigme neofunktionalismen. 

Neofunktionalismen var inspireret af amerikansk politologi og gik ud fra, at de problemer 

som unionen skulle løse primært var af teknisk karakter. Teorien tager udgangspunkt i 

en klassisk rational choice epistemologi, hvor de forskellige aktører (kommissionen, par-

lamenter interessegrupper, befolkninger etc.), der indgik i samarbejdet altid på forhånd 

kunne antages at kalkulere deres respektive fordele ved samarbejdet. En naturlig kon-

sekvens af denne antagelse blev en slags ’top-down’ blik på den europæiske udvikling, 

hvor man som udgangspunkt måtte gå ud fra, at de forskellige nationalstater – primært 

repræsenteret ved de nationale regeringer og sekundært ved vælgerbefolkninger – gi-

vet den fælles interesse i de fordele som samarbejdet repræsenterede, ville udvise en 

vis loyalitet overfor unionen over tid. En klassisk formulering af det neofunktionalistiske 

paradigme gav den tysk-amerikanske politolog Ernst Haas I The Uniting of Europe (1958): 

“Political integration is the process whereby political actors in several distinct national 

settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward 

a new centre, whose institutions posses or demand jurisdiction over the preexisting na-

tional states”.  

En væsentlig implicit forudsætning for en sådan teori ligger i antagelsen af den så-

kaldte ’spill-over’-effekt hvor integration i en sektor medfører integration i andre sek-

torer. Eksempelvis vil en fælles landbrugspolitik også føre til en fælles transportpolitik, 

som igen vil kunne føre til noget nyt. I denne integrationsproces vil der således internt i 

de forskellige lande automatisk ske en drejning mod de fælles institutioner, så snart de 

nationale beslutningstagere finder ud af, at det er i de overnationale beslutningscentre, 

de autoritative beslutninger træffes.
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Fra midten af 1960’erne tillægges de nationale regeringer igen mere betydning i de teore-

tiske analyser. Det neofunktionalistiske paradigme overtages nu af et intergovernmentalt 

paradigme, som trods visse forskelle deler funktionalismens top-down blik, ligesom også 

dette paradigme får sit implicitte epistemiske fundament fra rational choice-teorien, om-

end i en blødere variant, hvor en større mangfoldighed af aktører tilkendes en rolle i de 

politiske beslutningsprocesser. På dette tidspunkt går man i stigende grad over til at for-

mulere sine antagelser grammatisk sprogligt, fremfor i de formaliserede og matematiske 

termer, som neofunktionalismen havde specialiseret sig i. 

Funktionalismens tidlige dominans er blevet tolket som et svar på det rod, der eksiste-

rede iblandt europæiske stater i årene 1918-1940. Den er også blevet kritiseret for kun 

at være leveringsdygtig i beskrivelser af enkelte serier af lokale dynamikker på givne 

tidspunkter i EU’s udviklingshistorie. Teorien er ifølge kritikken slet ikke i stand til at for-

klare hvordan og hvorfor integration lykkes eller ikke lykkes på specifikke historiske tids-

punkter. En mere radikal kritik har gået på, at funktionalismen med sin entydige rational- 

choice tro på individers snævre egeninteresser og den økonomisk fornuft som universel 

motivationsfaktor, i selve dens historiske undfangelse skulle være en slags videnskabelig 

retfærdiggørelse af USA’s koldkrigs politik i 1950’erne, som ukritisk lånte sin videnska-

belige legitimitet til de europæiske eliters forsvar for den fortsatte vækst i unionens ka-

pacitet og beføjelser (Milward & Sørensen, 1993). Her bliver det igen tydeligt, hvordan 

tidligere integrationsteoretikere fokuserede på vigtigheden af elite-attituder overfor EU, 

og at den offentlige mening ikke blev set som meget mere end en slags ’eftergivende kon-

sensus’, med hvilken eliter kunne forfølge deres integrationsdagsordener. Det er interes-

sant hvordan forskningen til forveksling lignede EU’s selvforståelse.

teoretiske nyskabelser

Den ovenstående korte gennemgang viser hvordan studiet af EU, ligesom andre forsk-

ningsfelter på ethvert givent tidspunkt arbejder indenfor en horisont af mulighedsbe-

tingelser. Mulighedsbetingelserne er identificeret af en realistisk vurdering af under-

søgelsesobjektets mulige praktiske udviklingsscenarier, men også af afgrænsende 

akademiske miljøer som på givne tidspunkter opstår (får økonomisk støtte etc.) og pro-

ducerer, udveksler og reproducerer metodiske overbevisninger med hinanden.  

En af de afgørende faktorer i forhold til mangfoldigheden af videnskabelige tilgange til 

EU har været indførslen af de såkaldte Europabarometer-målinger. Siden 1973 har der re-

gelmæssigt været gennemført forskellige typer målinger for Europa-kommissionen af den 

offentlige mening i medlemslandene. Typiske spørgsmål i Eurobarometer-undersøgelser-

ne kan være: Hvordan er dit forhold til dit lands medlemskab? Til den fælles møntfod 

(euroen)? Til de forskellige institutioner; Den Europæiske Unions Domstol, Parlamentet 

eller Kommissionen? Eller det mere personlige: Identificerer du dig som EU-borger?
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En af de mere generelle ting som studiet af disse data har vist er, at det ikke synes at være 

den offentlige mening, der styrer retningen af selve integrationen, men at den offentlige 

mening nærmere fungerer som en slags stopklods, når integrationen fører i en upopulær 

retning. 

Eurobarometer har primært været tiltænkt som et kommunikativt værktøj, der bygger 

bro mellem beslutningstagere og vælgere og gør det nemmere at målrette oplysnings-

kampagner etc., men målingerne har også i høj grad bidraget med relevant empirisk rå-

materiale til videnskaben. Analyser af barometer-data viser f.eks. at integrationen i EU 

kan medføre en såkaldt ’tranformativ effekt’ på individers interesser og identiteter, som 

synes at undslippe en rational-choice betonet fastholdelse af statiske præferencer over 

tid. Ligeledes har det fælles referencepunkt i Eurobarometer-data fra den offentlige debat 

og valg til Europa Parlamentet åbnet op for en frugtbar udveksling af perspektiver på 

tværs af discipliner og undersøgelsesfelter. Specielt har den mere ’sensitive’ Eurobaro-

meter-data banet vejen for at konstruktivistiske og kritiske teorier, efter lang tids fravær, 

i stigende grad finder vej til studiet af EU. 

Konstruktivistisk teori er i modsætning til klassiske rational-choice teori mindre inte-

resseret i individers umiddelbare interesser. Teorierne tager snarere udgangspunkt i un-

dersøgelser af sprogets og kommunikationens indflydelse på individers forståelse af den 

sociale virkelighed, som disse interesser opstår i. Her er sproget ikke blot et medium der 

gnidningsløst kommunikerer individets interesser, men snarere noget der afgrænser og 

former disse.  

Generelt for konstruktivistiske tilgange er, at de alle har anerkendt det, man kalder ’den 

sproglige vending’ og taget den til sig som et vilkår. Derfor studerer de i deres metodiske 

udgangspunkt også de diskurser, der florerer i medierne som en form for kommunikative 

handlinger i deres egen ret og på lige fod med de mere umiddelbart autoritative, poli-

tisk sanktionerede handlinger, såsom underskrivelsen af traktater og love eller valg til 

Europa-Parlamentet. Hvor mere traditionelt ’top-down’ tilgange kigger på hvilke normer 

og  identiteter overnationale institutioner såsom Europa-Kommissionen eller Europa-Par-

lamentet har på sociale agenter, ville konstruktivister typisk interessere sig mere for den 

identifikation, der sker mellem diskurs og individ i den offentlige debat.

Ved siden af konstruktivismen finder vi kritisk teori, der også er begyndt at interessere 

sig for EU. Til rationel-choice teoretikernes manglende interesse for individer og instituti-

oners præferencers oprindelse spurgte konstruktivismen; Hvordan opstår interesserne? 

Det spørgsmål radikaliseres hos den kritisk teori: Hvis det ikke er individerne selv der 

former deres egne suveræne præferencer, hvem gør så? Hvem er EU egentlig for?  

Svaret på disse spørgsmål vil for den kritiske teori altid være politisk fremfor neutralt, 

og da politik for den kritiske teori altid først og fremmest drejer sig om magt, må re-

levante studier af EU nødvendigvis undersøge den måde hvorpå magten i unionen til-

egnes, distribueres og udøves. Åbenlyst eller i det skjulte. For den kritiske teori er det 

nemlig magten, eller magtens fordelinger som prædeterminerer hvilke spørgsmål, der 
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bliver stillet og diskuteret på de politiske niveauer i parlamenterne og kommissionen, og 

hvorvidt og hvordan disse problemstillinger omtales og præsenteres overfor borgerne i 

EU. Specifikke fokuspunkter for kritiske teorier vil være hvordan arbejdsmarkeds- eller 

uddannelsespolitik italesættes og blåstemples af forskellige politiske aktører, og videre, 

for at blive i teoriens terminologi, hvilken disciplinering af individer og deres interesser 

som dette afstedkommer.  

Som eksempel har den franske  sociolog Pierre Bourdieu haft stor indflydelse på mange 

studier af EU. Ifølge hans analyser sker de væsentligste politiske handlinger i EU indenfor 

et selvberoende felt, som han kalder det politiske felt, hvor embedsmænd og politikere 

udfører strategiske handlinger i de europæiske institutioner, hvor de indgår i taktiske spil 

for at monopolisere ressourcer til dem selv og deres respektive medlemslande. I Bour-

dieus terminologi analyseres NGO’ere, lovgivere  og medier typisk skeptisk som indivi-

duelle karrieremagere, der former deres organisatoriske kontekst til egen fordel. Således 

kan man observere hvordan der i Bruxelles opbygges en slags indre politisk ’kultur i kul-

turen’, som i praksis ligger uden for rækkevidde af den almene kommunikative offentlig-

hedssfære, som almindelige borgere får deres informationer fra.

Et bud på en kritisk teori, der bevæger sig i en lidt anden retning har den tyske socio-

log og filosof Jürgen Habermas leveret med bøgerne The Faltering Project (2009) og The 

Crisis of The European Union: A Response (2012). Her forsøger han i detaljer at definere 

hvilken identitet EU for fremtiden skal tilegne sig for at kunne leve op til sine egne idealer 

om at være en demokratisk og legitim politisk entitet. 

eu som objekt for samfundsvidenskaberne

Til trods for de forskellige paradigmer, der til tider gensidigt udelukker hinanden, er det 

en kendsgerning, at studier af EU fortsættes med at være domineret af de traditionelle 

samfundsvidenskabelige fag. Det har helt basalt noget at gøre med unionens udform-

ning, størrelse og autoritet som politisk entitet, hvor EU’s beføjelser og politiske output 

hele tiden må analyseres i et komplekst samspil med det felt af sociale/politiske aktører 

og institutioner, som tager del i beslutningsprocesserne, og fører til dette output af trak-

tater,  love, hensigtserklæringer. Alligevel har de sidste år med Eurobarometerets data-

indsamlinger og øget fokus på de tilbagevendende politiske kriser skærpet interessen 

for mere antropologisk og humanistisk inspireret forskning. F.eks. har mere traditionelle 

sociologiske studier været gode til at fokusere på geografisk afgrænsede og historisk 

formede kulturer eller samfund, men har ikke haft meget forklaringskraft overfor en sam-

mensat entitet som EU.



13

discipliner

Hvilket videnskabeligt paradigme som man vælger at tilslutte sig influerer selvfølgelig på 

hvilke discipliner, man privilegerer og dermed på hvilke dele af integrationsprocessen, 

man tillægger størst betydning. Et fag som jura vil måske se unionens store udfordring 

som den stadige synkronisering af lovgivningen på tværs af lande. Her vil man historisk 

se f.eks. ratificeringen af Amsterdam-Traktaten i 1997, der øgede Den Europæiske Uni-

ons Domstols beføjelser som særlig vigtig. Studerer man derimod EU ud fra økonomisk 

teori, vil man måske snarere fokusere på hvordan, man bedst opbygger en velfungerende 

Europæisk Centralbank, eller man vil forsøge at vurdere hvorvidt Stabilitets- og Vækst-

pakken – som blev vedtaget i 1997 og for nylig var op til revision – var nødvendig eller ej. 

På samme måde vil politologien måske undersøge hvordan politiske tiltag organiseres på 

lokalt eller supranationalt plan og hvilke konsekvenser de to beslutningssystemer udøver 

på hinanden. Politologen vil måske forsøge at vurdere hvor hensigtsmæssigt det er, at 

sikkerhedspolitik organiseres i Unionen, hvorimod skraldeindsamling sker på medlems-

statsplan. Man kunne også gå længere og diskutere hvorvidt EU fortsat bør fokusere på 

primært at lave reguleringspolitik og dermed overlade den distributive socialpolitik til 

den nationale parlamenter, sådan som fordelingen af beslutningskompetencer på nuvæ-

rende tidspunkt dikterer. Politologen vil måske også pege på den statistik, der siger at 

færre personer siden oprettelsen i 1979 i dag stemmer til EU- Parlamentet, selvom dets 

politiske beføjelser er vokset betragteligt. 

Sociologien der studerer sociale gruppers interaktion vil måske hæfte sig ved, at der 

allerede i 1992 var tre tusinde interessegrupper til stede i Bruxelles med over ti tusinde 

ansatte, og at dette tal siden da er blevet estimeret til at vokse med ti til tyve organisatio-

ner om dagen. Sociologen vil måske være særligt interesseret i Europa-Parlamentet, da 

dette er den sociale ramme for interessegruppernes udvekslinger.

afrunding

Der er langt fra altid tale om enighed, eller for den sags skyld samarbejde imellem de 

forskellige akademiske discipliner, men derimod om forskellige bud på hvilke processer 

i integrationen, der må regnes for henholdsvis primære eller sekundære, og forskellige 

forslag til hvad der egentlig udgør en reel og varig integration.

Meget litteratur om unionen fra 1960 og 70’erne gik automatisk ud fra, at jo længere et 

land var medlem, des tættere knyttet til unionen ville dets befolkning blive, efterhånden 

som de opnåede en større grad af familiært forhold til EU’s institutioner. Men det har si-

den vist sig ikke at holde stik, da lande som Spanien, Portugal og Italien har støttet deres 

eget medlemskab mere end ældre medlemsstater som Danmark og England, hvor store 

dele af befolkningen har stemt imod regeringernes integrationsbestræbelser.  
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Med den finansielle krise i 2008 og den senere økonomiske krise i 2009 med recession 

over en bred kam, en recession der for nogle lande i Sydeuropa har været særlig slem og 

stadig er det i dag, er projektet EU blevet udfordret på dets økonomiske kapacitet. Hvis EU 

oprindelig skulle sikre økonomisk stabilitet, hvorfor så de store økonomiske tilbageskridt 

for lande som Grækenland, Spanien og Italien? Kriserne har på en måde betydet, at der er 

blevet rejst tvivl om det økonomisk fordelsagtige ved at være en del af unionen. Men hvis 

EU i disse år ikke rigtig ved, hvad ben det skal stå på, har det til gengæld flere ben at gå 

på end nogensinde. EU’s betydning for europæeres dagligdag i stort set alt fra fødevare-

kontrol til uddannelse har været jævnt voksende siden 1952.

Den antologi du står med i dine hænder rummer bud fra en række studerende, der skri-

ver med udgangspunkt i hver deres unikke faglighed, men samtidig har vi udvalgt tekster 

der markerer det skandinaviske perspektiv. Vi håber at antologien vidner om den mang-

foldighed af tilgange til EU, som vi har forsøgt at antyde her i denne indledning. 
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indledning

Den danske digter og filosof Villy Sørensen udgiver i 1959 essayværket Digtere og dæ-

moner, med hvilket han, foruden at indskrive sig i en europæisk tradition for engageret 

tænkning, bidrager med et perspektivrigt syn på Europas kulturhistoriske ophav, politiske 

samling og fremtidige udsigt. Bogen er i overvejende grad et eksistens- og æstetikfiloso-

fisk skrift, hvis fortolkninger og vurderinger danner udgangspunkt for Sørensens bredere 

tegning af et moderne værditab/fald, og en heraf følgende fælleseuropæisk værdinihili-

stisk eksistenspræmis. Værkets perspektiviske sammenbinding af danske åndspersonlig-

heder og andre af varierende europæisk oprindelse placerer følgelig Danmark i, belyst af 

samt belysende, en europæisk kulturudvikling. 

Foreliggende artikels fokus vil i overvejende grad være værkets tredje del, hvori Søren-

sen, i essayet Det faldne Europa (1958), kondenserer sin europakonception. Inden essa-

yets nærmere behandling vil en kort skitsering, med udgangspunkt i dansk åndsliv, søge 

at placere Sørensen i en europæisk tradition for engageret intellektuel dialog. Dette er 

nødvendigt, idet engagementet indtager en central placering i Sørensens tænkning, som 

forskrift for tænkningens skabende praksis. Skitseringen opfølges af et forsøg på at ind-

kredse det nærmere begrebslige indhold af det europæiske, hvorfor forståelseshorisont 

for behandlingen af Det faldne Europa aftegnes. Artiklens afsluttende afsnit vil forsøgsvist 

sammenholde Sørensens tanker med Europas nuværende situation, hvilket ikke alene ty-

deliggør bevægelsen fra fødsel til krise, men ydermere antyder, at Sørensens romantisk 

oplyste humanistiske filosofi fremtræder klarest i hans europakonception.

engagement og det europæiske

Næringen til Villy Sørensens virke samledes, foruden den danske kulturkreds, i det om-

givne Europas tankegods. Engagementet i den intellektuelle europæiske dialog, betød 

hjembringelsen af fremmedartede stimuli, som ideelt set kunne sønderbryde den natio-

nale selvtilstrækkeligheds ekkokammer. En indsigt, Sørensen i sit virke er sig fuldt ud 

bevidst. Sørensens skønlitterære debut Sære Historier (1953) bliver mødt med blandede 

reaktioner. Den danske digterkollega Jørgen Gustava Brandt bemærker: ”Bogen blev stort 

set modtaget med forsigtig anerkendelse, kun enkelte kritikere havde øje for, hvor væ-

sentlig denne debut var” (Brandt 1966: 156). Brandt antyder i sin beskrivelse, at Sørensen, 

orienteret i den store europæiske litteratur, var et skridt foran de hjemlige litterære strøm-

ninger. Synspunktet uddybes yderligere ved, at Brandt placerer Sørensen i verdenslittera-

turen som en af de første absurdister (Ibid.). 

Det er dog ikke alene som skønlitterær forfatter, at Sørensen søger at berige det danske 

åndsliv. Han indleder et omfattende oversættervirke, der omfatter værker den romerske 

stoiker Seneca, den østrigske forfatter og filosof Hermann Broch, Brødrene Grimms even-
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tyr, renæssancehumanisten Erasmus af Rotterdam og digteren Franz Kafka. Sørensens for-

midlende engagement begrænsede sig dog ikke alene til oversættelserne. Bibliografien 

tæller en lang række monografier om europæiske tænkere/åndspersoner som filosofferne 

Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, Seneca, komponisten Ri-

chard Wagner og igen Kafka. Sørensen påbegynder ydermere en bearbejdning af Europas 

kulturbærende myte- og religionsspor, hvor den nordiske mytologi, den græske gudever-

den samt den kristne Jesus-konception gentolkes. Hertil skal den omfangsrige liste af hans 

egne filosofiske originalværker tilføjes.1 

Sørensens virke vakte imidlertid ikke alene opmærksomhed inden for Skandinaviens 

grænser, men udbredtes i oversættelser til de europæiske hovedsprog. Udbredelsen af 

Sørensens litteratur og tænkning indbringer ham en af den litterære verdens højeste ud-

mærkelser, nemlig indstillingen til Nobelprisen. Sørensen oplever yderligere i 1957 og 1958 

at blive indbudt til den sagnomspundne gruppe 47’s møder. Gruppen, hvis formål var lit-

terær/intellektuel udveksling samt demokratiudbredelse- og engagement, talte tyskspro-

gede digterskikkelser som blandt andre Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger 

og Martin Walser, nobelpristagerne Henrich Böll og Günter Grass samt et af det moderne 

lyriks største navne, nemlig Paul Celan. 

Sørensen synes, jævnfør ovenstående formidlings- og produktionsaktivitet, at indskri-

ve sig i en bredere europæisk engagementstradition, som giver sig udslag i en levende 

transnational udveksling samt en interesse for et fælles europæisk kulturgrundlag. Her til 

lands forefindes flere lignende eksempler på tænkere, hvilke, symptomatisk placeret i den 

europæiske kulturudvikling, ikke blot var ernæret af, men også selv prægede europæisk 

tænkning. Eksempelvis søgte Ludvig Holberg til Amsterdam, Oxford, Frankrig, Tyskland og 

senere Italien, hvilket skulle betyde umådelig meget for hans dannelseshorisont og virke. 

Søren Kierkegaards tanke udviklede sig, i lighed hermed, af den indledningsvise dialog og 

senere opgør med den tyske filosof G.W.F. Hegel, og H.C. Andersen rejste ud og lod dig-

terskabet blomstre. Senere finder vi med Georg Brandes en kongenial ånd, hvis formid-

lingsvirke står Sørensens mål. Brandes skriver i sit levnedsløb, foruden den omfangsrige 

og vidt udbredte Hovedstrømninger i det 19. århundredes europæiske litteratur (1872-90), 

en beundringsværdig række monografier om store europæere som Goethe, Shakespeare, 

Voltaire, Kierkegaard, Holberg, Cæsar m.fl. (Kristensen 1963: 15). Brandes rejste, som oven-

nævnte tænkere, til udlandet og omgikkes indflydelsesrige personligheder, som den fran-

ske litteraturforsker Hippolyte Taine og økonom-filosoffen John Stuart Mill (Ibid.: 12). Alt 

imens han plejede brevkorrespondancer med Nietzsche, flere af det, i datiden, moderne 

Wiens forfattere2 og ikke mindst den danske nobelpristager Henrik Pontoppidan. 

Ambitionen om at revitalisere og åbne dansk åndsliv var fælles for disse tænkere. Be-

stræbelsen blev i samtiden, som Sørensens Sære Historier, mødt med blandede følelser 

og undren. Den videre europæiske agtelse er dog ej til at tage fejl af. Eksempelvis nåede 

sidstnævnte Brandes foruden flere Nobelprisnomineringer og utallige oversættelser til 

fremmedsprog at blive omtalt i James Joyces Ulysses (1922). 
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Denne skitserede følge af tænkere tegner videre en linje i dansk åndsliv, på hvilken det 

europæiske og danske perspektiv ikke gensidigt udelukker hinanden, men danner gunstig 

sameksistens. Det åbne, lyttende, absorberende og kritisk-reflekterende engagementet i 

en fælles europæisk dialog er tankens drivkraft for disse dansk-skandinaviske europæere 

eller europæiske dansk-skandinaver. 

Det europæiske må, i forlængelse af beskrivelsen af dette som nærende kilde/engage-

rende idé, samt som forståelseshorisont for kommende europakonceptionsredegørelse, 

på nuværende tidspunkt præciseres yderligere. Hvis vi i denne forbindelse antager Ni-

etzsches bemærkning om, at det er i fødslen, at fænomenets essens åbenbares, må vi for 

klarhedens skyld indføre en sondring mellem flere sådanne (Kundera 2012: 175). Nemlig 

den forskudte tofoldige fødsel af I) det formelle EU-samarbejdes og den II) europæiske 

identitet/kultur, hvorfor vi – indrømmet, meget groft – indledningsvist vil skelne mellem 

EU som politik og Europa som idé/identitet. 

Konsulterer vi Hans-Jørgen Schanz’ Europæisk Idehistorie (2011) skitseres to hovedspor 

i den europæiske tanke med det forbehold, at en entydig geografisk og tidsmæssig af-

grænsning næppe lader sig gøre. Hovedsporene identificeres, som det græsk-romerske3 

og jødisk-kristne4 (Schanz 2011: 11). Disses virkningsfelt henregnes til henholdsvis Euro-

pas sekulære (græsk-romerske) og religiøse inventar (jødisk-kristne) (Ibid.: 12). Sporenes 

sammensathed indskærper Schanz yderligere, hvilket i sig selv angiver det forandrings-

perspektiv, som dialogen med andre ideer afstedkommer. I en tid hvor de poststrukturali-

stiske/konstruktivistiske vinde blæser gennem humaniora, finder Schanz også plads til at 

betone det europæiskes ontologi: 

”det er hinsides enhver tvivl, at betegnelsen refererer til en række fænomener, in-

stitutioner, historiske begivenheder, forestillinger og ideer, der har familielighed 

og en egenart, der tilsammen danner en vis identitet” (Schanz 2011: 11). 

Det nærmere indhold af denne identitet finder vi et forsøg på at indkredse i Erik Lund, Mo-

gens Pihl og Johannes Sløks idehistoriske klassiker De europæiske ideers historie (1964). 

Her finder vi, i forlængelse af en udtalt bekymring over atomkapløb og datidens øst-vest-

splittelse, en refleksion over de to spors ændrede status. Den verdenspolitiske situation 

har med USA, Kina og Sovjet som nye ledende stormagter omkalfatret den europæiske 

magtposition. En ny indstilling til den omkringliggende verden, samt de europæiske stater 

imellem, er som resultat heraf blevet en tvungen fordring (Lund, Pihl & Sløk 1964: 360). 

Dette betyder for Europas vedkommende en ændret opgavebyrde, nemlig bistand, med 

rødder i de to hovedspor, til andre samfunds kulturelle og teknologiske udvikling. Europas 

opgave bliver altså af mere kulturel/teknologisk end storpolitisk art. Udviklingen af de to 

nævnte felter beskrives videre som et af det europæiskes særkender. Denne, navngivet 

”den europæiske aktivitet”, kommer til at stå for den bestandige stræben efter resultater 

og udforskning (Ibid.: 361). 
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I forlængelse heraf forsøger Lund, Pihl og Sløk at kondensere det nærmere indhold af 

”den europæiske tanke” (Ibid.). Denne tanke har gennem den europæiske kulturhistorie 

udviklet sig mod en emblematisk respekt for det enkelte menneskes rettigheder, værd 

og frie selvbestemmelse. Værdier, som ifølge forfatterne danner grundlag for, at men-

nesket vinder tilværelsen for sig og ikke blot udgør en komponent i et skaber- eller ideo-

logiværk (Ibid.). Netop denne tanke skal vi senere se problematiseret af Sørensen. Lund, 

Pihl og Sløks bekymring over Europas politisk svækkede position, nye opgavebyrde og 

sammensætning radikaliseres på oplysende vis i den tjekkiske-franske forfatter Milan 

Kunderas centraleuropæiske forlishistorie. Kundera søger (i lighed med Sørensen) kul-

turfaldets tilgrundliggende årsag ved at gå i dialog med Sigmund Freud samt værdisam-

menbrudsforfattere som Hermann Broch, Robert Musil, Kafka.5 I beskrivelserne søges 

en centraleuropæisk kultur hinsides ”efterkrigsmodernismen og tressermarxismen” 

(Goldbæk 1988: 6). Kundera mener, at denne svælges af det 20. århundredes politiske 

udvikling, hvorved ”Det nye Europa” fødes (Kundera 2012: 175). Fødslen beskrives som 

en succession af nederlag: først korrumperes Europas bankende hjerte, Tyskland, af den 

nazistiske syge, hvilket afstedkommer Anden Verdenskrigs amokløb. Krigen ender som 

et tofoldigt kompleks, idet Europa – her forstået som den centraleuropæiske kultur – på 

én og samme tid er befriet og besat, hvorom Kundera skriver: 

”Befrierne besatte Europa, og med ét blev forandringen tydelig: Europa som kort 

forinden (helt naturligt og uskyldigt) havde anset sin historie og kultur for at være 

et forbillede for hele verden, følte sin lidenhed. Nu var Amerika der, strålende og 

allestedsnærværende” (Kundera 2012: 175-6).

Foruden Amerikas mindre synlige ideologi-eksport indrulleres en række mindre småsta-

ter i sovjet-socialismen. ”Det nye Europa” tegner følgelig fronterne i to ideologimaskiners 

sammenstød. Den herved faldne centraleuropæiske kultur bliver i litteraturforskeren Hen-

ning Goldbæks fremstilling kondenseret til en I) vekselvirkning de mindre, forskelligartede 

lande imellem, samt II) en moderne krisebevidsthed, som for bestandig stiller spørgsmål 

til den europæiske identitet og oplysnings- og fremskridtstanken (Goldbæk 1988: 7). Kul-

turen stiller sig, som ideologikonformistisk modbillede, ”skeptisk, tvivlende og prøvende” 

over for den politiske udvikling og statskulturer, som tendentiøst glorificerer harmoni og 

totalitet. Helheden er fortsat efterstræbelsesværdig, dog med det afgørende forbehold, at 

den må forblive uden endemål, dvs. inkonklusiv (Ibid.). Der er følgelig tale om en kamp for 

det forskelligartede som, opslugt af ideologiens konformitet, opløses i en uproblematisk 

tilværelses ulidelige lethed6 (Ibid.: 8). Netop denne lethed, som ideologiens afproblemati-

sering af tilværelsen indebærer, samt ideen om det endemålsløse fællesskab, indgår som 

centrale komponenter i Sørensens faldstanke, hvilket vi i det følgende skal se nærmere på. 

Det europæiske synes, i forlængelse af ovenstående, at unddrage sig en entydig beskrivel-

se. Dog kan Schanz’ to hovedspor tænkes som arnested for ideen om et værdifællesskab, 
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der sætter det enkelte menneske, forskelligheden og den endemålsløse vekselvirkning 

over ideologiens lethedstotalitet. Et andet fællestræk er bevidstheden om, at noget har 

kilet sig ind i det europæiskes politiske og identitetsmæssige dominans og dermed har 

afstedkommet en ny måde at være europæer på, hvilket ligeledes bliver et centralt emne 

i Sørensens essay.   

sørensens faldne europa

Året forinden Sørensens færdiggørelse af Det faldne Europa, nemlig i 1957, har man i Rom, 

med underskrivelsen af aftalen om atomenergifællesskabet (Euratom) og det europæiske 

økonomiske fællesskab (EEC), udbygget det politiske Europa-samarbejde. Foruden har 

unionen bevæget sig fra økonomiforankret fredspræserverende foranstaltning mod vær-

dipolitisk fællesskab, som – i lighed med Lund, Pihl og Sløk – knyttes an til demokrati og 

menneskerettigheder (Dahl 2008: 1830). Europa præges i tiden ydermere internt af den 

ideologiske kamp kommunisme og kapitalisme imellem, hvilket vi sammen med konstitu-

tionsfasens videre implikationer skal se behandlet af Sørensen. 

Grundlaget for Det faldne Europas filosofiske udsigelse opbygges i Digtere og dæmo-

ner via de praktiske vurderinger og fortolkninger, som bevæger sig fra forskellige forfat-

terskaber – fra folkeviser over velfærdsstaten og til det europæiske. Forud for denne 

praktiske del af værket udreder den Filosofiske forudsætning bevæggrunden for diag-

nosticeringen af en fælleseuropæisk ”syge”, som i følgende danner ramme om Europa-

essayets indhold. 

Forudsætningen indledes med bemærkningen: ”Engang var alt i orden, nu er intet 

som det sig hør og bør. Dengang blev filosofferne universalister, nu bliver de underti-

den nihilister.”7 (Sørensen 2003: 7). Her tegnes konturerne af to adskilte perioder med 

divergerende grundstemthed og filosofisk erfaring. Universalisternes periode kende-

tegnes ved ønsket om, i alt-rummende og alt-forklarende filosofiske skaberværker, at 

fastholde oplevelsen af, ”at alt var såre godt”. Tilværelsens grundlæggende negativitet 

omtolkes altså til en positiv, med Milan Kunderas ord, ulidelig lethed. For Sørensen 

står Hegel som den sidste universalist8 og modbillede til det moderne decentraliserede 

værdibegreb (Ibid.: 7). Hegels afproblematiserende systemiske tænkning bliver opgør-

anledning for en gryende værdinihilisme, hvis fremvækst knyttes an til to af eftertidens 

centrale tænkere, nemlig Søren Kierkegaard og Karl Marx. Filosofien vender sig altså, 

ledt af disse, sig væk fra de monistiske forklaringsmodeller og mod den givne verdens 

tofoldige problematik: ”Kierkegaard gik ud fra det problematiske i personligheden, 

Marx fra det problematiske i samfundet” (Ibid.). Faldstankens – forstået som universa-

lismens værdisammenbrud og den problematiske verdens fødsel – funderes yderligere 

på Friedrich Nietzsches værdiomtolkning9 og bliver en afgørende præmis for Sørensens 

tænkning:
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”Nietzsche gennemskuede alle værdier som projektioner af menneskelige behov, 

som positive omfortolkninger af de negative menneskelige vilkår, som menne-

skene ikke havde mod til at acceptere. Hermed er alt vendt om, og Nietzsche talte 

derfor om en omvurdering af alle værdier” (Sørensen 2003: 8).  

Sørensen drager konsekvensen af synspunktet og konstaterer en nihilistiske værdirelati-

visme: ”Hvis der ikke gives absolutte værdier, gives der kun menneskelige vurderinger og 

fortolkninger” (Ibid.). Netop af denne grund ændres filosoffens virkefelt til:

 ”at finde kriterier for vurderingernes rigtighed eller – da de jo ikke kan være abso-

lut rigtige – for deres „saglighed“, og en passende genstand for hans vurderende 

blik bliver digterværket, hvori en menneskelig fortolkning er b10ragt til udtryk” 

(Ibid.: 8-9).    

Filosofien bliver følgelig en hermeneutisk praksis, som med udgangspunkt i digtervær-

kets udtryk – som her må forstås som en fortolkningsbaseret strukturering af det levede 

liv11 i en fortælling – kan søge at vurdere eller opstille kriterier for saglighed. Foruden at 

digteren og filosoffen sammenbindes i et skæbnefællesskab samt at værkets genstands-

felt udstykkes, søger Sørensen gennem saglighedsvurderingerne at undsige værdiernes 

lige-gyldighed.12 Vurderingerne kvalificeres uden at blive universelle. De, som imidlertid 

bekender sig til de udtjente universalistiske systemer, anser de nihilistiske standpunkter 

for at ”have indledt et intimt forhold til det absurde, for at være sygeligt og dekadent”13 

(Ibid.: 9). Denne sygelighed vender Sørensen imidlertid mod det universalistiske projekt, 

da han mener, at dets oprindelse kan spores i den manglende erkendelse af den problema-

tiske grundværen. Med andre ord er man nødsaget til at se diagnosen i øjnene, trods dens 

rædselsvækkende hæslighed, så kuren kan afstemmes herefter. Ovenstående filosofiske 

forudsætning løber som tanketråde hele værket igennem og bliver forståelsesbefordrende 

for det kommende afsnit. 

Vi skal nu se nærmere på Sørensens fortolkninger og vurderinger af det spirende EU-

samarbejde samt den europæiske kulturs videre kulturhistoriske linjer, der til sammen 

tegner Det faldne Europa. 

Sørensen indleder essayet med en, i lighed med Lund, Pihl og Sløks syn for Europas 

ændrede opgavebyrde, paradoksunderstregende sondring mellem europæisk kultur og 

politik: ”Europa har mistet sin stormagtsstilling, men den europæiske kultur er ved at un-

derlægge sig alverden” (Ibid.: 228). Sondringen danner ramme om essayet, da adskillel-

sen af politik og kultur, og disses mere eller mindre antagonistiske relation, identificeres 

som symptom på den europæiske syge, han benævner nihilisme. Først skal vi dog kaste et 

nærmere blik på kampen i Europa mellem de befriende og besættende statsformer, den 

liberale konkurrencestat og den kommunistiske, som i Sørensens vurdering ender med en 

afvisning af begge. 
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Konkurrencestaten baserer sig på den forudsætning, at det sociale traume – forstået som 

bruddet med universalismen – er en produktiv kraft, hvorfor mennesket som et kæmpende 

individ forløser sin eksistens (Ibid.: 217). Kampen kan imidlertid slå om i rendyrket over-

levelseskamp, hvorfor energien man ideelt set, til hele samfundets nytte, skulle bruge 

på personlighedsudvikling, forspildes med det resultat, at individet indskrænkes og pas-

siviseres. Det kommunistiske bygger derimod på den, ifølge Sørensen rigtige antagelse, 

at det sociale traume ligger beslag på menneskets selvudfoldelse. Traumet afvikles her 

synkront med det kapitalistiske samfund og realiseringen af det klasseløse: 

”Begge teorier er naturligvis forkerte, omtolkninger, hvis formål er at fremstille det, 

som er i de herskendes interesse, som om det også var til flertallets gavn. Står det 

fast, at traumerne er værdifulde, kan status quo bevares – og står det fast at alle 

traumer er fjærnet, har mennesket pligt til at være tilfredse” (Ibid.: 218). 

Sørensen ønsker en stadievis14 og personlighedsudviklende soning med traumet som gen-

nem processen vinder eksistens egentlighed og sammenhæng for individet. De beskrevne 

statsformer må affejes, idet de gennem enten værdsættelse eller emancipatorisk omstyrt-

ning søger at afproblematisere traumet og herved neutralisere de givtige stadieprocesser. 

En bæredygtig afproblematisering lader sig imidlertid heller ikke gøre, idet traumet ikke 

opstår som en afvigelse mellem det forgængelige og uforgængelige, men derimod indskri-

ver i selve eksistensen. I den henseende anvendes et udtryk fra den tyske filosof Martin 

Heideggers Sein und Zeit (1927), nemlig Sein zum Tode15 (Ibid.: 205). Dette betyder, at 

mennesket er kastet ind i tilværelsen uden mulighed for at unddrage sig hverken traumet, 

den vedvarende eksistensfortolkning eller udleveretheden til døden. Den fortolkning, der 

i værket er selve eksistensen, når aldrig et lykkeligt afrundet stade. For selv hvis et menne-

ske skulle formå at gennem-tolke alt, ville det i sin post-faldne sammensathed fortsat rum-

me forskelligartede tolkninger (Ibid.: 210). Statens funktion bliver følgelig ikke at hjælpe til 

en affejende aproblematisering af det selv, som traumet har indskrevet sig i, men at være 

rammen om bearbejdelsen af det. En sådan organiseringsform findes i velfærdsstaten. 

Betoningen af dennes fordelagtighed kunne videre læses som et skandinavisk perspek-

tivbidrag, i en tid hvor Europa netop, jvf. Kundera, var tofoldigt besat af magter, som har 

de to kritiserede statsformer som deres fortrukne. Velfærdsstatens værdi beskrives som 

en kollektiv bearbejdelse af det sociale traume, idet individet oplever den statsligt for-

anstaltede sociale sikkerhed som frirum til dyrkelse af den individuelle personligheds 

soningsproces. Forskelle på nærværende og tidligere beskrevne stater understreges dog 

yderligere ved, at denne ikke i sig selv er målet, men middel for den enkelte (Ibid.: 227). 

Europa er ikke alene karakteriseret ved den indre splidagtighed, men ved en række ka-

rakteristika, som adskiller kulturen fra den omkringliggende verdens. I denne henseende 

lader Sørensen sin europæiske kulturkonception fremtræde i dialektisk relation til, hvad 

man ville kunne kalde den Anden.16 
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Faldstanken indtager positionen, som det afgørende skred i den fælleseuropæiske ånds-

historie. Faldet fra en forlods given meningsuniversalitet ansporer behovet for at søge 

mening og erkendelse: ”Sålænge alt væsentligt er givet på forhånd, kan der ikke opdages 

væsentligt nyt” (Ibid.: 205-6). Udspaltningen bliver følgelig forudsætningen for de viden-

skabelige landevindinger og sociale fremskridt, men ansporer ydermere en opmærksom-

hed på forskelle som tidligere kunne hengemmes. Kulturhistorisk henføres oprindelsen 

til bruddet på den katolske kirkes middelalderlige magtposition, hvilket betød, at man ”i 

Europa [historisk har] haft ringere sans for fællesskabet end i andre kulturområder og væ-

ret mere opmærksomme på forskelle end på ligheder” (Ibid.: 228). Forskelsbevidstheden 

udvikles op gennem historien med to forskelligartede udfald: enten en intensiveret selv-

omsluttende nationalisme eller større opmærksomhed og påskønnelse af de forskellige 

egenarter (Ibid.: 228-9). 

Den europæiske kunst præges også af den skærpede forskelsopmærksomhed. Sørensen 

beskriver denne som særligt realistisk, hvilket indebærer et særligt syn for ”det ejendom-

melige”, her at forstå naturens varierede fremtrædelse og det enkelte menneske (Ibid.: 

229). Synspunktet udbygges med en beskrivelse af den europæiske videnskab, som ud-

mærker sig ved ”en større åbenhed over for omverdenen og i evnen til bestandig at opdage 

kendsgerninger, som ikke passer ind i det gældende verdensbillede” (Ibid.). Her indføres 

den Anden som modbillede, idet den omkringliggende verden beskrives som kulturer hvor 

man søger at bekræfte det bestående og herved ” undgå at opdage nyt” (Ibid.). 

Modstillingen mellem Europa og den Anden udbygges i Sørensens kulturtype-beskri-

velser. Her diskuteres to syn på kultur, nemlig som noget der skabes eller vaner der re-

produceres. Synspunkterne syntetiseres, idet han bemærker: ”kultur må betragtes som 

en historisk proces, som en konflikt mellem gammelt og nyt”, hvorfor der afgrænses to 

forskellige kulturtyper. Den skabende/dynamiske kultur, hvor processer forløber hastigt 

og med en vis voldsomhed, og den skabte/statiske kultur, hvor udviklingen er så træg, at 

kulturen antager form af vaner. Europa placeres, i lighed med Lund, Pihl og Sløks euro-

pæiske aktivitet, her i det dynamiske kulturfelt: ”den europæiske [kultur er] – indtil det 

moderne sammenstød mellem øst og vest – ene om at stå i den første gruppe” (Ibid.). Som 

legemliggørelse af dette europæiske særkende står Faust-skikkelsen17: ”europæeren frem 

for alle andre” (Ibid.). Identificeringen med Faust bliver en kommentar til den europæiske 

aktivitets udviklings- og erkendelsestrangs mulige katastrofe, som rummes i det poten-

tielle tab af etik eller frembringelsernes kontrolovertag. 

Faldstanken henføres videre, via syndefaldsmyten, til det jødisk-kristne kulturspors my-

tefællesskab. Det europæiske menneske lærer her ”at kende forskel” og afgrænses yder-

ligere fra den Anden, idet syndefaldet ”ingen fundamental rolle spiller i andre kulturers 

livstolkning” (Ibid.: 230). Myten videreføres til et samfundsmæssigt plan, hvor betydninger 

bliver bruddet med det givne fællesskab og herved også den givne relation til medmenne-

skene. Tilmed betyder faldet, for individet, en spaltning mellem følelse og intellekt samt en 

higen efter en entydig samhørighed trods viden om dennes umulighed (Ibid.). 
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Sørensens beskrivelse af den Europa-kendetegnende forskelsopmærksomhed rummer, 

foruden billedet af den dialektiske Anden, kimen til et fælleseuropæisk grundlag, idet den 

særlige opmærksomhed potentielt danner et myteforankret erfaringsfællesskab som, i 

lighed med Kunderas centraleuropæiske vision, må finde værd i åbenhed og udbytterig 

dyrkelse af forskelle. 

De videre konsekvenser af faldet anskueliggøres med reference til den østrigske forfat-

ter og filosof Hermann Broch. Denne beskriver den europæiske værdiopløsning som en 

spaltning i sideforordnede og autonome værdisystemer. Iblandt disse opstår et værdihie-

rarki, hvori kunst, religion og lignende åndsværdier udgør bund, hvorimod de køligere, 

rationelle discipliner som naturvidenskab og økonomi udgør toppen. Menneskenes egen 

værdihierarkiske placering følger professionen og herved beskrevne mønster (Ibid.: 231). 

Felterne oplever et simultant udviklingsbrud ved Første Verdenskrig. I denne falder det 

tyske, det osmanniske, det østrig-ungarske og det russiske zarrige, hvilket aftvinger en 

grundliggende omstrukturering af det europapolitiske landskab og bearbejdning af det 

desillusionerende krigstraume. Værdifelternes udvikling går imidlertid i retning af en 

skærpet afgrænsning i forhold til hinanden. Dette betyder en intensiveret grad af selv-

tilstrækkelighed og abstraktion i de enkelte felter. I kunsten opstår eksempelvis de selv-

omsluttende/omverdens negerende æsteticistiske bevægelser og den subjektive moder-

nisme.18 Det berømte diktum l’art pour l’art19 blev i denne forbindelse en kondensering af 

ønsket om afgrænsning og negation af de andre værdifelter. Den skærpede grænsedrag-

ning placerer værdifelterne i et forhold til hinanden, der mere og mere antager konfliktka-

rakter, hvilken videre forplanter sig til ”det enkelte menneske” (Ibid.: 233). Systemernes 

hierarkiske konstitution har, da de politisk-økonomiske værdier placeres øverst, yderli-

gere den konsekvens for mennesket, at ”trangen til at opnå økonomisk sikkerhed ligefrem 

bliver „menneskets dybeste trang“ og forretningsmandsmoralen bliver samfundsmoral” 

(Ibid.). Spørgsmålet om samfundets moral leder naturligt frem til behandlingen af dets 

forvaltere, nemlig politikerne og senere åndsarbejderen. 

Politikerens format er, på utilitaristisk vis, proportionelt med disses evne til at hand-

le efter, hvad der på lang sigt tjener den største helhed. I denne henseende anvender 

Sørensen det middelalderlige skolastiks skalaensis, hvilket vil sige den trinvist større 

sammenhængsplacering: nation, Europa, verden. Hensynet til den europæiske sam-

menhæng bliver følgelig hævdet frem for de nationale interesser. Idealet er dog vanske-

ligt at efterleve. Det forkerte gennemføres ofte trods dettes unødvendighed, hvor det 

nødvendige tidligst gennemføres, når det er ved at være for sent (tænk i vor tid blot på 

klimaproblemet!). Her fremdrages den europæiske samling som eksempel på det nød-

vendige som først tager form i katastrofens asker. Sørensen hentyder på dette sted til 

Anden Verdenskrigs betydning for det senere europæiske samarbejde. Samlingen blev 

dog iværksat af økonomiske fagmænd, hvilket har intensiveret den interne europæiske 

splidagtighed, idet egoistisk-nationale økonomiske og politiske interesser bliver domi-

nerende. 
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Sørensen fremhæver i denne henseende en række samtidige eksempler fra Europa-de-

batten. Den danske litteraturhistoriker Henning Fenger citeres for sit indlæg i Vindrosen20: 

”det stolte misrøgtede Frankrig, der denne gang som i 1789 taler menneskehedens sag” 

(Ibid.: 235). Mod dette indvender Sørensen: ”at det stolte Frankrig stadig er tilbøjeligt til 

at forveksle menneskeheden med Frankrig” (Ibid.). Ønsket om at udbrede egne interesser/

værdier dækkes altså af vidtløftige visioner for Europas fælles bedste: ”Den sameuropæi-

ske inspiration udgår ikke fra en ny europæisk fællesfølelse og gensidig forståelse, sna-

rere fra et fælles forfængeligt ønske om at genvinde den tabte stormagtsstilling” (Ibid.) De 

egoistiske og nationale interesser overkommes dog i det øjeblik, at de i egeninteresse er 

nødsaget til at begrænse sig selv, hvilket det europæiske samarbejde ideelt kunne danne 

rammen om. Vejen til den positive forbedring kan følgelig baseres på et negativt grundlag, 

hvilket også skal gælde for den æstetiske produktion. Med beskrivelsen af det europæi-

ske samarbejdes økonomi-politiske grundlag og de autonome værdisystemers forstær-

kede adskillelse placeres kunstneres i en grundlæggende politisk – ikke-kulturel – æra, 

hvor denne må søge en ny placering og berettigelse. Inden behandlingen af nyplaceringen 

skal vi rette blikket mod Sørensens beskrivelse af kunstens fælleseuropæiske politiserede 

vilkår. 

Tidens kunst samles under fællesbetegnelsen nihilisme og karakteriseres af en udpræ-

get undergangsstemning (Ibid.: 232). Den skønne og uproblematiske forbindelse menne-

ske og omverden imellem er efter det centrale værdifald udtjent som mulighed. Kunsten 

kan dog ved afdækningen af sit eget negative ophav erfare en ny etisk inspiration. Tan-

ken anskueliggøres bedst ved et af Sørensens indledende eksempler. Her beskrives en 

ung poets forhold til en kvinde, som han forlader, da manglen/længslen vil befordre den 

æstetiske produktion. Senere trænger de etiske overvejelser af beslutningen sig dog på og 

bliver en ny inspirationskilde: 

”Den radikale gennemskuelse af det u-etiske synes at kunne føre til en ny etisk in-

spiration, den absolutte spaltning synes at vise ned til en dybere samhørighed. Det 

rigtige antal minusser kan i det lange løb fremkalde et enkelt plus – dette er formlen 

for den moderne europæiske „overgangstid“, ikke blot i kunsten” (Ibid.: 233). 

Den etiske overvejelse og erkendelsen af en europæisk samhørighed næres altså af tidli-

gere tiders negative – men også produktive – begivenheder/grundlag. I forlængelse heraf 

finder, hvem Sørensen kalder, åndsarbejderen sin placering. Denne er forpligtet til at være 

u-interesseret21, hvilket vil sige befriet fra – i lighed med politikeren – snævre interesser 

og engageret modstander af sådanne (Ibid.: 236). Ydermere må denne ”arbejde henimod 

en mindre splittet tidsalder, som ville udfylde den kløft der nu er mellem politik og kul-

tur” (Ibid.: 237). Universalismens fald, opsplitningen i de autonome værdisystemer og den 

økonomipolitiske indretning indvarsler altså en svækkelse af kulturen som politisk beslut-

ningsgrundlag. 
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Sørensen betoner dog, at den europæiske unions grundlag ikke kunne være andet end 

økonomisk, idet faldet har opbrudt kulturenheden. En fælleseuropæisk bevidsthed kan 

dog ikke funderes på politisk grund alene: ”den skabes alene af de skabende” (Ibid.: 238). 

Skabelsen indebærer sønderbrydelsen af de hidtidige grænser som har defineret det euro-

pæiske, ved at modvirke provinsialisme og storhedsvanvid, som har præget henholdsvis 

de små og store nationer (Ibid.). De grundliggende vilkår for at være europæere har i Sø-

rensens perspektiv ændret sig i en sådan grad, at man nu, for at være en god europæer, 

er nødsaget til at være ”mere end europæer, thi hvad der hidtil har været godt europæisk 

formår ikke at bære et godt europæisk fællesskab” (Ibid.). Her indskærper han, at man må 

være parat ”til at miste sig selv [for at kunne] vinde sig selv” (Ibid.). Den fælleseuropæiske 

bevidsthed afhænger følgelig af de snævre nationale interessers overvindelse, et intensi-

veret samarbejde, samt åndsarbejderens skabelse af en dybere samhørighed. Projektet 

står og falder hos Sørensens med de kommende generationer af europæere, som må fore-

tage soningen af den faldne Europa.

Sammenfattende tegner Sørensens europakonception, næret af indsigter fra Marx, 

Nietzsche og Kierkegaard, de idehistoriske konturer af et fælleseuropæisk værdifælles-

skabs fald. Den heraf kommende værdirelativitet barsler foruden en skærpet forskelsop-

mærksomhed, den faustianske europæers ønske om bestandigt at vinde nye erkendelser 

og udfordre eget verdensbillede. Disse karakteristika befæster i Sørensens fremstil-

ling den dynamiske europæiske kultur samt stiller den i modsætning til den træge og 

selvbekræftelsessøgende Anden. I essayets grundlagshistoriske vurdering rammesæt-

tes samtidseuropas ideologiske strid mellem de befriende og besættende statsformer 

yderligere. Statsformernes utilstrækkelighed blottes i den, med Kunderas ord, ulidelige 

lethed i omgangen med den problematiske eksistens, som faldet har indvarslet. Alter-

nativet til disse bliver den skandinaviske velfærdsmodel, som ikke afproblematiserer 

traumet, men sikrer hver enkelte muligheden for at arbejde på den stadiemæssige ek-

sistenssoning. Videre end den enkelte har de autonome værdisystemers spaltning, her-

under kampen mellem kultur og politik, endt i et værdihierarki, hvor samfundsmoralen 

og beslutningsgrundlaget er økonomi- og politikdomineret. Denne organisering har in-

tensiveret den indre splidagtighed, idet den snævre egennytte står højest. Sørensens 

forhåbning er, at den europæiske udvikling vil følge digteren som af mange minusser 

danner et plus. Netop den engagerede åndsarbejder indtager en særlig plads, idet denne 

skal bryde de snævre interessegrænser, som blokerer for dannelsen af en fælleseuropæ-

isk bevidsthed. En sådan bevidsthed er udgangspunktet for et europæisk samarbejde, 

der vægter det endemålsløse, eksistensudviklende og fredsskabende dialogisk samliv. 

Beskrivelsen bliver altså, foruden en vurdering af Europas kulturhistorie og politiske 

samarbejde, det idemæssige grundlag for, samt udførslen af, Sørensens eget intellek-

tuelle virke, hvorved han indskriver sig i en europæisk tradition for grænsebrydende 

engageret åndsarbejde.  
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fælleshermeneutik – en romantisk oplyst humanisme

Kaster vi et blik på Europa i dag vil de fleste nok nikke billigende, skulle man hævde, at 

scenariet ser lidet muntert ud. Udfordringer tæller blandt andre en økonomibaseret po-

larisering mellem Nord- og Sydeuropa, folkeleden ved det teknokratiske Bruxelles, høj-

repopulismens/isolationismens opblomstring, håndteringen af hidtil usete emigrations-

bølger samt den verdensøkonomiske mistillid til Eurozonen, som forhaler et bæredygtigt 

opsving. Opregningen antager med andre ord krisens karakteristika. Ser vi imidlertid på 

substantivet krises etymologi,22 bliver vi snart klar over, at ordet brugt i den medicinske 

latin om en sygdoms vendepunkt, stammer fra det græske krisis og krinein.23 Betydningen 

kunne passende læses en sproginhærent påmindelse om krisen som anledning til en, i 

bedste fald, styrkende institutionel/kulturel grundlagsrefleksion. Villy Sørensen tilbyder 

i denne henseende ikke applicerbare universalmodeller, men flere, for vor tid, perspektiv-

rige deltolkninger og vurderinger. 

Sørensens beskrivelse af EU’s konstitutionsgrundlag indkredser det forhold, at samarbej-

det, grundet sin økonomibaserede fødsel, i krisens nuværende stund oplever vanskelighe-

der ved at bevæge sig på andre niveauer end blot det økonomiske. Forholdet viser sig dog 

på ironisk vis at blive en hæmsko for selv samme økonomi: Befolkningernes transnationale 

solidaritetsbevidsthed følger ikke den omsiggribende økonomiske krisehåndtering, hvorfor 

egennytten kommer til at stå over det dybere sammenhold. Stridighederne, eksempelvis 

Nord- og Sydeuropa imellem, krystalliserer denne bevidsthedsmæssige og politisk-økono-

miske adskilthed, som svøber det fortsatte samarbejde i en vis overlevelsesusikkerhed. 

Netop usikkerheden bliver som næste led i reaktionskæden en anstødssten for de finansielle 

markeder, der lægger beslag på deres tiltro til den europæiske økonomi, som af blandt an-

det denne grund oplever fraværet af opadgående vækstkurver. Økonomiens og det politiske 

projekts sundhed og stabilitet er herved afhængig af en transnational befolkningsmæssig 

Europa-solidarisk velvilje. Den således kollektiviserede ansvarsbyrde kunne åbne et sce-

narium, som i Sørensens beskrivelse peger frem mod et videre udbygget samarbejde: Den 

snævre nationale interesse påbyder, af egen interesse, sin egen død samt opdyrkningen af 

befolkningernes bevidsthedsmæssige solidaritet, som stabilisering af Europa. Denne udvik-

ling danner tilmed et større handlerum for Sørensens idealpolitiker, som forsøger at realisere 

det største og mest udsigtsrige gode. 

Lignede synspunkter lanceres af en af den nuværende Europadebats mest aktive stem-

mer, nemlig den tyske filosof Jürgen Habermas. Denne fremhæver uddybende en øget 

demokratisering af EU’s politiske struktur og en mediehjulpet befolkningsengagerende 

offentlighedssfære, som væsentlige komponenter i denne solidariske bevidsthedsdannel-

se. Netop dette skal afværge at EU skal ”gå til grunde som følge af en overflod af lunkne 

europæere” (Habermas 2012: 27).24 Habermas bliver med sin proeuropæiske tænkning 

et eksempel25 på Sørensens beskrivelse af den engagerede åndsarbejder, som søger at 

anvise samhørighedens grundlag. 
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Den fælles bevidsthedsskabelse må, for Sørensen, tage udgangspunkt i Fausts faldne 

mangfoldigheds-Europa: et Europa, som kendetegnes ved den centrale værdiopløsning, 

der spalter synet i forskelle og driver udviklingens stræben frem. Dette danner et fælles-

europæisk erfaringsgrundlag, hvorpå en bevidsthed/solidaritet kunne bygges. Tankens 

videre formulering finder vi i Habermas’ og den franske filosofkollega Jacques Derridas i 

fællesappel:

”At present it [en europæisk offentlighed] can arise only from the disquieting per-

ception of perplexity. But it well can emerge from the difficulties of a situation into 

which we Europeans have been cast. And it must articulate itself from out of the 

wild cacophony of a multi-vocal public sphere” (Habermas & Derrida 2003: 293).

Splidagtigheden bliver rammen om et fællesskab, der finder broget enhed i en polyfonisk 

fælleseuropæisk offentlighedssfære. Faldet søges således ikke afproblematiseret, men 

diskuteret og kollektivt løftet, med en sonende balance som mål.

I en tid, hvor der strides om Sørensens kulturpolitiske ståsted,26 kan hans europakon-

ception tjene som påmindelse om et bredt engageret udsyn, hvilket kan anskueliggøres 

med et citat fra litteraturprofessor Per Øhrgaard:

”Først når det rationelle og det irrationelle kan tænkes sammen ud fra en oplevelse 

af, at de er uløseligt forbundet, kan det humane realiseres – som en romantisk 

oplyst humanisme, som Villy Sørensen bekendte sig til, da han i 1974 modtog den 

tyske Henrik-Steffens-pris.” (Øhrgaard 2001). 

Realiseringen af det humane Europa kunne i lighed hermed siges at forudsætte sammen-

tænkningen af I) det rationelle EU/græsk-romerske kulturspor og det, ikke i negativ for-

stand, II) irrationelle Europa/jødisk-kristne ditto. 

Den romantiske soning mellem det faldsfødte problematiske subjekt og den kontingen-

te27 verden, samt skabelsen af den fælles samhørighed, må videre forankres i en oplyst 

fortolknings- og vurderingsbaseret europæisk dannelseshorisont, som på humanistisk 

vis vægter den enkeltes eksistens. Europa bliver i denne forstand, i lighed med Kunderas 

sunkne Centraleuropa, et mangfoldigt og kritisk-bevidst hermeneutisk fællesskab, hvor 

den fælles erfaring ”only [are] candidates for self-conscious appropriation; without such 

a self-conscious act they cannot attain the power to shape our identity [den europæiske]” 

(Habermas & Derrida 2003:295). Sørensens romantisk oplyste humanisme fødes følgelig, 

hvor det selv-bevidst skabende engagement afviser værdinihilismens lige-gyldighed og 

bringer EU til møde med Europa.  
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7 1957 
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introduction

Several researchers have discussed non-governmental actors’ increasing influence on the 

environmental governance of the Baltic Sea region (BSR), and how these actors have in-

creased in number and diversity (see e.g. Kapaciauskaite 2011; VanDeveer 2011). When 

there is evidence in various societies that political participation has decreased, someti-

mes together with faith in politicians, involving more actors has become a way to deal with 

this (McLaverty 2011). It has become more common to talk about governance to mark how 

actors other than governments influence decision-making. Yet the existence of complex 

networks of relationships does not ultimately guarantee effective policy outcomes (Van-

Deveer 2011:53). As these relationships are important in creating the shape of governance, 

they deserve more empirical and theoretical attention (ibid.). This paper focuses on Baltic 

Sea 20202, an independent Swedish foundation established in 2005 by the financier Björn 

Carlson with a donation of SEK 500 million (≈ EUR 57 million). The objective is to achieve 

improvement in the Baltic Sea environment before 2020, when the money is expected to 

have been used. The foundation funds innovative research and gives priority to three are-

as in the BSR: fishing, eutrophication and the living coast. The purpose of this research is 

to focus on Baltic Sea 2020’s cooperation with various actors regarding the foundation’s 

eutrophication projects. These projects are interesting, as they clearly connect different 

actors: Baltic Sea 2020’s work with or towards scientists, politicians, farmers and civil 

society. Since the foundation also cooperates with other countries and the EU regarding 

these projects, a transnational dimension is explored. Eutrophication is also interesting 

as the media often highlight this topic in discussion of environmental problems in the BSR 

(Jönsson 2011). Two questions are analysed: 

– How is the foundation working in relation to different actors regarding the  

    issue of eutrophication?

– Why is the cooperation managed as it is?

The material consists of documents published on Baltic Sea 2020’s website: project de-

scriptions, the TV documentary ”Dirty Waters”, press releases, a policy paper and reports. 

First, the foundation’s work with regard to different actors concerning their eutrophication 

projects is described, while the next section relates these findings to research concerning 

environmental governance in the BSR and to other relevant political and historical factors.

The foundation’s work with regard to different actors concerning the issue of eutrophication

Baltic Sea 2020’s main target regarding eutrophication is to reduce the leaching of nutri-

ents from agriculture. It is concluded on the website that one of the challenges presented 

by intensive meat production is that large quantities of nitrogen and phosphorus are po-

orly managed and leach to nearby waterways, and eventually to the Baltic Sea. This exa-
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cerbates the eutrophication problem and contributes to making the Baltic Sea one of the 

most polluted seas in the world. Furthermore, it is said that historically, manure was used 

as a cheap and effective fertilizer for farms’ crop production, but the natural recirculation 

of nutrients has now been broken, as agriculture now often specialises in either crop or 

livestock production. On livestock farms, manure has become a waste product. The focus 

of this paper is on four projects: the intensive pig production programme, a project to 

create a demonstration plant for pig manure, a project to build ditches to trap phosphorus 

in agriculture and, finally, the part of the Baltic Sea media project that deals with eutrophi-

cation. There are two more ongoing eutrophication projects: “To see the small things is 

to understand the big picture – Microbial populations in the Baltic Sea” and “Thiamine 

deficiency in mussels and eider in the Baltic Sea - cause studies”.3 However, the focus will 

not be on these projects, as there is little project material available and they are research 

projects that appear to be conducted by Swedish scientists alone, while this paper aims to 

study the foundation’s cooperation with other actors. 

  

intensive pig production programme  
(ipp programme) 2010-2020

The program aims to identify and promote the best available technologies for manure tre-

atment, which include using pig manure as a substrate for biogasification, the separation 

of manure and the application of best practices for storing and spreading manure (Pro-

spect Baltic Sea 2020:3). Lotta Samuelsson from Baltic Sea 2020 is the project leader. Se-

veral reports in English have been produced for this programme; three by Henning Lyngsø 

Foged,4 at that time a consultant at the Innovation Centre for Bioenergy and Environmental 

Technology (CBMI) and later at the Agro Business Park. Foged has an MSc in agriculture. 

One report, “Best Available Technologies for Manure Treatment – for Intensive Rearing 

of Pigs in Baltic Sea Region EU Member States” (Foged 2010a), has been translated into 

Russian (Foged 2010 Russian). This report contains notes from a roundtable discussion 

that took place at the Royal Academy of Sciences in Stockholm in September 2009 (Foged 

2010a). The organisers were Baltic Sea 2020 and CMBI. Participants were the Danish Soci-

ety for Nature Conservation, MTT Agrifood Research Finland, Ulbroka (Latvian institute for 

mechanisation), the Lithuanian Water Management Institute, the Lithuanian Environment 

Protection Agency (Head of Division for pollution), the Swedish Environmental Protection 

Agency, and the Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (ibid. 

90). 

The two other reports by Foged are “Cost Effective Phosphorus Management Measu-

res – To reduce leaching from intensive rearing of stock” (Foged 2010b) and “Phosphorus 

Indices – Status, relevance and requirements for a wider use as efficient phosphorus ma-

nagement measures in the Baltic Sea region” (Foged 2011a). Baltic Sea 2020 organised a 
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roundtable discussion in Stockholm in 20 January 2011 (ibid.), gathering representatives 

from research, the authorities, NGOs and farm advisory services, and covering the coun-

tries in the BSR with experience from P Indices5 (Denmark, Finland, Germany, Norway and 

Sweden). Polish representatives were invited as observers, due to the substantial diffuse 

load of phosphorus to the Baltic Sea originating from Polish agriculture (ibid. 8). Participa-

ting from Denmark were Agro Business Park, the Danish Society for Nature Conservation 

and the University of Aarhus (the National Environment Research Institute). Participating 

from Germany was Verband für Agrarforschung und Bildung Thüringen e.V. Participating 

from Norway was Bioforsk. Participating from Finland were the Finnish Environment Ad-

ministration and MTK (the Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners). 

Participating from Poland was the Institute for Soil Science and Plant Cultivation. Partici-

pating from Sweden were the Swedish Environment Protection Agency, the Swedish Board 

of Agriculture, the Swedish Rural Economy and Agricultural Society (Uppsala) and the 

Swedish University of Agricultural Science (ibid. 18). Baltic Sea 2020 was recommended by 

roundtable participants to establish a forum for Baltic cooperation on the development of 

efficient P Indices (that are widely accepted by farmers and authorities) (Foged 2011a:5f). 

It was emphasised that researchers, farmers, advisers and regulators are key players and 

should participate in such a forum in order to ensure that all interests are considered. The 

(national, international) role of the authorities is expected to be indirect. Another report 

produced within the IPP programme is “Best Available Technologies for Pig Manure Biogas 

Plants in the Baltic Sea Region” (Frandsen et al. 2011). This report was written by experts 

from four institutions: MTT Agrifood Research Finland, Agro Business Park, AgroTech – 

Institute of Agri Technology and Food Innovation Denmark, and the Swedish Institute of 

Agricultural and Environmental Engineering. Apart from the more technical elements, 

there is an analysis of the national framework conditions in which relevant EU legislation, 

action plans and projects are discussed. 

A Swedish report produced in June 2009 is entitled ”Analys av industriell köttproduk-

tion i Östersjöområdet” [Analysis of industrial meat production in the Baltic Sea region] 

(Meat production report Baltic Sea 2020). In this report, it is stated that information on 

the strength and mode of functioning of the IPPC Directive (Integrated Pollution Preven-

tion and Control – now the Industrial Emissions Directive/IED) will be collected internally 

in order to see whether it will be useful when arguing for a change in meat production 

management. This is discussed in a later Baltic Sea 2020 report (Foged 2010a:35f). Seve-

ral stakeholders were interviewed or received a questionnaire: the EU Commission, civil 

servant responsible for elaboration and implementation of the Directive; the IPPC Tech-

nical Working Group; national authorities responsible for the national implementation of 

the Directive; and national and regional authorities monitoring installations’ compliance 

with the Directive (ibid. 84-87). Baltic Sea 2020 has created a policy paper – “Best Avai-

lable Technologies to Reduce Nutrients Leaching to the Baltic Sea – Turning Pig manure 

from Waste to Asset” – that relies on the scientific practices discovered during projects 
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under the IPP programme referred to in earlier sections (Policy Paper Baltic Sea 2020). 

Their policy work focuses mainly on influencing the EU’s IED (ibid. 2). In the policy report, 

benefits for the environment and for various players (farmers, biogas companies/techno-

logy suppliers and society/consumers) are mentioned (ibid. 4). It is stated on the website 

that findings regarding the IPP programme are communicated to EU’s DG Environment (the 

Directorate-General for the Environment within the European Commission) and the IED Bu-

reau, so as to improve environmental regulations for intensive pig and poultry production 

with regard to the EU’s IED. Findings are also forwarded to regulators, responsible autho-

rities and the pig industry.

demonstration plant for pig manure 2011-2020

“Demonstration plant for pig manure based biogas production” is a project within the IPP 

programme. The project leader is Lotta Samuelson. The plant will probably be built in Po-

land (Prospect Baltic Sea 2020:2). It is stated that this manure treatment can help to imple-

ment several EU Directives: the EU Nitrates Directive, the EU Water Framework Directive, 

the EU IED and the EU Directive for Renewable Energy. It is also stated that it will help to 

achieve other goals: the EU Climate Policy, the EU Baltic Sea Strategy and HELCOM’s Baltic 

Sea Action Plan (ibid.). Visitor facilities will be established and “Environmental and econo-

mic performance should be monitored, evaluated and communicated to relevant stakehol-

ders” (ibid.). Furthermore, it is stated that the plant will preferably be cooperatively owned 

by farmers, the energy sector and the authorities (ibid. 4). The start-up and construction 

phase is scheduled to begin in around 2013-2014.

the ditch project 2009-2013

The project is part of the IPP programme and the aim is to trap phosphorus from agri-

culture by creating ditches and ditch filters. The project leader is Sam Ekstrand from IVL 

Swedish Environmental Research Institute. IVL is an independent, non-profit research in-

stitute that is owned by the Swedish government and Swedish industry. The only project 

material available in English is a press release: “Research project will reduce eutrophica-

tion in the Baltic Sea” (Press release Baltic Sea 2020b). There is a press release in Swedish 

with a similar title (Press release Baltic Sea 2020c). A report has been created: ”Dikesfilter 

och dikesdammar. Slutrapport Fas 1” [Ditch filters and ditch dams. Final report Phase 1] 

(Ekstrand et al. 2011). This is mostly a technical report, but several communication activi-

ties are also mentioned, such as recurrent meetings with the Swedish Environmental Pro-

tection Agency, the Swedish Board of Agriculture, Swedish county administrative boards 

and a number of interested municipalities (ibid. 64). The project was presented at the EU’s 
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Council of Ministers on the Baltic Sea 2009-09-17. A presentation and agriculture work-

shop were held in Riga in November 2009. Furthermore, in July 2009, there was a report 

about the project in “Aktuellt”, a news programme on the Swedish public service broad-

casting channel. There was also a seminar for journalists held in August 2009 at the Royal 

Swedish Academy of Sciences (ibid.). There have been several articles about the project in 

the Swedish Farmers’ Business Journal called ATL (News article ATL 2009; News article ATL 

2010). On the website it is stated that during phase two, which started in the end of 2011, 

the technology will be evaluated and demonstrated in Poland and the Baltic States, where 

the soil and farming conditions are different to those in Sweden. 

Baltic Sea 2020 also cooperates internationally on its eutrophication projects. It is 

stated on the website that they work closely with such players as the intergovernmental 

organisation HELCOM, EU Baltic Sea Regional Strategy, and Baltic Manure, an EU-funded 

project connected to MTT Agrifood Research Finland and Agro Business Park. The aim is 

to change the perception of manure from waste to a resource, while also identifying busi-

ness opportunities using the right manure handling technologies and policy framework. 

Another partner is Baltic Compass, an EU-funded project that aims to find ways for the 

agricultural sector to produce the food required by the region’s inhabitants, while also 

preserving the maritime ecosystem. Baltic Deal is another partner that gathers farmers 

and farmers’ advisory organisations in the Baltic region. Regarding the IPP programme, 

the foundation also cooperates with Polish authorities, Swedish Biogas International and 

the Nordic Investment Bank.

the baltic sea media project 2007-2017

The aim of the project is to create awareness and a broad commitment regarding both 

the threats and opportunities that the sea is facing. The project leaders are the filmma-

ker and journalist Folke Rydén and the photographer Mattias Klum. The project has its 

own website in English.6 Material for schools regarding eutrophication has been created 

in English and Swedish. There is one study guide for students (Study material Baltic Sea 

2020 English – students; Study material Baltic Sea 2020 Swedish – students) and one for 

teachers (Study material Baltic Sea 2020 English – teachers; Study material Baltic Sea 

2020 Swedish – teachers). The two versions are similar, but the teachers’ version contains 

some extra material (such as discussion topics and a key to the questions presented in the 

material). Most of the facts presented are within the fields of environmental science, bio-

logy and chemistry, but there are also some related to the social sciences and geography. 

“Dirty Waters” (Rydén & Björksten 2011) is a price winning documentary made by Folke 

Rydén and the science journalist Ulrika Björksten. It deals with the issue of eutrophication 

in the Baltic Sea and has been produced in two versions, one in English and one in Swedish 

(Vårt grisiga hav). The film is about 50 minutes long and has been broadcast in several 
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countries. The English version is studied, as the Swedish version is not yet available on-

line. “Dirty Waters” was broadcast in May 2011 by the Swedish public service television 

company. 

A picture of the Earth is shown at the beginning of ”Dirty Waters”, and several times 

during the film a map of the countries around the Baltic Sea region is shown. The countries 

lack borders, but instead are connected by rivers, showing the connection to the Baltic 

Sea. The countries visited in the documentary are Poland, Russia, Denmark and Belarus. 

It is illustrated how farms situated a long way from the water, in landlocked countries, 

still affect the sea. An environmental activist from Belarus explains that it is difficult to 

discuss the Baltic Sea’s problems with Belarus residents, as most people have never vi-

sited this sea, since travelling to the Baltic countries has become more difficult after the 

Baltic states joined the EU. It is shown that manure is poorly treated in several countries. 

A Russian farm owner displays distrust towards those who state that manure creates pro-

blems: “I think the problem is an imaginary one. People have nothing better to do than 

to talk about this. This is a normal, biological, organic, pure product that comes from a 

biological body.” 

Now and then, there are facts given by the cartoon woman “The Baltic Sea”. At the end, 

this character talks about the responsibility for the sea shared by politicians and the rest 

of the society, asking: “What condition will I be in when I become the responsibility of the 

next generation?” Earlier, there are clips from an archipelago, with young girls standing in 

water full of algae. Society’s role in the eutrophication problem is illustrated. People in the 

West eat more and more meat, and the same trend is emerging in the new EU member sta-

tes, as well as in Russia and Belarus. Pictures of cute baby pigs in captivity are shown close 

to clips of shops and piles of meat, and from a chicken farm with lots of chickens in small 

cages. At the same time the farm owner says: “According to certain modern philosophies, 

it is difficult to determine whether a hen is actually a living organism, or merely a biological 

mechanism that simply produces.” The documentary’s final words are given to the Finnish 

scientist Seppo Knuutila, introduced earlier as ”one of the leading environmental resear-

chers in the Baltic region”, who wishes that future generations would eat less meat and 

instead obtain more protein from vegetables. Other solutions are presented by the Baltic 

Sea woman, such as turning manure into biogas and creating wetlands to prevent the lea-

ching of nutrients. Distrust of politicians is shown, as the Baltic Sea woman says: “Everyo-

ne knows that I’m not well, and everyone wants me to feel better, at least that’s what they 

say in solemn speeches and proud declarations, but beautiful worlds aren’t going to save 

me.” Cartoon pictures are shown of EU politicians eating meat, making speeches, shaking 

hands and signing letters of intent.

To summarise, Baltic Sea 2020 targets several actors regarding the issue of eutrophi-

cation. In most projects, scientific facts are submitted to politicians, while attempts to 

engage civil society are also made. In the next section the foundation’s actions are related 

to other research.  
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why is the cooperation managed as it is?

This section relates Baltic Sea 2020’s management of the connections between different 

actors regarding their eutrophication projects with research concerning environmental 

governance around the Baltic Sea region (BSR), as well as accounting for the historical 

context that builds the foundation for the situation today, in terms of affecting the values 

that underly today’s reasoning. 

The context

Several authors have discussed the difficulties and challenges regarding environmental 

governance in the Baltic Sea region (Kapaciauskaite 2011; Kern 2011:31; Kern & Löffelsend 

2004; VanDeveer 2011; Weale et al. 2000). The EU’s influence on BSR politics has led to 

discussions about an “Europeanisation” of the region, and eight out of nine coastal states 

are now EU member statess (Kapaciauskaite 2011; Kern 2011; Kern & Löffelsend 2004). 

Examples of influential EU policies are the Marine Strategy Framework Directive and the 

EU Strategy for the Baltic Sea region (Kern 2011). These actions have been discussed as an 

attempt to construct a collective identity (Kapaciauskaite 2011:98). According to Kapaci-

auskaite (2011:98), the key to effective governance in the Baltic Sea region would be that 

the countries in the region shared a sense of collective identity. The picture of the Earth 

shown at the beginning of ”Dirty Waters” can be seen as an attempt to create this feeling, 

since this picture has become a symbol of the environmental movement, as a world wit-

hout visible borders (Deudney 1996:140). The environmental activist’s statement in ”Dirty 

Waters” about Belarus residents lacking awareness of problems in the BSR relates to the 

discussion of what has been seen as a challenge for the modern environmental movement: 

historically, environmental protection has been about the protection of the local (Bram-

well 1989; Deudney 1996). Today’s environmental problems are often transnational (e.g. 

eutrophication in the Baltic Sea) and countries have to coordinate their actions if they are 

to have any effect. 

The countries around the Baltic Sea have very different histories and political systems, 

which affect the governance of the region (VanDeveer 2011). Tensions between East and 

West have made cooperation more difficult. Since the 1970s, West Germany and the Nor-

dic countries have addressed environmental concerns, but in the post-Soviet countries 

the situation has been different: they have had centrally planned economies, a one-party 

system, and around the fall of the Soviet Union in several cases lacked a public debate 

about social and political issues (Kern 2011). The legacy of Communism has stained the no-

tion of a political party (Mazower 1999:389). Jönsson (2011:128) describes an ‘‘us against 

them’’ dimension in the Swedish discourse when studying how the issue of eutrophication 

was portrayed in Dagens Nyheter, one of the most widely read daily Swedish newspapers. 

The EU is presented as a possible solution to the cooperation problem, while on the other 
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hand, Poland, Russia and the Baltic States are identified as the villains and part of the 

problem.7 Baltic Sea 2020 seems to cooperate mostly with Denmark and Finland (the con-

sultant often hired for projects, Foged, is from Denmark), and less with Germany, Poland, 

Latvia, Lithuania and Estonia. 

In ”Dirty Waters”, a kind of “Mother Earth theme” is created with the cartoon Baltic Sea 

woman, which is a theme with a history within the environmental movement (Bramwell 

1989; Deudney 1996; Olsen 1999). The Mother Earth figure in ”Dirty Waters” raises questi-

ons about responsibility – who is responsible for the eutrophication problem in the Baltic 

Sea? Distinctive of the environmental movement is the assertion of an intergenerational 

community whereby the connection between past and future justifies sacrifices on the part 

of the present (Deudney 1996). Baltic Sea 2020 gives mixed signals about the question of 

responsibility, which may not be so strange, considering that they often fund projects and 

make actors from different fields the project leaders, rather than having an active Baltic 

Sea 2020 team. The Baltic Sea Media project led by a journalist and a photographer differs 

from the more scientific projects. The scientific projects seem to suggest that the respon-

sibility lies mainly with politicians in general, and EU politicians in particular. Politicians 

should make it easy for farmers to prevent nutrient leaching. ”Dirty Waters” gives a more 

mixed message: on the one hand, the responsibility seems to lie with everyone – all the 90 

million people that live around the Baltic, everyone that eats meat, everyone that wants 

to enjoy the sea for recreation, and everyone that cares about the future of their children. 

On the other hand, most of the solutions presented in the documentary are scientific and 

the effectiveness of politicians is questioned. The underlying conclusion may be that the 

responsibility lies with the scientists, or at least that it is scientists’ responsibility to prac-

tically force politicians to take responsibility. 

environmental governance in the baltic sea region

Most of Baltic Sea 2020’s eutrophication projects focus on farmers and politicians. The 

foundation seeks to influence politicians by setting an example and showing what can 

be done via research, by funding scientific projects (mostly within the natural sciences) 

and mobilising public opinion, and through policy work and lobbying. Their main message 

is that pig manure should be treated as an asset, rather than as waste. They want the 

EU to create regulations for manure management. Baltic Sea 2020 relies on scientists to 

deliver the material that is forwarded to politicians, which is a common strategy in the 

environmental movement (Deudney 1996; Olsen 1999). Scientists have also earlier played 

an important role in seeking to create environmental change. The scientists that Baltic Sea 

2020 works with today share both similarities and differences with the scientists that were 

active during Soviet rule. Obvious and important differences are the lack of resources and 

the fact that the media were not open during Soviet rule (Bennich-Björman 2009; Dawson 
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1996; Uhlin 2009). Even today, there is scepticism towards public organisations in post-

Soviet countries (Uhlin 2009), and this influences several countries whose activities affect 

the problem of eutrophication in the Baltic Sea. But also today, scientists that are working 

to improve the BSR’s environment face challenges in their attempts to reach out to the 

public. There is a tendency in the Swedish media to simplify and display visible problems 

(Jönsson 2011). Pihlajamäki and Tynkkynen (2011) also discuss challenges that scientists 

are battling with today, while seeking to reach out to the public.8 

Several authors conclude that the environmental governance around the Baltic Sea is 

multi-level, complex and dynamic (see e.g. Kern 2011:31; Weale et al. 2000). According 

to a bottom-up perspective, civil society organisations and people in general should be 

involved in policy making and implementation (McLaverty 2011). At the same time, new 

challenges must be acknowledged. Political accountability can become more unclear. The 

question of representativeness arises, since not everyone can participate in the activi-

ties (McLaverty 2011; Schachter 2011). It can be difficult to create meaningful cooperation 

when many different actors are involved (Wallis and Arnold 2011:105). Some also wonder 

if most citizens have enough policy knowledge to make viable contributions (Schachter 

2011). Furthermore, Schachter (ibid.) questions how democratic civil society is, and sta-

tes that NGOs are bad at engaging citizens – they are more about “Doing-For instead of 

Doing-With”. Baltic Sea 2020 could be accused of this, at least concerning actors from civil 

society. On the other hand, an important governance advantage is that more actors are 

heard. The interaction between local, regional and supranational actors can contribute 

to a shared understanding of the problems and lead to better results and policy imple-

mentation (Kapaciauskaite 2011:97). Similarly, Kern (2011:26) states that the reasons for 

involving stakeholders may be to enhance legitimacy and gain a deeper understanding 

of complex issues that can lead to actions that improve the situation. The EU also states 

that they strive to create more openness, participation and effectiveness by assigning a 

greater role to non-state actors, for example by giving them opportunities for involvement 

in policy processes (Kern & Löffelsend 2004:463f). 

According to Linke et al. (2011:136) “the concept of the so-called ‘modern model’ is ba-

sed on the assumption that (only) science can ‘speak truth to power’ by producing value 

free, objective and reliable knowledge”. Regarding fisheries in the BSR, a problem is that a 

majority group, consisting of fisheries representatives, tends to question or ignore scienti-

fic assessments by environmental NGOs (ibid.). This demonstrates a problem that is said 

to exist both within the Regional Advisory Councils and the EU’s fisheries sector in gene-

ral: scientists lack knowledge about fishermen’s knowledge, while fishermen often do not 

understand scientific methods. According to Linke et al (ibid.), a way to cope with the sy-

stem’s shortcomings would be to create more effective and participatory decision-making. 

Also in “Dirty Waters” there is evidence suggesting that farmers do not take scientists 

seriously. A Baltic Sea 2020 report also illustrates problems in the relationship between 

scientists and farmers when scientific methods are introduced, but are too advanced or do 
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not appear meaningful, with the result that they do not gain acceptance among farmers 

(Foged 2011a). Baltic Sea 2020’s eutrophication projects are mostly of a scientific nature, 

similar to VanDeveer’s (2011:41f) description of HELCOM’s recommendations. The latter 

also discusses the implications of this:

This allows HELCOM to take advantage of the authority and legitimacy gained by 

the perception that it existed apart from, or above, the normative environment of 

international politics and the ideological clash between East and West (VanDeveer 

2011:42).

Furthermore, in Jönsson’s (2011:128) research of the presentation of eutrophication in the 

Swedish media, it was noted that several categories of people were invisible: ordinary citi-

zens, as well as representatives from the industry and business sector, with the exception 

of farmers. It is concluded that the power to define problems and solutions is mainly in the 

hands of experts, policy-makers and authorities. Looking at Baltic Sea 2020’s roundtable 

meetings, a similar tendency is seen. The general pattern in the media is that agriculture 

and its use of phosphorus and nitrogen are presented as the main problem with regard to 

eutrophication (ibid.), a belief shared by Baltic Sea 2020. Political restrictions on agricul-

ture are often presented as the solution, via taxes on discharges, for example. This is also 

in line with what Baltic Sea 2020 seeks to achieve: EU regulations regarding agriculture. 

On the other hand, the Baltic Sea Media Project is directed towards civil society. ”Dirty 

Waters” appears to be the foundation’s biggest effort to show the connection between 

various actors in relation to eutrophication in the BSR. Baltic Sea 2020’s education efforts 

are other inclusionary actions, since awareness could be the first step to action. In short, 

Baltic Sea 2020 shares many similarities with other environmental movements, and its ac-

tions are affected by the historical and political environment in the BSR. In the next section 

some concluding comments are made.

discussion

Eutrophication in the Baltic Sea is mainly presented by Baltic Sea 2020 as a scientific pro-

blem. The foundation mostly points to target actions (e.g. civil society via “Dirty Waters” 

and education efforts, or targeting politicians in efforts to change EU regulations). Excepti-

ons are roundtable meetings and the demonstration plant for pig manure. Baltic Sea 2020 

relies on scientists, which is a common strategy within environmental movements. In “Dirty 

Waters” other aspects are also shown: concerning recreation, a sense of belonging, que-

stions about responsibility and moral issues. Research into environmental governance in 

the BSR illustrates the many levels of actors involved, and an important challenge is to 

make cooperation work. For example, the gap between scientists and stakeholders (e.g. 
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farmers) appears to be a problem. Baltic Sea 2020 mostly excludes civil society from its 

actions and research also confirms this absence. Yet ordinary people are also important, as 

they contribute to the eutrophication problem by influencing the demand for meat produ-

cts – and the trend today is for meat consumption to increase.9 It might be difficult to deal 

with the problem of eutrophication without dealing with this category. Another important, 

but mostly invisible, actor is the business sector. In future studies it would be interesting to 

investigate these categories’ relation to environmental governance in the Baltic Sea region. 

For example, is it necessary to involve civil society in actions regarding environmental pro-

blems in the Baltic Sea, and if so, how can this be managed?
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noter

1 http://www.Baltic Sea 2020.org/ Information on the website is available in Swedish and English. The two lan-

guage versions are similar, but there is a little more information in Swedish. 

2 The microbial population project runs between 2011 and 2013. The project examines microorganisms found in 

the Baltic Sea. The only material available is a video clip of a presentation given by project leader Birgitta Bergman 

(Professor in plant physiology at Stockholm University) at the Royal Swedish Academy of Sciences in March 2011 

(Presentation Baltic Sea 2020). This is not about the Baltic Sea 2020 project, but touches on the subject. The title 

is ”Östersjöns blommande cyanobakterier – på gott eller ont?” [The blooming cyanobacteria of the Baltic Sea – 

something good or bad?]. The project concerning thiamine deficiency in mussels and eider runs between 2010 and 

2013. The main objective is to determine which chemical factor causes thiamine deficiency in fish and birds. The 

project leader is Lennart Balk, Associate Professor of biochemistry at the Department of Applied Environmental 

Science at Stockholm University. The only available material is a press release: “10.5 miljoner till studie om få-

geldöden i Östersjön” [10.5 million Swedish crowns for a study about bird death in the Baltic Sea] (Press release 

Baltic Sea 2020a).

3 Another document made available regarding the IPP programme, written by Foged (2011b), is an internal report 

to the European Commission, Directorate-General Environment, about manure processing activities in Europe. It 

was funded by the EU, but produced by Agro Business Park in cooperation with GIRO Centre Tecnològic. 

4 Phosphorus Indices have been developed by scientists to help nutrient management planners and producers 

assess the potential risk of phosphorus loss from agriculture.

5 http://www.saveourbalticsea.com/ 

6 This “us against them” theme also exists in more marginal environmental groups, which is analysed in Olsen’s 

book, “Nature and Nationalism: Right-Wing Ecology and the Politics of Identity in Contemporary Germany”. Si-

milar arguments (the importance of protecting Nature) are used by both environmental spokespersons and the 

extreme-right movement; in the latter case, immigrants are perceived as the villains by the extreme-right move-

ment.

7 When Pihlajamäki and Tynkkynen (2011) interviewed scientists, it was clear that the media were not always 

considered to be a reliable source, as this extract shows: “You represent certain opinion in the media, and jour-

nalists want to find someone who represents the opposite opinion. This gives the reader the impression that the 

opinions go fifty-fifty to both sides. Kind of the same as in climate change discussions, although in reality about 

99 percent believe in climate change and 1 percent doesn’t” (ibid. 197).

8 In a recent example from a Swedish newspaper it is stated that Swedish meat consumption has increased by 

92% since 2000. http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.469651/svensk-kottforsaljning-har-okat-med-92-procent
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grænseoverskridende
nordisk undervisning

At have nabolande med nabosprog rummer helt særlige muligheder for sam-

arbejder på tværs af landegrænserne, da der ikke skal kommunikeres på et 

fremmedsprog, men man gennem brug af sit modersmål kan tale med de 

andre landes folk og blive klogere på forskelle og ligheder landene og men-

neskene imellem. Samtidig byder denne sproglige samhørighed også på ud-

fordringer, ikke mindst i forhold til episoder, hvor man tror, man forstår hinan-

den, men så alligevel ikke gør det. Der er også en særlig udfordring i forhold 

til ikke at give afkald på for mange nuanceringer sprogene imellem, når man 

taler og gerne vil forstå og forstås. Det handler altså – når man skal tale skan-

dinavisk – både om detaljefastholdelse og forståelse. Også i forhold til skole 

og undervisning gør disse forhold sig gældende.

Af Anne-Mette Nortvig og René Boyer Christiansen
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I denne artikel vil vi med en case fra et EU-støttet projekt om Grænseoverskridende Nor-

disk Undervisning (GNU) i svenske, norske og danske folkeskoler se på, hvordan sam-

arbejde på tværs af nordiske grænser kan udfolde sig i en undervisning understøttet af 

digitale teknologier. 

GNU er et projekt, der vil sætte fokus på såvel mentale som formelle barrierer for øget 

hverdagsintegration i de nordiske landes grundskoler, og det har som mål at generere 

eksemplariske, praksisnære, omkostningslette og realistiske uddannelsesmodeller, som 

mindsker de formelle barrierer for uddannelsesintegration og etablerer et konkret og for-

pligtende møde mellem elever og lærere fra de nordiske lande. Projektet udvikler under-

vejs fællesnordiske undervisningsforløb, der fagligt bidrager til at øge elevernes kendskab 

til de nordiske landes kultur, historie, ligheder og forskelle med henblik på at styrke en fæl-

les nordisk identitet og generelt styrke integrationen i ÖKS-området (Öresund- Kattegat-

Skagerrak).

For at dette kan bringes i spil – og man ikke skal bruge formuer og tid på rejseaktivite-

ter – er særligt forholdet mellem undervisning og brugen af digitale samarbejdsværktøjer 

central. Det er en hjørnesten i GNU-projektet, at eleverne skal arbejde i digitale kollabora-

tionsværktøjer tværs over landegrænserne. Det stiller derfor store – og nye – krav til både 

undervisningens tilrettelæggelse og aktiviteterne, men også til det faglige indhold, som 

eleverne skal arbejde med.

I GNU-projektet arbejder 9 nordiske skoler og 18 grundskoleklasser i fællesskab med 

at udvikle koncepter for planlægning og gennemførelse af fælles grænseoverskridende 

undervisningsforløb i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag og ma-

tematik understøttet af nye teknologier. Ideen i GNU er at de tre landske skal udvikle kon-

cepter for udviklingen af autentiske virtuelle “nordiske klasser”, hvor svenske, norske og 

danske elever undervises og arbejder samtidigt i undervisningsforløb, som er udviklet og 

planlagt af en fælles lærergruppe af nordiske lærere. 

Lærerne, der er knyttet til GNU-projektet arbejder sammen med en række nordiske al-

men- og fagdidaktiske forskere. Sammen skal forskere og lærere eksperimentere med at 

udvikle undervisning, som indeholder en fællesnordisk, grænseoverskridende merværdi. 

Der bliver lagt særlig vægt på begreber som differentiering, inklusion og kompenserende 

digitale værktøjer.

Nedenfor vil vi præsentere en række forskellige syn på, hvordan fællesskab kan forstås 

i en national og nordisk sammenhæng. Derefter vil vi gennem brug af eksempler fra GNU 

diskutere, hvilken rolle sproget og den digitale teknologi spiller i arbejdet med et nordisk 

fællesskab, hvor hverken eleverne eller lærerne mødes fysisk. Til sidst diskuteres medbor-

gerbegrebet, og hvordan det kan udfordre synet på skole og fællesskab.

Men lad os starte med at springe direkte ned i nogle konkrete, skandinaviske udfordrin-

ger. Følgende er et uddrag fra et lærermøde i GNU-projektet:1 

Lærerne fra Norge, Sverige og Danmark logger ind. I dag skal de have planlagt efter-

årets undervisning for deres 6.- og 7.-klasser i historie. Gunilla har lidt vanskeligheder 
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med at få lyden til at virke, men i chatten får hun hjælp fra Knut, og snart kan de snakke 

om lærerstrejken i Norge, der netop er afsluttet. Åge har fundet Fælles Mål for Historie 

frem, så kollegerne kan diskutere, hvordan disse harmonerer eller afviger landene imel-

lem. Pludselig kan Gunilla og Knut se Åges mund bevæge sig, mens de kun kan høre en su-

sen fra computeren. Gunilla spørger ud i rummet, hvad der sker, og hun kan høre sin egen 

stemme som ekko. Knut sidder også og ser forvirret ud, kan hun se, mens Åge har hovedet 

helt tæt på kameraet, fordi han åbenbart et ved at undersøge sin mikrofon. Igen skriver 

de sammen i chatten, og den manglende lyd fra Danmark bliver diskuteret og forskellige 

løsningsforslag fremlagt. Snart er der hul igennem igen, og de tre lærere undrer sig over, 

hvad der skete, hvorefter den faglige snak genoptages, og kollegerne bliver enige om, at 

deres elever skal danne grupper på tværs af landene i et arbejde med temaet ”Barn i det 

20. århundrede”, samt at lærerne skal undervise i hinandens klasser. Gunilla foreslår til 

sidst, at de i et fælles dokument skal diskutere og nedskrive den første skitse til historie-

undervisningen, for hun synes, Åges dansk er lettere at forstå, hvis hun også kan se det 

på skrift. 

forskellige former for forståelse af fællesskab

Fællesskab kan opleves og etableres på forskellige måder. I det attende århundrede mente 

Johann Gottfried Herder fx, at en nation konstitueres af landets kultur, sprog, historie og 

mentalitet. ”Denn jedes Volk is Volk; es hat seine Nationalbildung wie seine Sprache” 

(Herder, 1774, p. 231), skrev han, og viden om at være en del af dette, er det, der bibringer 

folk tilhørsforholdet til nationen. Det græske ord έθνος (etnos) kan betegne den opfattelse 

af folk, der hos Herder henviser til, at det altså er kulturen, som man er født ind i og hvis 

sprog, man har som modersmål, der afgør, hvor man hører til. Som modsætning hertil kan 

der peges på en anden af oplysningstidens tænkere, Rousseau, der med sine tanker om 

almenviljen i højere grad forstår folk som det græske δημοσ (demos). Fællesskabet er her 

noget man (politisk) aktivt kan tilslutte sig ved at underlægge sig den fælles almenvilje, 

som man dog også selv er med til at udforme. (Jf. fx Christensen og Lindhardt in Sløk og 

Nortvig (red.), 2010). 

En lignede nutidig forståelse af fællesskab og muligheder for at tilslutte sig et sådant 

kan findes i Etienne Wengers sociale teori om læring. Her ses fællesskaber som noget, 

mennesker indgår i i alle livets områder, men som især i læringssammenhæng har en 

særlig betydning. Mennesker er sociale væsener, og derfor er det naturligt for dem også 

at lære i fællesskaber, mener han. Samtidig forstår han viden som kompetence i forhold 

til værdsatte enterprises som for eksempel det at synge rent, skrive digte, være selskabe-

lig, reparere maskiner m.m.: ”Knowing is a matter of participating in the pursuit of such 

enterprises, that is, of active engagement in the world” (Wenger, 1998, p. 4). Hos Wenger 

ses deltagelse i fællesskabet altså som noget, det næsten ikke kan lade sig gøre ikke at 
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vælge at slutte sig aktivt til, når man er menneske. Det er ligeledes noget, som under-

visningen i høj grad bør bidrage til sker, hvis den skal give mening – og mening (forstået 

som evne til at opleve og engagere sig i verden) er netop det, læringen skal producere. 

Samtidig ser Wenger deltagelse i praksisfællesskaber som betydningsbærende for ens 

identitet: 

”In sum, membership in a community of practice translates into an identity as a 

form of competence. An identity in this sense is relating to the world as a particu-

lar mix of the familiar and the foreign, the obvious and the mysterious, the trans-

parent and the opaque. […] In practice, we know who we are by what is familiar, 

understandable, usable, negotiable; we know who we are not by what is foreign, 

opaque, unwieldy, unproductive.” (Ibid., p. 153) 

Med Wenger kan vi altså mene, at man i praksisfællesskaber ikke alene lærer noget om 

den sag eller det fag, man arbejder med; man lærer også noget om sig selv i og af fælles-

skabet, samtidig med at denne læring er identitetsskabende hos deltagerne. Her ligger der 

en tydelig forskel til Herder, som netop så adgang til fællesskabet givet på baggrund af den 

allerede etablerede og derfor medfødte kultur. Wenger ser derimod deltagelsen i fælles-

skabet som det, der udvikler kultur og skaber identitet hos den enkelte. 

nordisk fællesskab

I en skolesammenhæng, hvor der skal arbejdes på tværs af grænser, har det naturligvis 

betydning for undervisningen, hvordan man forstår det fællesskab, man gerne vil være 

med til at understøtte eller opbygge, og hvordan man forstår sin egen rolle i dette fælles-

skab. Forstår man fællesskabet med Herders begreber, vil det være naturligt at arbejde 

med forskelle landene og sprogene imellem og lade disse forskelle være med til at styrke 

det lokale fællesskab i det enkelte land. Ved netop at betone Norge, Sveriges og Danmarks 

grænser, indbyrdes krige og sproglige og traditionelle forskelle, bliver eleverne bl.a. op-

mærksomme på, hvad de er, set ud fra hvad de ikke er (Jf. Wenger ovenfor). Udvides Her-

ders forståelse af folket som gruppe til ikke at handle om den nationale identitet, men til 

i stedet at omkranse de tre nordiske lande i et nordisk medborgerskab, synes det mere 

didaktisk givende at tænke arbejdet med styrkelse af den fælles nordiske identitet funde-

ret på Wengers forståelse af dette arbejde som et praksisfællesskab. Her er det i kraft af 

samarbejdet og ikke på grund af de kulturelle medfødte rødder, at fællesskabet og følel-

sen af fælles identitet kan opstå. 

Begge forståelser for nordisk medborgerskab eller fælles identitet kan imidlertid identi-

ficeres i GNU-projektet. Der er tale om et samarbejde mellem elever, klasser, kommuner og 

forskere, der sætter hinanden (virtuelt) stævne netop på grund af deres fælles nationale 
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identiteter som nordiske medborgere, og projektet har til formål at styrke bevidstheden 

om dette fælles udgangspunkt hos eleverne, sådan at de i fremtiden vil finde det naturligt 

for eksempel at rejse til et af nabolandene for at studere eller arbejde. Samtidig er den 

fælles nordiske identitet noget, der hos deltagerne først opleves, når der samarbejdes og 

tales på modersmålene, og det bliver tydeligt, at den måde, man fx tænker det naturligt at 

gribe undervisningen an på, også ses som naturlig og tiltalende i nabolandene. Den fæl-

les nordiske identitet er altså både til stede på forhånd (kulturelt og historisk), men skal 

samtidig også først etableres gennem samarbejde, møder, fælles oplevelser og erfaringer.

Det digitalt understøttede møde: telepresence, multimodalitet, immediacy og hyperme-

diacy

Fra beskrivelsen af Gunillas møde med sine kolleger fra Danmark og Norge ses det, at 

både sprog og teknologi spiller en rolle for, hvordan mødet forløber på tværs af de tre 

landes grænser. Når der holdes møder baserede på fx Skype eller AdobeConnect, er det 

afgørende for oplevelsen af naturlig (omend medieret) tilstedeværelse (telepresence), at 

teknologien spiller så usynlig en rolle som muligt: 

”The interface of a telepresence system is highly mediated and yet is supposed to 

be transparent, in the sense that it should transmit a view to the human operator 

and allow the operator to interact ”naturally” with what she sees” (Bolter og Gru-

sin, 1999, p.215) 

Den digitale teknologi flytter nemlig den fysiske verden ind i den virtuelle verden, samtidig 

med at den virtuelle verden også flyttes ind i den fysiske. 

Gunillas møde med kollegerne foregår på en gang i det rum, hun fysisk sidder i, samtidig 

med at hun er telepresent i det virtuelle rum. Så længe teknologien er transparent, kan mø-

dedeltagerne koncentrere sig om mødets indhold, fordi det ”telepræsente” møde foregår 

gnidningsløst: mødet kan holdes, som var de fysisk til stede sammen, og det faglige indhold 

for mødet kan træde frem og blive diskuteret. Men når mediet pludselig bryder ud af trans-

parensen, flyttes de tre deltageres fokus fra indholdet til teknikken og mediet. Mens del-

tagerne før sammenbruddet oplevede sig til stede sammen, flyttes nu opmærksomheden 

væk fra selve mødet og over på mødets tekniske rammer, hvor det bliver altafgørende for 

mødets forsatte gennemførelse, at deltagerne samarbejder og får løst problemerne enten 

ved at hjælpe hinanden med at finde løsninger, eller ved blot stadig at være til stede, mens 

problemet løses, og samtalen derpå kan genoptages. Teknologien kan altså både på grund 

af sin gnidningsløse usynlighed men også i kraft af sin problemskabende og kommunika-

tionshindrende synlighed ses at understøtte og kræve kommunikation og samarbejde på 

tværs af de tre lande - dog trods alt kun til en vis grænse: hvis den digitale teknologis sam-

menbrud er så alvorligt, at hverken lyd, billede eller skrift kan medieres, hjælper hverken 

nok så tydeligt udtalt et modersmål eller altruistisk vilje til samarbejde.
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 teknologien truer!

At mødes med andre mennesker i så potentielt udsat en kommunikativ situation er kræ-

vende og skrøbelig. Det kan være vanskeligt at tale sammenhængende om et indhold, hvis 

teknologien afbryder (bryder ind, træder ud af transparensen) og kræver opmærksomhe-

den, og at skulle udsætte sin undervisning for sådanne afbrydelser kan være udfordrende. 

Man bliver mere træt efter et møde på Skype, end man gør efter et traditionelt møde, hvor 

man er til stede i samme rum, fordi truslen om, at man måske ikke bliver hørt eller set, altid 

er til stede.

Dette kan være en af grundene til at en stor del af GNU-projektets deltagere har valgt 

at arbejde med digitale teknologier, hvor man ikke er afhængig af manges telepresence 

på en gang, men i stedet lader arbejdet foregå asynkront og/eller understøttet af både 

tale, lyd, billede og skrift. Dette kan også ses gøre sig gældende, når Gunilla foreslår, at 

kollegerne arbejder videre i et fælles dokument, fordi hun finder, at det skrevne sprog er 

lettere at forstå end det talte. Her er man ikke så udsat og afhængig af mediets pludselige 

luner, fordi tidsfaktoren ikke spiller samme rolle. At benytte sig af multimodale tilgange til 

understøttelse af samarbejdet både styrker kommunikationen og mindsker udsatheden 

for mediets tyranni. Vi ser derfor også i projektet, at mange klasser producerer film, som 

præsenterer dem som klasse og land, hvorefter de andre klasser uafhængig af tid, sted og 

teknologiske trusler efterfølgende kan se og diskutere disse. 

Som vi indledte med at slå fast, handler det om detaljefastholdelse og (gensidig) forstå-

else, så samspillet mellem ord, billede, film og lyd er medhjælpende til at øge forståelsen. 

Hvor det synkrone, virtuelle møde har den fordel, at man kan øve øjeblikkelig forståel-

seskontrol i form af indspørgen eller korrektioner i det talte sprog, har det asynkrone den 

fordel, at den kan afsøges flere gange. Består en optaget kommunikationsseance eksem-

pelvis både af bogstaver (eksempelvis samskrivning eller chat, der kan gemmes), billeder 

eller video og lyd (optagelser af forløbet) øger dette også mulighederne for forståelse og 

dermed også videre deltagelse. Lad os se lidt nærmere på, hvordan man kan arbejde med 

det.

 

medier på ydersiden

I faget historie i GNU blev der arbejdet med film på en fælles blog. Eleverne tematise-

rede disse i gradvist større cirkler begyndende med ”mig selv” for dernæst at præsentere 

”klassen”, ”skolen” sluttende i ”vores by”. Disse film blev lagt på den fælles blog til fæl-

les kommentering og mulighed for at stille spørgsmål til de andre landes elever. I denne 

arbejdsform er det tydeligt, at bevidstheden om, hvem man selv er set i sammenhæng med 

klassen, byen og landet er i centrum, samtidig med at man præsenterer sig over for ”de 

fremmede”. I videoerne viste eleverne det frem ved deres skole og by, som de var stolte 
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af, og som de forventede ville være anderledes eller fremmed/nyt for eleverne i de andre 

lande. I arbejdets anden fase havde klasserne stillet spørgsmål til et af de andre lande 

angående deres lands eller bys historie, hvis svar igen blev givet i form af en film. Alle film 

blev delt og kommenteret på en blog, og det er påfaldende, hvordan sproget og teknologi-

ens rolle kommenteres, af og til på bekostning af indholdet:

”Nästa gång ni gör en film till några som inte pratar norska tycker jag ni får tänka 

på att prata högre och tydligare. Lägg även text där det står vad ni säger :-)”

 

”Förlåt, men det här var ingen bra film. Det var JÄTTEBRA fakta, men det gick allde-

les för fort. Plus att volymen var olika på olika klipp vilket gjorde det svårt att titta 

på och händerna var tvungna att alltid vara beredda på volymknappen. Annars så 

var det som sagt väldigt bra fakta :)”

 

”Litt utydelig,vi skjønte noe men det var bra filmer!”

”Filmene hadde bra bilder og bra tekst.men vi skjønte ikke språket når dere snak-

ket.”

 

”Vi fikk et veldig bra svar på den tredje filmen og den var veldig fin. Dere snakket 

også veldig tydelig”

Flere steder benytter eleverne muligheder for at kommunikere med teksten i form af smi-

leys, som etablerer et metakommunikativt niveau i teksten og etablerer en lettere distance 

til det, der skrives med ord. Vi ser også i citaterne, at eleverne flere steder giver udtryk for 

at efterspørge det multimodale – eller kommenterer det som vellykket, når det er tydeligt 

til stede.

Vi kan desuden se, at sproget i GNU-projektet kommer til udtryk på to måder: på den ene 

side bruges det som kommunikationsmedie, når elever og lærere skal henvende sig til hin-

anden om et fagligt indhold, og på den anden side bliver sproget betragtet på “ydersiden”. 

Denne skelnen analyseres bl.a. hos den franske strukturalist, Ferdinand de Saussure, der 

sondrer mellem sproget som langue og parole, hvor langue ses som sprogsystemet udtryk 

i grammatik, udtale, stavning osv., mens parole er indholdet af det talte, meningen, bru-

gen af sproget. Når eleverne i GNU kommenterer hinandens film, er det tydeligt, at det i høj 

grad er nabosprogene som langue og i mindre grad som parole, der bliver lagt mærke til. 

Eleverne er opmærksomme på, hvor let eller hvor svært de har ved at forstå hinanden, og 

både sproget og den digitale teknologi spiller altså en rolle, som medier, der muliggør eller 

forhindrer kommunikationen mellem eleverne i de forskellige lande. Gennem samarbejdet 

mellem landene bliver sproget som form og indhold – eller som langue og parole – tema-

tiseret umiddelbart af eleverne og kommer derfor til at fungere både synligt og usynligt. 
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Særligt når det volder problemer, kommer dette til udtryk og bliver betragtet og kommen-

teret på samme måde, som vi så det med Gunillas møde med kollegerne i det virtuelle rum, 

for ligesom sproget kan teknologien betragtes både “indefra” og “udefra”. 

Hos Bolter og Grusin (1999) omtales denne skiften mellem det usynlige og synlige medie 

som forholdet mellem immediacy og hypermediacy, hvor immediacy altså er den situa-

tion, hvor teknologien fungerer uden at påkalde sig opmærksomhed, mens hypermediacy 

er den digitale teknologis tematisering. ”This oscillation [mellem mediet som synligt og 

usynligt] is the key to understand how a medium refashions its predecessors and other 

contemporary media. Although each medium promises to reform its predecessors by of-

fering a more immediate or authentic experience, the promise of reform inevitably leads 

us to become aware of the new medium as a medium. Thus, immediacy leads to hyperme-

diacy.” (Ibid., p. 19) I vores tilfælde sker oscillationen mellem oplevelsen af den digitale 

teknologi som usynlig og synlig derimod ikke, fordi der er tale om en fornyelse af mediet, 

hvorfor opmærksomheden evaluerende (tilføjet: l) rettes mod dette, tværtimod bliver me-

diet – både som digitalt og som sprogligt medie – centrum for opmærksomhed ved dets 

sammenbrud, på samme måde som ens opmærksomhed fx normalt først rettes mod ens 

krop, hvis den gør ondt.

medborgerskabets oscillation og fremtid i gnu

Som vi så ovenfor, spiller modersmålene og den digitale teknologi en skiftende rolle, idet 

de skiftevis betragtes “udefra”, når de vurderes i forhold til hensigtsmæssig funktion i 

samarbejdet, og bruges “indefra”, når sproget og de digitale medier virker usynligt og ikke 

påkalder sig opmærksomhed. Særligt i sidstnævnte tilfælde kan opmærksomheden derfor 

i stedet rettes fra sprog og medier til det faglige indhold, hvilket vi i GNU ser understøttet 

ved multimodale tilgange til det nordiske samarbejde. Når sprogene nemlig understøttes 

i både lyd, skrift, film og billeder kan opmærksomheden lettere flyttes fra selve sprogets 

udtryk til dets indhold, fordi man her ikke er så afhængig af det enkelte digitale udtryk, 

men kan fordele “risikoen” over flere. 

Når der i GNU tages udgangspunktet i, at der findes en fælles kulturel base i form af 

fælles sprog, historie, kultur osv., og der arbejdes fælles ud fra denne, så den ikke sættes 

i fokus men bliver usynlig og blot fungerer som baggrund for det nordiske samarbejde mel-

lem lærerne og eleverne, så vil et praksisfællesskab etableres og en oplevelse af et nordisk 

fællesskab måske kunne opstå. At konstruere sådanne realistiske praksisfællesskaber 

skal ske omkring udviklingen – og løsningen – af konkrete arbejdsopgaver i undervisnin-

gen. Et nordisk samarbejde opstår i sin grund ved at Gunilla samarbejder med kolleger fra 

de andre nordiske lande, men det er vigtigt at forstå, at det er elevernes konkrete arbejde 

i forpligtende arbejdsfællesskaber på tværs af landene, der skal sikre den sammenhængs-

kraft, som er nødvendig i arbejdet med udviklingen af fælles nordisk medborgerskab. For 
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at lærerne arbejder sammen i Norden behøver jo ikke nødvendigvis at have nogen ind-

flydelse på elevernes oplevelse af et undervisningsforløb som værende anderledes eller 

særligt nordisk. 

Den måde, vi taler om og arbejder hen mod fællesskaber i denne artikel og aktuelt i GNU-

projektet, er i virkeligheden ganske radikal og imod skolens traditionelle rolle, som været 

netop at opbygge og fastholde nationalstatsfællesskabet. I Danmark har vi jo skolen for 

det danske folk. Det grænseoverskridende arbejde kan der argumenteres for på mange 

måder, men grundlæggende er det, at skolens opgave har været etableringen og fasthol-

delsen af nationale fællesskaber. Dette bryder både begrebet om nordisk medborgerskab 

og grænseoverskridende undervisning i et identitetsperspektiv. Medborgerskabsbegre-

bet er ligeledes radikalt – uagtet om man taler om nordisk medborgerskab eller en ver-

densborger, som en del nyere pædagogisk forskning gør det (bl.a. Kemp 2005). Tanken om 

medborgeren kan heller ikke afgrænses eller isoleres til et geografisk fællesskab. Med-

borgeren har ikke nogen ydre slutstation. Filosoffen Peter Kemp formulerer det på denne 

måde: “Verdensborgeren er enhver af os, for så vidt vi hver for sig tager del i det fælles 

ansvar for vor klode”. Et sådant udsagn kan synes lige vel flygtigt og vanskeligt at lave 

undervisning på, men i og med at mange af de problematikker, som elever i nutidens skoler 

arbejder med, ikke kan isoleres til nationale problematikker (fx økonomi, økologi, sund-

hed, politik, rettigheder), så kan disse ikke isoleret set give mening i en nationalstatslig 

sammenhæng alene. Nationale problemer er globale problemer og omvendt.

nordisk medborgerskab er et skridt på vejen

Når vi derfor ovenfor skriver, at medborgerskabsbegrebet er grænseoverskridende og ra-

dikalt, er der imidlertid grænser for begrebet nordisk medborgerskab, for grænsen stop-

per præcist dér, hvor det nordiske ophører. Der kan være diskussioner om, hvad og hvor 

det nordiske kan lokaliseres, men der vil nok være en fælles enighed om, at lande som fx 

Holland og Polen ikke vil kunne gøre sig gældende her. Samtidig kan man på den anden 

side retfærdigvis også hævde, at både Island og Færøerne hører med til det nordiske. Også 

i GNU er det nordiske altså en konstruktion.

Arbejdet med nordisk medborgerskab i skolen er derfor også kun et skridt på vejen. I 

GNU-projektet er det særligt det nordiske, der er i fokus, og det er nordiske skoler, der del-

tager, men idealet – Peter Kemp kalder det endda et pædagogisk ideal, altså et ideal, der 

skal findes i samfundets (ud)dannelsesinstitutioner – er et ideal om verdens(med)borger-

skab. Aktuelt i GNU-projektet vil forfatterne føre dette arbejde videre, idet det kommende 

arbejde i projektet – på et nordisk grundlag, hvor nordiske elever arbejder sammen på 

tværs af de nordiske lande i forpligtende arbejdsfællesskaber – vil have fokus på verden 

uden for Norden. Vi vil med andre ord arbejde med en flerfaglighed bestående af elever 

fra nordiske lande, der sammen arbejder med problematikker uden for Norden. På den 
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måde vil det individuelle (hos eleven), det lokale (klasse- og skolekulturen), det natio-

nale (fagforståelser) og det nordiske (GNU-fagligheder) være fundamentet for at arbejde 

med globale problemstillinger i undervisningen. Når blikket løftes fra overvejende at se på 

sprogene og de digitale teknologier udefra, men oscillationen mellem deres synlighed og 

transparens accepteres som noget ufravigeligt og i stedet danner baggrunden for møde 

og samarbejde på tværs af grænserne, vil GNU-projektets didaktiske merværdi kunne ses 

som aktiv deltagelse i et praksisfællesskab om noget andet end fællesskabet selv. Projek-

tet kan videre følges via linket til sidst efter referencelisten.
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sammendrag

Formålet i denne oppgaven er å avdekke ulikheter i norsk og svensk offentlig EU-debatt 

med utgangspunkt i dekningen av EU-utvidelsen i 2004, samt å diskutere om ulikhetene 

kan skyldes de ulike tilknytningsformene Norge og Sverige har til EU. Med utgangspunkt 

i Europautredningen og gjennom kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse av avisartik-

ler fra Aftenposten og Dagens Nyheter undersøker jeg ulikheter ved debatten i Norge og 

Sverige i forhold til om stoffet dekkes som innenriks eller utenriks, hvilke aktører som er 

synlige i debatten, i hvilken grad konsekvensene for hjemlandet blir tatt opp, samt om 

innholdet kommer til uttrykk manifest eller latent. Jeg finner at politikere er mer synlige 

i den svenske debatten, at forekomsten av innenrikssaker er større i Sverige enn Norge, 

at konsekvensene for Sverige i større grad blir knyttet opp i debatten, samt at innholdet i 

stor grad er manifest i Sverige og latent i Norge. Hypotesen om at det er ulikheter i norsk 

og svensk offentlig EU-debatt bekreftes derav, og antakelsen om at ulikhetene skyldes 

tilknytning til EU styrkes. Disse funnene kan brukes videre i annen forskning, som kan gå 

mer i dybden på tendensene jeg avdekker, samt dekke et større spekter.

innledning

“Norge har valgt en tilknytning til EU der man ønsker å være med på det indre mar-

ked og andre viktige deler av den europeiske integrasjonsprosessen, men samti-

dig ikke ønsker å være medlem av EU. Prisen for dette var manglende demokratisk 

representasjon og deltakelse, og det har vist seg også å ha negative effekter for 

mulighetene til demokratisk ansvarliggjøring og opplyst samfunnsdebatt.” NOU 

2012:2: 836

Europautredningen, framlagt tidligere i år i Norges Offentlige Utredninger (NOU), viste til 

et demokratisk underskudd i Norges EU-tilknytning. Den trakk fram svakheter ved den mo-

derate offentlige debatten rundt EU-politikk. Et demokratisk underskudd har blitt trukket 

fram i analyser av Europeisk offentlig debatt. Norge og Sverige er relativt like land politisk, 

geografisk, historisk, økonomisk og kulturelt. Et stort skille er derimot at Sverige er med-

lem av EU, og derav direkte påvirket av beslutninger og endringer i unionen, mens Norge 

er med i EFTA og knyttet til EU gjennom EØS-avtalen, som fører til indirekte påvirkning. 

Denne oppgaven sammenlikner den offentlige EU-debatten i Norge og Sverige rundt den 

østlige EU-utvidelsen i 2004.  Oppgaven tar sikte på å belyse Norges indirekte forhold til 

EU som mulig forklaring på den moderate offentlige EU-debatten. For å kunne undersøke 

dette velger jeg å sammenligne norsk og svensk offentlig EU-debatt fra utvidelsen i 2004, 

for så å vurdere om tilknytningsformen er avgjørende. Jeg har valgt å formulere en hypo-

tese, som fungerer som problemstilling for oppgaven:
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Det er ulikheter i norsk og svensk offentlig EU-debatt, som bygger på de ulike til-

knytningsformene Norge og Sverige har til EU.

Jeg vil starte med å trekke inn generell teori om media og offentlig debatt. Gjennom sam-

funnsforsker Ruud Koopmans teorier vil jeg belyse europeisk offentlig arena, for deretter å 

se på den norske, som er kommet til uttrykk gjennom ulike NOUer. Videre vil medias rolle 

bli diskutert, for å gi forståelse for hvorfor jeg velger å fokusere på denne arenaen. Ut fra 

Europautredningen og Norges forhold til EU vil jeg formulere underhypoteser om offentlig 

EU-debatt. Datamaterialet for oppgaven er avisartikler fra svensk og norsk presse fra de-

batten rundt utvidelsen, og metoden er kvalitativ, og til dels kvantitativ, innholdsanalyse. 

Jeg vil presentere funnene mine fra 2004-debatten og diskutere de opp mot hypotesene 

formet ut fra teoridelen, samt problemstillingen. Jeg forventer å finne forskjeller i de to 

nabolandenes offentlige EU-debatt i henhold til de ulike tilknytningsformene til EU.

teori om offentlig debatt

Begrepet “demokratisk underskudd” sikter i EU-sammenheng til unionens mangel på de-

mokratisk legitimitet (Hix og Høyland 2011). Det blir hevdet at det finnes en mangel på de-

mokratisk ansvarlighet og kontroll over beslutningsprosessen (NOU 2012: 2). EUs kompli-

serte struktur og institusjoner fører til problemer når det kommer til å holde de ansvarlige 

ansvarlige. Spesielt problematisk kan en anse vedtak av nye lover i EU-politikken, da det 

kan være uklart om det dreier seg om politikk vedtatt på nasjonalt nivå, eller på EU-nivå. 

Forskere (Koopmans og Erbe 2003, Koopmans og Statham 2010) peker på mangel på 

kommunikasjon som en viktig del av det demokratiske underskuddet. Nødvendigheten av 

massemediers dekning, samt offentlig synliggjøring av europeisk politikk blir vektlagt, for 

å legitimere politikken (Koopmans og Statham 2010). Medier er en viktig kanal for innfly-

telse og blir ofte referert til som den fjerde statsmakt. Massemedier blir av Store norske 

leksikon (2012)definert som “Teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et 

stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område”. Europeisk 

politikk er mer enn noen gang tidligere påvirket av media (Bale 2008: 200). Tradisjonelt 

sett har media blitt sett på som et godt uttrykk for den offentlige sfæren (de Vreese 2007). 

Bruken av massemedier i politikk blir omtalt som en form for mobilisering (Dalton 2008: 

19-21). Medias rolle og plass i politisk kommunikasjon har økt både kvantitativt og kvalita-

tivt med årene. Dette burde, i følge flere analytikere, deriblant Dalton (2008: 19) forbedre 

politisk bevissthet blant folket. 

Ruud Koopmans har skrevet flere bøker og artikler som omhandler en europeisk felles 

offentlig sfære. Han knytter europeisk integrasjon opp mot offentlig debatt og demokra-

tisk inkludering. Utgangspunktet ligger i nasjonale offentlige sfærer, og en mulig utvikling 

til den europeiske offentlige sfære. Koopmans og Statham (2010) omtaler offentlig debatt 
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i medier som politisk kommunikasjon mellom tre aktører: folket (offentligheten), politikere 

og politiske institusjoner (EU) og journalister. Pressen bidrar til europeiseringen av nasjo-

nale offentlige sfærer (Koopmans og Statham 2010: 168). Synligheten av EU-spørsmål i 

offentlige debatter gjør at mediene må se på temaer som omhandler integrering i EU som 

viktige områder på sin dagsorden (Koopmans og Statham 2010:152). Koopmans og Erbe 

(2003:1) mener at kjernen av Europas demokratiske underskudd ligger i det faktum at den 

nasjonale offentlige sfære forblir den dominerende arena for offentlig debatt, samtidig 

med EUs institusjonelle utvikling og økende innflytelse på europeers dagligliv. Koopmans 

og Erbe argumenterer videre for at kommunikasjonsflyten mellom Europa og folket avhen-

ger av massemedia, i enda større grad enn på det nasjonale nivå.

Pressen og politikerne er svakere sammenbundet nå enn tidligere, på grunn av en ned-

gang i partitilhørighet av aviser (Koopmans og Statham 2010). Allikevel er politikere stadig 

konsumenter av media, som blir brukt til å signalisere sine politiske ståsted til hverandre 

og til offentligheten (Bale 2010:200). Norges og Sveriges mediesystem blir klassifisert 

som en demokratisk korporativ modell med vektlegging på viktigheten av fri presse (Bale 

2010:212). Makt- og demokratiutredningen (NOU 2003:19) dedikerte ett kapittel (11) til of-

fentlighet og massemedier i rapporten som konkluderte med en forvitring av folkestyret 

i Norge. Her kom det fram at massemediene har blitt den sentrale arena for kampen om 

politisk makt, samtidig som de er blitt mer politisk uavhengige. Altså har mediene fått 

mer makt, og fokuset i politisk debatt har i stor grad blitt flyttet bort fra partier og frivil-

lige organisasjoner. Dette har ført med seg en forflytning av fokus på den langsiktige og 

prinsipielle politikken over til det dagsaktuelle, i form av enkeltsaker (NOU 2003:19:50). 

offentlig eu-debatt i norge og sverige

Europautredningen (NOU 2012:2) belyser demokratiske svakheter ved norsk EU-debatt. 

Utvalget trekker fram viktigheten av en åpen og opplyst samfunnsdebatt, hvor politiske 

partier og medier har viktige roller. Demokratiske problemer ved offentlig EU-debatt finner 

man også i Sverige (Wester 2009). I følge Wester ligger det et tredelt ansvar for en aktiv og 

åpen samfunnsdebatt på medier, politikere og medborgere. Problemet er at det oppstår 

en ond sirkel hvor den ene parten ikke tar del i debatten om det ikke blir tatt opp av den 

andre parten. 

EU-debatten har i begge land vært kjennetegnet av en sterk polarisering der hovedfoku-

set har ligget på ja-/nei-spørsmålet. Det er strid mellom partier, men og splittelser innad 

i partiene. “Mange i partiene synes å være bekymret for at debatt om de løpende euro-

pasakene kan vekke den underliggende EU-striden toner man sakene i stedet ned” (NOU 

2012:2:833). Samtidig kommer det fram av rapporten at man i Norge har sett en tendens til 

at EU-spørsmålet er blitt latent gjennom EØS-avtalen. Det har gått fra konflikt til kompro-

miss i den norske europapolitikken, som kan være med på å bidra til at tilstedeværelsen av 
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offentlig debatt er mangelfull, i forhold til når EU-spørsmålet i hovedsak sto på dagsorden 

(NOU 2012:2:271-272). Kompromisset gjør at partier i liten grad tar opp EU-spørsmålet, da 

de har mye å tape på det (NOU 2012:2:833-834). Europautredningen trekker fram en viktig 

forskjell mellom Norge og de andre nordiske landene i forhold til offentlig europadebatt. 

Landene som er medlemmer av EU deltar på en annen måte i politikkprosessen, noe som 

også vises igjen i samfunnsdebatten (NOU 2012:2:833). De fleste partiene i Sverige har 

siden 1994 akseptert EU-medlemskapet og dermed latt EU-politikken bli inkorporert i den 

svenske politikken (DRR 2010:90). Dette kan vise utslag i den offentlige debatten. I Norge 

vises det til at mangelen på politikernes røst i EU-debatten fører til at andre aktører, som 

Nei til EU og Europabevegelsen, i større grad drar debatten (NOU 2012:2:834). 

Norges særegne tilknytning til EU påvirker mediene og informasjonen de mottar. Euro-

pautredningen beskriver en propp i informasjonsflyten, ettersom norske journalister 

ikke har det samme nettverket som andre EU-medlemsstater (NOU 2012:2:287). En kan 

anta at svenske journalisters tilgang til informasjon om EU derfor er større, og at dette vil 

gjenspeile seg i den offentlige EU-debatten. Europautredningen (2012:2) viser til at medi-

edekningen av Norges tilknytning til EU har vært dalende, i samme tidsrom som avtalene 

har fått større omfang. Det har i hovedsak vært enkeltsaker som har fått oppmerksomhet, 

og det samme finner Wester (2009) i Sverige. I både Sverige og Norge er det en uklarhet 

vedrørende dekningsområdet av EU-saker i medier (NOU 2012:2, Wester 2009). I Norge 

dekkes EU hovedsakelig utenrikspolitisk, med manglende forståelse for hvordan dette 

påvirker nasjonalpolitikk (NOU 2012:2:287). Sverige er et fullverdig medlemsland, så en 

kan anta at EU-stoffet i større grad blir behandlet innenrikspolitisk. Allikevel peker Wester 

(2009) på at det er forvirring rundt dette blant svenske journalister.

Ut i fra konklusjonene Europautredningen (NOU 2012:2) og Wester (2009) trekker, for-

venter jeg å finne ulike egenskaper ved den offentlige EU-debatten i Sverige og Norge. 

Disse kan settes opp som hypoteser, som jeg vil trekke fram igjen under den kvalitative 

innholdsanalysen av avisartikler. 

H1a: Norske medier dekker EU i hovedsak som utenriksstoff

H1b: Svenske medier dekker EU i større grad, enn norske medier, som innenriksstoff

H2a: Kampanjegrupper er viktigere aktører enn politikere i den norske offentlige debatt

H2b: Politikere er mer synlige i den svenske offentlige EU-debatten, enn i den norske

H3: Konsekvensene av EU-politikk blir i større grad knyttet opp mot hjemlandet i svensk 

debatt, enn i norsk

H4: EU forekommer som et mer manifestert innhold i den svenske offentlige debatten, og 

latent i den norske offentlige debatten

Dersom funnene i analysen samsvarer med hypotesene, forsterkes antakelsen om at norsk 

EU-debatt er særpreget, på lik linje med tilknytningsformen landet har til EU. Ettersom 

analyser av europeisk og svensk offentlig debatt viser til et demokratisk underskudd for-
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ventes det at det avdekkes problemområdet også i den svenske debatten. Jeg tror allikevel 

problemene er i mindre skala enn i den norske offentlige EU-debatten, som følge av Nor-

ges særegne EU-tilknytning.

For å kunne undersøke den offentlige EU-debatten har jeg valgt å ta for meg en konkret 

debatt som i sin tid fikk mye oppmerksomhet i EU-stater, ettersom det ga konsekvenser for 

EUs struktur og omfang. Debatten jeg har valgt å studere er den østlige utvidelsen i 2004, 

da ti nye land ble innlemmet i EU, og det foregikk en reformering og kraftig utbygging. 

Estland, Litauen, Latvia, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovenia, Slovakia, Kypros og Malta ble 

offisielle medlemsland første mai 2004. Ettersom hovedandelen av det nye EU tidligere 

var østblokkland med samarbeidstradisjoner med det gamle Sovjet og det nye Russland, 

endret EU i sterk grad utseende og framtreden, samt fikk et bredere geografisk spillerom 

enn tidligere.

innholdsanalyse

Oppgavens datamateriale er hentet fra den norske riksdekkende avisen Aftenposten, samt 

den svenske riksavisen Dagens nyheter gjennom A-tekst. Alle artikler er fra april 2004 og 

omhandler debatten om EU-utvidelsen. Ettersom jeg skal sammenligne ulike aspekter ved 

debatten er det naturlig å analysere avisartikler og debattinnlegg om et konkret tema. Jeg 

har valgt å bruke innholdsanalyse som metode. Først vil jeg gjøre en kvantitativ syste-

matisering, og deretter en kvalitativ gjennomgang av ulikhetene. Valget på avisartikler 

er logisk ettersom det er offentlig og tilgjengelig for alle. Jeg velger å bruke papirutgaver 

som kilde, ettersom disse blir utarbeidet og bearbeidet grundigere enn i nettutgaver. Det 

er også flere og lengre tekster i papirutgavene, samtidig som nettaviser har blitt mer po-

pulært med årene. Debatten jeg analyserer er fra 2004, da nettaviser i mindre grad ble 

lest enn det de gjør i dag. I tillegg påpeker en rapport fra Norges Offentlige Utredninger 

fra 2010 at: “de store riksavisene i størst grad produserer nyheter som videreformidles av 

andre, og setter dagsordenen ved at flere av deres originale nyhetssaker blir fellesstoff” 

(NOU 2010:14:132).

Innholdsanalyse av dokumenter tar sikte på å finne relevant informasjon om temaer 

som skal studeres gjennom analyser og grundig gjennomgåelse (Grønmo 2004:187). Vi 

skiller mellom kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse. I denne oppgaven skal jeg ho-

vedsakelig benytte meg av kvalitativ innholdsanalyse, ved å kategorisere innholdet i 

ulike tekster i forhold til fokuset mitt og de tidligere framlagte hypotesene, men kvanti-

tativ analyse blir brukt innledningsvis for å kartlegge forekomster. Ved bruk av kvalitativ 

innholdsanalyse foregår datainnsamlingen noenlunde samtidig med analysen. Tekster 

som kan belyse temaet som skal studeres velges ut, samtidig som temaer kan endres i 

lys av utvalget (Grønmo 2004). Datainnsamlingen bygger på stor fleksibilitet, noe som 

gjør det viktig å avgrense tema og avklare fokus før en begynner å samle inn data (Grøn-
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mo 2004:189). Under og etter at datainnsamlingen går forskeren systematisk gjennom 

tekstene. Etterhvert kan det foretas en utvelging og registrering av det som er relevante 

innhold i datamaterialet, i forhold til problemstilling eller fokus (Grønmo 2004:191). En 

viktig del av arbeidet med kvalitativ innholdsanalyse er kategoriseringen.  Materialet 

blir først kodet ved å finne stikkord som karakteriserer tekstene. Videre koding er mer 

systematisk, og tar for seg samlinger av fenomener med bestemte egenskaper for å 

utvikle kategorier (Grønmo 2004:246-248).

Innen kvalitativ innholdsanalyse, som ved alle typer metode, er det kritiske elementer 

å ta hensyn til. Forskeren må vurdere kildenes relevans og validitet (Grønmo 2004:217). 

Tekstene som danner grunnlag for datamaterialet vil velges ut med hensyn til dette. Tekst 

som kilde er lett å forholde seg til i motsetning til andre former som intervjuer. Den vil 

være lettere å vurdere, blant annet i forhold til relevans. Samtidig kan forskerens syn stå 

i fare for å påvirke hvordan teksten blir analysert, altså hva som blir hentet ut (Grønmo, 

2004). Det er stort rom for tolkning, noe som både har positive og negative virkninger. En 

kan gå glipp av viktige synspunkter, samtidig som flere nyanser kan bli avdekket gjennom 

grundig gjennomgang. 

Ettersom jeg hadde dannet hypoteser til hva jeg ville avdekke måtte jeg være forsiktig 

med å la mine forventinger påvirke søket og analysen. Jeg valgte å avgrense tidspunktet 

for debatt til en måned før offisiell utvidelse. Dette valget tok jeg for å redusere antall 

artikler, samt fokusere på den nærliggende debatten. Grunnet oppgavens omfang så 

jeg meg nødt til å utføre ulike begrensninger. Jeg valgte å fokusere på en av de største 

avisene i hvert land, i form av mer fullformat enn tabloid,  for å finne debatten som nådde 

ut til flest antall lesere. Gjennom A-tekst fikk jeg tilgang til avisartikler fra mitt valgte 

tidsrom. Begrensningen og utvelgingen må være etterprøvbar, slik at andre kan teste 

ens resultater og komme fram til det samme. Jeg valgte å bruke søkeordene “EU” og 

“utvidelse” da jeg søkte i Aftenposten, og “EU” og “utvidgning” da jeg søkte i Dagens 

Nyheter. Søket i Aftenposten ga 15 treff, mens søket i Dagens Nyheter ga 34 treff. Gjen-

nom denne metoden for avgrensning kan det hende at relevante tekster ikke har blitt 

plukket opp. Samtidig er omfanget av oppgaven begrenset, og søkeordet “EU” i seg selv 

ble alt for vidt med et treff på 478 tekster i Aftenposten og 660 treff i Svenska Dagbladet. 

Suppleringen av utvidelse ga en naturlig avgrensning. Jeg vurderer kildenes reliabilitet 

og validitet som høy, da jeg oppfatter papiravisene som pålitelige og utvalget som rele-

vant for min problemstilling.

Grunnlaget for kategoriseringen var hypotesene utformet etter gjennomgangen av teori 

om offentlig EU-debatt. Etter kategoriseringen kunne jeg foreta en snevrere utvelging av 

tekstene. Ved å lese gjennom tekstene og registrere innholdet fikk jeg et bortfall på fem 

tekster fra Aftenposten og tolv fra Dagens Nyheter, og satt igjen med ti norske avistekster 

og 24 svenske i analysen. Den skjeve fordelingen kan være en smule problematisk, men 

samtidig kom utvalget til uttrykk gjennom  kategoriseringen og er relevant for oppgavens 

problemstilling.
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resultater

I framstillingen av resultatene fra innholdsanalysen har jeg laget en tabell for hvert land 

for å systematisere tekstene. Jeg har tatt med bakgrunnsinformasjon som forfatter, tittel 

og dato for både Aftenposten og Dagens Nyheter. For Aftenposten har jeg brukt seksjon 

som plasseringsinformasjon, mens jeg har brukt sidetall for Dagens Nyheter, ettersom 

seksjon ikke var oppgitt. Dekningen, i form av utenriks eller innenriks har også blitt tatt 

med, ettersom dette er ett av punktene som kom fram i litteraturanalysen. Aktører synlige 

i tekstene spiller en rolle i forhold til hvem som drar debatten og hvilket fokus den har. Til 

slutt har jeg inkludert hvilke konsekvenser av utvidelsen det blir fokusert på, samt om 

landet debatten foregår i blir tatt opp i teksten og inkludert i stoffet.

Et overordnet tema som går igjen i begge land i den gjeldende debatten er hvordan utvi-

delsen endrer strukturen og forekomsten av arbeidsinnvandring i EU. Resultatene viser at 

debatten i liten grad er polarisert, noe som kan være grunnet i det evige ja/nei-spørsmålet 

i EU-sammenheng som blir tilsidesatt ettersom det er en allmenn forståelse for at man ikke 

kommer til enighet. En betydelig andel av tekstene brukt i analysen er mer opplysende enn 

argumenterende. De svenske tekstene er tyngre og lengre enn de norske, og går også mer i 

dybden på utvidelsen. Dagens Nyheter har en nedtelling til EU-utvidelsen som bærer preg 

på en rekke artikler som tar for seg et nytt medlemsland og deres situasjon før innlem-

melsen i EU.

Jeg kategoriserte tekstene som enten innenriks eller utenriks på grunnlag av hvordan 

saken omtaler EU og hjemlandet. Noen av de norske tekstene var alt oppgitt som innenriks 

eller utenriks i henhold til seksjon i Aftenposten. Ifølge Tabell 2 er dekningen jevnt fordelt 

i den svenske debatten. Av 24 tekster er elleve kategorisert som utenriks og tolv som in-

nenriks, mens en tekst er en blanding. Tabell 1 viser at åtte av ti norske er definert som 

utenriks, mens en er  innenriks og en er en blanding. N4, som dekkes som innenriks, tar 

ikke opp hvordan Norge blir påvirket av utvidelsen, men heller hvilke skader Norge tar av å 

ikke være med i EU, som får et større omfang med utvidelsen. Det kommer fram i tekst N8 

at “(u)nionens popularitet er på et lavmål i det rike Vest-Europa”. Videre blir blant annet 

skepsisen i Storbritannia påpekt, uten at det trekkes paralleller til Norge. I den svenske 

debatten er det ikke en overbærende ulikhet i andel, men satt opp mot den norske er det 

en markant forskjell på dekningen. Samtidig tar tekstene med utenriksdekning sikte på å 

kartlegge nye medlemsland og problemer der, og diskuterer derav ikke EU som helhet uten 

å trekke inn Sverige. Både H1a: Norske medier dekker EU i hovedsak som utenriksstoff og 

H1b: Svenske medier dekker EU i større grad, enn norske medier, som innenriksstoff er 

styrket av funnene i analysen. 

Det forekommer hyppig referanser til politikere, både svenske og internasjonale, i den 

svenske debatten. I den norske debatten er det stor mangel på dette, men også på kam-

panjegrupper. Ingen av tekstene i den norske debatten trekker fram norske politikere el-

ler andre EU-aktivister. Tekst N4 kan allikevel trekkes fram i forhold til den polariserte 
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Tekst Forfatter Tittel Dato Dekning Plassering Aktører Konsekvenser Norge

N1 Aale, Per 

Kristian

Kaldere vind fra øst 05.04 Utenriks Leder Russland, EU, 

NATO, USA

Russland-Vesten Nei

N2 Width, 

Henrik 

EU-utvidelse skaper 

svensk uro

13.04 Utenriks Leder Svenske politikere Sverige Nei

N3 Willersrud, 

Aasmund

Småby i øst mot 

strømmen

18.04 Utenriks Utland Borgermester i 

Øst-Tyskland

Arbeidsinnvan-

dring

Nei

N4 Petersson, 

Eivind Vad

Et nei til EU et nei til 

Europa

18.04 Innenriks Debatt Historiske inte-

grasjonsaktører

Norges utenfor 

EU

Indirekte

N5 Gundersen, 

Fridtjof 

Frank

EU skritt for skritt 

mot en statsdannelse

18.04 Utenriks Debatt EU og medlem-

stater

EU-integrasjon Indirekte

N6 Aale, Per 

Kristian

Hard kamp om makt i 

Ukraina

25.04 Utenriks Utland Ukrainas presi-

dentkandidater og 

velgere

Ukraina-EU Nei

N7 Willersrud, 

Aasmund

EU-utvidelse kan gi 

mer antisemittisme

28.04 Utenriks Utland Organisasjonsle-

dere, utenlandske 

politikere

Antisemittisme Nei

N8 Hellstrøm, 

Ulf Petter

I morgen utvides EU 

til 25 land – skygger 

over EU-fest

30.04 Utenriks Utland EU, stater, Tony 

Blair

Organisasjonen 

EU

Nei

N9 Udgaard, 

Nils Morten

Europas stille revo-

lusjon gir årets 1. mai 

nytt innhold

30.04 Utenriks Leder EU, NATO EU og Europas 

nye landskap

Indirekte

N10 Markovski, 

Peter

Sluser polakker til 

jobb i Norge

30.04 Begge Økonomi Industri Industri i Polen 

og Norge

Ja

tabell 1: norsk eu-debatt
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Tekst Forfatter Tittel Dato Dekning Plassering Aktører Konsekvenser Sverige

S1 Hall, Tho-

mas

Överdriven oro 

för flyttvåg

03.04 Begge S. 12 Sosiolog og forsker EU-flytting Nei

S2 Hall, Tho-

mas

Nya murar väcker 

oro i Ungern

03.04 Utenriks S. 12 Ungarske studen-

ter, politikere, 

eksperter

Arbeidskraft i 

Ungarn

Ja

S3 Hedström, 

Ingrid

Första steget har 

tagits mot narko-

tikafritt EU

10.04 Utenriks S. 14 EU justisminister, 

svensk EU-politiker

Narkotikapolitikk 

i EU

Ja

S4 Ingen Regeringen står i 

vägen

14.04 Innenriks S. 2 Statsminister, 

regjering

Økonomi, EMU Ja

S5 Bolling, 

Anders

“Gör upp med fp 

om östregler”

14.04 Innenriks S. 12 Politikere, eksper-

ter, jurister

Arbeidsinnvandring Ja

S6 Håstad, Disa Gamla EU får 

vänja sig

15.04 Innenriks S. 7 Statsminister “Social turism” Indirekte

S7 Koblanck, 

Anna

Slovakien tillver-

kar flest bilar

15.04 Utenriks S. 8 EU-ambassadør, 

bilindustrisjefer og 

myndigheter

Slovakias bilpro-

duksjon og uten-

landsinvestering

Nei

S8 Koblanck, 

Anna

För invånarna är 

bilen fortfarande 

en lyx

15.04 Utenriks S. 9 Slovakere Arbeidsmuligheter 

for Slovakere

Nei

S9 Koblanck, 

Anna

Reformernas 

förlorare röstar i 

protest

16.04 Utenriks S. 8 Slovakiske presi-

dentkandidater

Levestandard i 

Slovakia

Nei

S10 Hall, Tho-

mas

Nu går det att an-

das i Chomutov

17.04 Utenriks S. 14 Miljøaktivister Miljø i Tsjekkia Nei

S11 Karlsson, 

Lars-Ingmar

Nya medlem-

marna klarar 

miljökraven

17.04 Utenriks S. 14 EU-kommisjonen Nye medlemsands 

miljø/klima

Ja

S12 Björklund, 

Marianne

Tysk oro inför 

framtiden

20.04 Utenriks S. 10 Tysk forbundskans-

ler, forsker

Tysklands økonomi Nei

S13 Håstad, Disa Frankrike måste 

ge mer än de får 

igen

21.04 Utenriks S. 8 OECD Frankrikes jordbruk Nei

S14 Bolling, 

Anders

Nei till regler för 

nya EU-medb-

orgare

21.04 Innenriks S. 13 Polsk regjering Overgangsregler Ja

tabell 2: svensk eu-debatt
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S15 Andersson, 

Bosse

Risk för löne-

dumpning av-

färdas

22.04 Innenriks S. 8 Forsker Ulikheter mellom  

medlemsland

Ja

S16 Andersson, 

Bosse

Stora skillnader 

mellan och inom 

ländarna

22.04 Innenriks S. 8 EU-land Ulikheter mellom 

EU-land

Ja

S17 Björklund, 

Marianne

God tillväxt i 

ansökarländer

23.04 Innenriks S. 9 Børs/forvaltnings-

folk

Investering og 

handel

Indirekte

S18 Hall, Tho-

mas

EU ska ge Un-

gerns ekonomi 

ny fart

23.04 Utenriks S. 11 Ungarkse økono-

mer, fabrikkansat-

te, finansminister

Utenlandske inve-

storer i Ungarn

Indirekte

S19 Hermans-

son, Mattias

 Europa angår 

oss alla

25.04 Innenriks S. 2 EU Sverige, nye land Ja

S20 Lindsö, 

Ebba

“Destruktivt att 

agera mot fri 

rörlighet”

28.04 Innenriks S. 4 Næringsliv i Norden EU på verdensmar-

kedet

Ja

S21 Albons, 

Bengt

Polen blir ett 

viktigare EU-land 

än Sverige

28.04 Innenriks S. 11 Utenriksminister Sveriges inflytelse 

på sikkerhetspo-

litikk

Ja

S22 Ingen “Hängslen och 

livremmar”

29.04 Innenriks S. 2 Politikere, Statsmi-

nister (Sverige)

Overgangsregler 

og arbeidsmar-

kedet

Indirekte

S23 Jacobsson, 

Cecilia

Landstingen 

raggar redan mer 

personal

30.04 Innenriks S. 5 Arbeidere, Lo Arbeidsmarkedet i 

Sverige

Ja

S24 Hedström, 

Ingrid

Idéerna är kit-

tet som förenar 

Europa

30.04 Utenriks S. 7 Historiske inte-

grasjonsaktører

Symbolet og ideen 

Europa

Nei

Tabell 2: svensk EU-debatt fortsat

EU-debatten ved at den i stor grad er kritisk til at Norge har valgt å stå utenfor EU, hvor 

med utvidelsen “et nei til EU er blitt et nei til Europa”. Det er merkbart at det er en generell 

mangel på politiske aktører i den norske debatten. I den svenske debatten er politiske ak-

tører mer synlige. Regjeringen og statsministeren blir i stor grad trukket inn i debatten: “(r)

egeringen var mycket entusiastisk inför EU:s utvidgning österut” (S4). Det er derimot en 

relativt svak tendens, hvor fem av 24 tekster trekker inn viktige svenske politiske aktører. 

Synligheten av politikere i den offentlige EU-debatten er svak i begge land, noe som kan 

diskuteres som problematisk. Det er allikevel en forskjell på tilstedeværelsen av politiker 

i debatten. H2a: Kampanjegrupper er viktigere aktører enn politikere i den norske offent-

lige debatt faller fra, da ingen av tekstene hverken kan støtte eller svekke hypotesen. 
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H2b: Politikere er mer synlige i den svenske offentlige EU-debatten, enn i den norske kan 

styrkes, til en viss grad.

I den svenske debatten er det større grad av omtale av konsekvenser for hjemlandet. 

Naturlig nok blir det også snakket om konsekvenser for EU i helhet, med Sverige inklu-

dert. Det er de færreste tekstene i den norske debatten som tar opp konsekvensene for 

Norge. I halvparten av de svenske tekstene blir Sverige eksplisitt nevnt, og i fire tekster 

snakkes det indirekte om landet, uten at det nevnes konkret. Sverige blir trukket inn i EU, 

som eksempelvis i S6: “I dagens läge både behöver och fruktar det gamla Europa det nya. 

Vi behöver arbetskraft”. Ved bruk av “vi” blir Sverige og EU omtalt som ett, i forhold til 

konsekvensene av utvidelsen. Norge blir nevnt eksplisitt i kun en av ti tekster, ikke over-

hodet i seks tekster, og indirekte i tre tekster. I et flertall av de norske tekstene der Norge 

blir nevnt tas allikevel ikke Norges konsekvenser av utvidelsen med i betraktning. Det er 

merkbart at en norsk tekst tar opp Sveriges konsekvenser av EU-utvidelsen: “Den svenske 

velferdsstaten (...) trues av EUs østutvidelse” (N2). I denne sammenheng ville det vært 

naturlig å trekke inn hvordan Norge også ble påvirket. H3: Konsekvensene av EU-politikk 

blir i større grad knyttet opp mot hjemlandet i svensk debatt, enn i norsk blir styrket av 

funnene i analysen.

EU-spørsmålet i den svenske debatten er i større grad manifestert. I den norske debat-

ten er det stor grad av antydninger til at Norge er en del av det europeiske samfunnet, uten 

at det eksplisitt blir framstilt slik. I den svenske debatten blir Sverige tatt opp i nesten alle 

tekster, mens det i den norske debatten forekommer stor andel av tekster uten referanser 

til Norge. Ingen av de ti norske tekstene nevner EØS, og det faktum at EU-utvidelsen også 

er en EØS-utvidelse synliggjøres ikke. Det er større funn av manifest innhold rundt kon-

sekvenser for hjemlandet i den svenske debatten, enn i den norske. I enkelte av de norske 

tekstene antydes det at utvidelsen også får konsekvenser for Norge, men det blir i liten 

grad sagt eksplisitt og derav fungerer i overkant som latent innhold. H4: EU forekommer 

som et mer manifestert innhold i den svenske offentlige debatten, og latent i den norske 

offentlige debatten styrkes.

diskusjon

Resultatene i analysen samsvarer med Europautredningens påstander om at EU-debatten 

er blitt tonet ned på grunn av polariseringen. Det er en svak forekomst av argumenterende 

tekster for eller mot EU i den offentlige debatten rundt 2004-utvidelsen. EU-debatten som 

et ja/nei-spørsmål manifesteres ikke gjennom dekningen av 2004-utvidelsen, men ligger 

som en latent konflikt i den norske debatten. Det er mye mulig at den polariserte debatten 

er en viktig årsak for at EU-debatten dekkes i så moderat grad som resultatene viser, og 

som Europautredningen har antatt. Samtidig er det også en svakt synlig debatt om EU som 

institusjon og framtid i den svenske offentlige debatten fra 2004. Allikevel er det tydelig 
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at Sveriges fordeler og ulemper i EU ved utvidelsen i større grad blir tatt opp, enn den 

tilsvarende i Norge.

Hverken norske politikere eller organisasjonsmedlemmer var tilstede i utvalget fra 

2004-debatten. I den svenske debatten var det større grad av tilknytning mellom EU-ut-

videlsen og svenske politikere. Spesielt den svenske statsministeren, Göran Persson, og 

regjeringen ble nevnt i tekstene. Det at politikerne var mer synlige i den svenske debatten 

enn den norske, kan ha sammenheng med den polariserte debatten i Norge. Medias rolle 

spiller også inn her, hvor det kan hende at de svenske mediene i større grad tar ansvar 

for å trekke inn politikerne i hjemlandet. Muligens er det i det svenske offentlige rom er 

større forståelse for EU og konsekvensene av eksempelvis en utvidelse, ettersom landet 

er fullverdig medlem og har både flere politikere og journalister plassert i Brussel og det 

offentlige europeiske rom, enn i Norge.

Dekningen av 2004-utvidelsen viser at det er forvirring rundt EU og hvorvidt det skal 

dekkes som innenriks eller utenriks. Det forekommer begge deler i begge land, noe som 

viser at det ikke er en gitt avklaring her. Samtidig er det tydelig at forvirringen, eller man-

gelen på forståelse for konsekvenser i hjemlandet, er sterkere i den norske debatten enn 

den svenske. Det er problematisk at landets rolle i EU ikke er tydelig avklart i den offentlige 

debatten. Dette viser til kunnskapsmangel og er et problemområde i det demokratiske 

underskuddet. I den svenske debatten virker det i større grad som bevisste valg, på om en-

keltsaker om EU skal dekkes som innenriks eller utenriks. Gjennom nedtellingsseksjonen 

sin hadde Dagens Nyheter bred dekning av de nye medlemslandene med et utenriksfokus, 

samtidig som andre tekster inkluderte Sverige i diskusjonen rundt EUs endring.

Innholdsanalysen av avistekster fra 2004-utvidelsen har framhevet forskjeller i norsk 

og svensk EU-debatt. I analysen ble hypotesene 1a, 1b, 2b, 3 og 4 styrket. Hypotese 2a falt 

utenfor ettersom tendenser i politiske- og kampanjeaktører ikke ble avdekket i den norske 

debatten. Ulikhetene er ikke på alle områder så tydelige som jeg hadde forventet. Utvalget 

mitt er også begrenset, samtidig som det forekommer en skjev fordeling. Allikevel er ten-

densene tydelige nok til at en bakenliggende faktor må være med på å skape ulikhetene. 

Ettersom Sverige og Norge er tilnærmet like politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt, er det 

grunn til å anta at ulikhetene i landenes tilknytning til EU spiller en stor rolle. Det er tydelig 

i den norske offentlige debatten at Norges rolle i EU-samarbeidet er uklar. Politikerne tar 

for liten plass i media til å kunne sette dette i lys. Samtidig virker det som om journalister 

ikke har god nok EU-kunnskap til å trekke Norges rolle inn i den magre EU-dekningen. 

Folket etterlyser heller ikke temaet i det offentlige, og det er tilsynelatende en ond sirkel i 

mangel på kunnskap samt ønsket om kunnskap. EU blir ikke satt på dagsordenen i like stor 

grad som en skulle forventet om en ser på EUs rolle i norsk dagligliv. EØS-avtalen kommer 

heller ikke på bane, og her er kunnskapsmangelen ekstra stor. I Sverige spiller politikere 

større roller, EU er i større grad manifestert, dekningen er i større grad innenriks, og lan-

dets konsekvenser og rolle i EU kommer tydeligere fram. Det at Norge ikke er medlem av 

EU burde ikke føre til en så moderat dekning i offentlig EU-debatt, når man vurderer hvor 
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inkorporert EU-poltikk er i det norske samfunn gjennom EØS-avtalen. Europautredningen 

(NOU 2012:2) konkluderte med at Norge har inkorporert tre fjerdedeler av EU lov- og regel-

verk, noe som på folkemunne har blitt oversatt til at Norge er tre fjerdedels EU-medlem. Da 

burde man kunne forvente at EU-debatten i større grad inkluderer Norge.

konklusjon

I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i Europautredningens konklusjoner om de-

mokratiske underskudd i Norges forhold til EU i den offentlige debatten. Jeg har foretatt 

en sammenligning av svensk og norsk offentlig EU-debatt rundt den østlige utvidelsen 

i 2004. Formålet har vært å kunne vurdere om Norges særegne tilknytningsform til EU, 

gjennom EØS-avtalen og andre bilaterale avtaler, ligger til grunn for svakhetene i den of-

fentlige debatten. Problemstillingen min var at  det er ulikheter i norsk og svensk offentlig 

EU-debatt, som bygger på de ulike tilknytningsformene Norge og Sverige har til EU. Etter 

en gjennomgåing av Europautredningen og tilsvarende litteratur på offentlig debatt, laget 

jeg underhypoteser som kunne testes og vurderes gjennom innholdsanalyse. Alle hypo-

tesene, med unntak av H2a, ble styrket av resultatene fra analysen. Gjennom oppgaven 

har jeg forsterket oppfatningen av at politikere er mindre synlige i den norske debatten, 

stoffet blir i større grad dekket som utenriks, konsekvensene for Norge og Norges rolle blir 

i mindre grad framlagt og EU forekommer i større grad som latent innhold. Det er forskjel-

ler mellom norsk og svensk offentlig EU-debatt, og det er sterke indikasjoner på at Norges 

særegne tilknytning til EU spiller en stor rolle i denne forskjellen. Forskjellene som er av-

dekket er ikke så store som først forventet. Det kommer tydelig fram at det norske utvalget 

i hovedsak dekkes som utenriks, som forventet. Samtidig hadde jeg trodd at andelen in-

nenriksdekkende tekster i det svenske utvalget skulle være større enn det var. I det norske 

utvalget var hverken politikere eller kampanjegrupper synlige. Dette gjorde at hypotese 

H2a falt utenfor oppgaven.  

Oppgaven har begrenset omfang, noe som gjør at det kan hende enkelte tendenser har 

falt utenfor. Problemstillingen min har allikevel blitt styrket, og funnene antyder en sam-

menheng mellom tilknytningsform til EU og offentlig EU-debatt. Resultatene i analysen 

kan brukes videre i annen forskning. Jeg har avdekket klare forskjeller mellom norsk og 

svensk EU-debatt, som kan undersøkes nærmere i større utvalg, samt mer i dybden.
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et europæisk flagskib?

Siden 2003 har systemet ’Eurodac’ indsamlet og lagret fingeraftryk fra alle asylansøgere 

over 14 år i EU. Det er første gang i EU’s historie, at biometri – teknikker til at opmåle og 

sammenligne kropslige træk – bliver brugt som politisk redskab.1 Og den offentlige debat 

har været minimal. I Danmark viser en rundtur i pressearkivet, at debatten i årene om-

kring systemets vedtagelse alene handlede om, hvorvidt de danske EU-forbehold stillede 

os uden for indflydelse på asylområdet. Som en enlig debattør bemærkede i Information 

(1.12.1999): ”Problemet er, at indholdet [af Eurodac] overskygges af forbeholdsdiskussio-

nen, hvilket betyder at EU-tiltag gennemføres uden reel debat”. Man kan derfor formode, 

at få ved, hvad Eurodac er – og at endnu færre ved nok til at tage stilling. Denne tilstand 

er presserende, da der er tale er om et innovativt og muligvis usympatisk instrument, der 

årligt påvirker flere hundrede tusinde asylansøgeres kår.

Artiklens formål er dobbelt. Dels at give sprog til disse menneskers erfaringer. Dels at 

se Eurodac som et mikrokosmos af processer, der er symptomatiske for et skandinavisk 

øjebliksbillede af EU. Min forventning er ikke at mejsle konklusioner i marmor, men at tage 

temperaturen på EU og dermed skitsere genstande for en skandinavisk kritik. Som vi skal 

se, har EU givet kritikken uset vanskelige vilkår i denne sag, men netop i Skandinavien 

er der særlig grund til at råbe vagt i gevær. Faren er, at Eurodac ikke bliver udsat for den 

politiske lødighedskontrol, som følger af offentlig debat – og dermed ikke længere blot er 

et første skridt i en ny retning, men en tingenes tilstand, der ubemærket blev en del af vo-

res dagligdag og som risikerer at accelerere EU’s sammenhængsproblemer. Ifølge Europa-

Kommissionen (EK 2012) er Eurodac ”et europæisk flagskib”.2 Men bør vi være skeptiske 

over for skibets kurs?

Ja. For at vise dette går jeg således frem: Andet afsnit præsenterer baggrunden for Euro-

dac med afsæt i dets nordiske historie; tredje afsnit ser på universiteternes respons; fjerde 

afsnit analyserer EU’s officielle retorik for Eurodac; femte afsnit tolker analysen som et 

foruroligende symptom på postpolitik; sjette afsnit identificerer og adskiller artiklens bi-

drag fra den dominerende diskurs om EU’s asylpolitik. Undervejs har jeg to gange set mig 

nødsaget til selv at opfinde begreber. Det drejer sig om ’etisk devaluering’ i fjerde og ’im-

munisering’ i sjette afsnit. Forhåbentlig er de forståelige og kan inspirere andre. I syvende 

og sidste afsnit samler jeg trådene i et skandinavisk syn på sagen.

bag om eurodac

Først en kort præsentation af den politiske baggrund og kontekst for Eurodac. Navnet 

’Eurodac’ er et akronym dannet af ’The European Dactylographic Engine’ (’daktylografi’ 

er måling af fingeraftryk). Systemet blev juridisk søsat i 2000 som et skridt mod fuldbyr-

delsen af et ”Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed” under Rådet for Retlige og 
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Indre Anliggender. Det har været operationelt siden 2003, om end Danmark først tiltrådte 

samarbejdet i 2006. Det vender jeg tilbage til senere. Eurodac har to mål. Det skal dels 

forhindre asylansøgere i at indgive mere end én ansøgning, dels at fordele ansvaret for at 

behandle ansøgninger mellem EU’s medlemsstater i overensstemmelse med Dublin II-kon-

ventionens kriterier herfor (343/2003/EF). Som følge af hovedsagligt fransk-tysk politisk 

pres registrerer Eurodac dog også illegale immigranter og andre, der opholder sig illegalt 

i EU (Aus 2003, 12; 2006, 8), men indtil videre bliver systemet primært anvendt i asylregi 

(Guild 2006, 72).3

Eurodac virker ved at tildele en unik kode til ansøgerens fingeraftryk, når denne indgiver 

sin asylansøgning. EU ækvivalerer koden med ansøgerens virtuelle identitet, som bliver 

sendt til og opbevaret i en central database, ’Den Centrale Enhed’, i 10 år, medmindre an-

søgeren opnår unionsborgerskab. Dermed kan man sammenligne ansøgeres aftryk med 

Den Centrale Enheds log af kendte identiteter (Mordini 2008, 251). Hvis ansøgerens datum 

allerede findes i systemet, har Eurodac i EU-jargon haft et ’hit’. Andelen af hits af det årlige 

antal samlede ansøgninger er de seneste år steget fra 17 % i 2008 til 24 % i 2011 (EK 2009; 

2011b). Medlemsstaternes myndigheder kan dermed nægte ansøgere asyl alene med hen-

visning til, at vedkommende allerede har søgt asyl i et andet land. I 2010 havde Eurodac 

godt 55.000 hits, hvoraf størstedelen blev afvist.4

Dette er den tvivlsomme frugt af knap 15 års diplomatiske forberedelser. Allerede i 

1990’erne var EU klar over, at den daværende metode til at identificere asylansøgere, så-

kaldt ’dokumentbaseret identitet’ i form af f.eks. pas og identitetspapirer, var utilstræk-

kelig. Eftersom asyl er et politisk begrænset gode, hvor efterspørgsel overstiger udbud, 

må det fordeles efter vurderinger af ansøgeres behov. Det kræver, at man kan fastslå, at 

ansøgeren er den, vedkommende giver sig ud for at være – eller at man med andre ord 

kender ansøgerens identitet. Det ved EU og skriver derfor i den centrale forordning bag 

Eurodac (2725/2000/EF), at ”det er nødvendigt at fastlægge ansøgerens identitet” for at 

implementere Dublin-forordningen. Der er dog mange måder at identificere personer på, 

hvorfor vi må se nærmere på tre af dem for at forstå Eurodac. Dokumentbaseret identitet 

er den mest udbredte metode. 

I asylsystemer er dokumenter dog mindre egnede til identifikation. Det er der tre grunde 

til. For det første kommer en del asylansøgere fra lande præget af konflikt og/eller bor-

gerkrig, hvorfor landets myndigheder er i miserabel forfatning og kun sjældent udsteder 

(brugbare) identitetspapirer. For det andet kommer en del fra lande, hvis officielle doku-

menter er af så ringe kvalitet, at de nemt kan forfalskes. Og for det tredje er manges rejse 

til EU en farefuld færd mellem menneskesmuglere og bevogtede grænser, hvor risikoen for 

at miste vigtige dokumenter ligeledes er stor – eller slet ikke få dem med sig, når borger-

krigens bomber begynder at brage. I tilfælde hvor asylansøgere ansøgte uden dokumen-

tidentitet, måtte man før Eurodac bruge narrativ identifikation. Det betyder, at ansøgeren 

fortæller, hvem han eller hun er, og hvor vedkommende kommer fra. Ansøgeren har ofte 

interesse i at fortælle sin historie, så den fremmer vedkommendes asylchance. Og EU har 
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lige så ofte svært ved at verificere disse ustabile narrative identiteter. Gængs praksis var 

da, at EU brugte intensive interview og tests til verificering. Sagsbehandlingen blev selv-

sagt dyr og langsom, men narrativ identitet rummer også et metodisk problem. Typisk blev 

sprogtests brugt som del af screeningen af ansøgere, men sprogstammer – og for den sags 

skyld dialekter – er sjældent geografisk sammenfaldende med statsgrænser. Derfor kunne 

den samme person ansøge om asyl i flere lande via flere narrativer. Dublin-forordningen 

skulle blandt andet stoppe denne ’asyl-shopping’, der var et yndet skrækscenarium blandt 

skandinaviske politikere i starten af forrige årti.

I det lys synes det rationelt, at EU tilbage i januar 1991 indledte undersøgelser af, om fin-

geraftryk kunne bruges som identifikationsmetode, og allerede året efter nedsatte Rådet 

for den Europæiske Union en ad hoc-gruppe til at forfølge ideen. Tre år senere, i november 

1995, meddelte RIA, at det var ”teknisk gennemførligt” at bruge fingeraftryk i asylsyste-

met (Aus 2006, 7). Dermed bevægede EU sig mod at anvende ’biometrisk identitet’, altså 

identitet baseret på indsamlet, unik biologisk data (Ajana 2010, 238). Forfalskning kræver 

her, at man manipulerer med kroppen, hvilket er langt sværere end at forfalske et pas eller 

fortælle en usand historie. Ved at knytte identitet til kroppen sikrer EU i en biopolitisk ma-

nøvre par excellence, at enhver ansøger tildeles identitet i modsætning til tidligere, hvor 

ansøgeren selv medbragte papirer som bevis for sin identitet.

Fra meddelelsen om at den fornødne teknik var tilgængelig, tog det yderligere fem år, før 

systemet blev operationelt. Undervejs blev Eurodac en integreret del af Dublin-forordnin-

gen, hvori kap. II, art. 3.1, meddeler, at ”medlemsstaterne behandler ansøgninger fra en-

hver tredjestatsborger, der indgiver asylansøgning ved medlemsstaternes grænse eller på 

deres område”. Dette såkaldte ’fuldmagtsprincip’ underligger tildelingen af asyl national 

lovgivning (Hurwitz 1999, 648). Ganske vist opstiller Dublin-forordningen minimumskri-

terier for, hvordan medlemsstaterne må behandle ansøgninger, men de er skrevet i brede 

vendinger, og staterne kan i praksis håndtere ansøgningerne efter deres egen procedu-

rer. Forordningens hovedpunkt er, at den stat, gennem hvilken en tredjestatsborger kom-

mer ind i EU, ipso facto er ansvarlig for at behandle vedkommendes asylansøgning (Ploeg 

1999, 298) – uanset i hvilken stat personen måtte ønske at få sin ansøgning behandlet. 

Dog rummer Dublin-forordningen kun en mængde principper for, hvordan staterne forde-

ler ansvaret mellem sig, og derfor efterlyser forordningens tekst en ”klar og brugbar meto-

de til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning” 

(min fremhævelse). Eurodac er netop denne metode.

Danmarks forhold til Eurodac er imidlertid særligt kringlet; ikke på grund af modstand 

mod metoden, men som reminiscens af dansk EU-skepticisme. Efter det danske ”nej” til 

Maastricht-traktaten i 1992 fik Danmark sine famøse fire forbehold. Det fjerde forbehold 

– ingen deltagelse i overstatsligt samarbejde om indre og retlige anliggender – betyder, at 

Danmark ikke er direkte omfattet af EU-lov på området, herunder forordningen om Euro-

dac. Daværende EU-ambassadør, Poul Skytte Christoffersen, havde imidlertid allerede i 

1999 på vegne af Nyrup Rasmussens SR-regering meddelt Kommissionen, at Danmark øn-
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skede at deltage i Eurodac. Politiken tog teten og døbte samme år Eurodac som en ”mær-

kesag” for indenrigsminister Thorkil Simonsen og kaldte det en ”slem bet”, hvis det ikke 

lykkedes Danmark at tiltræde samarbejdet (2.12.1999). Tre år senere fortsatte den nye 

VK-regerings integrationsminister, Bertel Haarder, samme kurs og skrev i Jyllands-Posten 

(21.6.2002), at Danmark ville søge om – og ville få lov til – at indtræde i Eurodac, ”fordi det 

er i alle [EU-]landedes interesse”. 

Givet forbeholdet måtte det ske på mellemstatsligt niveau via en såkaldt ’parallelaftale’ 

(EK 1999b). Det vil sige, at Danmark anmoder Kommissionen om at deltage i en del af det 

overstatslige samarbejde, og hvis Ministerrådet godkender Kommissionens forhandlings-

mandat, og hvis medlemsstaten og Kommissionen bliver enige om betingelserne for del-

tagelsen, indgås en parallelaftale til ratificering i statens parlament, altså Folketinget for 

Danmarks vedkommende. Det skete med lov nr. 323 af 18. maj 2005, som trådte i kraft året 

efter, og Danmark blev en del af Eurodac som det sidste land i Skandinavien. Ganske næv-

neværdigt var det resultatet af et fortsat forløb over to regeringsperioder, hvis asylpolitik 

ofte betegnes som modsætninger. Således kundgjorde først Thorkild Simonsen i Jyllands-

Posten (3.12.1998), at hans SR-regering ”havde været en af de stærkeste fortalere for” 

Eurodac, men Bertel Haarder senere i samme avis (11.12.1999) forsikrede, at Eurodac var 

hans ”personlige hjertesag”. Regeringer fra begge sider af Folketingssalen er altså enige 

om at forfølge samme sag – og enige om ikke at gøre en offentlig sag ud af den.

Ikke desto mindre indeholder Eurodac ved udgangen af 2010 lige over 255.000 finger-

aftryk taget i Skandinavien eller omtrent 15 % af systemets samlede mængde (EK 2011b, 

11). Sammen med resten af Eurodac indgår disse data i et større net af kontrolinstanser. 

Da der er tale om ”teknikker brugt til at indsamle, sende, manipulere, optage, lagre” data 

om personer, falder disse data ind under EU’s Datadirektiv 95/46. Direktivet opstiller bredt 

sagt krav om datahåndtering- og opbevaring. Ifølge Kommissionen (EK 2000) er der ikke 

databeskyttelsesproblemer i Eurodac,5 men iagttagere er uenige. En rapport fra State-

watch (2006) peger på, at data vedrørende ”national sikkerhed” ikke sorterer under Data-

direktivet. Men mange stater tolker netop asylansøgere som sikkerhedstrusler; tænk blot 

på den forhenværende VK-regerings terrordiskurs. Det baner vejen for at tolke biometrisk 

data uden om Datadirektivet og på den måde fratage ansøgere deres digitale rettigheder. 

Derudover peger rapporten på, at Datadirektivet kun gælder for EU-organer, ikke stater. 

Men Dublin-forordningens fuldmagtsprincip betyder omvendt, at asylansøgninger hoved-

sagligt skal behandles ud af staternes egne myndigheder og dermed, at kun en lille del af 

Eurodac reelt bliver reguleret af EU. 

Kommissionen kender til problemet og medgiver, at ”overlappende lovning” i medlems-

stater gør det ”højst problematisk” at vurdere Datadirektivet (EK 2011a, 31). Om samme 

sag konkluderer et studie, at Datadirektivet lader stater ”insistere på […] tilbageholdelsen 

af en hver form for data til et ethvert sikkerheds- eller lovrelateret formål i hvilken som helst 

periode” (Peers 2011, 924). Derudover fremhæver The Eurodac Supervision Coordination 

Group (ESCG 2010, 12), et overvågningsorgan nedsat af Den Europæiske Tilsynsførende 
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for Databeskyttelse (ETD), at ”Eurodacs nuværende juridiske ramme ikke syntes at dække 

samtlige praktiske aspekter af udvekslingen af personlig information via DubliNet”, som 

er det system, stater deler Eurodac-data gennem. Eurodacs mere end 1,7 mio. fingeraftryk 

befinder sig med et studies ord i ”et overraskende fleksibelt juridisk miljø” (Hert 2005, 36), 

hvor risikoen for misbrug er ligeså stor som nødvendigheden af moralske embedsmænd.

det universitære underskud

Mens medierne sov, da Eurodac blev født, var akademikere kortvarigt på deres pind. Her 

findes en tendens til at tolke Eurodac og biometri ud fra et liberalt perspektiv, navnlig som 

et spørgsmål om at værne om privatlivet og varetage individets rettigheder. Og lad mig 

understrege, at det er der i sig selv ikke noget galt i. Liberale tolkninger kan være udmær-

kede forståelsesrammer. Men ingen enkeltstående ideologi kan svare på alle de spørgs-

mål, Eurodac kræver, at vi stiller. Problemet melder sig, når en forståelsesramme bliver 

dominerende, og visse nuancer af virkeligheden bliver systematisk overset. Nedenfor ser 

jeg nærmere på denne tendens.

Man kan skelne mellem to former for relevant litteratur, akademiske studier og rege-

rings-/NGO-rapporter. Rapporterne er dog knap så egnede som moralske rettesnore af to 

grunde. Først på grund af et genreproblem. Rapporterne er indlæg i den politiske proces 

og skrevet som konkrete politiske forslag, ikke ren kritik. Til det formål taler de magtens 

sprog: Liberalisme. Her tænker jeg ikke på partipolitisk liberalisme, men socialliberalis-

men som kun ekstreme kræfter i Europa ikke omfavner. Men de socialliberalistiske insti-

tutioners triumf giver imidlertid intet begreb om deres grundlæggende ideer; det vil sige 

den udlægning af institutionernes formål, de er grundlagt på. Det er med filosoffen John 

Skorupskis (1999, 214) ord sågar blevet ”en kliché at hævde, at det liberale samfunds ma-

terielle succes er fulgt af et indre moralsk tomrum”. Vi tager det for givet, at de moderne 

institutioner er funderet i fornuftige og ansvarlige ideer, men kender ikke selv ideerne. Vi 

har i privatiseringens navn udliciteret begrundelsen af vores samfund til historiens gang; 

vi tænker, at der nok er en god grund til, at tingene er, som de er. Men begrundelserne fin-

des ikke i regerings-/NGO-rapporterne, som tværtimod ofte – og det er den anden grund 

– involverer en risiko for partiskhed. Et eksempel kan belyse denne risiko. 

Kommissionen nedsatte for et par år siden et organ kaldet ’The Biometric European Sta-

keholders Network’ (BEST) til at rådgive sig om biometri. BEST er dog på mindst to områ-

der en tvivlsom størrelse. For det første lever BEST af Kommissionens nåde. Det er næppe 

den mest fordrende struktur for kritik – nok efterlyser BEST (2010, 10) ”et etisk kodeks for 

alle aspekter af biometrisk data”, men vover ikke selv at kommentere på indholdet af et 

sådant kodeks. Det er forståeligt, eftersom ikke blot de ansattes arbejde, men også større 

erhvervsinteresser, står på spil: Formanden for BEST, Max Snijder, er både direktør for 

European Biometrics Forum, et kommissionsfinansieret forum til at styrke den europæiske 
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biometriindustri, og direktør for brancherådgivningsfirmaet Biometric Capital Partners. 

Og man kan få den idé, at sådanne magnaters moralske sans ikke er tilstrækkelig følsom 

over for Eurodac. Mistanken bakkes op af et studie, der viser, at Eurodac blev opfundet 

under påvirkning af stærk lobbyisme fra biometriindustrien, der så et gryende ekspansi-

onseventyr i systemet (Aus 2003, 4).

Lad os derfor sætte rapporterne på hylden. Forskere ser som sagt primært Eurodac som 

et liberalt projekt, der kan forstås med liberale begreber.6 Desuden er forskningen præget 

af bemærkelsesværdigt famlende formuleringer, der vidner om, at det sproglige kodifice-

ringsarbejde i Eurodac endnu ikke er afsluttet. Tag blot to eksempler. Et studie nævner, at 

”der er noget forstyrrende ved den generaliserede brug af biometrisk identifikation” (Al-

terman 2003, 143). Men hvad er dette ’noget’, spørger man. I et andet studie, der sammen-

ligner dokumentbaseret og biometrisk identifikation, skriver forfatteren, at metodernes 

”forskel har at gøre med et slags rum mellem personen og det, der identificerer personen; 

et rum, som jeg ikke er sikker på, hvordan jeg skal karakterisere” (Ploeg 1999, 301). Man 

venter mere præcision af et studie; hvilket rum, spørger man. Begge studier kredser om 

fysisk integritet, altså en form for værn om et uartikuleret kropsligt privatliv. I samme tråd 

får biometri en forskergruppe til at efterlyse en moralsk ”arkitektur for privatlivet” (Peter-

mann, Sauter, and Scherz 2006, 163). Tilsvarende hævder endnu et studie, ”at repræsenta-

tioner, der unikt identificerer en person ud fra fysiske karakteristika, har iboende moralsk 

værdi” (Alterman 2003, 146) og konkluderer derefter, at vi generelt – og asylansøgere spe-

cifikt – bør have ret til at kontrollere det, der identificerer os og dem, det vil sige fingeraf-

trykkene. Hvorfor? Fordi, som forfatteren (Alterman 2003, 143) skriver, ”repræsentationer, 

der identificerer os [såsom fingeraftryk], involverer et tab af privatliv”. Men her overser 

han, at identifikation i sig selv ikke er en trussel mod privatlivet. Tværtimod. Retten til at 

være anonym forudsætter omvendt, at man identificeres som et juridisk subjekt, der kan 

tilskrives rettigheder (Mordini and Massari 2008, 495). Derfor er en form for identifikation 

nødvendig i ethvert system af individuelle politiske rettigheder.

De liberale indlæg har dog mere generelle problemer. Samtlige studier knytter altså pri-

vatlivet til individets rettigheder. Rationalet er, at det for at sikre individet – og frelse vores 

moralske skyldfølelse – er tilstrækkeligt at tildele det en mængde rettigheder. Øvelsen 

bliver da at finde frem til de bedst mulige rettigheder, hvilket eksemplificerer et generelt 

liberalt træk: At løse politiske problemer med individuelle rettigheder. Det kan være en 

frugtbar tankegang, men i tilfældet Eurodac kan vi ikke hvile på rettighedstænkningens 

laurbær. Dels fordi tilgangen involverer stærkt begrænsende antagelser om det politiske 

problem, man forsøger at løse, og dels fordi den også gør sig urimelige antagelser om 

asylansøgeres muligheder for at hævde deres ret. Lad os først se på selve det politiske 

problem. Hvis værnet om privatlivet bliver til et spørgsmål om databeskyttelse, flyttes fo-

kus fra virkelige personers liv og skæbne til virtuelle koder i systemer og digitale netværk. 

EU’s tilbøjelighed til at gemme Eurodac bag Databeskyttelsesdirektivet er et eksempel 

på dette, men dermed overser vi, at biometrisk identitet gør selve ansøgerens krop til et 
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identitetsbevis. Men kroppe er ikke blot et datalogisk fænomen, og data – som et studie 

påpeger – har ingen selvstændig moralsk værdi (Ploeg 1999, 295). Dets værdi afhænger 

af, hvad det bliver brugt til, og hvilken politisk kontekst, det indgår i. Databeskyttelse kan 

måske nok løse problemer med det, samme forfatter senere har kaldt ”informationslig-

gørelsen af kroppen” (Ploeg 2007, 1), men formår ikke at adressere det, man kunne kalde 

’politiseringen af kroppen’.

Selv hvis ansøgerne fik disse rettigheder, vil de næppe tjene andet end vores samvit-

tighed. Det skyldes, at man passivt har rettigheder, men deres reelle værd viser sig først, 

når man aktivt bruger sine rettigheder. Spørgsmålet er, om ansøgerne er i stand til det. 

Det er rettighedstilgangens andet problem: Er man ikke i stand til at hævde sin ret, er den 

blot en tom gestus. Hvis asylansøgere skal kunne hævde deres ret, må man som mini-

mum forudsætte, at de kender deres rettigheder, og at de ved nok om Eurodac til at vide, 

hvornår det krænker deres ret. Det er næppe rimelige forudsætninger. Muligvis kan nogle 

privilegerede ansøgere håndtere deres rettigheder, men en stor del af ansøgerne kommer 

fra tredjeverdenslande, hvor viden om administrativ praksis i EU er lige så abstrakt som 

kvantefysik.

Som et studie om europæisk asylpolitik konkluderer, gør ”teknopolitiske systemer”, så-

som Eurodac, processerne ”stadig mere uigennemskuelig[e] for de involverede” (Meijer 

2011, 128), og et andet studie stemmer i og hævder, at ”mulighederne for at udøve [… disse] 

rettigheder er stort set imaginære” i Eurodac (Ploeg 2007, 49). Når systemerne bliver mere 

komplicerede, stiger behovet for koncise og tekniske formuleringer af individets rettighe-

der. Rettighederne skal både afstemmes med medlemsstaternes nationale lovgivning og 

systemernes spidsfindigheder. Men den uheldige følge er, at rettighederne bliver ufor-

ståelige og derfor umulige at hævde. Problemet synes særligt grelt, når man husker, at 

Eurodac gælder for ansøgere fra 14 år, hvoraf en del ankommer uledsagede. Kort sagt: 

Asylansøgerne bliver næppe bedre stillet ved rettigheder, der snarere må ses som pseu-

dotiltag uden større bidrag til en fair ansøgningsproces.

at tale om eurodac

I artiklens anden del skitserer jeg konsekvenserne af den liberale tankegangs blinde plet: 

Sprogets politiske magt, der afslører EU’s ”visioner om det politiskes natur” (Huysmans 

2006, 11). Skitsens centrale pointe er, at EU’s vinkling er et eksempel på det, jeg kalder en 

’etisk devaluering’; en politisk kommunikationsstrategi, der afklæder et fænomen enhver 

moralsk værdi og dermed immuniserer det imod moralsk kritik. Nedenfor folder jeg dette 

begreb ud og begrunder dets relevans for Eurodac via EU-kommunikation, og i det følgen-

de afsnit optegner jeg devalueringens postpolitiske konsekvenser for EU og Skandinavien.

Men først en note om tilgangen, da den adskiller sig fra gængs praksis i feltet på et 

vigtigt punkt. Jeg medgiver Huysmans (2006, 7) ”den politiske vigtighed af det sprog, 



82

der bliver brugt til at identificere og berette om en begivenhed som en slags modulering 

af et sikkerhedsdomæne”, og – på Bigos (2010) foranledning – at asylpolitik i stigende 

grad bliver sammenkædet med sikkerhedspolitik til et niveau, der nærmer sig en ”besæt-

telse” blandt politikere (Munster 2009, 143). Men denne sikkerhedsjargon findes ikke i 

omtalen af Eurodac. EU’s kommunikation er derimod renset for sikkerhedsargumenter i 

tråd med den etiske devaluering. Nok handler Eurodac delvist om at opnå sikkerhed, men 

EU forsøger ikke at begrunde det via sikkerhed. Snarere ser vi, hvordan EU fokuserer på 

Eurodac som en teknologi eller et middel til at realisere et allerede fastlagt mål, nemlig 

Dublin-konventionen. Det betyder dog ikke, at vi får et udtømmende billede af Eurodac, 

for teknologiers politiske værdi afhænger lige så meget af, hvordan det bliver brugt, som 

den diskursive virkelighed, det bindes ind i (Huysmans 2006, 92). Derimod får vi en syns-

vinkel på den blanding af sproglig magt og teknologisk udvikling, der gør Eurodac så tan-

kevækkende.

Lad mig nu vende tilbage til den etiske devaluering. Den foregår i to trin. Første trin be-

grunder sagen, og andet trin præsenterer sagen. Først trin forløber således: EU hævder, at 

siden det er ”svært, hvis ikke umuligt” at identificere ansøgere via dokumentbaseret iden-

titet, er der brug for et ”unionsbredt informationsteknologisk system”, altså Eurodac (EK 

2008a). Kommissionens tidligere vicepræsident, Franco Frattini, ræsonnerede på samme 

måde og meddelte, at uden Eurodac ”vil det være svært, hvis ikke umuligt, at identificere 

fremmede, der allerede har indgivet en asylansøgning i en anden medlemsstat” (2006 EK). 

Tanken er langtfra ny og allerede i 1999 – Dublin-forordningens fødselsår – gjorde EU det 

klart, at ”det ville være problematisk at gennemføre [Dublin-]forordningen på grundlag af 

beviser i form af identitetskort og pas” (EK 1999a). Med andre ord: Dokumentbaseret iden-

titet duer ikke. Og vi ser dermed, at EU slutter fra alternativernes praktiske udfordringer til 

Eurodac. Herhjemme gentog Bertel Haarder, der dengang var medlem af Europaparlamen-

tet, rationalet i Berlingske Tidende (29.9.1999) ved at hævde, at ”Eurodac ganske enkelt 

er det helt nødvendige svar på det moderne samfunds muligheder for at bevæge sig over 

grænserne”.

Herfra til devalueringens andet trin. Her finder vi en EU-typisk instrumentel og tekno-

kratisk vinkling af Eurodac via værdineutrale beskrivelser (Petermann, Sauter, and Scherz 

2006, 155). Tilbage i 1999 var Ministerrådet (1999,1) ”af den opfattelse, at Eurodac er et 

instrument til at implementere Dublin-forordningen”. Denne grundholdning afspejles i se-

nere kommunikation, hvor Kommissionen kalder Eurodac for et ”asylhåndteringsredskab”, 

en ”redskabskasse” og et ”værktøj” (EK 2004; 2008a; 2008b). Tilsvarende anerkender Ce-

cilia Malmström, EU’s kommissær for indre anliggender, Eurodacs ”effektive bidrag” til at 

”håndtere” ansøgninger (EK 2010b). Samme vinkel fremgår også af Kommissionens årlige 

evalueringer af Eurodac, der alene vurderer systemets fart, output samt omkostnings- og 

effektivitetsniveau – alt hvad teknokrater vil vide. Således nævner den seneste rapport for 

eksempel kun, at ”der stadig er bekymring om de vedvarende […] forsinkelser i datatrans-

mission” (2011b, 10). Dette er teknokratens eneste bekymring!
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Devalueringens to trin reducerer Eurodac til et værdineutralt redskab. Eurodac fremstår, 

som om det egentlig ikke er et politisk tiltag, men blot et værktøj. Dette syn på sagen blev 

udtrykt i de tidligste debatter om Eurodac. Tilbage i 1995 mente Ministerrådet (1995), at 

Eurodac var ”teknisk gennemførligt”, men at ”beslutningen om at vedtage sådan et sy-

stem” ikke skulle tages ”indtil alle juridiske, finansielle og tekniske aspekter er blevet 

undersøgt”.7 Det viser netop, at Ministerrådets undersøgelser ikke skulle tage sig af sy-

stemets politiske følger, hvilket et studie udtrykker således: ”Evalueringen af Eurodacs 

tekniske gennemførlighed gik forud for en politisk vurdering af […], om det var ønskværdigt 

og passende” (Aus 2006, 7). Først i 2011, altså to årtier efter de første EU-diskussioner af 

biometri, indledte EU dialog med Eurodacs interessenter via FN’s flygtningekommissær 

(ESCG 2012, 7) – et tiltag, der heldigvis forsøges fortsat.

Tilsyneladende er Eurodac altså altid blevet forstået i en instrumentel optik som et pure 

teknologisk redskab. Men redskaber – i bred forstand midler – er også politik, for deres 

etiske værdi afhænger af deres brug og dermed de politiske mål, de er sat i verden for at 

fremme. Her viser devalueringen sit værd, for den forskyder fokus fra midlet til målet. Mid-

let bliver en uadskillelig del af et mål – her Dublin-forordningen, der allerede er vedtaget. 

Derved undslipper midlet debat og kritik, og det bliver nemt at overse, at Eurodac var og er 

resultatet af politiske handlinger. Og derfor genstand for demokratisk ansvarsforpligtelse. 

Den etiske devaluerings udfordring består således i ikke at fare vild i teknokratiets retorik 

og spørge: Er det rimeligt at reducere Eurodac til et middel?

den postpolitiske vending

Devalueringen er ikke blot et uskyldig embedsapparats nøgterne beskrivelse, men illu-

strerer et tvivlsomt åndsfællesskab mellem Eurodac og hårdkogt neoliberal tænkning som 

indlejret i Margaret Thatchers diktum ”There is no alternative”. Diktummet, der siden blev 

kendt ved sin forkortelse ’TINA’, er nu blevet synonymt med det standpunkt, at der ikke 

findes nogen reelle alternativer til den herskende neoliberale og kapitalistiske verdensor-

den. Eurodac hjemsøges af denne TINA-retorik, der – som dette afsnit antyder – har alar-

merende følger for vores forståelse af politik. Mit udgangspunkt er en konstruktivistisk 

intuition om, at ethvert forsøg på at afgrænse en politisk sag, såsom TINA, må ses som en 

ideologisk handling i sig selv. Når nogle forsøger at tale en sag ud af genstandsfeltet for 

politik, som vi så i devalueringen af Eurodac, må vi altså spørge os selv, hvilken forståelse 

af politik, der ligger bag denne handling, og hvilken diskursiv praksis, der driver denne 

forståelse (Wendt 1999, 135).

Indledningsvis inviterer jeg til at se Eurodac som eksempel på det, Diken (2009, 579) 

kalder ’postpolitik’: Politik, ”der er blevet et rutinepræget spil […] uden mulighed for at 

ændre selve spillet”. Spillets regler er givet én gang for alle og det, der ikke kan formuleres 

i deres termer, kan ikke blive politik. Med Dikens (583) ord ”eliminerer [postpolitik] reel 
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uenighed ved at antage, at de resterende problemer kan klares af ekspertsystemer”. Alt er 

nødvendighed i postpolitikkens virkelighed, og den politiske proces er en potemkinkulis-

se, hvis forslag er vedtaget, før de bliver fremsat. Processen er et strategisk nulsumsspil, 

hvor et forslags tilsigtede virkning alene synes at være kapringen af stemmer fra konkurre-

rende parlamentariske grupperinger. Eurodac er postpolitik for så vidt devalueringen vink-

ler de bagvedliggende handlinger som nødvendige tiltag. Som vi så i sidste afsnit, påpeger 

devalueringen netop umuligheden af at bruge andre identifikationssystemer. Som om, der 

ikke var noget valg og ingen alternativer til biometri. Uden valget bliver det umuligt at 

være uenig. Vi forlader da politik i den forstand, Bauman (2002, 56) kalder ”vedvarende 

kritik af virkeligheden”. Og det ellers så demokratisk nøjeregnende og ofte EU-skeptiske 

Skandinavien stemte for.

Her hyler sirenen, for hvis politik bliver reduceret til former for nødvendighed, bliver 

det umuligt ”at forny fundamenterne for politiske kampe” (Dike and Laustsen 2004, 103). 

Demokrati er blot ligegyldig leg, hvis vi ikke længere er i stand til at forestille os andet 

end status quo, for før forandring kommer forestillingen om forandring. Fantasiløshed er 

derfor en alvorlig politisk tilstand. Traditionelt har vestlige samfund udliciteret forestil-

lingsevnen til politiske partier, men særligt siden 1980’erne er europæiske partier svundet 

kraftigt ind (Mair 2001; Biezen, Mair og Pogunkte 2012). Denne historie om partiernes de-

route kunne man altså kalde fantasiens fald. Resultatet er postpolitik: Ingen forestiller sig 

længere mulighedernes fulde spændvidde. Når EU lægger sig fast på en instrumentel for-

ståelse af Eurodac, er der altså tale om en form for afpolitisering, ”hvilket risikerer at gøre 

definitionen af politiske mål afhængig af de muligheder, informationsteknologier tilbyder” 

(Besters og Brom 2010, 469). 

Omvendt var det netop politik som kunsten at opfinde alternativer og dermed bryde kon-

ventionelle forestillinger, der i 1951 kondenserede erindringerne om verdenskrigenes uhyr-

ligheder i form af EU’s forløber, Kul- og Stålunionen (KS), som en vision om en bedre fremtid 

via fortsatte forbedringer. Spillets regler var med andre ord en del af spillet. Og netop derfor 

sagde Frankrigs daværende udenrigsminister, hovedarkitekten bag KS Robert Schuman, 

at det nye Europa ”ikke vil blive skabt på én gang eller ifølge en enkelt plan” (EU 2012). 

Siden har EU skabt momentum ved konstant at læne sig fremover mod nye projekter med 

positivt sigte om forbedringer – Schengen, Euroen, de overstatslige domstole, osv. Men i 

det stadig mere postpolitiske EU er teknokratens sidste punktum definitivt; i samarbejdets 

oprindelige ånd kunne det altid tolkes som et komma og dermed en mulighed for at skrive 

nyt til sagen. EU deformeres af et stadigt negativt fokus på at beskytte sig mod globalise-

ringsprocesser udefra. Resultatet er, at Fort Europa udbygges, men inden for murene lider 

først fantasien, siden selve systemet, en åndelig sultedød. Og som vi har set i Eurodac, er 

resultatet netop blevet at nægte forestillingen om alternativet og dermed aflive sit eget 

politiske fundament. Altså i bund og grund en selvmordsstrategi.

Vi er da vidner til demokratiets kollaps i teknokrati. Hvilket er værre, end hvis diktatu-

ret stod for døren, for i diktaturet ved man, hvorfra magten udgår. Og derfor ved man 
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også, hvad man skal kæmpe mod og kan da holde ideen om alternativet for øje. Men i 

det postpolitiske teknokrati kamufleres beslutninger af uforståelige processer og obskure 

procedurer, og man ser ikke, hvorfra tiltagene kommer, og hører ikke, hvorfor de blev ved-

taget. Folket falder fra, resignationen følger, og det såkaldte ’demokratiske underskud’ 

viser sig. Devalueringen er fuldført, og den politiske ansvarsforpligtelse er forsvundet i 

uforståelighed. Dagen før Eurodac blev virksomt, forsøgte EU da heller ikke at forklare, 

hvad morgendagen ville bringe – en overskrift i pressemeddelelsen, der kundgjorde syste-

met, sagde alt: ”Et meget komplekst system” (EK 2003). Og da Dublin-forordningen året 

efter var i høring, måtte selv Institut for Menneskerettigheder (2004) ligeledes opgive at 

udrede asylsystemets tråde. Som instituttet nævner, ”giver Dublin-forordningens art. 4, 

stk. 4, ingen mening”, den ”nærmer sig det fiktive”, og ”art. 20 er udformet på en måde, 

der fratager reglen ethvert forståeligt indhold”.

input og immunisering

Postpolitik beskriver altså en tilstand, hvor de regerede ikke forstår de regerendes 

magtudøvelse og derfor heller ikke er i stand til at formulere forbedringer. Postpolitisk 

demokrati er da en grotesk størrelse, hvor de regerede reelt bliver afmægtige trods deres 

stemmeret. Det postpolitiske system er således immunt over for input fra de regerede og 

som sådan en radikalisering af Thatchers fantasiløse TINA-retorik.

Lad mig i dette afsnit folde ideen ud i et større begreb: ’Immunisering’ med hvilket jeg 

kort sagt mener en strategisk og retorisk vaccine mod kritik. Og for så vidt alternativer 

vokser ud af fantasifuld kritik, er vejen til postpolitik brolagt med immunisering. Sidelø-

bende adskiller jeg immunisering fra sikkerhedsliggørelse (securitization), da litteraturen 

om EU’s asylpolitik er domineret af sidstnævnte forståelsesramme. Eksempelvis hævder 

Petermann, Sauter og Scherz (2006, 159), at ”biometribaserede teknologier kun skal vur-

deres som en komponent i et overordnet sikkerhedssystem”. Bemærk her citatets ’kun’ 

– hvorfor det netop forekommer mig vigtigt at formulere en alternativ ramme. I skandina-

visk optik er sikkerhedsdiskursens dominans vigtig, for sikkerhedsliggørelse er et centralt 

begreb i studier af internationale relationer inden for den såkaldte ’Københavnske Skole’ 

stiftet af bl.a. Ole Wæver, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Man kan 

deraf formode nogen regional bias mod tolkningsrammen.

Ved ’sikkerhedsliggørelse’ forstår jeg en politisk strategi, der vinkler et emne som en 

sikkerhedstrussel og derved legitimerer brugen af ekstraordinære tiltag for at neutralisere 

emnet. Eurodac kan i det lys ses som både resultat af og modsætning til sikkerhedsliggø-

relse. Resultat i den forstand at Eurodac er et ekstraordinært tiltag begrundet via en over-

ordnet sikkerhedsliggørelse af asylpolitik. Modsætning i forlængelse af Huysmans (2006, 

90), der hævder, at ”sikkerhedsspørgsmål ’tales’ til live” – men devalueringen viste med 

modsat fortegn, hvordan EU taler moralske spørgsmål om Eurodac til døde via den etiske 
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devaluering. To observationer støtter denne idé: For det første fraværet af reel debat om 

Eurodac, og for det andet ses sikkerhedsjargonen ikke i EU-dokumenter om Eurodac. Sik-

kerhedstolkningen mangler altså empirisk grundlag. Alternativet er immunisering, som 

adskiller fra sikkerhedsliggørelse på tre punkter:

(1) Sikkerhedsliggørelse er en offensiv strategi til at retfærdiggøre almindeligvis kontro-

versielle midler ved at vinkle emner som sikkerhedstrusler og dermed skabe små undta-

gelsestilstande. Modsat er immunisering en defensiv strategi til at underspille kontrover-

sielle midlers virkninger og dermed et forsøg på at opretholde normaltilstanden. Det ses 

i Eurodac, når EU insisterer på, at systemet er en nødvendig realisering af Dublin-forord-

ningen. Eurodac fremstår da som en logisk konsekvens – en ’naturlig udvikling’ om man 

vil – af en politik, der allerede er blevet gennemført.

(2) Sikkerhedsliggørelse er rettet mod et publikum ved at søge offentlighedens forståel-

se for en “påstand om, at en given udvikling […] er truende nok til at skulle forhindres med 

et øjeblikkeligt politisk indgreb” (Balzacq 2005, 172). Strategien er rettet mod medierne, 

der forskyder folks opfattelse af vigtighed og på den måde skaber enighed ved at aktivt 

begrunde midler med trusler (Kiousis mfl. 2006, 267). Og fordi sikkerheden er vigtig, støt-

ter folk midler til at bevare den. Modsat undgår immunisering passivt begrundelser ved at 

skabe et kommunikativt rum uden for offentlighedens søgelys, i hvis skygge tiltaget lever 

af udtalt konsensus. Den immuniserede sag er – så at sige – ikke længere nogen sag og har 

derfor ikke noget publikum. Og når der ikke er et publikum for politik, falder først fantasien 

og derfra tager teknokratiet over. Derved kan vi adskille to måder at bruge begrebet ’sik-

kerhed’ på: Dels som begrundelse i sikkerhedsliggørelse, dels som mål for visse midler. 

Eurodacs mål er nok sikkerhed, men det er begrundet med strømlining og implementering 

af Dublin-forordningen. Sikkerhedsliggørelse og immunisering er altså forskellige strate-

gier, men de udelukker ikke hinanden; snarere må sidstnævnte ses en teknokratisk sideef-

fekt af førstnævnte.

(3) Begge strategier er politiske handlinger. Det er klart i sikkerhedsliggørelse, for det 

foregår i mediernes rampelys og referer til sine egne politikker, men nemt at overse i im-

munisering for det handler om at slette sine egne spor. Det ser vi dels i Eurodac ved, at 

EU officielt undlader at begrunde systemet, og dels ved at EU konsekvent har nedtonet 

enhver form for moralsk skepsis over for det. Her må man som modsvar huske, at beslut-

ningen om, hvorvidt noget er politisk i sig selv, er en politisk beslutning (Schmitt 2002, 29), 

og at definitionen af, hvad der tæller som et moralsk emne, selv er et moralsk spørgsmål 

(Ajana 2010, 249). Det vil sige, at vi må se EU’s strategi som essentielt politisk-moralske 

handlinger, netop fordi man prøver at flytte grænserne for, hvad der kvalificerer som et 

politisk eller moralsk emne. Immunisering kan således med to sæt lånte ord ses som en 

”fornægtelse af det politiske ved af afpolitisere konflikter” (Diken 2009, 583), således at 

de ”opløses i teknologisk kompleksitet” (Meijer 2011, 127). Det bedste svar på denne op-

løsning er at genindsætte det forsvundne politiske ansvar og politisere sagen på ny. Derfor 

denne artikel.
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Der er dog ikke meget hjælp til politisering at hente i officielle kritikker af Eurodac. Nok 

har internationale organisationer (COE 2010; ECRE 2011; UNHCR 2009) rettet kritik mod 

Eurodac og Dublin-forordningen, hvor de fremhæver bl.a. usikre procedurer, manglende 

respekt for individets rettigheder og ansøgernes ankemuligheder. Men de taler ikke om 

biometri. Derudover finder vi i ESCG’s rapporter (2007; 2009) kun moralsk skepsis over 

for de metoder, man bruger til at afgøre, om ansøgere er fyldt 14 år og dermed under-

lagt Eurodac. Altså dybest set en teknisk bekymring. Og det på trods af at ESCG’s (2008, 

1) formålsparagraf ellers nævner, at organets opgave er at ”undersøge vanskeligheder i 

fortolkning og brug” af Eurodac. Det kræver her en fleksibel målestok – eller netop en 

etisk devaluering – at udelade moralske spørgsmål. Samlet set har dette ikke-moralske 

fokus for kritik særdeles uheldige følger. Det vender nemlig kritikkens status om, så den 

bliver en legitimering af EU’s politik snarere end en skeptisk gennemgang af den. Det sker 

ved, at kritikkerne aldrig behandler moralske aspekter af systemet, samtidig med at den 

gennemsnitlige modtager forventer, at deres uafhængige ekspertblik fanger alle relevante 

sider af sagen. Og når organisationerne ikke berører biometrien, bliver man nemt forledt til 

at tro, at der ikke er noget at komme efter. Derved ikke blot spejler, men forstærker disse 

organisationer den etiske devaluering. Og følgelig kan EU bryste sig af moralsk legitimitet, 

da Eurodac har klaret turen i det humanitære moralmaskineri. Det sikrer en overførsel af 

moralsk troværdighed fra NGO’erne til EU – og derfor publicerer EU da også rapporterne 

på sine hjemmesider.

sagen set fra nord

Vi står nu tilbage med et paradoks: På den ene side er liberale begreber ikke i stand til 

at tilfredsstille moralsk skepsis over for Eurodac (afsnit 3), men på den anden side synes 

selve systemet at være indbegrebet af neoliberal postpolitik (afsnit 5). Liberalismen har 

altså et forklaringsproblem. Og skandinaver har særlig grund til bekymring, på trods af 

at landene siden Eurodacs igangsættelse har set faldende asylansøgertal. På kort sigt 

er det – givet regionens moderate til strenge asylpolitik – belejligt og går i spænd med 

dens politiske klima. Men set i et større perspektiv forøger Eurodac presset på en række 

medlemsstater, hvis økonomier de seneste år har styrtblødt. Det kan have drastiske følger 

for hele EU, men i særdeleshed for Skandinavien. Data fra UNHCR (2011, 11) viser, at asyl-

strømmen i Europa er blevet forskudt mod EU’s randområder, særligt i sydøstlig retning 

til Italien og Grækenland. Det skyldes antageligt, at mange ansøgere når Europa via disse 

lande, og Dublin-forordningen tvinger dem da til at søge og få behandlet asyl her.8 Men 

de samme lande er blandt EU’s svageste økonomier målt på både seneste budgetter og 

økonomiske prognoser.

Denne forskydning har mindst to foruroligende følger. For det første er den usolidarisk, 

hvilket særligt skurer mod en skandinavisk velfærdstro på nytten i at dele vægten af tunge 
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samfundsopgaver ud på mange skuldre. Som et studie af Dublin-forordningen konklude-

rer, ser vi ”EU’s medlemsstaters afvisning af tage kollektivt ansvar for asylsøgere” (Schus-

ter 2011, 412), men politisk samarbejde beror netop på, at man anerkender, at en del af den 

byrde, man løfter, ikke er ens egen, men netop partnerens. Eurodac fremviser dermed en 

ironisk tendens, i hvilken fremtidens institutioner næppe slår rod: Samarbejde motiveret 

af fraværet af samarbejdsvillighed. For det andet kan forskydningen være kim til to store 

risici: Enten at et eller flere sydeuropæiske lande bukker under for presset og forlader 

euroen eller endnu værre bryder helt ud af EU. Dette er ikke blot fantasteri; The Economist 

har siden starten af 2011 år diskuteret mulighederne for bl.a. et såkaldt ’Grexit’ – et græsk 

exit – fra Euroen, og rygtet går, at Den Europæiske Centralbank allerede har planlagt, hvor-

dan man tømmer Grækenland for Euro, hvis landet genindfører sin gamle valuta, drachma. 

Samme tanker florerer også om Italien – hvilket gør slemt værre, da landets økonomi målt 

i BNP er omtrent syv gange større en Grækenlands. 

Begge former for brud vil have uforudsigelige følger for Skandinavien, hvis små stater vil 

stå ringere i en globaliseret verden, når international taletid alene kan erhverves med egne 

næb og klør. Vi så tidligere, at Eurodac vandt støtte på tværs af partipolitiske skillelinjer i 

Danmark, men denne omfavnelse kan også føre til et mere fragmenteret kontinent, hvor 

det bliver sværere at få skandinavisk ørenlyd. Og mens regionens politikere nyder godt af, 

at akademikere såvel som medier har vendt rampelyset bort fra Eurodac, lever systemet 

sin stille tilværelse indhyllet i retorikken om, at der ikke er alternativer til, at det rige nord 

lader det trængte syd bære byrden af at være asylsystemets dørmand. Dette hykleri er 

kritisabelt på to måder. For det første fra universalistisk hold, fordi Skandinavien afstår fra 

en byrde, man har forpligtet sig til ved at træde ind i EU. Pligten er ikke blot moralsk i form 

af flygtige politiske hensigtserklæringer, men også juridisk bindende i og med, at stater 

accepterer EU’ samlede lovgivning – kaldet ’acquis communitaire’ – ved deres optagelse. 

EU hviler ganske enkelt på fælles pligter, og underminerer man respekten for det fælles 

ansvar, risikerer man at sprænge fællesskabets bånd. For det andet er det problematisk 

fra et regionalt egennytteperspektiv, fordi man på længere sigt saver den samarbejds-

gren over, man nyder godt af at sidde på. Set i dette lys bidrager den etiske devaluering 

og postpolitikkens immunisering blot til, at de skandinaviske staters stolte tradition for 

samtaledemokrati fremstår i fattig forfatning. En immuniseret debat er som et væddeløb, 

hvor vinderen på forhånd er bestemt af arrangøren, og Eurodac viser os tilsyneladende, 

hvordan politik ser ud, når vi lader os reducere til publikum frem for deltagere.

Trods disse dystre afstikkere følger det dog ikke nødvendigvis – og det er vigtigt at frem-

hæve – at Eurodac er af det onde, ej heller at det bør udskiftes. Det forsøger jeg ikke at 

afgøre. Men da systemet ikke er blevet udsat for offentlighedens forhør, har vi aldrig over-

vejet andre muligheder og ved derfor ikke, hvad vi går glip af. Med andre ord: Vi ved ikke, 

hvad vi ikke ved. Det er der heldigvis råd for. Vi må fritstille fantasien og insistere på, at 

politik – hvis det overhovedet skal have nogen mening – altid afspejler konkrete menne-

skers valg, at resultatet altid kunne være anderledes, og at postpolitik blot er en mulighed 
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for at udfordre konsensus. Fra det øjeblik vi opgiver at forstå, hvad enten det drejer sig 

om asylpolitik, finanskriser eller folkeskoler, gøder vi grunden for teknokratiets vækst. 

Velpolstrede skandinaver er desværre tilbøjelige til magelighed.
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noter
1 Siden fulgte biometriske pas i 2006, men jeg skal ikke komme nærmere ind på disse.

2 Alle citater er egen oversættelse.

3 Kommissionen fremsatte i maj 2012 forslag om, at nationale politienheder og Europol får tilladelse til at søge 

i Eurodacs register i sikkerhedsrelaterede sager. I skrivende stund, august 2012, er forslagets skæbne dog uvis, 

hvorfor jeg ikke skal berøre dette aspekt yderligere.

4 Der findes ingen statistik for, hvor mange ansøgere Eurodac har afvist, kun antallet af hits. Teknisk set er hits 

baseret på komplekse statistiske beregninger, der involverer en fejlrate mellem 0,5 og 1 % (Eechaudt 2011, 50), 

om end systemet bliver administreret som om, det fastslår personers identitet med absolut sikkerhed. En del af 

disse hits medfører ikke afvisning, da en ukendt (om end antageligvis beskeden) andel får humanitært ophold. 

Politiken citerer d. 19.8.2012 Nationalt Udlændinge Center, ifølge hvilket Eurodac i Danmark havde en hitrate på 

38 % i 2011 svarende til ca. 1.500 personer. Til sammenligning oplyser Justitsministeriet (2012), at 111 personer 

fik humanitær opholdstilladelse i Danmark i 2011.

5 I 2006 foretog Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (ETD 2007, 3) en datasikkerhedsundersø-

gelse af Eurodac. Rapporten er fortrolig, men i det offentlige resume står, at Eurodac yder ”et fair beskyttelsesni-

veau” – uden at nævne til hvem og fra hvad – om end systemet har en række uspecificerede ”svagheder, der skal 

adresseres”.

6 Det bør nævnes, at der også findes en række relevante juridisk-institutionelle analyser (Broeder 2007; 

Brouwer 2008; Hert 2005; Prins 1998), som jeg ikke inddrager på grund af deres primært deskriptive sigte.

7 Fire år tidligere nedsatte Ministerrådet en arbejdsgruppe, Ad Hoc Working Group on Immigration, hvis rap-

port indeholdt den første skitse af Eurodac (Aus 2006, 7). Angiveligt optegnede gruppen rammerne for EU’s 

fremtidige migrationspolitik (Huysmans 2006, 66), men da rapporten er fortrolig, er det svært at spore den 

etiske devaluering længere tilbage.

8 Grækenland modtager særligt mange mellemøstlige og centralasiatiske ansøgere, mens eksempelvis Italien 

oplever ekstraordinært mange ankomster fra Nordafrika som følge af de arabiske oprør. Se evt. UNHCR 2011.





esperanza
Af Rebecka Söderberg

Denna krönika är skriven med utgångspunkt i ett etnologiskt fältarbete i Spa-

nien våren 2012. Flera av de spanska romer jag träffade var medlemmar av 

organisationer som satsade på att främja romernas individuella möjligheter, 

t.ex. genom utbildning. Men det fanns även dem som kämpade för romernas 

rättigheter som kollektiv. Samma dag som jag träffade Esperanza mötte jag 

Alejandro, som var ledare för en organisation som strävade efter politiskt in-

flytande och bevarandet av romernas kultur. Men det är en annan historia.
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I en folktom frisörsalong någonstans i Spanien knyter en flicka sin näve. Den höjs inte 

stolt i luften, riktas inte mot makten, mot diskrimineringen av minoriteten, utan mot henne 

själv. Esperanza. Mina föreställningar om minoritetens organiserade kamp rämnar när jag 

presenteras för en spansk-romsk flickas verklighet.

Vi träffas på Esperanzas praktikplats och hon skrattar högt åt min fråga. Spanska romer 

på politiska positioner? Det är helt otänkbart för henne att hennes folk, som levt i margi-

nalen av det spanska samhället i över 500 år, skulle kunna hävda sig som grupp, på samma 

våglängd som andra i samhället. Hon säger att hennes folk inte har som tradition att stu-

dera. Att de är lata. Att de måste ändra sin livsstil om de vill slippa diskrimineras.

”Ouch” skriver jag i mitt block. Det gör så ont att se. Esperanza bär samhällets struktu-

rella problem på sina taniga tonårsaxlar och ser ingen nytta i att kräva rätten att bevara sin 

kultur och sitt språk. För i det samhälle hon fostras in i finns ingen framtid i att behålla en 

identitet som rom. Bara diskriminering väntar. Och hon ser en valmöjlighet. Att ändra på sig 

själv. Hon tycker att det är sorgligt men ser ingen annan utväg. ”Vi lever i en payo-värld1” 

säger hon med en axelryckning. Denna valfrihet, kan den verkligen kallas frihet? När alter-

nativen är definierade på förhand? Så prydligt tillrättalagda i ”samhällets intresse”.  

Här hemma avslöjade Sveriges Radio hösten 2012 hur svenska bensinmackar diskrimi-

nerar romer i traditionella kläder. När romer ville hyra en bil fick de höra att alla bilar var 

uthyrda. Men när reportrar i svennekläder kom in direkt efteråt så fanns det bilar att hyra.

Jag har själv fått instruktioner att diskriminera kunder då jag jobbat i skobutik i Köpen-

hamn. ”Säg att vi inte har några skor i storleken de frågar efter” sa min arbetsgivare som 

ville minimera risken att jag gick ut på lagret, så kunderna i konstiga kläder lämnades 

ensamma i butiken. Hon behövde inte säga mer. Jag förstod.

I Danmark döljer många romer sin kulturella identitet. De väljer att försöka smälta in, 

som individer i ett individualiserat samhälle, framför att kämpa för sina rättigheter som 

grupp. Valet är enkelt: dyrka dina kulturella rötter och diskrimineras eller satsa på din 

individuella integration och få en chans. Valet är ditt, är fritt!

Så Esperanza väljer frisörsaxen och klipper av alla kulturella band. Ingen behöver tvinga 

henne att anpassa sig, neka henne rätten att tala sitt eget språk eller organisera sig. Hon 

väljer ”frivilligt” bort sin kultur. Och ingen kan kritisera något maktmissbruk här inte – hon 

har ju själv valt!  

Esperanza betyder hopp men finns det något hopp för romerna, när ungdomarna tar på 

sig skulden för diskrimineringen mot dem? När samhällsproblem förväntas hanteras indi-

viduellt? När hyllning av valfrihet kamouflerar en styrande makt?

Med värkande mage söker jag vidare, efter den knutna näven, och hoppas innerst inne 

på att den träffar hårt i solar plexsus nästa gång. Träffar oss som låter diskrimineringen 

pågå. Så att vi tappar andan. Så att någon annan får utrymme att definiera valmöjlighete-

rna. Nästa gång.

1 Payo betyder icke-rom på spanska.



socialdemokratiet og det
europæiske samarbejde

Af Ask Holm
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I det 20. århundrede har Socialdemokratiet haft en dominerende rolle i det danske politi-

ske system. Dette gælder også i forholdet til EF/EU. Socialdemokratiets rejse mod fuld op-

bakning til EU har ikke været uden bump på vejen. Partiet havde en entydig nordisk orien-

tering frem til 1960’erne, hvor partiet i højere grad åbnede op for europæisk samarbejde. 

I 1971 truede en ny generation af EF-skeptiske socialdemokrater med at splitte partiet. 

Denne uenighed i Socialdemokratiet om hvorvidt partiet skulle orientere sig i nordisk eller 

europæisk retning varede indtil midten af 1990’erne, hvor flere af de tidligere skeptikere 

med Svend Auken og Mogens Lykketoft i spidsen nu bakkede op om et EU, der havde ud-

viklet en politisk overbygning til det økonomiske samarbejde. 

norden eller europa?

Fra Anden Verdenskrigs afslutning til begyndelsen af 1960’erne var alle danske stats- og 

udenrigsministre medlemmer af ’Foreningen Norden’, der arbejdede for et udvidet samar-

bejde mellem de skandinaviske lande. Efter Danmarks første ansøgning om medlemskab 

af EF i 1961 ændrede dette billede sig, og efterfølgende var alle stats- og udenrigsministre 

nu medlemmer af ’Europabevægelsen i Danmark’.

Socialdemokratiets vej mod en samlet opbakning til det europæiske projekt har været 

længe undervejs. Denne artikel beskriver udviklingen fra den tidlige efterkrigstid frem til 

1980’erne, hvor pro-europæiske socialdemokrater fik dannet en alliance med ligesindede bor-

gerlige og således dannede en fælles front mod EF-modstanderne både i Socialdemokratiet 

og i ”Folkebevægelsen mod EF”. Folkebevægelsen udgjorde en stærk modspiller til Europa-

bevægelsen og de pro-europæiske socialdemokrater og havde ved Europaparlamentsvalget i 

1979 opnået et imponerende godt valgresultat på bekostning af Socialdemokratiet. 

Artiklen har to temaer: Et med fokus på Socialdemokratiets indre splittelse i forholdet til 

det europæiske og/eller nordiske samarbejde. Og et med fokus på, hvordan denne splittel-

se ændrede ’Europabevægelsen i Danmark’. Europabevægelsen gik fra at være en borger-

lig organisation til at blive socialdemokratisk domineret for til sidst at blive en tværpolitisk 

organisation. Denne forandring er samtidig historien om, hvordan den interne debat om EF 

strategisk blev flyttet ud af Socialdemokratiet for at undgå at partiet brækkede over i en 

pro-europæisk og en EF-skeptisk del. Strategien blev benyttet første gang af statsminister 

Jens Otto Krag, da han lod spørgsmålet om dansk medlemskab sende til folkeafstemning 

i 1972. 

haagkonferencen 1948

I begyndelsen af maj 1948 blev en konference afholdt i Haag med deltagelse af 663 repræ-

sentanter fra seksten europæiske lande.1 Formålet med konferencen var at vise støtte til 
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europæisk enhed og samtidig give de europæiske regeringer et organ, hvorigennem sam-

arbejdet kunne foregå.2 Flere indflydelsesrige europæiske politikere deltog, heriblandt 

Konrad Adenauer, Winston Churchill og Paul-Henri Spaak. Den danske delegation ved 

Haag-konferencen bestod af omkring 30 personer, med blandt andre socialdemokraten 

Frode Jakobsen, fhv. forsvarsminister Ole Bjørn Kraft, fhv. statsminister Knud Kristensen 

og fhv. finansminister Thorkil Kristensen samt A.P. Møller.3 

I forlængelse af Haagkonferencen blev Europarådet oprettet, og i mange europæiske 

stater blev nationale europabevægelser dannet. Fælles for europabevægelserne var, at de 

ønskede at øge samarbejdet mellem de europæiske stater for at undgå fremtidige krige.4 

I 1948 blev ”Europabevægelsens Danske Komité”5 oprettet.6 Thorkild Kristensen blev for-

mand, og Frode Jakobsen blev næstformand. Året efter overtog Frode Jakobsen formands-

posten. 

Socialdemokratiet i Danmark var i de første efterkrigsår optaget af at finde ”den tredje 

vej” mellem kapitalismen og kommunismen. For Socialdemokratiet indebar det en forestil-

ling om et nordisk samarbejde uden for stormagtsblokkene.7 Den dominerende holdning 

i Socialdemokratiet var, at visionen om at skabe en velfærdsstat kunne bedst realiseres 

gennem nordisk samarbejde.8 

Socialdemokratiets reserverede holdning til europæisk samarbejde skyldtes samtidig, 

at Socialdemokratiet var engageret i et andet internationalt samarbejde, Comisco.9 For-

ud for afholdelsen af Haagkonferencen i 1948 havde en ophedet diskussion fundet sted 

i Comisco,10 hvor det britiske arbejderparti Labour mente, at Haag-konferencen var ”en 

borgerlig Churchill-konference”.11 For de skandinaviske socialdemokratier var Labour det 

ideologiske forbillede, og da Labour tog afstand fra Haagkonferencen, fulgte det danske 

Socialdemokrati trop og boykottede den.12 Partiet ønskede ikke at være en del af hverken 

Haag-konferencen eller ”Europabevægelsens Danske Komité”. Socialdemokratiet med 

statsminister Hans Hedtoft i spidsen argumenterede på dette tidspunkt for, at Danmark 

skulle tilhøre en alliancefri nordisk blok, der hverken orienterede sig mod USA eller Sovjet-

unionen.13 Frode Jakobsen derimod gik mod den herskende holdning i Socialdemokratiet 

til internationalt samarbejde ved at deltage i Haag som privatperson og blev derfor mødt 

med hård kritik for sin beslutning fra den socialdemokratiske rigsdagsgruppe.14

Fraværet af socialdemokrater ved Haagkonferencen i 1948 gjorde, at ”Europabevægel-

sen i Danmark” blev domineret af de borgerlige, der havde deltaget i Haagkonferencen og 

som ikke opfattede europæisk integration som en modsætning til nordisk samarbejde. 

Socialdemokratiet udpegede trods modstanden mod det europæiske samarbejde syv 

medlemmer til ”Europabevægelsens Danske Komité” i 1949.15 Partiet stemte samme år 

for ratifikationen af Europarådets statut i Folketinget.16 Med disse to beslutninger havde 

Socialdemokratiet reelt formuleret en europapolitik,17 selvom partiet dog først formule-

rede en egentlig europapolitik efter Danmarks indtrædelse i Atlantpagten (NATO) samt i 

sin støtte til oprettelsen af ”Europabevægelsens Danske Komité”.18 Socialdemokraterne 

kunne acceptere Europarådet, da det nordiske samarbejde ikke kunne trues herigennem. 
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socialdemokratiet og ef før 1973

Frem til 1960 orienterede de socialdemokratiske regeringer i Danmark sig hovedsageligt 

mod de øvrige nordiske lande og Storbritannien.19  Det var netop denne orientering, der var 

årsagen til, at Socialdemokratiet ikke havde ønsket at deltage i Haag-konferencen. Storbri-

tanniens konservative regering ansøgte i 1961 om EF-medlemskab. Udenrigsminister Jens 

Otto Krag mente, at Danmark burde følge med Storbritannien ind i EF på trods af, at et stort 

mindretal i Socialdemokratiets bagland var modstandere af dansk medlemskab af EF.20 

EF afviste dog ansøgningerne fra Storbritannien, Irland og Danmark i 1963, da Charles de 

Gaulle nedlagde veto mod britisk EF-medlemskab. Hvis de Gaulle ikke havde nedlagt veto, 

var Danmark sandsynligvis blevet medlem af EF med 5/6 af Folketingets flertal og uden en 

folkeafstemning.21

Da Danmark i 1970 genoptog forhandlingerne med EF om medlemskab, var der ingen 

grund til at tro, at modstanden i Socialdemokratiet var blevet mindre end den havde væ-

ret i begyndelsen af 1960’erne.22 I begyndelsen af 1970’erne havde mange socialdemo-

krater stadig forestillingen om et værdibaseret fællesskab med Norden.23 Situationen i 

Folketinget havde dog ændret sig side Danmark første gang ansøgte om EF-medlemskab. 

Før folketingsvalget d. 21. september 1971 var kun få socialdemokratiske folketingsmed-

lemmer modstandere af dansk EF-medlemskab, men ved valget blev en stor gruppe EF-

modstandere valgt ind i Folketinget. De ønskede at videreudvikle velfærdsstaten, og de 

opfattede EF som en trussel mod dette projekt.24 De socialdemokratiske modstandere af 

dansk EF-medlemskab organiserede sig i ”Socialdemokrater mod EEC” i december 1971. 

I foråret 1972 satte den socialdemokratiske ledelse en kampagne i gang som modtræk 

til ”Socialdemokrater mod EEC” rettet mod det socialdemokratiske bagland. Kampag-

nen skulle overbevise medlemmer om at støtte dansk EF-medlemskab.25 Statsminister 

Jens Otto Krag frygtede, at Socialdemokratiet kunne knække over i en nordisk del og en 

europæisk del. 

Denne risiko fik Krag til at lægge beslutningen dansk EF-medlemskab ud til befolknin-

gen. Folkeafstemningen fandt sted d. 2. oktober 1972. I EF-kampagnen lagde den social-

demokratiske ledelse vægt på, at Danmark ville få en række økonomiske fordele med EF-

medlemskab.26 

Jens Otto Krag og de øvrige pro-europæiske socialdemokrater opfattede EF som et fun-

dament for at kunne finansiere videreudviklingen af velfærdsstaten.27 På den anden side 

stod EF-modstanderne i partiet med blandt andre Svend Auken, Ritt Bjerregaard og Helle 

Degn. Mellem modstanderne og tilhængerne fandtes også en gruppe socialdemokrater, 

der var forbeholdne over for EF blandt andre Ivar Nørgaard og Anker Jørgensen.28 Socialde-

mokratiets europapolitik balancerede op gennem 1970’erne mellem disse tre EF-politiske 

fraktioner. 
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europabevægelsen i danmark

”Europabevægelsens Danske Komité” udviklede sig op gennem 1950’erne fra at være en 

organisation, hvor politiske partier udpegede medlemmerne til at blive en egentlig med-

lemsorganisation, som enkeltpersoner kunne melde sig ind i. I den forbindelse skiftede 

organisationen navn fra ”Europabevægelsens Danske Komité” til ”Europabevægelsen i 

Danmark”.29 Europabevægelsen var fra sin oprettelse bygget op omkring politiske person-

ligheder som Ole Bjørn Kraft, Thorkil Kristensen og Frode Jakobsen. Det betød, at Europa-

bevægelsen som organisation kun sjældent optrådte i medierne.30 ”Europabevægelsen i 

Danmark” var derfor ikke kendt i den brede befolkning, men fungerede derimod som en 

”skyggebevægelse”, der lod sine kendte medlemmer fremføre pro-europæiske argumenter. 

I perioden fra 1949 til 1964 var EF-modstanderen og socialdemokraten Frode Jakobsen 

formand for ”Europabevægelsen i Danmark”.31 Frode Jakobsens modstand mod dansk EF-

medlemskab medførte, at Europabevægelsen ikke beskæftigede sig med EF-spørgsmålet. 

Heller ikke efter, at Danmark i 1961 ansøgte om medlemskab sammen med Storbritannien 

og Irland.32 Frode Jakobsen blev i 1964 afløst som formand af den daværende socialde-

mokrat Erhard Jakobsen, som var positivt indstillet over for dansk EF-medlemskab. For-

mandsskiftet orienterede nu i højere grad Europabevægelsen i retning af EF. I 1974 med-

delte Erhard Jakobsen sin afgang efter at have været formand i ti år. I årene efter fulgte 

en række formænd, der alle var socialdemokrater. Poul Dalsager var formand i perioden 

1974-77. Poul Nielson var formand i årene 1977-79, hvor Lasse Budtz overtog på opfordring 

fra Socialdemokratiet.33 Perioden fra Erhard Jakobsen havde stiftet CD i 1973 til afgangen 

som formand for Europabevægelsen få måneder senere, var det eneste tidspunkt, hvor 

en ikke-socialdemokrat var formand for bevægelsen i perioden 1949-82. Medlemsbasen i 

”Europabevægelsen i Danmark” ændrede efter folketingsvalget i 1971 karakter. Andelen af 

socialdemokratiske medlemmer steg i takt med, at EF-spørgsmålet i højere grad splittede 

Socialdemokratiet. 

europæisk samling

I 1974 meldte en gruppe unge borgerlige sig i protest mod den socialdemokratiske domi-

nans ud af Europabevægelsen for at danne ”Europæisk Samling”.34 Efter oprettelsen af 

”Europæisk Samling” var andelen af socialdemokrater i ”Europabevægelsen i Danmark” 

endnu højere, da en stor del af de borgerlige medlemmer søgte over til den nye borgerlige 

Europabevægelse. 

Stifterne af ”Europæisk Samling” var udover den socialdemokratiske dominans utilfred-

se med flere forhold i Europabevægelsen. Heriblandt at ”Europabevægelsen i Danmark” 

hovedsagligt benyttede økonomiske argumenter for dansk EF-medlemskab. Stifterne af 

”Europæisk Samling” ønskede i stedet en mere åben debat om visionerne for det euro-
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pæiske samarbejde.35 I ”Europæisk Samling” blev aktivitetsniveauet i Europabevægelsen 

opfattet som for lavt. I ”Europabevægelsen i Danmarks” formålsparagraf stod der, at bevæ-

gelsens aktiviteter var af oplysende karakter. På den baggrund modtog foreningen tilskud 

til driften gennem en finanslovsbevilling på en halv million kroner hvert år.36 I ”Europæisk 

Samling” mente man, at Europabevægelsen gennem sin formålsparagraf havde afskåret 

sig selv fra for alvor at engagere sig i den hjemlige debat med ”Folkebevægelsen mod EF”.37 

Efter stiftelsen af ”Europæisk Samling” forsøgte ledelsen at skabe en organisation, der le-

vede op til de forventninger, som medlemmerne havde til den nye europabevægelse. For-

målsparagraffen blev indrettet på en sådan måde, at ”Europæisk Samling” aktivt kunne 

deltage i EF-debatten i Danmark på tilhængersiden. Derved afskar ”Europæisk Samling” 

sig fra at modtage samme økonomiske støtte fra finanslovsbevillingen som ”Europabevæ-

gelsen i Danmark”, da disse midler var øremærket til oplysning om EF. Et højt aktivitetsni-

veau og et større antal medlemmer skulle sikre det økonomiske fundament. ”Europæisk 

Samling” udgav sin egen avis, afholdt Europa-konferencer, udgav pjecer, skrev kronikker 

og avisartikler samt holdt foredrag på landets biblioteker.38 

ep-valg 1979

Det første direkte valg til Europa-Parlamentet d. 7. juni 1979 blev samlet set et nederlag 

for EF-tilhængerpartierne. ”Folkebevægelsen mod EF” opnåede 21,0 procent af de afgivne 

stemmer svarende til fire mandater.39 Socialdemokratiet opnåede ved valget blot 21,9 pro-

cent af de afgivne stemmer mod 38,3 procent ved det efterfølgende folketingsvalg.40 Den 

store forskel i opbakning til Socialdemokratiet vidner om, at partiets vælgere var splittede 

i EF-spørgsmålet. ”Europabevægelsen i Danmark” og ”Europæisk Samling” måtte efter 

det ringe valgresultatet for de EF-positive partier erkende, at de havde været ude af stand 

til at udfylde rollen som Danmarks pro-europæiske interesseorganisation som modvægt 

til ”Folkebevægelsen mod EF”.41 

Socialdemokratiets dårlige valgresultat var vigtigt for ”Europabevægelsen i Danmark”, 

da mange EF-positive socialdemokrater havde søgt over i Europabevægelsen. Den social-

demokratiske dominans var i 1979 markant. Efter folketingvalget d. 23. oktober 1979 var 

”Europabevægelsen i Danmark” repræsenteret i Folketinget med 20 medlemmer. Tre af 

folketingsmedlemmerne var fra Venstre, tre fra CD, én var fra Det Konservative Folkeparti 

og hele tretten var socialdemokrater.42 

fusionsforhandlinger

Efter EP-valget i 1979 rettede ”Europæisk Samling” henvendelse til ”Europabevægelsen i 

Danmark” for at diskutere muligheden for øget samarbejde mellem de to bevægelser. Efter 
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det skuffende resultat for EF-tilhængerpartierne ved valget til Europa-Parlamentet i 1979 

erkendte ”Europæisk Samling”, at organisationen ikke alene magtede at udfylde den rolle, 

organisationen ønskede som Danmarks pro-europæiske interesseorganisation. ”Europæ-

isk Samling” modtog ikke offentlige midler og havde kun et par hundrede medlemmer.43 

Organisationens lille medlemsbase og svage økonomiske fundament var ikke nok til at 

udfylde den ønskede rolle i EF-debatten.44 ”Europæisk Samling” så i Europabevægelsens 

finanslovbevilling løsningen på de økonomiske problemer.45 

Også ”Europabevægelsen i Danmark” måtte forholde sig til at bevægelsen, der trods 

det store årlige statstilskud, ikke var i stand til at fremme en konstruktiv debat i Danmark 

om EF. Den havde vist sig ude af stand til at føre en slagkraftig kampagne op til Europa-

Parlamentsvalget.  I forlængelse af denne erkendelse var der yderligere tre hovedårsager 

til, at ”Europabevægelsen i Danmark” valgte at takke ja til ”Europæisk Samlings” forslag 

om at diskutere mulighederne for øget samarbejde mellem de to organisationer.46 For det 

første var Europabevægelsen i slutningen af 1970’erne svækket efter et personopgør mel-

lem den mangeårige generalsekretær Anker Nielsen, og landsformanden Poul Nielson. For 

det andet viste det skuffende resultatet ved Europa-Parlamentetsvalget i 1979 Europa-

bevægelsens manglende gennemslagskraft. For det tredje var den økonomiske situation 

for Europabevægelsen uholdbar, idet vevægelsen var i Rigsrevisionens søgelys pga. regn-

skabsrod.47

”Europæisk Samling” manglede også gennemslagskraft i medierne, og også i den bor-

gerlige europabevægelse haltede økonomien.48 ”Europæisk Samling” inviterede ”Europa-

bevægelsen i Danmark” til forhandlinger om øget samarbejde. Forhandlingerne udviklede 

sig tidligt i forløbet til fusionsforhandlinger. 49 Fordelen ved en egentlig fusion var, at de 

to europabevægelser dermed bedre ville kunne udnytte de tilgængelige økonomiske res-

sourcer. Foreningernes interesser var sammenfaldende på en række områder. Formålspa-

ragrafferne i de to organisationer var stort set ens bortset fra, at ”EF” indgik i ”Europæ-

isk Samlings” formålsparagraf. 50 Ved en fusion kunne de opnå en styrket økonomi og en 

større medlemsbase. 

Internt i ”Europabevægelsen i Danmark” mødte forhandlingerne med ”Europæisk Sam-

ling” modstand. Flere medlemmer mente, at ”Europæisk Samling” var udbryderbevægel-

se, og at en sammenlægning på lige vilkår derfor var udelukket.51 ”Europæisk Samlings” 

medlemmer var dog velkomne til at melde sig ind i Europabevægelsen.52 Også den gamle 

strid om formålsparagraffen og om, hvorvidt EF skulle nævnes i denne, skabte problemer. 

”Europæisk Samling” havde udarbejdet et udkast til vedtægter for den nye europabevæ-

gelse, hvor formålsparagraffen indeholdt EF.53 ”Europabevægelsen i Danmark” frygtede, 

at man dermed ikke længere ville kunne udføre oplysende virksomhed med risiko for, at 

finanslovsbevillingen ville blive fjernet.54 

”Europabevægelsen i Danmark” afbrød forhandlingerne i efteråret 1979 og de lå i dvale 

i vinteren 1979-80. 55 Både som følge af stridighederne om formålsparagraffen, men også 

grundet sammenbruddet af VS-regeringen med Anker Jørgensen i spidsen, der forværrede 



103

forholdet mellem socialdemokraterne i ”Europabevægelsen i Danmark” og venstrefolkene 

i ”Europæisk Samling”.

I februar 1980 blev forhandlingerne dog genoptaget.56 Rigsrevisionen var begyndt at 

undersøge ”Europabevægelsen i Danmarks” økonomi i december 1979.57 Desuden viste 

det sig nu, at ”Europæisk Samling” var villig til at indgå kompromis på en lang række af de 

områder, hvor foreningerne før havde været uenige. ”Europæisk Samling” stod dog fast 

på, at EF skulle nævnes i formålsparagraffen. I løbet af foråret 1980 blev det klart for med-

lemmerne i Europabevægelsen, at en egentlig fusion ville indebære en styrkelse af den 

pro-europæiske side i EF-debatten i Danmark.58 ”Europabevægelsen i Danmark” havde 

erkendt, at det var ”Folkebevægelsen mod EF” og ikke ”Europæisk Samling”, som var den 

politiske hovedmodstander. 

Det udkast, ”Europæisk Samling” havde udarbejdet ved forhandlingernes begyndelse, 

dannede grundlaget for vedtægterne for ”Den Danske Europabevægelse”. EF vedblev at 

stå i formålsparagraffen. Fusionen skete på lige vilkår for de to organisationers medlem-

mer. 59 Den oplysende virksomhed var dog gledet ud af formålsparagraffen og rykket ned til 

paragraf tre i vedtægterne.60 Efter næsten et års forhandlinger med afbrydelser undervejs 

blev ”Den Danske Europabevægelse” oprettet d. 30. maj 1980. Den nye forening ønskede 

at være tværpolitisk. Socialdemokraten Lasse Budtz blev ”Den Danske Europabevægel-

ses” første formand, og bevægelsens næstformand blev Kim Hjort, der var ”Europæisk 

Samlings” formand under fusionsforhandlingerne. Formand for den nye bevægelses for-

retningsudvalg blev Kaare E. Janson, der havde været formand for ”Europæisk Samling” 

fra 1974-79.61 Udover et nyt navn fik Europabevægelsen også et nyt logo for at markere, at 

der var tale om oprettelse af en ny organisation.62 ”Den Danske Europabevægelse” blev 

dannet på et tværpolitisk grundlag, og bevægelsens aktiviteter skulle ske på grundlag af 

både Europarådets Statut og Rom-traktaten.63 

hvervekampagnen

Selvom Europabevægelsen i 1950’erne var blevet til en medlemsorganisation, fjernede det 

ikke bevægelsens præg af at være en eliteorganisation. Det havde ikke været et problem 

for bevægelsen før slutningen af 1970’erne, hvor græsrodsbevægelsen ”Folkebevægelsen 

mod EF” havde en stor folkelig opbakning. Europabevægelsen havde ganske få medlem-

mer og kunne derfor ikke hævde samme folkelige legitimitet.64 Efter dannelsen af ”Den 

Danske Europabevægelse” blev en hvervekampagne sat i gang blandt de EF-positive par-

tiers medlemmer. Kampagnen havde til formål at øge antallet af medlemmer og dermed 

skabe et bedre økonomisk fundament gennem medlemskontingentet og samtidig at give 

Europabevægelsen en større folkelig legitimitet.

Europabevægelsen førte hvervekampagner rettet mod Socialdemokratiet, Det Konser-

vative Folkeparti, Venstre, CD, Fremskridtspartiet, Kristeligt Folkeparti og det Radikale 
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Venstre.65 Ved at rette rekrutteringskampagnen mod alle de EF-positive partier forsøgte 

Europabevægelsen at styrke sin nye tværpolitiske profil. Kampagnen foregik ved, at med-

lemmerne af Europabevægelsen skulle forsøge at rekruttere nye medlemmer i deres eget 

parti. De største profiler fra hvert af partierne fik til opgave at skrive et rekrutteringsbrev 

til partiets medlemmer. På denne måde kunne argumenterne skræddersyes, så én type 

argumenter blev anvendt i hvervningen af socialdemokrater, mens en anden blev benyttet 

til at skaffe medlemmer fra CD. 

Hvervekampagnen af socialdemokrater begyndte i oktober 1980. Et brev blev sendt ud 

til alle socialdemokratiske tillidsfolk med opfordring om at melde sig ind i ”Den Danske 

Europabevægelse”. Opfordringen blev begrundet med, at socialdemokraterne burde have 

interesse i at danne en effektiv modvægt til ”Folkebevægelsen mod EF” efter det ringe 

valgresultat til Europa-Parlamentet i 1979. Desuden kunne EF benyttes til at realisere So-

cialdemokratiets vision om et samlet Europa gennem sikring af borgernes demokratiske 

og sociale rettigheder. Brevet var underskrevet af seks fremtrædende socialdemokrater: 

Folketingets formand K. B. Andersen, landbrugsminister Poul Dalsager, medlem af Europa-

Parlamentet Eva Gredahl, LO-formand Thomas Nielsen, tidligere justitsminister Knud Niel-

sen og Bent Wigotski.66 

Som svar på ”Den Danske Europabevægelses” hvervekampagne i 1980 modtog bevæ-

gelsen et brev fra ti unge socialdemokratiske folketingsmedlemmer, hvori organisationen 

blev beskyldt for at være for ensidig og unuanceret i sin ukritiske holdning til EF.67 Brevet 

var underskrevet af blandt andre Birthe Weiss og Helle Degn og viser, at uenigheden om EF-

spørgsmålet ikke var blevet mindre i Socialdemokratiet i 1980. Trods den fortsatte modstand 

mod det europæiske samarbejde i dele af Socialdemokratiet lykkedes kampagnen.

I brevet til medlemmerne af CD skrev Erhard Jakobsen, at Europabevægelsen ville stå 

stærkere i forhold til ”Folkebevægelsen mod EF” gennem et øget medlemstal.68 Frem-

skridtspartiets medlemmer blev opfordret til at melde sig ind, så bevægelsen ikke blev po-

litisk skævt sammensat med henvisning til hvervekampagnerne mod de øvrige partier.69 

Argumentet om nødvendigheden af en tværpolitisk Europabevægelse gik igen i brevet til 

de radikale partimedlemmer.70 

Medlemstallet i ”Den Danske Europabevægelse” steg som følge af kampagnen. I 1980 

havde ”Den Danske Europabevægelse” 34 medlemmer i Folketinget, hvoraf de femten var 

socialdemokrater.71 Den første juli 1980 var der 858 medlemmer på landsplan. Ved årsskif-

tet 1980-81 var tallet steget til 1.134 og i marts 1981 havde foreningen 1.312 medlemmer.72 

Bevægelsen rundede 1.500 medlemmer i november 1981.73

en succesfuld fusion?

I ”Den Danske Europabevægelse” udviklede der sig en tradition for, at en socialdemokra-

tisk formand skulle have en borgerlig næstformand og omvendt for at fastholde, at forenin-
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gen var et tværpolitisk samarbejde.74 Lasse Budtz blev i 1982 afløst af Bjørn Elmquist, der 

på daværende tidspunkt var medlem af Venstre. På trods af Europabevægelsens forsøg på 

at fremstå tværpolitisk hang billedet af den socialdemokratiske dominans fast i medierne.75 

I efteråret 1980 fik Europabevægelsen mellem ti og femten nye medlemmer dagligt, hvoraf 

hovedparten var socialdemokrater.76 På trods af den store tilgang af socialdemokrater gjor-

de Europabevægelsen fortsat meget for at styrke sin tværpolitiske profil. 

På medlemslisten fra ”Europabevægelsen i Danmark” var medlemmerne sorteret efter 

partimedlemskab, mens de på listen fra ”Den Danske Europabevægelse” var sorteret al-

fabetisk efter efternavn og uden partiangivelse. 77 I sin selvforståelse var ”Den Danske 

Europabevægelse” tværpolitisk. Efter sammenlægningen af ”Europæisk Samling” og 

”Europabevægelsen i Danmark” var ”Den Danske Europabevægelse” repræsenteret i Fol-

ketinget med 34 medlemmer. Der var femten socialdemokrater, otte fra Venstre, syv kon-

servative og fire fra CD.78 Bevægelsens ønske om at være tværpolitisk kom også til udtryk, 

når ad-hoc-udvalg blev nedsat. I disse udvalg skulle der være repræsentanter fra alle de 

EF-positive partier.79 I august 1982 var Europabevægelsens folketingsgruppe blevet øget 

til 36 medlemmer med et ekstra medlem fra både Venstre og CD.80 De borgerlige folke-

tingspolitikere havde accepteret den nye tværpolitiske europabevægelse og meldte sig nu 

ind i samme tempo som socialdemokraterne. 

I perioden 1980-1984 fandt den nye tværpolitiske europabevægelse sig selv organisa-

torisk og politisk. Europa-Parlamentsvalget i 1984 var den nye Europabevægelses første 

store styrkeprøve. Resultatet for de EF-positive partier var dog ikke bedre, end det havde 

været i 1979, og ”Folkebevægelsen mod EF” stod fortsat stærkt. Selvom Europabevægel-

sen ikke formåede at ændre mærkbart på resultatet ved valget til Europa-Parlamentsval-

get i 1984, må fusionen af ”Europabevægelsen i Danmark” og ”Europæisk Samling” siges 

at være succesfuld. De økonomiske problemer blev overvundet, og antallet af medlemmer 

blev næsten fordoblet inden for en ganske kort årrække. ”Den Danske Europabevægelse” 

blev en tværpolitisk organisation på både ledelses- og medlemsniveau med en stærk med-

lemsbase og sund økonomi.

et pro-europæisk socialdemokrati  
og en tværpolitisk europabevægelse

Fra Haagkonferencen og sin grundlæggelse har Europabevægelsen udviklet sig fra en bor-

gerlig organisation i 1950’erne og 1960’erne til socialdemokratisk domineret i 1970’erne til 

tværpolitisk efter 1980. I dag er ”Den Danske Europabevægelse” fortsat tværpolitisk og 

repræsenter alle EU-positive partier i sin medlemsbase og traditionen om en tværpolitisk 

ledelse eksisterer fortsat. 

Europabevægelsen fungerede som en ventil for Socialdemokratiet i spørgsmålet om 

partiet ønskede et europæisk eller nordisk samarbejde. I ”Europabevægelsen i Danmark” 
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kunne socialdemokratiske EF-tilhængerne vise deres opbakning til den europæiske inte-

gration uden at risikere en splittelse af Socialdemokratiet. Europabevægelsen var indi-

rekte med at lade Socialdemokratiet fokusere på opbygningen af velfærdsstaten i stedet 

for at blive delt i to uforenelige lejre i synet på det nordiske kontra det europæiske sam-

arbejde. 
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Der er næppe mange andre politiske beslutninger, der har haft lige så stor betydning for 

det moderne Danmark, som det danske ”ja” til EF den 2. oktober 1972. Det er i sig selv en 

fascinerende historie om den til dags dato mest aggressive – og til tider direkte fjendske – 

valgkampagne. Men frem for alt er det historien om, hvordan Danmark indstillede sig på en 

usikker fremtid. Det er historien om, hvordan fremtiden blev forsøgt defineret af politikere 

på hver deres side af spekteret. 

Den gængse Danmarkshistorie vil således berette om, hvordan økonomiens fremtid i og 

uden for Det Europæiske Fællesskab var det altdominerende tema i debatten op til folkeaf-

stemningen den 2. oktober 1972. Økonomiens rolle i debatten er da heller ikke til at komme 

uden om. Det lå således allerede i 1967 fast, at et EF-medlemskab var ønskeligt ”senest sam-

tidig med Storbritannien” (Sørensen 1978: 76). Når Danmark ikke ønskede at træde ind i EF 

uafhængigt af Storbritannien, skyldtes det, at størstedelen af den danske landbrugseksport 

gik til England. Konsekvenserne af en tidsmæssig forskydning i medlemskab mellem de to 

kunne derfor blive et tab for dansk landbrugseksport (Fonsmark 1990: 323). Dermed var det 

økonomiske aspekt mejslet ind i EF-debatten, da det den 18. maj 1971 blev besluttet, at et 

dansk medlemskab af EF endeligt skulle afgøres ved folkeafstemning. Problemet med denne 

Danmarkshistorie er blot, at den skygger for andre perspektiver i debatten. 

Derfor ønsker jeg at påvise, hvordan spørgsmålet om at være med i EF eller ikke at være 

med i EF også blev udlagt som et spørgsmål om at være demokratisk eller ikke at være 

demokratisk. Et spørgsmål som jeg mener har forfulgt Danmarks forhold til EF, og det se-

nere EU, lige siden. Hvilket blandt andet kan illustreres i den aktuelle debat omkring EU’s 

finanspagt, hvor modstandere ofte fremhæver det udemokratiske ved finanspagten. Det 

interessante i denne debat er desuden, at man godt kan være tilhænger af EU, men sam-

tidig finde finanspagten dybt udemokratisk. Blandt direkte modstandere af EU ønsker jeg 

kort at fremhæve Folkebevægelsen mod EU, som i april 2012 lod trykke en 4 siders-avis, 

hvori finanspagten udlægges som ”et demokratisk problem”, en bestemmelse, som ”un-

dergraver […] demokratiet”, mens statsministerens underskrift af finanspagten medfører, 

at ”Demokratiet fosser ud af Folketinget” (Lindholm 2012: 1-4).

Fordelen ved at undersøge datidens politiske EF-debat er hermed, at det bibringer en 

bedre forståelse af, hvordan Danmarks forhold til EU er grundlagt på en diskussion om de-

mokrati. Men et sådan eftersyn vil dog også kunne muliggøre en ny forståelse af selve det 

danske demokratibegreb. Således udsendte den danske historiker Jeppe Nevers i 2011 den 

anmelderroste Fra skældsord til slagord – Demokratibegrebet i dansk politisk historie, hvori 

Nevers foretager en begrebshistorisk analyse af det danske demokratibegreb, som fremvi-

ser det polysemantiske ved begrebet. Det skal forstås således, at meningen ikke er absolut 

i begrebskernen, da de ydre omstændigheder og sammenhænge, som begrebet anvendes i, 

anses som medkonstituerende for begrebsdefinitionen på en given tid (Nevers 2011: 202). 

Nevers’ udlægning stopper omkring 2. Verdenskrig, hvorfor han ikke selv analyserer betyd-

ningen af Danmarks medlemskab af EF i forhold til forståelsen af det danske demokratibe-

greb. Min pointe er, at demokratibegrebet blev brugt og diskuteret i EF-debatten i 1972; det 
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blev kastet ind i en politisk ramme, som begrebet ikke i samme grad før havde været en del 

af, hvilket har haft en vedvarende betydning for, hvordan vi forstår EU og demokratibegre-

bet. Helt konkret viser der sig i brugen af demokratibegrebet i EF-debatten i 1972 et sam-

menspil mellem demokratibegrebet og EF. Spørgsmålet om et nærtstående europæisk fæl-

lesskab tvang politikerne til at bruge demokratibegrebet på en ny argumentatorisk måde, 

hvilket samtidig afslørede dets tvetydige natur. Forholdet mellem det danske demokratibe-

greb og EF kan derved tolkes som en dialektisk proces. Forstået således, at EF – og sidenhen 

EU – kan ses som den væg, det danske demokratibegreb spilles op ad, og i dette sammenspil 

klarlægges ikke blot forståelser af EF (og siden EU), men også selve demokratibegrebet. En 

forståelse af Danmarks forhold til det politiske Europa er således samtidig en indsigt i det 

danske demokratibegreb. Det er denne pointe, som jeg i min analyse af EF-debatten i 1972 

ønsker at belyse. I denne del af artiklen vil min teoretiske inspiration i høj grad være hentet 

fra den tyske begrebshistoriker Reinhart Koselleck (1923-2006) og den engelske brugshisto-

riker Quentin Skinner (1940-). Jeg vil ikke give en udtømmende teoretisk forklaring af deres 

anvendelighed for nedenstående analyse, men vil i stedet forklare tankerne for læseren, når 

disse er anvendelige i forhold til analytiske pointer.

I slutningen af artiklen vil jeg ydermere ganske kort – med inspiration fra den danske jurist 

Jens Teilberg Søndergaards (1973-) Ph.d.-afhandling Ret, demokrati og globalisering. Om 

kosmopolitanisme og empirisme – diskutere, hvorvidt perspektivet i den nuværende demo-

kratidebat om EU er korrekt. Når demokrati og EU diskuteres, er det ofte fra kritikernes side 

EU, der skal rette ind; demokratiet er konstanten, og EU er variablen. Spørgsmålet er dog 

om problematikken omkring EU’s demokratiske underskud er et institutionelt problem eller 

et konceptuelt problem? Endnu engang viser det sig, at kimen til denne diskussion findes i 

debatten fra 1972, hvor det især er SF og Venstre som i et demokratisk øjemed er interes-

sante at inddrage. 

Overordnet set havde SF siden 1960erne været meget stærke modstandere af EF på grund 

af frygt for suverænitetsafgivelse og af frygt for, at det danske velfærd ville lide et knæk 

under indmeldelse i EF (Fonsmark 1990: 323). Samtidig havde tanken om et nordisk alterna-

tiv til det europæiske samarbejde stadig et fast tag i SF, siden forhandlingerne om en nor-

disk toldunion i februar 1968 var blevet indledt (Sørensen 1978: 61, 78). Venstre, derimod, 

var blandt de allervarmeste fortalere for et tæt europæisk samarbejde. For Venstre var det i 

høj grad pragmatiske, økonomiske perspektiver, der drev værket. Eftersom England havde 

søgt om optagelse, var Danmark af handelsmæssige årsager presset til at følge trop. At det 

samtidig ville skabe økonomiske vækst, var blot en understregning af, at EF var den eneste 

mulighed for at vedligeholde velfærdsdemokratiet (Fonsmark 1990: 323-4). Det interessante 

ved SF og Venstre er dog i mit perspektiv ikke så meget deres generelle argumentatoriske 

strategier, som deres forsøg på at definere EF som enten et udemokratisk eller et demokra-

tisk foretagende.

Demokratibegrebets rolle i debatten synes for alvor at vise sig under den meget hektiske 

september-debat i 1972, hvor der nu kun var en måneds tid til, at danskerne skulle til stem-
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meurnerne. Det var dog allerede i sommeren 1972 blevet gjort klart, at demokratibegre-

bets rolle i debatten ville være tværdelt. Det understøttes af debatavisen Danmark og EF,1 

hvori Poul Overgaard Nielsen som talsmand for modstanderne af EF udtaler, at danskerne 

skal sige nej til EF for at ”bevare den politiske medleven i og kontrol med deres samfunds 

udvikling og dermed sikre demokratiet” (Hjortdal 1972: 7). I samme avis udtaler Venstre-

mand og tilhænger af EF, Poul Nyboe Andersen imidlertid: ”Vi bør også sige ja af hensyn 

til demokratiets fremtid” (Hjortdal 1972: 15). Demokratibegrebet blev således brugt som 

et argument både for og imod EF og det i særdeleshed af partierne SF og Venstre. Det skal 

dernæst nævnes, at forståelsen af SF’s og Venstres brug af demokrati til at definere EF 

bedst lader sig indkapsle ved at lade distancen til Bruxelles være et underliggende tema 

analysen igennem. Desuden skal det gøres klart for læseren, at jeg i min analyse af SF’s og 

Venstres argumentatoriske brug af demokrati i forhold til at bestemme værdien af EF vil 

holde skriften i nutidsform, da jeg finder, at det giver sproget et bedre flow.

det nærdemokratiske ønske i 1972

Den større distance mellem borgeren og beslutningstageren blev af SF betegnet som et 

demokratisk problem. Det er således ganske sigende, at SF flere gange i debatten be-

skriver, hvor langt der er til Bruxelles, hvor EF havde hovedsæde. Det ses blandt andet 

hos SF’s Poul Dam, som betoner, at beslutningerne i EF vil blive ”truffet langt fra den 

danske debat” (SF 1972b: 2). Den bagvedliggende pointe ved fremhævelsen af den fysi-

ske distance til Bruxelles synes at være en fremmedgørelse af danskerne i EF; eftersom 

vi har langt til Bruxelles, hører vi ikke til i EF. Denne fremmedgørelse viser tilbage til en 

distance, som ikke kun skal forstås fysisk. Det understøttes af SF’s Sigurd Ømann, som 

udtaler, at ”Befolkningen får længere til Bruxelles, end kilometerafstanden lader ane” 

(Krag et al. 19722). Den fysiske distance til Bruxelles inderliggøres, da konsekvenserne 

ved et dansk EF-medlemskab, ifølge Gert Petersen fra SF, bliver, at danskerne ikke læn-

gere selv egenrådigt bestemmer, hvilket politisk system, der skal lede Danmark (Hjortdal 

1972: 13). SF’eren Morten Lange udtrykker, at grunden hertil blandt andet er, at et med-

lemskab i EF vil betyde indtrædelse i en ”stor og hård økonomisk blok” (Partilederdebat 

1972: 32). SF’s frygt for den økonomiske blok udspringer i og for sig af Werner-rapporten 

fra 1970. Rapportens formål var at klarlægge mulighederne for EF’s overgang til en øko-

nomisk monetær union. Det var på baggrund af denne rapport, at Ministerrådet i 1971-72 

nåede til enighed om, at der ved udgangen af 1980 skulle være etableret en fælles valu-

tapolitik for medlemslandene (Sørensen 1978: 69-70). Blandt de danske partier herskede 

der dog stor uenighed om, hvordan den fælles valutapolitik skulle forstås. SF tolkede det 

som, at den danske pengepolitik ikke længere blev bestemt af danskerne, men i stedet 

nu skulle koordineres på ”fællesskabsplan” (Hjortdal 1972: 13). Når SF derfor betoner di-

stancen til Bruxelles i debatten, gøres det således ud fra en forståelse af, at Danmark 
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inden for EF ikke længere vil være herre i eget hus. Demokratiet, som SF forstår det, bli-

ver derfor sat under pres ved dansk EF-medlemskab. Det gør det, fordi den frie offentlige 

debat og borgernes medbestemmelse på den førte politik, ifølge SF, formindskes i EF: 

”Den frie offentlige debat og vælgernes indflydelse på regering og folketing vil 

sikre, at spørgsmålene bliver klaret i overensstemmelse med folkets ønsker og 

med vore traditioner for demokrati og medbestemmelsesret. Det bliver helt ander-

ledes, hvis vi kommer ind i EF” (SF 1972b: 2). 

Presset på demokratiet viser tilbage til frygten for suverænitetsafgivelse, som var centralt 

for SF. En frygt, som argumentatorisk konkretiseres i den fysiske afstand til Bruxelles, hvor 

danskernes medbestemmelsesret kompromitteres. Det er desuden interessant, at distance-

argumentationen ikke udelukkende binder sig op på nuet, men også griber ud i fremtiden. 

Det gøres ved at pointere, at den danske medbestemmelsesret på national politik ikke kun i 

nuet svækkes, men at medbestemmelsesretten også i fremtiden vil have svære kår i EF-regi. 

Det understøttes af Poul Dam, idet han konkluderende udtrykker sig om EF’s mulige udvik-

ling: ”Det sandsynligste er stadigvæk, at beslutningerne vil blive truffet meget, meget langt 

fra den danske vælger” (SF 1972b: 3).

I forhold til demokratibegrebet er der en ikke uvæsentlig pointe at fremdrage ud af denne ne-

gative beskrivelse af distancen til Bruxelles. Bag SF’s retorik vedrørende det fjerne Bruxelles 

gemmer der sig således en forståelse af demokratiet som noget nært; en tæt relation mel-

lem borger og politiker, mellem vælger og beslutning. Denne pointe understøttes yderligere 

ved inddragelse af SF’s telefonvagt i radioen.3 På et spørgsmål vedrørende den umiddelbart 

paradoksale kendsgerning, at et næsten enigt folketing4 anbefalede Danmarks indmeldelse 

i EF, mens befolkningen var langt mere splittet, siger Jens Maigaard fra SF: ”Er det ikke det 

generelle problem, at vi her ser et fænomen, som vi har set mange andre steder i samfundet 

også, at der er alt for langt fra den menige vælger, de almindelige mennesker og så op til 

den, der er valgt til at stå for tingene?” (SF 1972c: 2). Det er især den sproglige brug af bøj-

ningsformen perfektum, som gør denne udtalelse interessant. Maigaards pointering af, at vi 

har set installerer en taktisk erfaring i debatten, som vi ifølge den tyske begrebshistoriker 

Reinhart Koselleck i større eller mindre grad kan forstå som medkonstituerende i forhold til 

forventningshorisonten. Koselleck definerer erfaringen som ”det nutidige forgangne” (Ko-

selleck 2007: 33). Det kan rumligt forstås således, at det samler en helhed, hvor mangfoldige 

lag af tidligere tider er til stede samtidig, hvilket Koselleck sammenligner med en vaskema-

skines glaslåge, ”som kun tillader et stykke tøj at passere ad gangen, skønt alt tøjet befinder 

sig i maskinen” (Koselleck 2007: 35). Erfaring må altså defineres som erfaringsrum. Overfø-

res denne tanke til den politiske debat i 1972, er det ikke svært at se, hvordan installeringen 

af en given erfaring kan have strategisk betydning. Det kan den, da erfaringen ifølge Kosel-

leck aldrig komplet løsrives fra forventningen: ”Ingen forventning uden erfaring og ingen 

erfaring uden forventning” (Koselleck 2007: 30). Denne sammenvævning betyder dernæst, 
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at forventningen, ligesom erfaringen, indskriver sig i nutiden: ”den er en nutidigt aktualise-

ret fremtid” (Koselleck 2007: 33). Forventning ses således som en forventningshorisont, da 

dens fokus er på det endnu ikke erkendelige, men det muligt opnåelige.

I kraft af Koselleck kan man forstå Maigaards udtalelse som en etablering af et strategisk 

betonet erfaringsrum; et teknisk forsøg på at definere demokratiets fremtid inden for EF. 

Maigaard henleder vælgernes opmærksomhed på, at der i samfundet til stadighed er en 

tendens til, at afstanden mellem vælgeren og politikeren er for stor. Dette erfaringsrum er 

med til at muliggøre konstitueringen af en forventningshorisont til et dansk medlemskab af 

EF, som går på, at den allerede eksisterende afstand mellem borger og politiker forlænges i 

EF. Det er samme mekanisme, der er på spil, når eksempelvis Preben Freitag fra Konservative 

mod EF påpeger, at danskerne på amts- og statsplan er bekendte med følelsen af, at der er 

for langt fra vælger til beslutning. En situation, der hos vælgeren udmunder i en følelse af, at 

de politiske beslutningsprocesser er for uigennemskuelige. Ud af dette erfaringsrum etab-

lerer Freitag en forventningshorisont til EF, som lyder: ”Når vi kun indirekte har mulighed 

for at påvirke de politiske beslutningsbegivenheder, medfører det let ansvarsforflygtigelse 

og en bureaukratisering af den politiske arbejdsgang, som er farlig for folkestyrets sund-

hed” (SF 1972a: 5). Freitag og Maigaard opererer således begge ud fra en forestilling om, at 

danskerne allerede har fået en forsmag på, at vejen mellem vælger og beslutning kan være 

lang. En vej, som kun forlænges i EF. Desuden gør Freitag det klart, at demokratiets styrke 

vil forringes i EF. Både Maigaard og Freitags taktiske inddragelse af et erfaringsrum med en 

dertilhørende forventningshorisont vedrørende EF centreres dermed omkring demokratibe-

grebet.5 Dette understøttes af SF’s Georg Poulsen, som udtaler, at ”nærdemokrati […] vil lide 

et alvorligt afbræk ved et medlemskab” (SF 1972a: 3).

Georg Poulsens udtalelse er desuden interessant, idet han præciserer hvilket demokratibe-

greb, SF hovedsageligt tager i brug i debatten. Det er nærdemokratiets fremtid, som er usikker 

i EF-sammenhæng, hvilket retorisk forklarer, hvorfor SF lægger vægt på det fjerne Bruxelles. 

Men det forklarer ikke til fulde, hvad SF mener, når de bruger begrebet nærdemokrati.

Teoretisk set kan nærdemokrati forstås som en reaktion på demokratibegrebets bevæ-

gelse frem mod global almenhed. Således beskriver Koselleck, hvordan demokratibegrebet 

for at bevare sin specifikke politiske instrumentalitet i moderne tid tilføjes forskellige præ-

fikser, som gyldiggør begrebet i varierende sammenhænge. Det betyder, at vi teoretisk kan 

forklare præfikset nær ud fra et politisk behov for operationalitet (Koselleck 2007: 69-70). 

Et behov, der for modstandere af EF må have virket ganske presserende, da demokratiet i 

EF fremstod mere fjernt end nært. Endvidere er det en analytisk pointe hos Koselleck, at et 

begrebs modbegreb på en given tid må inddrages i analysen, da det fremmer forståelsen af 

de sociale grupperinger og den politiske kampplads (Koselleck 2007: 76). En beskrivelse 

af, hvad SF mener, når de bruger begrebet nærdemokrati, kan hermed frembringes ved at 

indsnævre analysen til italesættelsen af begrebets modbegreb. I den forbindelse er det 

især interessant, at SF flere gange definerer EF som et projekt, der vil udvikle sig i en stadig 

mere centraliseret, bureaukratisk og teknokratisk retning:
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”Hvis EF overhovedet skal kunne fungere, kan det ikke blive stående på det nuvæ-

rende. Så må det stræbe frem mod at blive en forbundsstat, hvor alle væsentlige 

politiske afgørelser træffes centralt […] EF repræsenterer et gruopvækkende bu-

reaukrati…” (SF 1972b: 3-4).

Det indebærer, at såfremt nærdemokrati vil lide under EF, må forudsætningen for nærde-

mokrati være en decentraliseret styreform, hvor beslutningsprocesserne er overskuelige, 

og hvor immaterielle hensyn ikke ignoreres. Således mener Georg Poulsen, at nærdemo-

kratiets udvikling afhænger af ”et afbræk i bureaukratiseringen og teknokraternes over-

tagelse af styring af samfundet” (SF 1972a: 3). Det betyder, at nærdemokrati for borgeren 

må bestå i dennes mulighed for indsigt i og medindflydelse på lokal og national politik. Det 

understøttes yderligere af Overgaard Nielsen, der i et tidligere inddraget citat udtaler, at 

danskerne skal sige nej, for at ”borgerne kan påvirke udviklingen i deres eget område, be-

vare den politiske medleven i og kontrol med deres samfunds udvikling og dermed sikre 

demokratiet” (Hjortdal 1972: 7). Over for dette indskrives frygten for, at Danmark vil ende 

med at blive en ”nordeuropæisk provins” (Sørensen 1978: 87) uden egentlig indflydelse, 

da det altid vil være ”de store lande, der kommer til at føre det store ord” (SF 1972b: 2). 

Dermed kan der peges på en vekselvirkning mellem demokratibegrebet og EF. SF anvender 

demokratibegrebet som argumentation imod medlemskab samtidig med, at italesættel-

sen af fremtidsperspektiverne inden for EF præciserer, hvad det er for et demokratibegreb, 

som SF ønsker at forsvare. 

Vi kan med brugshistorikeren Quentin Skinner forstå denne argumentatoriske brug af 

nærdemokrati som et retorisk våben. Med inspiration fra talehandlingsteorien og især fi-

losoffen Ludwig Wittgensteins diktum om, at mening bestemmes udtømmende af brug 

(Lübcke et al. 2010: 738), anskuer Skinner historie som brugshistorie, når han siger, at 

”der er ingen anden idéhistorie at skrive end disse anvendelsers historie” (Skinner 2009: 

119). Sigtet hos Skinner er derfor at undersøge, hvad det er, begreberne til forskellige tider 

har muliggjort for aktørerne. Om begrebernes brug mener han, at man groft sagt kan kate-

gorisere denne til enten at have karakter af at være et værktøj eller et våben. I Kosellecks 

terminologi udtrykkes det som begrebets politisering, hvormed Koselleck netop forstår, 

at begrebet er blevet anvendeligt som et våben, stridende positioner kan benytte sig af 

(Richter 1990: 47). Det er således interessant at spore, hvordan demokratibegrebet i EF-

debatten bliver brugt som et våben – et argument både for og imod EF. 

Koselleck beskriver denne politisering som en konsekvens af den moderne tids tempo-

ralisering af begreberne, hvor begreberne løsriver sig mere og mere fra erfaringen for at 

gribe ud mod fremtiden (Koselleck 2007: 42). Den politiske konsekvens af begrebernes 

løsrivelse fra erfaringen bliver således, at kampen om fremtiden må tage udgangspunkt i 

”en kamp om at definere begreberne” (Koselleck 2007: 13). Det ser vi blandt andet hos SF, 

hvor betoningen af demokrati som nærdemokrati får et normativt snit, da trykket lægges 

på, hvordan det burde være. Dermed tager SF’s anvendelse af nærdemokrati også form 
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som et våben, da det netop bruges som argument imod dansk EF-medlemskab. Nærde-

mokratiets operationalitet som våben viser sig helt konkret som en anvisning af EF-syste-

mets manglende demokratiske struktur, hvilket SF’s Sigurd Ømann fastslår: ”Dernæst er 

beslutningsprocessen udemokratisk alene af den grund, at én gang trufne beslutninger 

ikke kan redresseres. Den opfylder ikke det voksende krav til nærdemokrati” (Krag et al. 

1972). Det er værd at bemærke, at når SF opstiller nærdemokrati som en art idealistisk de-

mokratibegreb, så etableres EF samtidig som modbegrebet til demokrati: EF bliver til det 

udemokratiske. Det var en ganske almen benyttet taktik fra modstandernes side. Det ses 

blandt andet hos Jørgen Bøgh fra Folkebevægelsen mod EF, som i en aggressiv, retorisk 

tone beskriver EF som særdeles udemokratisk: ”Dette her er jo, må jeg sige, mindre demo-

kratisk end Indre missions bestyrelse – og det siger vel noget” (EF – ja eller nej? 1972:32). 

Nærdemokrati bliver på den måde en del af en samlet bestræbelse fra SF – og stort set 

resten af modstanderne – på at få EF italesat som udemokratisk. 

Det er klart, at når SF bruger nærdemokrati som et våben til at udpensle de demokrati-

ske problemer ved EF, så bliver Venstre som tilhænger af EF nødt til at forsvare sig. Venstre 

bliver nødt til at redefinere EF. En redefinering som i høj grad tog sit udgangspunkt i de-

mokratibegrebet. Det understreger samtidig, at den politiske EF-debat var en debat om at 

bestemme fremtiden. Til dette formål var demokratibegrebet yderst anvendeligt.

 
det demokratiske fællesskab i 1972

Et klart kendetegn ved Venstres demokratiargumentation igennem debatten er, at det gang 

på gang fremføres, at Danmark er ”en del af Vesteuropa” (Hjortdal 1972: 15). Danmark er 

således ikke et fremmedlegeme i et vesteuropæisk samarbejde, for ifølge Venstre ”hører 

Danmark nu engang geografisk, politisk og økonomisk til Vesteuropa; det kan vi ikke løbe 

fra” (Venstre 1972b: 6). Det interessante ved denne udtalelse, som Venstres Arne Christen-

sen kommer med, er, at det også bestemmes, at Danmark politisk hører til Vesteuropa. Den 

fysiske distance til Bruxelles forkortes således mentalt, når Venstre forsikrer, at Danmark 

politisk set er på bølgelængde med medlemslandene. En politisk samhørighed, som ifølge 

Venstre er baseret på demokratiet. Poul Hartling fra Venstre beskriver eksempelvis, hvor-

dan Danmark vil indgå i et internationalt samarbejde med andre demokratiske lande: ”Og 

når der så er noget, vi gerne vil sige, så må det da være godt, hvis vi kan enes med andre 

demokratiske lande om det, og De skal ikke glemme, at det er kun demokratiske lande, der 

er med” (Venstre 1972d: 29). Der lægges således vægt på, at Danmark ikke er det eneste 

demokratiske land i EF, hvilket var en generel strategi hos tilhængerne af EF. Det understøt-

tes blandt andet af Hilmar Baunsgaard fra Det radikale Venstre, idet han udtrykker, at mod-

standerne har misforstået det politiske Europa, som Danmark vil træde ind i: ”Man har søgt 

at stille det op, som om det var lande, der lå os meget fjernt i politisk opfattelse, hvor sand-

heden jo er, at EF er et samarbejde mellem demokratiske lande” (Partilederdebat 1972: 8). 
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Den argumentatoriske tanke bag fremhævelsen af medlemslandendes demokratiske natur 

kan endvidere med lidt god vilje tolkes inden for rammerne af den klassiske logiks slutnings-

regel modus ponens. Modus ponus er følgende slutningsregel:

Hvis p, så q 

p er sand 

ergo er q sand

Overføres dette til Venstres demokratiargumentation i forhold til bestemmelsen af EF, så kan 

vi forstå accentueringen af medlemslandendes demokratiske natur som p. Et p som ifølge 

logikken (Venstres logik) vil sikre EF’s demokratiske natur, hvilket vi kan forstå som q. Da 

p er sand, medlemslandende var demokratiske, så må den logiske følgeslutning være, at q 

er sand (samarbejdet vil blive demokratisk). Fordelen ved at opstille Venstres argumenta-

tion på denne måde er, at de argumentatoriske tråde klargøres. Ulempen er dog, at vigtige 

nuancer går tabt i simplificeringen. Pointen synes dog at være solid; medlemslandende er 

demokratiske og derfor vil EF-samarbejdet blive demokratisk.

Venstres betoning af EF som et samarbejde mellem demokratiske lande kan på mange måde 

forstås som et direkte modsvar på SF’s demokratikritik af EF. Det fremtræder tydeligst, hvis 

sprogfilosoffen John Langshaw Austin (1911-1960) inddrages. Ifølge Austin indeholder en-

hver ytring en illokutionær kraft, hvilket kort sagt betyder, at der bag enhver ytring gemmer 

sig en uudsagt intention (Austin 1997: 123-4). Tanken om den illokutionære talehandling in-

debærer således, at man ikke kan nøjes med at henvise til ytringens umiddelbare mening, 

når ytringen skal forstås. Man må grave dybere end det og søge at forstå, hvad aktøren 

ønskede at opnå ved at bringe udsagnet i spil (Nevers 2005: 57). Det er altså den skjulte 

intention, som er interessant. Skal man få greb om den illokutionære kræft, må ytringens 

kontekst inddrages (Austin 1997: 123-4). 

Det understøtter således min egen pointe om, at det danske demokratibegreb må læses i 

kontekst med tidens EF-debat (samt senere tiders EU-debat). Tanken om den illokutionære 

kraft og det dertil forbudne behov for en kontekstuel læsning af historiens politiske sprog bi-

bringer en dybere forståelse af Venstres demokratiargumentation. Med SF’s demokratikritik 

af EF som kontekst, kan Venstres uudsagte intention – med italesættelsen af EF-samarbejdet 

som et samarbejde mellem demokratiske lande – forstås som et ønske om at definere EF som 

et demokratisk foretagende. Det understøttes af, at Venstre flere gange understreger, at Dan-

mark skal ind i EF for at få medindflydelse på Vesteuropas fremtid, da der ”ingen indflydelse 

uden for døren” er (Krag et al. 1972). Det gøres dernæst klart, at om Danmark er med i EF eller 

ej, vil Danmark underlægges beslutninger taget af EF. Derfor må det være fordelagtigt at være 

med i EF, da vi her kan præge den politiske og økonomiske retning:

”Sådan kommer det nu ikke til at gå, og den vogn [den økonomiske forbindelse 

mellem de vesteuropæiske lande], De taler om, den er vi med på i forvejen. Vi kan 
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ikke undvære at være sammen med Europa, og mit synspunkt er, at så er det bed-

ste et medlemskab, hvor vi får medindflydelse. Ellers er vi jo bare med på vognen 

alligevel” (Venstre 1972d: 29).

Med Quentin Skinner kan vi også forstå Venstres reformulering af demokratidebatten som 

en slags retorisk genbeskrivelse, hvilket kort sagt går ud på, at værdier kan vendes gen-

nem sproget. Dette indebærer, at et begreb, der tidligere fremstod som noget positivt, 

retorisk kan vendes til noget negativt eller vice versa, eller at begrebet overføres til et 

sagsforhold, som det ellers ikke normalt ville indtræde i (Skinner 2009: 133-4). Overordnet 

er der tale om en retorisk begrebsforandring, som Skinner selv udtrykker det:

”Sådanne forandringer indtræffer, når en handling eller et sagsforhold beskrives 

med en evaluativ term, man normalt ikke ville anvende under de givne omstæn-

digheder. Hensigten er at overbevise publikum om, at termen i modsætning til, 

hvad man skulle tro, faktisk vil kunne bruges – i sin almindelige betydning – i det 

pågældende tilfælde” (Skinner 2009: 127).

Det kan selvfølgelig diskuteres, om SF har etableret EF som udemokratisk. Det er også disku-

tabelt, om det vitterligt er ukendt terræn, Venstre fører demokratiet ind i. Objektivt set virker 

det ikke radikalt at anvende demokratibegrebet i politiske sagsforhold som det europæiske 

samarbejde, men her må man være opmærksom på, at det afhænger af øjnene, der ser. For 

SF var det en radikal mistolkning af demokrati og EF, når Venstre lod EF fremstå som et demo-

kratisk projekt. Overordnet set ændrer det heller ikke på det faktum, at Venstre bliver nødt 

til at genskrive EF som demokratisk af frygt for vælgerflugt mod et nej, hvis fremstillingen af 

EF som udemokratisk holder stand. Indlejret i denne proces omskriver Venstre samtidig selve 

værdien af EF, da lasten ikke-demokrati nu erstattes med dyden demokrati. 

Konkret redefinerer Venstre værdien af EF ved at omskrive SF’s udemokratiske definition 

til demokratisk, da fokus argumentatorisk placeres på de angiveligt demokratiske elementer 

ved et medlemskab. Et åbenlyst spørgsmål rejser sig i umiddelbar forlængelse af Venstres 

retoriske genbeskrivelsesteknik: Hvorfor vælger Venstre ikke direkte at sige, at EF er demo-

kratisk? Ville det ikke være en mere overbevisende måde at redefinere EF som demokratisk 

og dermed en mere overbevisende måde at vende værdien af EF til noget positivt? Når Ven-

stre ikke direkte kalder EF for demokratisk, så kan det forklares ved, at Venstre i debatten 

synes at stå på to ben i deres demokratistrategi. Hvor første strategi synes at gå på at re-

definere EF som demokratisk, så går den anden strategi på, at Danmark skal ind i EF for at 

styrke demokratiet i EF. Det fremføres således, at ”Danmark kan give Europa ’demokratiske 

vitaminer’” (Venstre 1972a: 6). I den forbindelse synes Venstre at bruge det danske demo-

kratibegreb som et værktøj, der kan bruges til opbygge et stærkt demokrati i EF. Problemet 

for Venstre er dog, at når Danmark kan give Europa et demokratisk vitaminindskud, kan det 

tolkes som, at EF lider af demokratisk vitaminmangel. 
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Der synes altså at være en kontradiktion mellem de to strategier, som Venstre fremfører, i 

den forstand, at EF både fremlægges som demokratisk og ikke-demokratisk. Knud Jespersen 

fra Danmarks Kommunistiske Parti påpeger også dette under en partilederdebat: ”Når Hart-

ling siger, at vi skal ind for at demokratisere fællesmarkedet, så anerkender Hartling min på-

stand, at der ikke er demokrati i fællesmarkedet” (Partilederdebat 1972: 56). Det er ganske 

sigende, at Venstre i debatten ikke tager til genmæle mod Jespersens analyse af Hartlings 

påstand. Tavsheden var dog ikke total blandt alle tilhængerne af EF. Janne Normann fra Ko-

miteen for tilslutning til EF tager eksempelvis bladet fra munden i forbindelse med et angreb 

på EF’s manglende demokratiske struktur:

”man kan da godt kalde fællesmarkedet udemokratisk derved, at de små lande jo 

har en meget større indflydelse på beslutningsprocesserne, end deres befolknings-

mængde egentlig berettiger til […] Det er det eneste udemokratiske, der er ved det” 

(EF – ja eller nej? 1972: 39).

Det udemokratiske element ved EF bliver i Normanns fremstilling til et gode for Danmark, da 

vi på grund af EF’s ”udemokratiske” struktur får mere medbestemmelse. Normann anvender 

således den klassiske retoriske genbeskrivelsesteknik, hvor en ellers anerkendt last vendes 

til en dyd. Når det generelt kan lade sig gøre at omskrive en last til en dyd, hænger det angi-

veligt sammen med en kendsgerning, som Aristoteles påpegede; visse laster synes at have 

et tæt naboskab med visse dyder. Det betyder, at den dygtige retoriker eksempelvis kan 

omskrive en given aktørs gavmilde ageren til ødselhed (Skinner 2009: 130). For Normann 

lader det sig gøre, fordi der indlejret i demokrati ligger en forståelse af, at alle stemmer skal 

gælde lige meget. En sådan forståelse vil lede til den konklusion, at det er udemokratisk, 

hvis en mindre gruppe får lov til at bestemme mere, end dens umiddelbare størrelse tilla-

der. Men som Normann rigtignok påpeger, er det udemokratiske element i denne henseende 

værdifuldt for Danmark, da det vil føre til mere medbestemmelse med den konklusion til 

følge, at danskerne ikke skal frygte for EF’s udemokratiske statur. Det er en yderst elegant 

argumentation som Normann ligger for dagen, og jeg mener, at det er værd at overveje i nu-

tidens debat omkring EU’s demokratiske struktur, hvorvidt det udemokratiske til tider kan 

være gavnligt for de små lande? Pointen er ikke, at jeg ønsker at tage stilling til et sådant 

udsagn, men at jeg mener, at Normanns argumentation implicit opfordrer til en nytænkning 

af demokratibegrebet samt værdien af de indlejrede kriterier. Denne lille ekskurs skal her 

forlades, men vil blive taget op igen i slutningen af artiklen.

det repræsentative element i 1972

I debatten er det karakteristisk, at Venstre lægger større vægt på den repræsentative del 

af demokratiet end SF. Det kan først Venstres krydsild illustrere.6 Her anmoder journalist 
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Bjørn Elmquist om at få svar på, hvordan Venstre, hvis det skulle komme til debat, vil forholde 

sig til spørgsmålet om vetoretten.7 Vetoretten var især af de danske tilhængere af EF blevet 

brugt som et argument for indtræden i EF, da den kunne fungere som en sikkerhedsventil 

mod fuldstændig suverænitetsafgivelse; en argumentation, som også Venstre benytter sig af 

(Venstre 1972c: 12). Det er med det in mente, at Elmquist anmoder om svar på, om en mulig 

ophævelse af vetoretten vil kræve en ny folkeafstemning, eller om enighed i folketinget vil 

være tilstrækkeligt til, at Danmark støtter en sådan ophævelse. Nyboe Andersen svarer hertil: 

”Det er vel tvivlsomt, om det skal ud til folkeafstemning, men det vil i hvert fald kræve støtte 

i folketinget” (Venstre 1972c: 13). Når Nyboe Andersen pointerer, at det er tvivlsomt, om det 

skal til folkeafstemning, kan det tolkes på forskellige måder. Nyboe Andersen kan siges at 

referere til § 20 i Grundloven, som bebuder, at Folketinget kun kan overdrage dele af dansk 

suverænitet til overstatslige myndigheder, hvis der er fem sjettedeles flertal for det i Folketin-

get. Kan et sådant flertal ikke forefindes, skal spørgsmålet om dansk suverænitetsafgivelse 

bringes til folkeafstemning (Sørensen 1978: 77). Nyboe Andersens tvivl kan således ses som 

et udtryk for, at han selvsagt ikke kan vide, om der vil være fem sjettedeles flertal i Folketin-

get eller ej. Det ændrer dog ikke ved, at Nyboe Andersen ikke er forhindret i at give sin egen 

mening til kende om, hvorvidt han synes, at Folketinget eller folket skal træffe beslutningen. 

Nyboe Andersen kan med et nej ved det hypotetiske valg være med til at sikre, at afgørelsen 

ryger til folkeafstemning. Når Nyboe Andersen afstår fra at ytre sin egen holdning, kan det 

derfor også tolkes som en vag tilkendegivelse af det repræsentative demokratis hævdelse; at 

vigtige beslutninger bedst formyndiges af folkevalgte politikere. 

Som det lidt senere vil blive klart, argumenterer Venstre også lidt mere direkte for en re-

præsentativ forståelse af demokratiet. Overordnet set var det en demokratiforståelse og 

argumentationsbrug, som synes at gå igen blandt tilhængerne af EF. Det understøttes ek-

sempelvis både af Det radikale Venstre og Det konservative Folkeparti, hvor den tilmed be-

hæftes med tillid til den folkevalgte repræsentation. Asger Baunsbak-Jensen fra Det radikale 

Venstre udtrykker således, at ”Den danske regering og 141 af folketingets 179 medlemmer 

anbefaler optagelse i EF” (Krag et al. 1972). Knud Thestrup fra Det konservative Folkeparti 

tager fuldblodigt skridtet ud i sin bekendelse til det repræsentative demokrati:

”Jeg vil også sige, at det er måske rimeligt nok, at man har nogen tillid til sine 

folketingsmænd, men man må jo huske på, at der i grundloven er en bestemmelse 

om, at folketingsmændene ikke er forpligtede til at rette sig efter, hvad vælgerne 

mener. Der kan altså derfor komme en forskel, et skisma, mellem vælgernes opfat-

telse og de valgtes opfattelse” (Konservative 1972: 4).

Det er måske heller ikke et synderligt overraskende argument at finde hos de konserva-

tive, da det er et klassisk konservativt synspunkt, at eliten træffer de bedste beslutninger. 

Når nu det alligevel er lagt ud til folket, må elitens beslutning forstås som det pejlemærke, 

man orienterer sig efter. Elementer af ovenstående tankegang findes også hos Venstre, 
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hvilket illustreres, når Hartling anmoder vælgerne om at følge politikernes anbefaling: 

”Venstre siger ja til Europa. Derfor har venstre sagt ja til EF siden 1957. Forleden gik et 

stort flertal i folketinget ind for dansk tilslutning til et udvidet EF, og nu skal befolkningen 

tage stilling” (Venstre 1972a: 1). Det skal understreges, at der bag denne argumentation 

ikke nødvendigvis kan spores en specifik demokratiforståelse, da det i sagens natur blot 

kunne være ment som et argument for at sige ja. Men det til trods er det alligevel sigende, 

at Hartling bruger Folketinget som hjemmel for at stemme ja. 

Men da den pointe, som jeg med inspiration fra Quentin Skinner forfølger, er, at den 

danske EF-debat befordrede en ny brug af demokratibegrebet, der indlejrede sig i selve 

forståelsen af demokratibegrebet, kan Hartlings udtalelse være relevant (Skinner 2009: 

133-4). Ud fra denne optik giver det altså mening at holde Venstres forståelse af demokrati 

op på en betoning af den repræsentative del af demokratiet. Det kan understøttes ved at 

åbne Hartlings ovenstående argumentation yderligere op. Hartlings argumentation kan 

ses som en anmodning om at have tillid til de folkevalgte politikere, da der må være en 

vis troværdighed i, at et stort flertal i Folketinget anbefaler dansk tilslutning. Ifølge den 

danske jurist og retsfilosof Alf Ross (1899-1979) er det netop en grundpille ved det repræ-

sentative demokrati, at der er tillid mellem vælger og politiker. Enhver forståelse af det 

repræsentative demokrati, har derfor, ifølge Ross, tillid indskrevet som noget helt centralt 

(Ross 1999: 222). Når Hartling derfor appellerer til vælgerens tillid, så tilkendegiver han 

indirekte en demokratisk forståelse, som betoner demokratiets repræsentative element. 

På den måde smelter Venstres brug og forståelse af demokrati sammen, idet deres brug 

afspejler sig i deres forståelse.

I kontrast til dette er SF’s argumentation, som tidligere vist, baseret på en forståelse 

af, at det ideelle demokrati er et nærdemokrati. Det skisma mellem borger og politiker, 

som Thestrup skitserer, udtrykker præcis den form for demokrati, som SF ser det som sin 

politiske kamp at udviske, når de på forskellige niveauer ønsker mere medbestemmelse og 

indsigt i beslutningsprocesserne. Gert Petersen uddyber i SF’s telefonvagt denne kamps 

grundlag, idet Gallup-undersøgelser peger på, at befolkningen er langt mindre overbevist 

om at sige ja end Folketinget: 

”Det ligger helt anderledes i befolkningen. Det er ganske givet. Og det er både 

forbavsende og temmelig deprimerende og i virkeligheden også lidt af et alarm-

signal, at der er sådan en forskel mellem holdningen i folketinget og holdningen 

ude i befolkningen” (SF 1972d: 2).

Alarmsignalet er, at der eksisterer en tillidskløft, hvilket må være et udtryk for, at det re-

præsentative demokrati ikke slår til og derfor ikke repræsenterer folkets ønsker. SF bruger 

ikke eksplicit termen direkte demokrati, men den manglende autoritetstro stemmer meget 

stærkt overens med Ross’ fremstilling af det direkte demokrati: ”Det direkte demokratis 

vigtigste praktiske konsekvens er mistroen til repræsentationen” (Ross 1999: 219). I prak-



123

sis ønsker SF formodentligt ikke at indføre direkte demokrati. At Petersen udtrykker sig 

om uoverensstemmelsen mellem folkets og politikernes interesser skal nok snarere ses 

som en kritik af for megen topledelse. Denne kritik underbygges af Georg Poulsen, der gør 

det klart, at partiet ønsker mere fokus på mennesket, hvilket står i stærk kontrast til SF’s 

udlægning af EF som bureaukratisk og teknokratisk.

Prioriteringen af det menneskelige understreger samtidig det folkelige element, som 

til tider præger SF’s argumentation i EF-debatten. Nærdemokrati udviser netop, at folket 

skal have mere indflydelse på og involveres i processer, som de er en del af. Det folkelige 

element har desuden reminiscenser fra den danske teolog Hal Koch (1904-1963), som i 

værket Hvad er demokrati? helt grundtvigiansk forkynder, at nerven i demokratiet er det 

”folkelige oplysnings- og opdragelsesarbejde” (Koch 1970: 13). Demokrati er for Koch en 

livsform eller et sindelag, der er fremvokset i løbet af flere århundreder, og som til stadig-

hed må udvikles (Koch 1970: 12-13). En sådan oplysnings- og opdragelsesproces er jo en 

fortløbende opgave, som skal viderebringes hvert slægtled, hvorfor opgaven også bliver 

en bunden opgave, da den til stadighed skal udfyldes. Kochs demokratiforståelse kan til 

tider spores i SF’s accentuering af, at det danske demokrati ikke opstod ud af det blå. SF’er 

Per Dich udtaler således, som tidligere nævnt, at det danske demokrati er hårdt tilkæmpet, 

og at det i sig har alle muligheder for videreudvikling, hvormed det insinueres, at demo-

krati ikke er en fastlåst entitet. Videreudviklingen forbindes her med Kochs forståelse af, 

at demokratiets vækst er betinget af, at det passes og plejes, hvilket den folkelige dan-

nelse skaber grundlaget for. Hos SF oversættes det til, at hvis folket er en del af beslut-

ningerne, eksisterer muligheden for, at demokratiet kan udvikles fremadrettet. En sådan 

demokratiforståelse tager sit udspring i erfaringen, men griber med Koselleck in mente ud 

mod fremtiden, ud mod det, der endnu ikke er. Den folkelige dannelse kan være medvir-

kende til at udbygge den danske tradition for demokrati, hvorfor SF kan siges at træde ind 

i Kochs sfære, hvor demokrati er en livsform. Det kan også forstås som en formulering af et 

bevægeligt demokratibegreb, hvor pointen vedbliver at være, at hvis denne bevægelighed 

skal aktualiseres, så indebærer det, at folket til stadighed inddrages i beslutningsproces-

serne, da de ellers vil blive distanceret fra de demokratiske fora. Argumentet er jo som 

bekendt, at EF netop vil afstedkomme denne distance, hvorfor udviklingen vil stoppes, og 

det folkelige arbejde vil være forspildt. Som understøttelse til dette udtrykker Jørgen Bøgh 

fra Folkebevægelsen mod EF ganske rammende, at ”Det er noget væsentligt, der går på 

gulvet her” (EF – ja eller nej? 1972: 35).

Når Koch, trods alt, kun kort inddrages, skyldes det, at humanistiske tanker kan være 

svære at lægge ned over politiske tanker. Ikke desto mindre kan der bag SF’s forståelse og 

brug af demokrati som nærdemokrati spores elementer af Kochs forståelse af demokrati 

som en livsform. Det skal dog ikke fjerne fokus fra, at det væsentlige i SF’s argumentation 

er, at deres demokratiforståelse er nærdemokratisk. Der synes således at herske en nuan-

ceforskel i SF’s og Venstres demokratiforståelse, idet SF’s demokratiforståelse fremskri-

ver sig som en forståelse baseret på nærdemokrati, hvorimod Venstre hæfter sig ved det 
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repræsentative demokratis kvalitet. Denne divergens i betoningen af værdierne i demo-

kratiet fremhæves i høj grad ved hjælp af EF. Det demokratiske krudt blev fra hvert parti 

nøje udvalgt i forhold til, hvordan fremtiden med EF bedst blev bestemt som enten vær-

difuld eller ikke værdifuld; som demokratisk eller ikke demokratisk. Hermed mener jeg at 

have påvist, at den aktuelle debat om, hvorvidt Danmarks demokratiske selvforståelse er 

inkompatibel med EU eller ej, har sine rødder helt tilbage fra samarbejdets spæde begyn-

delse. Desuden fremviser det en fælles ejendommelighed mellem nutidens og datidens 

EU kritikere, da hverken SF eller nutidens modstandere af EU overvejer, hvorvidt det er en 

ny forståelse af demokratiet, som påkræves fremfor en institutionel ændring af EU. Det er 

således ganske sigende, at SF i sin demokratiargumentation i 1972 synes at introducere et 

traditionsopretholdende demokratibegreb. Det kan lyde paradoksalt, når jeg samtidig ad-

vokerer for den bevægelighed, der også sniger sig ind i SF’s demokratiargumentation mod 

EF. Men på trods af denne bevægelighed, så er demokratiets opgave ifølge SF, at sikre det 

værende. Demokratiet skal ikke omvælte men bibeholde orden. Det værende skal i denne 

henseende forstås, som danskernes mulighed for at blive ved med at udtrykke deres egen 

danskhed – demokratiet skal på den måde sikre den danske essens. Således synes SF 

i EF-debatten at udvinde den aggressive kraft, der tidligere lå i demokratibegrebet. Vor 

egen Danmarkshistorie er ikke ubekendt med demokratiets tidligere omvæltende energi, 

hvilket indførelsen af Grundloven blandt andet bevidner. Den kraft genkender man ikke i 

EF-debatten i 1972, og spørgsmålet er, om Danmarks kritik af demokratiet i EU stadigvæk 

lider af en forståelse af demokratibegrebet som traditionsopretholdende? Jeg vil i neden-

stående ved hjælp af jurist Jens Teilberg Søndergaard diskutere, hvorvidt SF i datidens 

EF-debat samt nutidens demokratikritik af EU skyder ved siden af målet i deres krav om 

institutionel forandring.

er en eu modtagelig demokratisk forståelse mulig?

Det er svært at være uenig i, at demokrati forudsætter frihed. Har individet ingen frihed, 

så har demokratiet intet levevilkår. Men hvad er det for en slags frihed, som demokratiet 

forudsætter? 

Ifølge Søndergaard har vi i moderne tid en alt for stærk tendens til at forstå frihed som 

autonomi. At være fri er således at få lov til at udtrykke sig selv. Det er således denne fri-

hedsforståelse, som synes at gå forud for SF’s demokratibegreb. EF truer i den forstand 

demokratiet, da EF vil svække danskernes mulighed for at udtrykke deres autonomi; deres 

essens. Denne tanke opponerer Søndergaard imod, da han med inspiration fra den franske 

filosof Gilles Deleuze (1925-1995) ønsker at udviske forståelsen af frihed som autonomi og 

i dens sted indsætte frihed som tilblivelse. Tanken er baseret på Deleuzes påstand om, 

at verden ikke er, men konstant skabes (Søndergaard 2003: 93-4). Det evigt foranderlige 

element, som et grundprincip i verden, kender vi fra den græske filosof Heraklit (540 – 480 
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f.v.t), som i en berømmelig passage postulerer, at man ikke kan gå ned i samme flod to 

gange (Platon 2007: 35). Med Deleuzes påstand in mente klarlægger Søndergaard, at der 

ikke findes faste essenser, fastlåste identiteter, som for eksempel det at være dansker. 

Selve opfattelsen af at have en iboende essens er et selvbedrag, som i høj grad foran-

staltes af sproget, der foranlediger individet til at føle en konstant form for permanens; 

følelsen at være noget uforanderligt. Selvbedraget må erkendes, og i stedet må vi om-

favne vores ubegrænsede identitetsdannelse. Menneskets frihed består således i en evig 

identitetskrise, hvor intet ligger fast. Et banalt eksempel kan måske simplificeret illustrere 

denne pointe: der synes at være forskel på, hvad vi betegner os selv som, når vi rejser 

ud i verden. På en campingplads i Frankrig er jeg først og fremmest dansker, men på en 

udlandsrejse til USA forstås jeg, og forstår jeg mig selv, som europæer. Dernæst kan der 

være kulturelle begivenheder, som samler os om en fælles europæisk identitet, ligesom 

der kan være kulturelle begivenheder, som sender os ud i vores nationalstatslige kroge 

igen. De steder, hvor vores identitet sættes på prøve, er der plads til skabelse, og det frem-

viser demokratiets vitalitet inden for EU. En anden måde at forstå tilblivelse på er at forstå 

det som kritik; det at være demokratisk er at være kritisk (Søndergaard 2003: 298). EU er 

ikke blevet den homogene masse, som fortier kritikken, snarere tværtimod. Vi tilbydes 

konstant nye måder at anskue og forstå tingene på, hvilket hindrer en altdominerende og 

demokratidræbende hegemoni i at vinde frem. Friheden ophører nemlig i det øjeblik, at 

individet nægtes adgang til den fortsatte tilblivelse, hvilket en altdominerende kulturel 

eller juridisk tanke ubevidst kan medføre. Pointen er altså ifølge Søndergaard, at EU – og 

også EF – har en uafsluttet karakter. Er jeg først og fremmest dansker eller europæer eller 

noget helt tredje?

Søndergaard understøtter sin pointe om EU’s infinite karakter ved at fremdrage adskil-

lige juridiske sager fra 1990erne, hvor det har været svært at spore konsistensen i forhold 

til, hvem der juridisk har det sidste ord i Europa. Er det den europæiske domstol eller den 

nationale retsorden? De to burde være adskilt, men kommer ofte til at træde hinanden over 

tæerne. Det fremhæver ifølge Søndergaard EU som en uafsluttet proces, hvilket han som 

nævnt ser et demokratisk potentiale i, da de forskellige kulturelle og juridiske brydninger 

kan skabe frirum til individets vedvarende identitetsmæssige tilblivelse. Således mener 

Søndergaard, at en ny forståelse af demokratibegrebet, baseret på en ny frihedsforstå-

else, kan frembringe hidtil oversete erkendelser i spil omkring demokratiets mulighed 

inden for EU.

Jeg synes, Søndergaards fokus på demokratibegrebet – frem for EU i debatten om EU’s 

demokratiske struktur – er forfriskende. Normann provokerede i 1972 vores forståelse af 

det udemokratiske som en last, hvilket indirekte inspirerede til en nytænkning af selve 

demokratibegrebet. Det synes især at være uundgåeligt, når det danske demokratibegreb 

forlader den nationalstatslige ramme for i stedet at bevæge sig ud på ubekendt terræn. 

Således kan det virke naivt ikke at inddrage omstændighederne i vores forståelse af de-

mokratibegrebet. Aristoteles’ direkte demokrati måtte følgeligt også ændre karakter, da 
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nationalstaterne sprang frem i 1800-tallet, så burde demokratibegrebet ikke også ændre 

karakter, når nationalstaten ikke længere er den politiske hovedaktør?  

Det skal understreges, at Søndergaard skriver bogen Ret, demokrati og globalisering. 

Om kosmopolitanisme og empirisme i 2003, hvorfor han ikke kan kommentere på eksem-

pelvis finanspagten. Her kan det selvfølgelig diskuteres, hvorvidt finanspagten understøt-

ter demokratiets behov for heterogenitet, eller om det er påbegyndelsen til en nyslået 

homogenitet? Dernæst kan der sættes spørgsmålstegn ved, om en forståelse af frihed 

som tilblivelse virkelig er ønskelig i en tid, der i forvejen præges af enorm uvished. Trænger 

man som individ i den moderne verden ikke netop til at have en tro på faste holdepunk-

ter? Disse spørgsmål vil jeg lade forblive ubesvarede, da de bevæger sig udover artiklens 

genstandsfelt. Enig eller uenig med Søndergaards demokratiforståelse, så kan det i hvert 

fald konkluderes, at også han anvender EU til at spille sin demokratiske bold op ad. Han 

understøtter således artiklens overordnede pointe, at vi ikke kan løsrive den danske de-

mokratiforståelse fra vores forhold til det tidlige EF og det nuværende EU. En indsigt i 

Danmarks forhold til det politiske Europa er således – med de rigtige briller – en forbedret 

forståelse af selve det danske demokratibegreb. Diskussion om at være med i EU eller ej vil 

til stadighed være præget af et underliggende demokrati tema; at være demokratisk eller 

ej – that is the question.
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noter

1  Debatavisen blev på vegne af de politiske partier sendt ud til samtlige danske hustande i sommeren 1972. 

2  Krag et al. henviser til et helsidesindlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor formændene for Socialdemo-

kratiet, Det radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Venstre, Kristeligt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 

Danmarks Kommunistiske Parti og Danmarks Retsforbund gav deres grunde til at stemme henholdsvis ja eller 

nej.

3  Alle partierne fik i september 1972 tildelt et såkaldt telefonvagtsprogram i radioen. I programmerne fik lyt-

terne mulighed for at ringe og stille spørgsmål til partiets repræsentanter.

4 Den 8. september 1972 stemte 141 folketingsmedlemmer ja til Danmarks indtrædelse i EF over for 34 nej-

sigere. Behandlingen var dog en smule formel, da det allerede var blevet bestemt, at spørgsmålet om dansk 

medlemskab skulle afgøres ved folkeafstemning (Sørensen 1978:77). 

5  Anvendelsen af Koselleck er her en smule ukonventionel, da man normalt vil forstå begrebet som det betyd-

ningsrum, der binder erfaring og forventning til sig (Nevers 2005: 53). Når jeg således på sætningsbasis udvinder 

erfaringen, afviger jeg fra den traditionelle analyse, hvor begrebet er centralt. Da Maigaards og Freitags inddra-

gelse af fortidige følelser centreres omkring demokratibegrebet, kan den ukonventionelle brug retfærdiggøres.

6  Hvert parti fik tildelt et såkaldt krydsild program, hvor journalister og eksperter udspurgte repræsentanter 

fra det pågældende parti.

7  Vetoretten var i EF-sammenhæng blevet etableret gennem Luxembourg-forliget i 1966, hvor det blev bestemt, 

at hvis et medlemsland finder en afgørelse af vital interesse for landet, kan flertalsafgørelser frafalde (Sørensen 

1978: 53-4).
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sammanfattning

Uppsatsen avser undersöka attityder till utomeuropeisk invandring i sex europeiska län-

der: Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Attityder till 

invandring undersöks utifrån de två begreppen essentialistisk homogenitet och kulturell 

homogenitet samt syn på invandrare. Även ett komparativt perspektiv tillämpas för att 

undersöka huruvida det finns skillnader i attityder mellan olika länder. Uppsatsens bak-

grundsavsnitt ger en kort genomgång av immigrationshistoria och dagens invandrarstruk-

tur samt ländernas olika förhållningssätt i mottagandet av invandrare. Därefter diskuteras 

i uppsatsen teoretisk bakgrund i kulturforskning och postkolonialism, följt av den tidi-

gare forskningen som genomförts på området attityder till invandring. I metodavsnittet 

beskrivs datamaterialet som är hämtat från European Social Survey, sedan förklaras de 

mått som avser att mäta attityder till invandring utifrån essentialistisk och kulturell homo-

genitet samt syn på invandrare. Detta följs av en diskussion om reliabilitet och validitet i 

uppsatsen och sedan en beskrivning av analysmetoden för denna studie: OLS-regression. 

Vidare ges en deskriptiv beskrivning av urvalet utifrån de variabler som ingår i analysen 

uppdelat efter land. Därefter följer resultat och analys som visar att det förekommer en 

liten skillnad i attityder mellan länderna. Individer i Nederländerna, Frankrike och Stor-

britannien uppvisar i genomsnitt en mer negativ attityd till utomeuropeisk invandring än 

individer i Sverige, Norge och Danmark. Kulturell homogenitet visade sig ha ett positivt 

samband med attityder till invandring. De som föredrar kulturell homogenitet tenderar 

att ha en mer negativ attityd till invandring. Även essentialistisk homogenitet samvarierar 

med attityder till invandring, det vill säga att de som värdesätter essentialistisk homogeni-

tet tenderar att ha en mer negativ attityd till utomeuropeisk invandring. Syn på invandrare 

har också en positiv effekt på attityder till invandring, det vill säga att de som har en mer 

negativ uppfattning av invandrare tenderar att ha mer negativa attityder till utomeuro-

peisk invandring.

nyckelord

Attityder till invandring, Europa, kultur, kulturrasism, postkolonialism, homogenitet, ste-

reotyper, främlingsfientlighet, European Social Survey, SPSS.

inledning

Under 2000-talet har det skett attacker mot moskéer, slöjförbud i Frankrike, förföljelser 

och massutvisning av romer, skjutningar mot mörkhyade i Malmö, samtidigt som väljar-

stödet för främlingsfientliga partier ökar i hela Europa. Vi tycks gå mot ett kyligare sam-
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hällsklimat. Alla drabbas av klimatet, särskilt de grupper som är mest utsatta, vilket i sin 

tur kan skapa en rädsla hos dessa grupper när hatbrotten blir fler. År 2010 hade siffran 

för antalet hatbrottsanmälningar1 fördubblats när vi jämför med år 2000 (Brå 2005; Brå 

2010). Av det totala antalet anmälningar för hatbrott år 2010 bedömdes 74 procent av ca 5 

140 anmälningar ha främlingsfientliga/rasistiska motiv (Brå 2010). Den kategorin är alltså 

överrepresenterad bland hatbrotten. Generellt sett kan invandrare få utstå mer motstånd 

i samhället, såsom svårigheter att ta sig fram på arbets- och bostadsmarknad, vilket leder 

till större orättvisor och ett mer segregerat samhälle. Detta är några exempel på hur främ-

lingsfientlighet kan ta sig uttryck och vilka samhälleliga konsekvenser det kan få. De po-

pulistiska vindarna kan leda till mer negativa attityder mot invandring och dessa negativa 

attityder gentemot invandring är vad denna uppsats ämnar undersöka.

Flera tidigare studier har undersökt attityder till invandring och många av dem har lagt 

fokus på ekonomiska faktorer för att förklara fenomenet (se Dustmann & Preston, 2007; 

Hainmueller & Hiscox, 2010; Facchini & Mayda 2007; Wilkes & Corrigall-Brown, 2011). I 

denna uppsats kommer fokus istället att ligga på synen på kultur och homogenitet samt 

syn på invandrare. Hur attityder till invandring formas är komplext och det är därför nöd-

vändigt att undersöka fenomenet utifrån ett flertal perspektiv. Jag har fått min teoretiska 

inspiration från kulturforskning samt forskning om rasism, nationalism och postkolonia-

lism.

Studien har även ett europeiskt komparativt perspektiv. Då de europeiska länderna skil-

jer sig åt i många avseenden valdes länderna, Sverige, Norge och Danmark respektive Ne-

derländerna, Frankrike och Storbritannien, utifrån olika delaktighet under kolonialismen 

och migrationshistoria samt förhållningssätt.

syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur attityder till utomeuropeisk invandring 

är relaterat till kulturell och essentialistisk homogenitet och syn på invandrare, samt om 

dessa samband skiljer sig åt mellan de skandinaviska länderna Sverige, Norge, Danmark 

och de forna kolonialmakterna Nederländerna, Frankrike och Storbritannien.

Frågeställningar

– Skiljer sig attityder till utomeuropeisk invandring åt mellan olika länder? 

– Finns det ett samband mellan attityder om kulturell homogenitet och attityder till 

utomeuropeisk invandring?

– Finns det ett samband mellan attityder om essentialistisk homogenitet och attity-

der till utomeuropeisk invandring?

– Finns det ett samband mellan syn på invandrare och attityder till utomeuropeisk 

invandring?
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Avgränsning

Denna studie är avgränsad till att endast undersöka attityder till utomeuropeisk invan-

dring. Studien omfattar, efter den geografiska avgränsningen, sex europeiska länder.

Disposition

Uppsatsen inleds med en kort översikt över hur immigrationen till länderna sett ut och 

vilka dagens största invandrargrupper är i respektive land. Sedan ges en teoretisk bak-

grund med olika perspektiv som kan vara till hjälp för att förstå hur attityder till invandring 

formas, vilket följs av tidigare forskning kring attityder till invandring. Avsnittet avslutas 

med en sammanställning av samtliga teoretiska antaganden. Därefter kommer ett meto-

davsnitt med beskrivning av datamaterial och arbetsprocess. Resultatdelen presenterar 

deskriptiv statistik av variablerna och resultat från regressionsanalysen. I den avslutande 

diskussionen förs en diskussion kring resultaten och vilka slutsatser som går att dra. Slut-

ligen ges en kort sammanfattning samt förslag på vidare forskning inom området attityder 

till invandring.

bakgrund

I det här avsnittet ges en kort översikt av immigrationstrenderna, vilka som immigrerat till 

Danmark, Norge och Sverige samt till Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

Därefter redogörs kort för ländernas förhållningssätt i mottagandet av immigranter.

immigrationshistoria och dagens invandrarstruktur

Fram till 1975 kom nästan 90 procent av Sveriges invandrare från europeiska länder. Under 

mitten av 1970-talet kom flyktingar från Sydamerika, varav många kom från Chile, till följd 

av militärkuppen 1973. Under 1980-talet skedde en förändring i invandringströmmarna 

då nästan hälften av alla invandrare kom från länder utanför Europa. En stor andel av in-

vandrarna under 1980-talet var från Iran, Irak och länder i östra Afrika (SOU, 2004:31). 

Norge och Danmark har också haft den största delen invandring från europeiska länder, 

främst från sina grannländer. Först under 1980-talet tog de skandinaviska länderna emot 

invandrare, flyktingar och asylsökande från fattigare länder i Asien, Afrika och Latiname-

rika (Hernes & Knudsen, 1992) till skillnad från de före detta kolonialmakterna som har er-

farenhet av invandrare från utomeuropeiska länder sedan en längre tid tillbaka. Det beror 

till största delen på att folk från de forna kolonierna invandrat till landet som de blev kolo-

niserade av. Till Frankrike har det till exempel invandrat folk från bland annat Algeriet och 

Marocko, till Nederländerna en stor grupp från Indonesien, och i England finns en större 

grupp från Indien och Pakistan.
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I tabell 1 (se nedan) som visar varifrån de med utländsk bakgrund2 invandrat samt hur stor 

andel av den totala populationen i respektive land som immigrerat framgår att invandrare 

från Europa utgör den största gruppen bland invandrare i samtliga länder bortsett från 

Storbritannien och Frankrike. Den största invandrargruppen i Storbritannien är från Asien 

och den största invandrargruppen i Frankrike är från Afrika. Att invandrare från Europa 

utgör den största gruppen bland invandrare är mest tydlig i de nordiska länderna.

Tabell 1: 

Andel med utländsk bakgrund samt andel immigranter uppdelat efter världsdelar

SV NO DK NL FR SB

Utrikesfödda 11,3 6,8 5,8 10,1 --- 8,33

Utländskt ursprung 5,3 4,1 4,8 4,2 5,64 4,0

Europa 64,3 60,4 47,4 35,6 41,3 33,1

Asien 21,9 23,9 36,5 23,7 12,6 33,8

Afrika 5,0 7,9 9,8 19,0 43,5 17,0

Amerika 6,6 8,0 3,9 5,6 2,5 11,7

SV=Sverige, NO=Norge, DK=Danmark, NL=Nederländerna, SB=Storbritannien

Källa: MPI (2000)5

migrations- och integrationspolitisk bakgrund

Storbritannien, Frankrike och Nederländerna kan kategoriseras i samma grupp vad gäller 

migrations- och integrationspolitik. I dessa tre länder var immigranterna från de forna ko-

lonierna oftast redan vid inflyttningen medborgare i immigrationslandet och erhöll samma 

formella rättigheter som övriga medborgare (Castles & Miller, 2003; Geddes, 2003; Wim-

mer, 1997). Till exempel hade Storbritannien under en lång period en välkomnande immi-

grationspolitik gentemot medborgare från tidigare kolonier (Facchini & Mayda, 2008). Att 

göra de koloniserade folken till en del av landet var ett sätt att legitimera kolonialismen 

samt ett enkelt sätt att få okvalificerad arbetskraft i en tid av arbetsbrist (Castles & Miller, 

2003:224). 

Med tiden kom den privilegierade statusen hos immigranter från forna kolonier att för-

sämras och de kategoriserades tillsammans med övriga invandrare (Castles & Miller, 2003). 

Dessa tre forna kolonialmakter blev mer restriktiva och tog bort medborgarskapet för befolk-

ningen i de gamla kolonierna medan andra europeiska länder som tidigare försökt klamra sig 

fast vid gästarbetarmodeller blev mindre restriktiva (Castles & Miller, 2003:221-224).
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Sedan slutet på 1990-talet har många europeiska länder visat ett ökat intresse för arbets-

kraftsinvandring i syftet att övervinna kompetensbrist samt att motverka effekterna av en 

åldrande befolkning (Geddes, 2003:4). Det är viktigt att skilja på olika former av migration, 

menar Geddes (Geddes, 2003). En del former av internationell migration har uppmuntrats, 

såsom den av högutbildade personer (Geddes, 2003:6). England och Norge, bland andra 

europeiska länder, har vidtagit stränga åtgärder för att kontrollera invandringen och skilja 

på önskade och oönskade former av migration (Geddes, 2003:20, Bauer, Lofstrom & Zim-

merman, 2000:5). I Norge utfärdas invandrings- och arbetstillstånd främst till högutbilda-

de personer, trots att Norge har en övervägande mängd flyktinginvandring, likaså Sverige 

och Nederländerna (Bauer, Lofstrom & Zimmerman, 2000:9-23).

Sverige har följt en migrations- och immigrationspolitik liknande de så kallade klassiska 

immigrationsländerna USA, Kanada och Australien, som uppmuntrat permanent bosätt-

ning och behandlat de flesta immigranterna som framtida medborgare. Sverige skiljer sig 

från dessa länder vad gäller den historiska bakgrunden, vilket även Danmark och Norge 

gör (Castles & Miller, 2003:221). Invandringen från utomeuropeiska länder till de skan-

dinaviska länderna startade senare än den gjorde till dessa så kallade klassiska immi-

grationsländerna samt den föregående kategorin av forna kolonialmakter. I stater som är 

välutvecklade välfärdssamhällen, som exempelvis Danmark och Sverige, har det funnits 

ett tryck på att förstärka statens gränser mot ny och oönskad immigration, då invandrare 

anses vara en belastning för välfärdsstaten och dess resurser (Geddes, 2003:22). 

Medan länder som Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Frankrike på senare år 

blivit allt mer restriktiva vad gäller villkor för integrering, så är det i Sverige fortfarande 

frivilligt att delta i integrationskurser och det finns inga integrationskrav som måste up-

pfyllas för att få medborgarskap eller för att få tillåtelse att bosätta sig i landet en längre 

tid (Wiesbrock, 2011).

Vad gäller invandringsströmmar, välfärdssystem och historisk bakgrund är Danmark 

och Sverige lika, men när det gäller frågor om invandring och integration har de tagit helt 

olika vägar. De integrationsåtgärder som vidtagits i Sverige har försökt att främja den so-

cioekonomiska integrationen samt att låta immigranter vara självständiga i ett samhälle 

som bygger på principen om mångfald (Wiesbrock, 2011:49f). I motsats till detta står län-

der som Danmark och Nederländerna där det uttalade målet med integrationspolicyn är 

assimilation av invandrarna. Trots att länderna inte går att strikt kategorisera under någon 

integrationsmodell så är Danmark och Nederländerna onekligen mer inriktade mot assi-

milering medan Sverige är mer inriktat mot mångkultur (Wiesbrock, 2011:50f). I Frankrike 

anses etnicitet och religion inte tillhöra politiken och till följd av det anses staten inte ha 

något ansvar för att aktivt främja eller stödja minoritetskulturer (Borevi, 2002:29). Att det 

i Frankrike inte förs en aktiv månkulturell politik innebär inte att staten inte skulle tole-

rera kulturell mångfald, menar Borevi. Men hon motsätter sig inte påståendet om att den 

franska politiken i praktiken leder till att det är svårt att upprätthålla en tillhörighet till en 

etnisk minoritet och att man därför tvingas anpassa sig till den franska ”mono-kulturen” 
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(Borevi, 2002:32). Så trots att staten inte har några intentioner om assimilering så kan det 

ändå bli utfallet.

Bland annat Storbritannien, Nederländerna och Sverige är länder där staten för en 

”mångkulturell” politik. Det är länder där staten aktivt försöker främja minoritetskultu-

rer (Borevi, 2002:29). Wiesbrock (2011:51) menar dock att det på 1980-talet tillämpades 

mångkulturella policyer i Nederländerna och Storbritannien, vilket upplevdes ha mis-

slyckats. Sveriges förhållningssätt skiljer sig från utvecklingen i många andra europeiska 

länder, då många europeiska länder i en tid av ökad invandring infört en mer restriktiv 

lagstiftning (Wiesbrock, 2011). 

teori och tidigare forskning

De teoretiska perspektiven för denna uppsats berör individers inställning till främlingar, 

invandrare eller de som kategoriseras som ”de andra” samt åsikter och föreställningar om 

kultur. Den teoretiska inspirationen kommer från teorier som i något avseende behandlar 

främliggörande. Avsnittet inleds med grundläggande teoretisering av främlingskap från en 

av sociologins klassiker, Georg Simmel. Därefter redogörs för ett postkolonialt perspektiv 

med i huvudsak Edward Saids teori om Vi och Dom. Därefter följer en teoretisk bakgrund 

till essentialistisk homogenitet. Sedan presenteras Benedict Anderssons idéer om nationen 

som en föreställd gemenskap, för att sedan övergå till att diskutera begreppet kultur i stort 

samt kultur kopplat till nutida rasism. Sedan presenteras teori och tidigare forskning gäl-

lande ett landsjämförande perspektiv om attityder till invandring för att slutligen diskutera 

tidigare forskning på området ”attityder till invandrare”.

Främlingskap

De största invandrargrupperna i ett land är inte nödvändigtvis dem man associerar till 

när det talas om invandrare. I Sverige är en av de största invandrargrupperna från Fin-

land, men man syftar sällan på finländare när man talar om invandrare (Jmf Daun 1998:175; 

Mattson, 2004:110). Invandraren är främlingen. Båda begreppen ”invandrare” och ”främ-

ling” är föränderliga över tid och syftar idag inte på samma grupper som de en gång gjort. 

En person som invandrar från Finland idag kan upplevas mindre främmande än en person 

som kommit från Iran för mer än 20 år sedan. Själva begreppet ”främling” återskapas på 

så sätt ständigt.

En av de tidigaste sociologerna som skrivit om främlingskap är Georg Simmel (1981). 

Simmel betraktar främlingen som en individ som kommer utifrån och väljer att stanna 

kvar, ”den kommer idag och stannar imorgon” (Simmel, 1981:149). Främlingens ställning 

på den nya platsen bestäms av att hen ursprungligen inte tillhört den.

Främlingen betraktas inte utifrån individuella egenskaper, utan snarare utifrån sådant 

som är gemensamt för många. Därför uppfattas främlingarna inte heller som individer 
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(Simmel, 1981:154), vilket är väldigt grundläggande för synen på De Andra. Främlingsbe-

greppet har sedan utvecklats vidare av Simmels efterföljare och teorier kring främlingskap 

har baserats på dessa grundläggande teoretiska resonemang.

Postkolonialt perspektiv

Denna uppsats behandlar ett förfrämligande av immigranter från utomeuropeiska länder 

och därav är ett postkolonialt perspektiv relevant, då världen än idag är präglad av kolo-

nialismen, enligt Thörn, Eriksson och Eriksson (2005):

Detta synsätt är inte något som hör till det förflutna, utan snarare att den i hög 

grad fortfarande präglar världen, inte bara ekonomiskt, utan också kulturellt. Inte 

bara de postkoloniala staterna är märkta av kolonialismen – dess arv har också 

betydelse för skapandet av kulturella identiteter i västvärldens ”mångkulturella 

samhällen”. (Thörn, Eriksson & Eriksson, 2005:14)

Thörn, Eriksson och Eriksson framhåller att kolonialismen och dess effekter inte är något 

som endast berör de före detta koloniserade samhällena och deras kolonisatörer. Därav 

har jag valt att föra in det postkoloniala perspektivet på hela studien och inte bara på de 

länder som haft en större roll i koloniseringen. Även de länder som inte hade några större 

kolonier, som till exempel Sverige, måste analyseras i relation till de postkoloniala efter-

effekterna och dess betydelse för skapandet av kulturella identiteter (Thörn, Eriksson & 

Eriksson, 2005:17). En afrikan är till exempel inte främmande för västerlänningar på samma 

sätt som en västerlänning är främmande för en afrikan, vilket gäller i samtliga länder jag 

undersöker och inte bara i de forna kolonialmakterna. I populärkulturen representeras de 

svartas identiteter ofta som stereotyper vilka ofta har en ambivalent karaktär. Den svarte 

mannen framställs exempelvis som barnslig, översexuell, barbarisk, lömsk och som en far-

lig vilde (Thörn, Eriksson & Eriksson, 2005:39). Somliga hävdar att denna stereotyp om den 

aggressive svarte mannen har kommit att hamna i skuggan av de numera vanliga stereo-

typerna av svarta kvinnor som arga svarta kvinnor oavsett bakgrund, klass, hudfärg med 

mera (Kretsedemass, 2010). Bilden av Andra reproduceras ständigt genom tillskrivande av 

egenskaper (Thörn, Eriksson & Eriksson, 2005). Främlingsbegreppet är således föränder-

ligt och det är inte det så kallade kulturella avståndet i sig som är orsaken till min uppdel-

ning, utan snarare de stereotyper som skapats om De Andra. Det är av den anledningen 

jag har valt att skilja på utomeuropeiska och inomeuropeiska immigranter och att endast 

undersöka attityden till utomeuropeisk invandring, då stereotypen om De Andra kan te sig 

tydligast gentemot dem som inte tillhör den Europeiska gemenskapen.

Edward Saids teori om förfrämligande av Orienten belyser ”västerlandets” förestäl-

lningar om ”Orienten” som den okända och annorlunda kontinenten där allt det som är 

tabubelagt och inte passar in i ”den västerländska kulturen” projiceras. Orienten defini-

eras på så sätt i förhållande till Occidenten. Said menar att Orienten är en konstruktion av 
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västvärlden och orientalism ett sätt med hjälp av vilket man tolkar Orienten och dess folk 

(Said, 2000:319). Said skriver om ett ”Vi” och ”Dom”. Genom att tillskriva ”Dom” specifika 

egenskaper definieras ett ”Vi” indirekt genom att ”Vi” utgör allt som står i kontrast till 

”Dom”. I och med att ”Vi” aldrig definieras explicit så förblir de som tillhör ”Vi” individer, 

medan ”Dom” generaliseras och betraktas som ett kollektiv (Said, 2000). ”Vi” betraktas 

ofta som vita, kristna, rationella och civiliserade. Stereotypisering och idén om en euro-

peisk identitet som är överlägsen alla icke-europeiska folk och kulturer påverkar troligtvis 

synen på invandrare negativt. 

Essentialism

Jonsson beskriver två rasistiska diskurser som kan kopplas till mina begrepp essentia-

listisk homogenitet samt kulturell homogenitet. Den första diskursen, som kan kopplas 

till essentialistisk homogenitet, är imperialismens rasistiska diskurs och begreppet som 

användes var ”ras”. Inom diskursen bygger den föreställda gemenskapen på mänsklighe-

ten, vilket står för den europeiska människan. Doktrinen är evolutionsteori, biologi, antro-

pologi, vilka visade rashierarkier som åtskiljde mänskligt och icke-mänskligt, med andra 

ord den europeiska människan och den icke-europeiska människan (Jonsson, 2004:56). 

En positiv inställning till essentialistisk homogenitet bygger delvis på imperialismens ra-

sistiska diskurs. De olika rasistiska diskurserna som Jonsson beskriver svarar mot en viss 

samhällsformation, vilket i den föregående diskursens fall var Frankrikes och Storbritan-

niens imperialistiska system. 

Mattson diskuterar vit rasism, som syftar till en uppdelning mellan den tänkta folkgrup-

pen ”vita” och en rad andra föreställda folkgrupper (Mattson, 2004:121ff). Hon lyfter 

fram exempel på denna form av rasism, som till exempel den inkludering av ”vita väster-

länningar” som sker på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden i dagens Sverige. Det 

problematiseras sällan att invandrargrupper från Europa, USA, Kanada och Australien ge-

nerellt har högre sysselsättningsgrad, lägre arbetslöshet och högre inkomster än andra 

”utomeuropeiska” invandrargrupper (Mattson, 2004:136).

Genom att en rad egenskaper idémässigt knutits till vithet, har vita/européer placerats 

högst i olika teorier om rasernas hierarkier (Mattson, 2004:125). Fysisk skönhet, överlägs-

enhet, intelligens, rationalitet och intellektuell kapacitet är några exempel på egenskaper 

som kopplats samman med vithet (Mattson, 2004). Jag kommer att undersöka hur kri-

stendom och vithet värderas och vilken betydelse de har för ens attityder till invandring, 

trots att vi i dagens samhälle övergått till att tala mer om kultur och kulturella skillnader 

(Mattsson & Lindberg, 2004). Och trots att dagens rådande diskurs inte är den imperiali-

stiska rasistiska diskursen så kan det finnas personer som har ett essentialistiskt synsätt 

och dessa individer förväntas vara mer negativt inställda till utomeuropeisk invandring.

Under följande rubrik diskuteras funktionen som begreppet ”kultur” har fått. Jag kommer 

även att presentera Jonssons andra diskurs, den nutida diskursen, som kan kopplas sam-

man med mitt begrepp ”kulturell homogenitet”.
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Kultur

För att studera attityder till invandring utifrån föreställningar och åsikter om kultur är 

Benedict Anderssons analys relevant i min uppsats, då han beskriver en annan sida av 

samma fenomen. Han beskriver inte främlingskap, utan fokuserar mer på nationen och 

gemenskapen inom den. För att kunna betrakta invandrare som annorlunda, tillhörande 

Andra, krävs att de som tillhör ”Vi” eller nationen har något gemensamt. Andersson menar 

att det skapas förställningar för att känna gemenskap, vilket också upprätthåller föreställ-

da skillnader. Hans definition av nationen lyder:

Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kom-

mer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga med-

lemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap. 

(Andersson, 1993:21)

På det här sättet menar Andersson att nationen är en föreställd gemenskap. I kontrast till 

nationen, och också till hjälp vid definitionen av den, ställs ”andra” – de som inte är med-

lemmar av den (Andersson, 1993). Immigranterna kan då ses som ett hot mot nationen 

– den föreställda gemenskapen. Mattson kopplar sin diskussion om rasism till Benedict 

Anderssons ”föreställd gemenskap”. Hon menar att det finns en tanke om nationen som ett 

”folk” med gemensamma egenskaper som språk, religion eller beteenden och en känsla 

av ett ”folk” med ett gemensamt ursprung och en gemensam framtid (Mattson, 2004:132).

Utestängningsmekanismer som förr motiverades utifrån biologiska rasskillnader har 

idag övergått till att motiveras med ofrånkomliga kulturskillnader (Mattsson & Lindberg, 

2004). Mattsson menar att det inte råder några tvivel om att den övergripande formen för 

legitimering av rasifierad exkludering i Sverige är av kulturell art. Det klargör en mängd 

forskningsarbeten (Mattson, 2004:110). Benämningen på denna ”nya” rasism är kultur-

rasism. Den bygger på stereotypa föreställningar om kultur och kulturella skillnader. Matt-

son menar också att man mycket väl vet vilka grupper denna kulturrasism drabbar och det 

är alla grupper som till synes kommer från utomeuropeiska länder, med andra ord icke-

västerlänningar (Mattson, 2004:110). Balibar talar också om en successiv omvandling av 

rasism där en ”rasism utan raser” eller en kulturell rasism kommit att dominera (Balibar, 

2004:31). Även Jonsson är inne på samma linje, då han menar att dagens rasism måste 

lämna termen ”ras” åt sidan på grund av uttryckets otäcka historia samt att rasismen fun-

gerar lika bra utan varje hänvisning till ”ras” (Jonsson, 2004: 55). 

Jonsson refererar till Paul Gilroy som också han diskuterar kulturbegreppet och menar 

att kultur uppfattas som en fast egenskap hos sociala grupper och inte som ett relatio-

nellt fält där dessa möter varandra (Jonsson, 2004:51; Gilroy, 1989:266f). Jonsson menar 

att det idag ofta hävdas att detta endast är ett nytt sätt att rättfärdiga utestängningen 

av folk (Jonsson, 2004). Han menar även att nutida samhällsforskning undersökt denna 

omvandling och att ”det är en process där rastillhörighet ersätts med etnisk eller kulturell 
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tillhörighet som kategorier för klassificering av människor…” (Jonsson, 2004:51). Så om 

vi vill granska den nutida rasismens karaktär så menar Jonsson att vi måste övergå till att 

diskutera hur kollektiv reproducerar sig genom att rensa bort främmande element (Jons-

son, 2004). Åsikter om essentialistisk eller kulturell homogenitet kan vara olika sätt att 

stänga ute främmande grupper.

Begreppet ”kulturrasism” kan enkelt relateras till Jonssons andra diskurs, som bygger 

på det nutida europeiska samhällets diskurs – kulturalistisk nyrasism – och begreppet 

som används är ”invandring” (Jonsson, 2004:55). Den föreställda gemenskapen inom dis-

kursen ”kulturalistisk nyrasism” baseras på nationen och kultur. Doktrinen inrymmer so-

ciobiologi, antropologi, etologi och viss invandrarforskning. Den är kulturdifferentialistisk 

och lägger mycket fokus på kulturell skillnad, vilket undersöks i uppsatsen med hjälp av 

mitt begrepp ”kulturell homogenitet”. De som värderar kulturell homogenitet högt är rim-

ligtvis också emot sådant som de tror hotar den – andra kulturer och därmed invandrare. 

Genom att undersöka individer som värderar en kulturellt homogen befolkning med ge-

mensamma seder och traditioner samt att undersöka öppenheten till att låta landet ta 

emot invandrare kan vi få mer kunskap om vad som gör människor mer invandringsfient-

liga. 

Landsjämförande perspektiv

I detta avsnitt diskuteras både teori och tidigare forskning gällande ett landsjämförande 

perspektiv om attityder till invandring.

De europeiska ländernas relationer till omvärlden ser väldigt olika ut. Som vi såg i 

bakgrundsavsnitten har de forna kolonialmakterna välkomnat invandrare från sina forna 

kolonier medan invandringen från utomeuropeiska länder till de skandinaviska länderna 

började mycket senare. Koloniseringen av länder kan ha lämnat kvar länkar mellan de före 

detta kolonialmakterna och de före detta kolonierna. Man kan således förvänta sig att de 

olika relationer länderna har till omvärlden bidrar till skillnader i attityder till invandring 

(Card, Dustmann & Preston, 2005:8). Vi såg även att länderna haft olika förhållningssätt 

i mottagandet av immigranter. Till exempel har Danmark och Nederländerna haft ett mål 

om assimilering av sina invandrare, medan Sverige arbetat för ett samhälle som bygger på 

principen om mångfald.

Malchow-Møller m.fl. (2009) har visat att en större del av skillnaderna i attityder mellan 

länder kan förklaras av upplevda konsekvenser av invandring, dock lämnas den största 

delen oförklarad. Boeri & Brückers (2005) studie visar att länder med generösa välfärds-

system och fastare löneformer tenderar att vara mer negativa till invandring. Card m.fl. 

(2005) menar att skillnader i attityder mellan olika länder beror på ett flertal faktorer, däri-

bland migrationspolicy, erfarenheter av migration och det rådande ekonomiska tillståndet 

i landet.

En längre erfarenhet av utomeuropeisk invandring kan tänkas ha lett till en mer invandr-

arvänlig attityd, men enligt Simmel (1981) leder inte nödvändigtvis närhet till främlingen 
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till mindre förfrämligande av den. I Simmels diskussion om förfrämligande talar han om 

närhet och distans. Förfrämligandet betyder att en person som geografiskt sett finns nära 

oss blir distanserad genom olika sociala och kulturella praktiker. Han menar således att fy-

sisk närhet inte nödvändigtvis framkallar känslor av solidaritet (Simmel, 1981). Den större 

andelen utomeuropeiska invandrare i Nederländerna, Frankrike och Storbritannien behö-

ver således inte leda till en mer positiv attityd till invandring. 

Tidigare forskning

Tidigare studier har visat att attityder till invandring grundar sig på bland annat oro över 

arbetsmarknaden och liknande konsekvenser som beror på landets ekonomiska tillstånd 

(se Dustmann & Preston, 2007; Hainmueller & Hiscox, 2010; Facchini & Mayda 2007; Wil-

kes & Corrigall-Brown, 2011). Sides och Citrin (2007) har tvärtemot visat att preferenser 

för kulturell homogenitet har en starkare effekt på attityder till invandring än ekonomiskt 

missnöje. Dock kan preferenser för kulturell homogenitet växa ur ekonomiskt missnöje 

och således utesluter inte det ena det andra. Även Hainmueller och Hiscox (2007) finner 

att kulturella värderingar och uppfattningar har en större effekt på attityder till invan-

dring än vad oro över konkurrens på arbetsmarknaden har. Personer med högre utbild-

ning har mindre rasistiska åsikter och värderar kulturell diversifiering högre än personer 

med lägre utbildning, och detta grundar sig inte på att högutbildade personer skulle oroa 

sig mindre över konkurrens på arbetsmarknaden än vad lågutbildade personer kan tän-

kas göra (Hainmueller & Hiscox, 2007). Det är också vanligare att högutbildade personer 

anser att invandring skapar fördelar för landets ekonomi (Hainmueller & Hiscox, 2007). 

Tidigare forskning har visat att äldre individer tenderar att vara mer negativt inställda till 

invandring (Dustman & Preston, 2007; Hainmueller & Hiscox, 2007; Mayda, 2006). Mayda 

(2006) finner även att kvinnor är mer negativt inställda till invandring än män samt att 

personer med lägre inkomst tenderar att ha mer negativa attityder till invandring.

Det har således genomförts ett flertal undersökningar där man hittat alternativa orsaker 

till negativa attityder till invandring (se Hainmueller & Hiscox, 2007; Heath & Tilley, 2005; 

O’Rourke & Sinnott, 2006). De menar att det är värderingar och uppfattningar som främjar 

fientlighet mot invandrare och andra kulturer än ens egen. Med hjälp av International Social 

Survey Programmes (ISSP) ”National Identity Survey”, ett material insamlat från 24 länder, 

finner till exempel O’Rourke och Sinnott (2006) att negativa attityder till invandring kan 

grunda sig på starka känslor av nationell identitet, samt patriotiska och nationalistiska at-

tityder som innefattar stolthet över sitt land. Heath och Tilley (2005) använder sig också av 

ISSP-data när de undersöker relationen mellan nationell identitet och attityder gentemot 

invandring i Storbritannien. Undersökningen visar att det i Storbritannien finns ett samband 

mellan nationell identitet och attityd till invandring. Majoriteten av urvalet tycker att antalet 

invandrare bör reduceras och är inte särskilt välkomnande av invandrare (Heath & Tilley, 

2005:128). Det har sålunda gjorts studier om attityder till invandring kopplat till värderingar 

och uppfattningar, vilka dessutom visat att det finns ett samband. 
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Pickett m.fl. (2011) undersöker vilken betydelse rasifierade stereotyper har i brottssam-

manhang. De skriver att ökad brottslighet har blivit ett omdiskuterat ämne i den offent-

liga debatten i USA och att många forskare idag betonar att amerikaner associerar svarta 

personer med kriminalitet. Mer specifikt tror många forskare, på grund av stereotyper 

av svarta som mer brottsbenägna och våldsamma, att endast närvaron av svarta i ett 

område är tillräckligt för att påverka vita personers syn på mängden brott och risken för 

brott, vilket i sin tur ökar deras efterfrågan på brottsbekämpning (Pickett m.fl., 2011). 

Studien visar att en upplevd ökning av svarta personer resulterade i en uppfattning om 

ökad utsatthet för brott hos vita personer med en stereotyp bild av svarta personer som 

mer kriminella (Pickett, m.fl., 2011:175). Föreställningen att invandrare ger en ökning i 

brottsstatistiken är dock vanligare i USA än i många andra länder, men om föreställningen 

råder bör det undersökas huruvida det finns ett samband mellan föreställningen om ökad 

kriminalitet och attityder till utomeuropeisk invandring för att få kunskap om hur synen 

på invandrare kan ha en inverkan på attityder till invandring (se Bauer, Lofstrom & Zim-

merman, 2000:33).

Denna studie kommer att behandla endast icke-ekonomiska faktorer på grund av studi-

ens begränsade omfattning. Uppsatsens fokus har således valts att läggas på sådant som 

mer sällan förekommer i de tidigare studierna – åsikter och uppfattningar om kultur samt 

föreställningar om De Andra, vilket troligen förklarar en del av hur attityd till invandring 

formas. Visserligen går det aldrig att exkludera den ekonomiska aspekten när man analy-

serar attityder till invandring, men för att få en djupare förståelse för hur man tänker kring 

invandring bör det även finnas studier som lägger fokus på bland annat kultur, homogeni-

tet och syn på invandrare. 

Teoretiska antaganden om attityder till invandrare och utomeuropeisk invandring

Givet de teoretiska perspektiven och tidigare forskning som diskuterats i föregående av-

snitt kan vi förvänta oss följande:

1) Att en längre erfarenhet av utomeuropeisk invandring kan ha lett till en mer invandrar-

vänlig attityd i de forna kolonialmakterna. 

2) Att, enligt Simmels resonemang, en längre erfarenhet inte nödvändigtvis leder till mer 

solidaritetskänslor, vilket innebär att de forna kolonialmakterna inte har en mer invandr-

arvänlig attityd till invandring. 

3) Att personer som föredrar kulturell homogenitet tenderar att ha mer negativa attityder 

till utomeuropeisk invandring. 

4) Att personer som föredrar essentialistisk homogenitet tenderar att ha mer negativa 

attityder till utomeuropeisk invandring.  

5) Att personer som har en mer negativ syn på invandrare – som föreställer sig negativa 

konsekvenser av invandring, såsom ökad brottsstatistik och bidragande till ett sämre 

land generellt – tenderar att ha mer negativa attityder till utomeuropeisk invandring.
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data och metod

I detta avsnitt ges först en presentation av det befintliga datamaterialet, sedan opera-

tionalisering och beskrivning av variablerna, därefter diskuteras mätfel och slutligen be-

skrivs analysmetoden OLS-regression.

Datamaterial

Att jämföra huruvida attityder till invandring varierar mellan olika länder samt mellan olika 

sociala kategorier såsom kön, ålder och utbildning kräver ett stort antal individer i flera 

olika länder. Därav lämpar sig en kvantitativ ansats, ett arbetssätt som vidare möjliggör 

analys av en stor mängd data på individnivå. 

Datamaterialet är hämtat från European Social Survey (ESS). ESS har samlats in i fem 

omgångar och täcker in mer än 30 länder. Det innehåller en mycket stor uppsättning va-

riabler, vilket gör det möjligt att studera till exempel social exkludering, politiska attityder 

och väljarbeteenden, attityder till invandrare, religionsutövning samt hälsa. ESS är ett ge-

mensamt europeiskt projekt finansierat av EU-kommissionen, Europeiska forskningsrådet 

och nationella forskningsråd i alla deltagande länder. Projektets syfte är att undersöka 

och kartlägga skillnader i attityder, beteende och förtroende (ESS, 2012). Fördelen med 

datamaterialet är att det möjliggör både att undersöka samband med hjälp av individni-

vådata och att göra jämförelser mellan länder, vilket kommer att göras i denna studie.

I denna uppsats kommer den första upplagan av ESS, insamlad år 2002/2003, att an-

vändas, då den innehåller de frågor som är mest relevanta för denna studie. Det ingår 22 

länder i den första omgången av ESS och det totala antalet svarande är 54 988 personer. 

Efter min avgränsning av länder är det totala antalet respondenter 11 460 (uppdelat efter 

respektive land: Danmark 1 506, Frankrike 1 503, Nederländerna 2 364, Norge 2 036, Sve-

rige 1 999, Storbritannien 2 052). 

Fördelen med att använda en stor europeisk undersökning är att materialet ofta är av 

god kvalitet. Vidare har användandet av sådant material möjliggjort denna undersökning 

eftersom en egen internationell undersökning inte hade kunnat genomföras på grund av 

ekonomiska och tidsmässiga skäl. Nackdelen är att man själv inte kan styra över frågornas 

utformning (Bryman, 2002). På grund av detta måste syfte och frågeställningar i viss mån 

anpassas efter vad som är möjligt att genomföra utifrån det tillgängliga materialet.

Operationalisering

Nedan kommer jag att redovisa de mått som skapats för att besvara mina fyra frågestäl-

lningar i uppsatsen.

Den beroende variabeln som avser mäta attityd till invandring består av två frågor med 

följande formuleringar:

– Till vilken grad tycker du att landet ska tillåta personer från rikare länder utanför 

Europa att komma och bo här?
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– Till vilken grad tycker du att landet ska tillåta personer från fattigare länder utanför 

Europa att komma och bo här?

Svarsalternativen är: tillåt många, tillåt några, tillåt få samt tillåt inga. Den beroende varia-

beln blir ett mått på attityder till utomeuropeisk invandring från både rika och fattiga län-

der. Det gjordes en skalanalys som gav alphavärdet 0,811. Cronbach’s alpha är ett vanligt 

homogenitetsmått och visar hur korrelerade indikatorerna är i förhållande till varandra. 

Cronbach’s alpha-koefficienten varierar mellan 1 (en perfekt inre reliabilitet) och 0 (ingen 

reliabilitet alls) (Bohrnstedt & Knoke, 1988). Skalan för attitydmåttet varierar mellan 0 och 

6 där 0 motsvarar att man vill tillåta många invandrare och 6 att man inte vill tillåta några 

invandrare alls. Ett högt värde innebär således en negativ attityd till invandring.

För att besvara den första frågeställningen ”Skiljer sig attityder till utomeuropeisk in-

vandring åt mellan olika länder?” så har länder inkluderats i analysen som dummyvariabler 

med Sverige som referenskategori. För att besvara de övriga tre frågeställningarna som 

rör attityder till invandring skapades tre indexvariabler. Då det kan vara problematiskt 

att slå ihop variabler genomfördes både principal komponent-analyser samt skalanalyser.

Principal komponent-analysen gjordes på vardera frågedel, vilket gav olika faktorer, 

varav en fick bli måttet för kulturell homogenitet som ska besvara frågan om det finns ett 

samband mellan kulturell homogenitet och attityder till utomeuropeisk invandring. Den 

andra faktorn är essentialistisk homogenitet som ska ge svar på frågan om det finns ett 

samband mellan essentialistisk homogenitet och attityder till utomeuropeisk invandring. 

Den tredje faktorn är syn på invandrare som ska besvara frågan om det finns ett samband 

mellan syn på invandrare och attityder till utomeuropeisk invandring. KMO-värdet som 

en sådan analys ger, visar om det finns ett mönster i korrelationsmatrisen som kan ge 

faktorer. KMO-värdet varierar mellan 0 och 1. Värden över 0,70 är mycket bra, 0,60 godtag-

bart, och värden under 0,50 är oacceptabla för att skapa ett sammansatt mått eller index 

(Sharma, 1996). 

Variabeln som avser att mäta inställning till kulturell homogenitet inkluderar tre på-

ståenden där respondenterna fick svara i vilken grad de instämmer eller inte instämmer 

i dessa påståenden:

– Det är bättre för ett land om nästan alla delar samma vanor och traditioner

– Det är bättre för ett land om det finns en variation av olika religioner

– Om ett land vill minska spänningarna bör det stoppa invandringen

Den skapade indexvariabeln består av frågor om huruvida man tror det är bra eller dåligt 

för ett land att det finns flera religioner, olika seder och olika traditioner samt om man tror 

att landet kan reducera spänning genom att stoppa invandringen. Skalan gav ett alphavär-

de på 0,616 och ett KMO på 0,631 vilket visar att det finns en intern konsistens samt att 

indikatorerna hänger samman. 
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Variabeln som avser att mäta essentialistisk homogenitet består av två frågor där respon-

denterna har fått svara på hur viktiga de anser följande egenskaper vara i avgörandet om 

en person född, uppvuxen och boende utanför landet ska få komma och bo i landet.

– Komma från en kristen bakgrund?

– Vara vit?

Även frågan ”vara rik?” var tänkt att inkluderas i måttet, vilket givetvis hade gett ett bre-

dare mått av essentialistisk homogenitet, men då den frågan inte finns besvarad av inter-

vjupersonerna i Frankrike, var det inte möjligt. Skalan gav ett alphavärde på 0,727 och ett 

KMO på 0,500, vilket visar att det finns en intern konsistens samt att indikatorerna hänger 

samman.

De tidigare måtten avser mäta inställning till homogenitet, vilket skulle kunna vara obe-

roende av vilka invandrarna är. I ett försök att se vilken betydelse uppfattningen av in-

vandrare kan ha för inställningen till invandring, skapades ett mått som kallas ”syn på in-

vandrare”. Det mäts genom folks upplevda konsekvenser av invandring. Respondenterna 

har fått svara på två frågor om hur invandring påverkar landet:

– Blir landet ett sämre eller bättre land att leva i av att folk från andra länder flyttar 

hit?

– Blir landets brottsproblem värre eller bättre av att folk från andra länder flyttar hit?

Skalan gav ett alphavärde på 0,673 och ett KMO på 0,500, vilket visar att det finns en in-

tern konsistens samt att indikatorerna hänger samman. 

Landets brottsproblem skulle kunna förvärras genom ökade hatbrott, vilket inte indi-

kerar en sämre syn på invandrare. Det är dock underförstått, givet av de tidigare frågorna 

i enkäten, att man syftar på att det är invandrarna som begår brotten, även om det inte är 

direkt uttalat. Denna frågeställning är ytterst relevant för studien, då syn på invandring 

kan vara en bidragande faktor till mer negativa attityder gentemot invandring. 

De ursprungliga variablerna som använts för att skapa samtliga indexvariabler låg tidigare 

på en Likertskala från 1-5 respektive 0-10, vilket innebär att respondenten fått svara på i 

vilken grad de instämt i påståendet genom att välja ett påstående eller en siffra. Efter att 

ha kodat om variablerna för att anpassa dem till attitydmåttets skala, för jämförbarhetens 

skull, varierar samtliga fyra variabler, den beroende variabeln och de tre indexvariablerna 

mellan 0 och 6. Då det visade sig att variabeln essentialistisk homogenitet var snedför-

delad har skalstegen justerats mot en mer normalfördelning för att den på ett bättre sätt 

ska kunna användas som en kontinuerlig variabel i analysen. Alla variabler går, efter om-

kodningen, i samma riktning. Högt värde innebär negativa attityder till invandring och att 

man föredrar essentialistisk och kulturell homogenitet samt har en mer negativ syn på 

invandrare.
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Övriga variabler som ingår i analysen är kön, ålder och utbildningsnivå. Kön mäts som 

kvinna och man. Kvinnor är kodade med värdet 0 och män med värdet 1. Ålder mäts i antal 

år efter födelseåret. Tre ålderskategorier har skapats utifrån en uppdelning med ungefär 

33 % i vardera kategori. Där den första kategorin innehåller individer mellan 14-36 år, den 

andra kategorin 37-54 år och den tredje kategorin 55-102 år. Utbildning mäts efter den 

lägst uppnådda utbildningsnivån och har klassindelats i låg, medel respektive hög. Låg 

motsvarar grundskola eller lägre. Medel motsvarar gymnasieutbildning och kortare yrke-

sutbildning. Hög motsvarar högskole- och universitetsutbildning.

Reliabilitet och validitet

När man utför undersökningar är det viktigt att undvika mätfel som kan uppstå och som 

riskerar att ge utslag som skiljer sig från verkligheten. Reliabilitet och validitet är viktiga 

begrepp då mätfel diskuteras.

Trots att ESS är en relativt ny undersökning har den etablerats som en säker informati-

ons-källa. ESS metodologiska tillvägagångssätt präglas av hög vetenskaplig noggrannhet 

och samtliga protokoll och arbetsmetoder finns tillgängliga för allmänheten (ESS, 2012).

Validitet handlar om huruvida man mäter det som avses mätas. Det är ett ständigt när-

varande problem i kvantitativa undersökningar. Validitet förutsätter att måttet är tillför-

litligt, då ett mått som ger olika utfall vid olika mättillfällen inte kan ha tillräckligt hög 

validitet. Som jag tidigare skrev har jag inte kunnat styra över frågornas utformning och 

har därför i viss mån anpassat syfte och frågeställningar efter vad som är möjligt att 

genomföra utifrån det tillgängliga materialet. Begreppsvaliditet eller teoretisk validitet 

som det också kallas handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det 

som begreppet anses beteckna (Bryman, 2002:43). För att besvara mina frågeställningar 

skapades fyra mått. 

Attityder till invandring mäts i uppsatsen genom ett mått på vilken mängd invandrare 

man tycker ska få invandra till landet, vilket är ett direkt mått på attityder till invandring. 

Måttet som avser att mäta kulturell homogenitet mäter inställning till homogenitet gäl-

lande religion, vanor och traditioner. Det ingår även en fråga som lyder ”Om ett land vill 

minska spänningarna bör det stoppa invandringen”, vilket verkar syfta på att invandrare 

som kommer till landet bär med sig en annan kultur som delvis kolliderar med den före-

ställda enhetliga kulturen som redan finns i landet. Jonsson refererar till Paul Gilroy som 

menar att kultur uppfattas som en fast egenskap hos sociala grupper och inte som ett 

relationellt fält där dessa möter varandra (Jonsson, 2004:51; Gilroy, 1989:266f). Frågan 

tros därför kunna fånga upp en sådan syn på kultur med till exempel så kallade ”kulturk-

rockar”. En fråga som mäter inställning till religiösa friskolor valdes bort då både de som 

är emot friskolor generellt samt de som är emot skolor med religiös profil räknas till de som 

föredrar mer kulturell homogenitet, vilket inte behöver vara fallet för någon av grupperna. 

Även en fråga om språk valdes bort då det var osäkert om den passade in i måttet, men 

dessa två frågor föll också ut i en egen faktor.
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Essentialistisk homogenitet mäts genom åsikter om västerländska karakteristika. De som 

anser att invandrare bör vara vita och ha en kristen bakgrund är positivt inställda till es-

sentialistisk homogenitet. 

Syn på invandrare mäts genom föreställda konsekvenser av invandring. De två frågorna 

som bildar måttet valdes ut då de tydligast syftar på att invandrare, trots att det inte är di-

rekt uttalat, är de som skapar de negativa konsekvenserna, vilket i det här fallet är ökade 

brottsproblem samt ett sämre land att leva i generellt.

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitliga mätningarna i en undersökning är. Hög reliabi-

litet är när resultaten blir desamma vid upprepade tester och oberoende av vem som utför 

mätningen (Bryman, 2002:43,86f). En annan form av reliabilitet är intern konsistens. När vi 

har ett mått där varje respondents svar på respektive fråga aggregeras för att bilda en total-

poäng finns det en risk för att indikatorerna inte är relaterade till samma mått, det vill säga 

att de saknar inre överensstämmelse (Bryman, 2002:87). Att använda sig av sammansatta 

index kan alltså innefatta en viss problematik. Det testades för intern konsistens med hjälp 

av Cronbach’s alpha som är ett vanligt homogenitetsmått. Samtliga värden var godtagbara 

och visade således att det fanns tillräcklig intern konsistens för att bilda sammansatta mått.

Urval och bortfall

Bortfall är de individer som tillfrågades men av någon anledning inte deltog i undersöknin-

gen. Det finns flera typer av bortfall. De som inte deltagit alls hör till det externa bortfallet 

och de individer som deltagit men av någon anledning avstått från att svara på en eller flera 

frågor hör till det interna bortfallet (Field, 2009:77). Svarsfrekvensen varierar något mellan 

olika länder (50-80%), dock är den genomsnittliga svarsfrekvensen omkring 70% att betrak-

ta som hög i jämförelse med andra sociala datakällor (ESS, 2010). Av länderna som ingår i 

denna studie har Sverige, Danmark, Nederländerna och Norge svarsfrekvenser från 65-70%, 

medan Storbritanniens är något lägre på 55% och Frankrikes är lägst på 43% (ESS, 2012).

Om det interna bortfallet överstiger 10% kan en snedvridning i materialet befaras (Vejde, 

2005). I denna undersökning uppgår det interna bortfallet i samtliga variabler till omkring 

högst 3%, vilket visar att vi inte har något problem med högt internt bortfall. 

Uppsatsens urvalsram består av alla personer i de sex aktuella länderna som är 15 år el-

ler äldre, boende i privata hushåll, oavsett nationalitet, medborgarskap, språk eller legal 

status.

För att få fram korrekta och jämförbara resultat mellan länder finns två typer av vikter 

i ESS. Den första vikten, design weight, kompenserar för underrepresenterade grupper 

och den andra vikten, population size weight, väger in landets befolkningsstorlek. Båda 

vikterna används i uppsatsen (ESS, 2012).

Analysmetod

Den statistiska analysen i undersökningen utfördes som en linjär OLS (Ordinary Least Squa-

res) multipel regressionsanalys med programmet Statistical Package for Social Sciences 
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(SPSS). En linjär multipel regression är en lämplig analysmetod för denna typ av studie 

då den beroende variabeln är kontinuerlig. Den lämpar sig därför bättre än till exem-

pel en logistisk regression där den beroende variabeln endast kan anta två värden som 

exempelvis ja och nej. En OLS-regression används när man vill undersöka relationen 

mellan en beroende variabel (Y) och två eller flera oberoende variabler (X) (Edling & 

Hedström, 2003). I denna uppsats utfördes en multipel linjär regressionsanalys då flera 

oberoende variabler ingick i analysen. Principen i linjär regressionsanalys är att finna 

den regressionslinje som bäst sammanfattar relationen mellan den beroende och de 

oberoende variablerna, vilket görs med den så kallade minsta kvadratmetoden. Minsta 

kvadratmetoden bygger på principen att den lämpligaste regressionslinjen är den som 

minimerar summan av alla kvadrerade avvikelser mellan observerade värden och linjen 

som beskriver sambandet mellan variablerna (Edling & Hedström, 2003). För att få reda 

på varje oberoende variabels unika effekt eller samband med den beroende variabeln 

kontrollerar man för övriga variabler när man skattar regressionskoefficienterna, vilket 

också kallas för konstanthållning. Det innebär att man får fram effekten av en oberoende 

variabel då övriga oberoende variabler i regressionsmodellen hålls konstanta. (Edling & 

Hedström, 2003).

För varje modell kommer ett   justerat R2-värde att presenteras. R2-värdet talar om hur 

mycket mer av variationen vi förklarar när vi har kännedom om de oberoende variablerna, 

jämfört med när man endast känner till variablernas medelvärden och skattar utifrån dem 

(Edling & Hedström, 2003:93). R2 mäts i en skala från 0 till 1 och kan även översättas till 

procent. Då R2-värdet i en multipel regressionsanalys alltid ökar när man inkluderar ytter-

ligare variabler används istället ett justerat R2-värde, vilket tar detta i beaktning och utför 

en justering som ger ett mer korrekt R2-värde (Edling & Hedström, 2003). Regressionsana-

lysen utför signifikanstestning. På detta sätt kan man utvärdera huruvida det föreligger 

ett egentligt samband mellan beroende och oberoende variabler i populationen eller om 

resultatet enbart uppkommit på grund av slumpen (Edling & Hedström, 2003:120f). Det är 

vanligt att dra gränsen vid en signifikansnivå på 5%. Denna studie presenterar även högre 

signifikansnivåer som 1% och 0,1%.  

resultat

Under detta avsnitt kommer först en deskriptiv analys som visar fördelningen i samtliga 

variabler, sedan presenteras en korrelationsmatris och därefter en regressionsanalys med 

tolkningar.

Deskriptiv analys

Först visas medelvärden för respektive mått uppdelat efter länder, vilket följs av en pro-

centuell fördelning av de individspecifika variablerna.
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Som framgår av tabell 2 (se nedan) är medelvärdet för attityder till invandring lägst i Sve-

rige då det ligger kring 2 medan övriga länder ligger närmare 3. Sverige har också lägst 

medelvärden i de tre övriga indexvariablerna kulturell homogenitet, essentialistisk homo-

genitet och syn på invandrare, medan Norge har högst medelvärden i dessa tre variabler.

De tre senare attitydmåtten varierar och vi kan se att Sverige har lägst medelvärden, en 

skillnad som är statistiskt signifikant i jämförelse med de andra länderna, med undantag 

för variabeln kulturell homogenitet i relation till Frankrike. Vi kan även se att de forna ko-

lonialmakterna i genomsnitt är mindre toleranta gentemot utomeuropeisk invandring (at-

tityd till invandring) än de nordiska länderna. Likväl är detta resultat i linje med Simmels 

resonemang om närhet och distans. I övrigt framkommer inget tydligt mönster gällande de 

övriga attitydvariablerna som kan kopplas till de två grupperna av länder. 

Den yngre och äldre befolkningen är något större, förutom i Norge och Nederländerna 

där den mellersta ålderskategorin, 37-54 år, är störst. I Nederländerna är den mellersta 

ålderskategorin märkbart större i jämförelse med Frankrike och Sverige. Det är något fler 

kvinnor i urvalet än män, förutom i Nederländerna och Frankrike. Vi kan se större skil-

lnader i utbildningsnivåerna mellan länderna. Omkring hälften av befolkningen i Storbri-

tannien, Frankrike och Sverige har som högst läst på grundskolenivå. Danmark har lägst 

andel personer med högskoleutbildning och Sverige högst, dock har Danmark den högsta 

andelen som läst en gymnasieutbildning (tabell 2).

För att se hur sambandet ser ut mellan de olika indexvariablerna presenteras en korrela-

tionsmatris (tabell 3). Korrelationen mäts genom Pearsons r som varierar mellan 0 och 1. Ju 

närmre koefficienten ligger 1, desto starkare är sambandet. Ju närmre koefficienten ligger 

0, desto svagare är sambandet. Koefficienten är antingen positiv eller negativ, vilket visar 

på sambandets riktning (Bryman, 2002:236).

Den beroende variabeln attityd till invandring korrelerar relativt starkt med kulturell 

homogenitet samt syn på invandrare. Kulturell homogenitet är relativt starkt korrelerad 

med samtliga indexvariabler. Det är endast mellan essentialistisk homogenitet och syn 

på invandrare vi finner ett något svagare samband, men bortsett från det ser vi en hög 

samvariation mellan samtliga variabler, samt positiva samband.

Regressionsanalys

De oberoende variablerna har förts in i analysen under fem steg, vilket underlättar tolk-

ningen av analysen. 

Till att börja med fördes samtliga länder in i analysen för att se om det fanns någon 

skillnad i attityder till invandring mellan länderna (modell 1). Vi kan se att det finns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan Sverige och de andra länderna. I samtliga länder har 

individerna i genomsnitt något mer negativ inställning till invandring. Skillnaden mellan 

Sverige och de forna kolonialmakterna är större än mellan Sverige och de skandinaviska 

länderna. Det justerade R2-värdet visar dock att modellen endast förklarar ca 3% av varia-

tionen i attityder till invandring.
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I modell 2 fördes variabeln kulturell homogenitet in i analysen, vilket fick det justerade R2-

värdet att öka från att ha förklarat endast 3% till att förklara 28% av variationen i den bero-

ende variabeln. Det finns ett positivt samband mellan kulturell homogenitet och attityder 

till invandring. Det innebär att de som tydligt föredrar kulturell homogenitet i genomsnitt 

uppvisar en mer negativ attityd till invandring.

I modell 3 inkluderades variabeln essentialistisk homogenitet. Regressionskoefficien-

ten visar att det finns ett positivt samband mellan essentialistisk homogenitet och attityd 

till invandring. Det justerade R2-värdet ökar knappt. Då regressionskoefficienten för kultu-

rell homogenitet minskar en aning fanns det misstanke om att essentialistisk homogenitet 

tog upp en del av effekten för kulturell homogenitet. Som framgick av korrelationsmatri-

sen (tabell 3) så är variablerna relativt starkt korrelerade. Det finns således en samvaria-

tion mellan de skapade indexvariablerna, men den är inte så pass allvarlig att den orsakar 

multikollinearitet, vilket framgick när modellen testades för detta. 

I den fjärde modellen tillfördes variabeln syn på invandrare. Det finns ett positivt sam-

band mellan syn på invandrare och attityder till invandring. Det innebär att de som har en 

mer negativ syn på invandrare i genomsnitt uppvisar en mer negativ attityd till invandring. 

Som framgick av korrelationsmatrisen (tabell 3) korrelerar syn på invandrare relativt st-

arkt med kulturell homogenitet, och regressionskoefficienten för kulturell homogenitet 

minskar ytterligare i denna modell. Denna modell förklarar lite mer av variationen i at-

tityder till invandring. Det justerade R2-värdet ökar med 6 procentenheter från den tidigare 

modellen. 

I den femte modellen visar de standardiserade b-koefficienterna6 att essentialistisk 

homogenitet (standardiserad b-koefficient på 0,10) har minst inflytande på den bero-

ende variabeln till skillnad från kulturell homogenitet (standardiserad b-koefficient 

på 0,26) och syn på invandrare (standardiserad b-koefficient på 0,28). I denna modell 

kontrollerar vi även för individspecifika faktorer genom att inkludera kön, ålder och ut-

bildning. Kön har ett svagt positivt samband med attityd till invandring (standardiserad 

b-koefficient på 0,05). Den ostandardiserade koefficienten är 0,15. Det innebär att män 

i genomsnitt har en något mer negativ attityd till invandring jämfört med kvinnor, vil-

ket går emot tidigare forskning. Ålder har ett svagt positivt samband med attityd till 

invandring (standardiserade b-koefficienter på 0,03 och 0,04). Yngre personer har i gen-

omsnitt en mindre negativ attityd till invandring och äldre personer har i genomsnitt 

en mer negativ attityd till invandring, vilket förväntades utifrån den tidigare forsknin-

gens resultat. Vad gäller utbildning fick vi negativa regressionskoefficienter, vilka visar 

att ju högre utbildning man har desto mer positiv attityd till utomeuropeisk invandring 

tenderar personen att ha, i enlighet med tidigare forskning. När det kontrolleras för de 

oberoende variablerna sjunker landskillnaderna successivt, men de förblir signifikanta 

vilket visar att det kvarstår en skillnad mellan länderna som inte kan förklaras av de an-

dra variablerna i modellen. Samtliga variabler visade genomgående signifikanta resultat 

på 0,01% nivå.
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Tabell 2: 

Medelvärden av attityder samt procentuell fördelning av kön, ålder och utbildning

SV NO DK NL FR SB

Attityder (skala 0-6)

Attityd till invandring 1,96b-f 2,74a,d-f 2,82a,d-f 3,06a-c,e 3,18a-d 3,13a-c

Kulturell homogenitet 2,77b-d, f 3,26a,d-f 3,19a,d-f 2,91a-c,e,f 2,79b-d,f 2,99a-e

Essentialistisk homogenitet 1,83b-f 2,81a,c-f 2,60a,d-f 2,26a 2,68a-d,f 2,65a,b-e

Syn på invandrare 3,13b-f 3,76 a,c,e,f 3,38a,b,d-f 3,74a,c,e,f 3,60a-d,f 3,55a-e

Kön (%)

Män 49,2 45,8 49,3 54,3 54,8 48,6

Kvinnor 50,8 54,2 50,7 45,7 45,2 51,4

Ålder (%)

14-36 34,5 33,8 33,2 31,5 36,1 33,5

37-54 30,6 35,0 33,5 38,0 29,8 32,4

55-102 34,9 31,2 33,2 30,5 34,1 34,0

Utbildning (%)

Grundskola eller lägre 47,8 14,8 24,8 43,4 51,7 55,1

Gymnasium 21,6 57,0 58,0 35,1 22,2 22,2

Högskola 30,6 28,1 17,2 21,5 26,0 22,6

N= 725 348 437 1311 4823 4772

SV=Sverige, NO=Norge, DK=Danmark, NL=Nederländerna, SB=Storbritannien.
a) signifikant skillnad från SV, b) signifikant skillnad från NO, c) signifikant skillnad från DK, d) signifikant 
skillnad från NL, e) signifikant skillnad från FR, f) signifikant skillnad från SB.

Tabell 3: 

Korrelationer mellan attitydmått

Attityd till  

invandring

Kulturell  

homogenitet

Essentialistisk 

homogenitet

Syn på  

invandrare

Attityd till invandring 1

Kulturell homogenitet 0,504** 1

Essentialistisk homogenitet 0,353** 0,448** 1

Syn på invandrare 0,500** 0,554** 0,279** 1

**p≤0.01
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En regressionsmodell kan vara inadekvat och innehålla bland annat multikollinearitet, 

interaktionseffekter, icke-linjära samband, heteroskedasticitet och inflytelserika outliers 

(Edling & Hedström, 2003). Inga variabler uppvisade kurvlinjäritet, interaktioner eller 

multikollineraritet. Modellen har inte heller några problem med heteroskedasticitet. För 

att se om personer med invandrarbakgrund skiljer sig från övriga individer inkluderades 

en dummyvariabel som mäter huruvida man invandrat till landet eller inte. Koefficienten 

för personer med invandrarbakgrund (– 0,041) visade ett relativt svagt negativt samband 

som inte var signifikant. 

Tabell 4: 

Regressionsanalys av attityd till utomeuropeisk invandring (standardiserade b-koeffi-

cienter inom parentes).

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Sverige (ref.)

Danmark 0,897 (0,10) *** 0,652 (0,08) *** 0,613 (0,07) *** 0,599 (0,07) *** 0,621 (0,07)

Norge 0,789 (0,09) *** 0,503 (0,06) *** 0,451 (0,05) *** 0,293 (0,03) *** 0,368 (0,04)

Storbritannien 1,176 (0,38) *** 1,049 (0,34) *** 0,991 (0,32) *** 0,866 (0,28) *** 0,845 (0,27)

Nederländerna 1,100 (0,23) *** 1,026 (0,21) *** 0,998 (0,21) *** 0,779 (0,16) *** 0,758 (0,16)

Frankrike 1,235 (0,40) *** 1,223 (0,40) *** 1,145 (0,37) *** 0,962 (0,31) *** 0,949 (0,31)

Kulturell syn 0,598 (0,51) *** 0,524 (0,44) *** 0,334 (0,29) *** 0,303 (0,26)

Essentialistisk syn 0,095 (0,14) *** 0,090 (0,13) *** 0,071 (0,10)

Syn på invandrare 0,392 (0,30) *** 0,375 (0,28)

Kvinnor (ref.) 

Män 0,151 (0,05)

14-36 år  (ref.) 

37-54 år 0,107 (0,03)

55-102 år 0,134 (0,04)

Grundskola (ref.) 

Gymnasium -0,143 (-0,04)

Högskola -0,451 (-0,13)

Intercept 1,953 *** 0,286 *** 0,314 *** -0,371 *** -0,168 **

Justerat R2 0,034 0,288 0,303 0,362 0,379

N= 11471 11471 11471 11471 11471

***p≤0.001. **p≤0.01. *p≤0.05
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avslutande diskussion

I detta avsnitt diskuteras resultaten som presenterades i föregående avsnitt. Först görs en 

landsjämförelse, sedan analyseras syn på homogenitet samt syn på invandrare, följt av en 

kort sammanfattning och förslag till vidare studier.

Landsjämförelse

I inledningen beskrevs det hur främlingsfientligheten ökat i Europa. Denna uppsats avs-

åg till viss del att undersöka huruvida det fanns skillnader i attityder till invandring mellan 

sex europeiska länder. Gruppen bestående av forna kolonialmakter hade i genomsnitt en 

mer negativ attityd till invandring än de skandinaviska länderna. Det finns således en skil-

lnad i attityder mellan de länder som varit stora kolonialmakter och de länder som inte 

varit lika delaktiga i kolonialismen. De forna kolonialmakterna uppvisade inte en mindre 

negativ attityd till invandring trots att det funnits både en större mängd utomeuropeiska 

invandrare samt under en längre tid än det funnits i de skandinaviska länderna. Utifrån 

denna undersökning och den teoretiska ramen som tidigare givits kan vi uttyda att, som 

Simmel menade, närhet inte nödvändigtvis leder till mer solidaritetskänslor. Det finns gi-

vetvis andra kontextuella faktorer som spelar in, såsom ländernas olika historia, ekonomi, 

politik med mera, vilka det inte kontrollerats för i modellen. Denna studie har inte täckt 

in dessa områden, men delar av historia och politik ingick i bakgrunden som gavs. Bland 

annat skrevs det om ländernas skilda ”roller” efter kolonialtiden, deras olika förhållnings-

sätt i mottagandet av invandrare och deras olika migrationshistoria med olika lång erfa-

renhet av utomeuropeisk invandring. Tidigare nämndes att det i stater som är välutveck-

lade välfärdssamhällen, som exempelvis Danmark och Sverige, har funnits ett tryck på att 

förstärka statens gränser mot ny och oönskad immigration, då invandrare anses vara en 

belastning för välfärdsstaten och dess resurser (Geddes, 2003:22). Dessutom visade Boeri 

och Brückers (2005) studie att länder med generösa välfärdssystem tenderar att vara mer 

negativt inställda till invandring, vilket inte ligger helt i linje med uppsatsens resultat då de 

skandinaviska länderna uppvisar mindre negativa attityder än de forna kolonialmakterna.

De forna kolonialmakterna blev som tidigare nämnt mer restriktiva och tog tillbaka med-

borgarskapet för personer i sina forna kolonier, vilket visar på staternas förhållningssätt 

som också kan tänkas ha påverkat människors inställning till invandring i dessa länder. 

Hur staten väjer att hantera integrationen har ju varit olika från land till land. Som tidigare 

nämndes har länder som Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Frankrike på sena-

re år blivit allt mer restriktiva vad gäller villkor för integrering, till skillnad från Sverige där 

det fortfarande är frivilligt att delta i integrationskurser (Wiesbrock, 2011:48). Staternas 

olika förhållningssätt kan ha en inverkan på människors attityder gentemot invandring. 

Sverige som till skillnad från de andra länderna saknar krav på integrering uppvisar ge-

nerellt mindre motstånd till invandring då vi jämför med länder som ställer dessa krav på 

invandrare. Sverige har dessutom uppmuntrat till permanent bosättning och behandlat de 

flesta immigranter som framtida medborgare. Statens mer humana migrations- och inte-
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grationspolitik kan sålunda ha haft en inverkan på människors attityder till invandring och 

således vara en förklaring till varför individer i Sverige inte är lika starkt emot invandring 

som individer i de övriga fem länderna i studien.

Vidare kan individer i Danmark och Nederländerna påverkas negativt av staternas ut-

talade mål om assimilering. Staterna i dessa länder är alltså helt öppna med att de inte 

låter sina invandrare behålla sin kulturella identitet. Avslutningsvis kan vi avfärda det för-

sta antagandet om att en längre erfarenhet av utomeuropeisk invandring kan ha lett till en 

mer invandrarvänlig attityd i de forna kolonialmakterna och därmed bekräfta det andra 

antagandet om att närhet inte nödvändigtvis leder till mer solidaritetskänslor.

Homogenitet

Resultaten visade att individer som föredrar kulturell homogenitet tenderar att ha en 

mer negativ attityd till utomeuropeisk invandring, i enlighet med uppsatsens tredje anta-

gande. Som teoriavsnittet tog upp så motiverades utestängningsmekanismer förr utifrån 

biologiska rasskillnader och har idag övergått till att motiveras med ofrånkomliga kultur-

skillnader baserade på stereotypa föreställningar om kultur (Mattsson & Lindberg, 2004). 

Om dagens rasism är av kulturell art (Mattson, 2004) så är det inte oväntat att de som 

har negativa attityder till invandring föredrar kulturell homogenitet. Då resultatet visade 

ett positivt samband mellan åsikter om kulturell homogenitet och attityder till utomeuro-

peisk invandring så är det mycket möjligt att det rör sig om kulturrasism. Vi vet dock inte 

huruvida åsikterna om kulturell homogenitet grundades på stereotypa föreställningar om 

kultur och kan därför inte dra denna slutsats om kulturrasism.

Kulturell homogenitet i denna uppsats avser religion, vanor och traditioner, vilket rent 

teoretiskt innebär att invandrare inte behöver vara något problem för de personer som 

föredrar kulturell homogenitet så länge invandrarna assimileras. Med andra ord skulle 

de som föredrar kulturell homogenitet kunna nöja sig med att invandrare överger sin ur-

sprungskultur och anammar det nya landets kultur. Men utifrån den tidigare diskussionen 

om kulturbegreppet, bland annat Gilroys resonemang om kultur som en fast egenskap hos 

människor, blir inte en sådan förändring möjlig (Jonsson, 2004:51; Gilroy, 1989:266f). En 

annan tolkning av resultatet utifrån den teoretiska bakgrunden som diskuterats kan vara 

att de personer som värderar kulturell homogenitet tror på en föreställd gemenskap och 

därmed har en föreställning om att en gemensam kultur är det bästa för landet med en 

tanke om nationen som ett ”folk” och en känsla av ett gemensamt ursprung och en gemen-

sam framtid (Mattson, 2004:132).

Stereotypa föreställningar om kultur och kulturskillnader ställer kulturer över och under 

varandra, vilket hänger ihop med synen på invandrare som ofta är präglad av stereotypise-

ringar som påverkar positivt eller negativt (Mattsson & Lindberg, 2004).Detta diskuteras 

vidare under den kommande rubriken ”Syn på invandrare”, genom att se hur invandrare, 

som tillhör andra kulturer, tros påverka samhället.

Den andra formen av homogenitet som undersöktes var essentialistisk homogenitet. 

Resultatet visade att individer som föredrar essentialistisk homogenitet tenderar att ha 
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en något mer negativ attityd till invandring, vilket överensstämmer med uppsatsens fjärde 

antagande. Den föregående formen kulturell homogenitet har dock en starkare effekt på 

attityder till invandring än essentialistisk homogenitet har. Det är inte otänkbart då den 

kulturalistiska nyrasismen är dagens rådande diskurs och den imperialistiska rasistiska 

diskursen, som stämmer mer överens med den essentialistiska homogeniteten, inte råder 

idag (Jonsson, 2004). Trots detta fanns ändå en förväntan om ett starkare samband mellan 

essentialistisk homogenitet och attityder till invandring då det verkar rimligt att individer 

med ett sådant tankesätt, som tycker att det är viktigt att invandrare som kommer till lan-

det är vita och kristna, har en mer negativ attityd till utomeuropeisk invandring.

Syn på invandrare

Resultatet visade att individer med en sämre syn på invandrare tenderar att ha mer nega-

tiva attityder till utomeuropeisk invandring, i enlighet med uppsatsens femte antagande.

Det finns en samvariation mellan syn på invandrare och kulturell homogenitet, vilket 

är förståeligt då kulturell homogenitet hänger ihop med synen på invandrare, utifrån den 

tidigare diskussionen om begreppet kultur. Invandrare tillhör åtminstone vid invandrin-

gen en annan kultur och synen på invandrare präglas då följaktligen av synen på andra 

kulturer eller av synen på stereotypa föreställningar om andra kulturer. Med en liten skil-

lnad från kulturell homogenitet visade sig synen på invandrare ha starkast inflytande på 

människors attityder till invandring. Vi vet att de personer som föreställer sig att brotten 

ökar samt ett sämre land generellt i och med invandring har mer negativa attityder till in-

vandring. Att föreställa sig negativa konsekvenser av invandring, i det här fallet att landet 

blir ett sämre land att leva i samt att brotten ökar, indikerar en negativ syn på invandrare 

då det underförstått är invandrarna som orsakar de föreställda försämringarna. Detta hän-

ger som sagt ihop med synen på kultur som en fast egenskap hos människor snarare än 

en föränderlig företeelse som ständigt återskapas (Jonsson, 2004:51). Det har i tidigare 

studier visats att invandrare uppfattats som mer brottsbenägna (Pickett m.fl., 2011). I de 

stereotyper som finns av till exempel den svarta mannen är han barnslig, översexuell, bar-

barisk, lömsk och farlig (Thörn, Eriksson & Eriksson, 2005:39) medan den svarta kvinnan 

är arg (Kretsedemass, 2010). Så att det finns en syn på invandrare som mer brottsbenägna 

var inget oväntat, men nu vet vi även att den synen på invandrare leder till en mer negativ 

attityd till utomeuropeisk invandring.

Sammanfattning och förslag till vidare studier

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att det finns en signifikant skillnad mellan de sex 

europeiska länderna. I de forna kolonialmakterna uppvisas i genomsnitt mer negativa atti-

tyder till utomeuropeisk invandring än i de skandinaviska länderna. Skillnaderna länderna 

emellan kvarstår efter att det kontrollerats för attityder till invandrare och de individspe-

cifika egenskaperna, och den skillnaden kan tänkas bero på ländernas olika historiska 

bakgrunder samt förhållningssätt och agerande i immigrationsfrågor. 
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Alla tre attitydvariabler hade en inverkan på attityder till utomeuropeisk invandring och de 

samvarierar med varandra. Personer som föredrar essentialistisk och kulturell homogeni-

tet samt har en negativ syn på invandrare tenderar att ha mer negativa attityder till invan-

dring. Jonsson menar att den imperialistiska rasismen med begrepp som ”ras” inte råder 

längre. Idag är den nykulturalistiska diskursen rådande. Vi använder ordet ”invandrare” 

och de negativa attityderna tycks istället baseras på stereotypa kulturskillnader (Jons-

son, 2004). Som resultaten visade leder åsikter om kulturell homogenitet, vilka ofta är 

påverkade av stereotypa föreställningar om kultur, till mer negativa attityder gentemot 

invandring. Även synen på invandrare, visade den här studien, leder till mer negativa at-

tityder gentemot invandring.

Det finns mycket kvar att forska på inom området attityder till invandring. Ett förslag är 

en liknande studie som djupare utforskar relationen mellan kultur och attityder till uto-

meuropeisk invandring. Materialet som används i uppsatsen är insamlat år 2002/2003, 

före ett regeringsskifte i Sverige, från en socialdemokratisk regering till en borgerlig al-

lians. Vidare visar SCB att Sveriges utveckling gått mot ett ökat ekonomiskt stratifierat 

samhälle (SCB, 2012). Det vore således intressant att se huruvida attityder till invandring 

i Sverige, efter dessa förändringar, blivit mer lika de attityder till invandring som finns i 

övriga Europa.
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noter

1 År 2008 utökade Brå definitionen av vem som kan utsättas för och vara gärningsperson vid ett hatbrott. 

Definitionen utgår enbart från motivet till brottet, som hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund, religiös tro mm 

(Brå 2011:14f).
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2  Definitionen av utländsk bakgrund kan skilja sig åt mellan olika länder. Vanligtvis definieras utländsk bak-

grund som barn till utrikesfödda personer.

3 Siffran för andelen utlandsfödda i Storbritannien gäller 2001 eftersom statistik för år 2000 saknades.

4 Siffran för andelen med utländskt ursprung i Frankrike gäller 1999 eftersom statistik för år 2000 saknades.

5 Det fanns en eftersträvan att hitta statistik närliggande år 2002/2003 då ESS' datamaterial som används i 

uppsatsen är insamlat under dessa år.

6 En standardiserad b-koefficient anger styrkan av effekten på den beroende variabeln (Field, 2009:781), vilket 

gör det möjligt att se vilken av variablerna som har starkast inflytande på den beroende variabeln.
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förord

Till att börja med vill vi tacka de civilsamhällesorganisationer som deltagit i studien och 

därmed gjort den möjlig. Tack vare er tid, kunskap och erfarenhet inom området har vi fått 

en förståelse för civilsamhällets upplevelser av sina påverkansmöjligheter gentemot EU:s 

utvecklingsarbete. Vi vill även tacka CONCORD Sverige som tog sig tid att prata med oss. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Erik Andersson, som guidat oss genom 

studiens gång, men även under hela utbildningens gång. Tack vare er alla har vi fått en stor 

kunskap om ämnet. Dessutom har vårt intresse för civilsamhället, EU och nätverk väckts 

ytterligare. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för det goda samarbete och stöttande 

som har varit genomgående i arbetet.

Med förhoppningar om givande läsning 

Rebecka Hallén och Mona Rouzparast

inledning

As watchdog, implementer, donor and recipient, civil society is a development actor in its 

own right, distinct from governments and donors. If aid is to have the optimum impact, all 

3 groups must examine how their policies and activities complement and/or undermine 

each other, and work together for best effect (European Commission 2012: e).

Detta citat från kommissionens EuropeAid visar på hur det civila samhället har fått en 

framträdande roll inom det internationella utvecklingsarbetet. Denna framträdande roll 

märks i flera dokument på olika nivåer, såväl på nationell nivå i Sverige, som på EU-nivå 

och i FN (European Parliament, Council, Commission 2006; Europeiska kommissionen 

2011; ECHR, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 2010). Det handlar både om vikten av att det civila samhäl-

let ska få möjlighet att delta i politiken, samt för medborgarna att få delta i det civila 

samhället.

I denna studie kommer det svenska, utvecklingsinriktade civilsamhället att ha en fram-

trädande roll. Upplever svenska civilsamhällesorganisationer att de har en möjlighet att 

påverka EU:s utvecklingsarbete, som EU uttrycker det i flera dokument? Vi kommer att, 

via intervjuer med civilsamhällesorganisationer i Sverige, ta reda på vilka påverkansmöj-

ligheter som ett urval av organisationer anser sig ha på EU gällande policyprocesser för 

EU:s utvecklingsarbete.

Detta är en studie på meso- och makronivå, men kan även sägas vara en så kallad ”glo-

kal” studie. Detta då vi kommer att titta på huruvida svenska civilsamhällesorganisationer 

har påverkansmöjlighet på EUs utvecklingsarbete. Vi har således tre nivåer: Sverige på 

nationell nivå, EU på regional nivå och världen på en global nivå, eftersom utvecklingsar-

betet sker globalt.
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1.1 Studiens relevans

Det kommer att redogöras för mer utförligt senare i denna studie att det har skett en 

utveckling som kan beskrivas som från government till governance (Hedlund och Mon-

tin 2009: 7). Med detta menas att det skett en samhällsförändring där det västerländska 

samhället blivit mer horisontellt (Pierre och Peters 2000: 15). På så sätt får olika typer av 

aktörer utrymme. Därmed har också vikten av det civila samhället ökat (Kjaer 2004: 4). 

Vi gör i vår studie ett grundantagande som bygger på tanken att utvecklingspolitik som 

politikområde uppvisar en stor komplexitet gällande olika typer av aktörer, syften, mål och 

avsikter. Med denna komplexitet kan det antas att det också krävs en samverkan mellan 

olika typer av aktörer, såväl i policyskapande som i genomförande (Hedlund och Montin 

2009: 7). Med en dylik samverkan kan processen anses vara av en multiaktörskaraktär. Vi 

tror att om olika aktörer samverkar ökar chansen att nå ett mål som delas av fler aktörer än 

om endast den formella politiska makten skulle styra över processen. På så sätt underlät-

tas även problemlösning och det blir lättare att implementera fattade beslut (van Waarden 

1992). Som vi kommer att beskriva i studien kan denna samverkan mellan olika aktörer ske 

genom nätverk.

Som nämndes i inledningen har civilsamhället fått en framträdande roll såväl i EU som i 

andra sammanhang, både nationella och internationella. Eftersom denna studie fokuserar 

på EU kommer vi i detta avsnitt att titta på några exempel på hur EU lyfter fram vikten av 

det civila samhället. Enligt EU är civilsamhället viktigt för EU:s utvecklingsarbete. Det gäl-

ler såväl det europeiska civilsamhället som det lokala civilsamhället i partnerländerna. Till 

detta hänvisas det i flera dokument. I “European Consensus on Development” skriver EU 

om det europeiska civilsamhällets viktiga roll (European Parliament, Council, Commission 

2006: 4). I ”Allmän rapport om EUs verksamhet 2011” skriver EU att: EUs utvecklingspolitik 

bygger på att det civila samhället och lokala myndigheter är viktiga partner i utvecklings-

arbetet (Europeiska kommissionen 2011: 141). I ”Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” uppmärksammar EU vikten av 

att fritt få delta i föreningsliv och det civila samhället genom sin artikel 11 ”Frihet att delta 

i sammankomster och Föreningsfrihet” (ECHR 2010: 6).

Som vi kan se är fokuset på civilsamhället således framträdande inom en rad samman-

hang. Att EU betonar betydelsen av att det civila samhället får vara med och samverka 

behöver dock inte betyda att de enskilda civilsamhällesorganisationerna faktiskt upplever 

att de har någon påverkansmöjlighet. Med denna studie vill vi ta reda på hur det civila 

samhället upplever sina påverkansmöjligheter på EU.

I vår förstudie har vi sett att en övervägande del av forskningen inom området har ett 

demokratiskt eller legitimitetsperspektiv. Således har vi sett att det finns en brist på an-

dra perspektiv. Denna studie är därmed inomvetenskapligt uppkommen (Esaiasson et al. 

2007: 31). Den fyller dock inte enbart en lucka inom forskningen utan är även relevant ef-

tersom Sverige är en del av EU. Således är forskningsämnet även samhälleligt uppkommet 

och av en utomvetenskaplig relevans (Esaiasson et al. 2007: 31).
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1.2 Syfte och frågeställning

Med utgångspunkt i nätverksteorier är syftet med denna studie att ta reda på huruvida 

utvecklingsinriktade civilsamhällesorganisationer i Sverige anser sig ha påverkansmöj-

ligheter på EU gällande riktningen på EU:s utvecklingsarbete på policynivå. För att ta reda 

på det har vi skapat följande frågeställning som vi behöver besvara:

Upplever enskilda svenska civilsamhällesorganisationer att de har påverkansmöj-

ligheter på EU:s utvecklingsarbete på policynivå?

1.3 Avgränsningar

Då vi tittar på civilsamhällets påverkansmöjligheter gentemot EU:s utvecklingsarbete har 

vi valt att endast studera civilsamhällesorganisationer som arbetar med globala utveck-

lingsfrågor. Vi tittar således på NGO-sektorn och använder oss av Willetts (2006), samt 

Världsbankens definitioner av NGO (OED 2002). Vi kompletterar dessa med Diamonds 

definition av civilsamhället (se “Vår definition av det civila samhället”, 3.1.2). På så sätt 

utesluter vi de delar av civilsamhället som inte berör utvecklingsfrågor. Mer specifikt har vi 

valt att titta på svenska civilsamhällesorganisationer inom urvalsgruppen CONCORD Sve-

rige. CONCORD Sverige är en paraplyorganisation som: (…) bevakar, påverkar och utbil-

dar kring EU:s utvecklings- och biståndspolitik samt ger råd till organisationer om hur de 

söker EU-bidrag (CONCORD Sverige 2012: c). CONCORD Sverige säger sig vidare, tillsam-

mans med sina medlemsorganisationer, sträva efter att sätta utvecklingsfrågorna högre 

upp på EU:s agenda (CONCORD Sverige 2012: c). Samtliga medlemsorganisationer arbetar 

med globala utvecklingsfrågor. Vidare utgår vi från att medlemskapet i CONCORD Sverige 

innebär att det finns ett visst intresse för EU och utvecklingspolitik, varför det faller sig 

naturligt att välja CONCORD Sverige som urvalsgrupp, då de samlar sådana organisationer 

som vi behöver intervjua för att besvara vår frågeställning. Dock är vi medvetna om att 

intresset kan se olika ut. Vi valde att avgränsa studien till Sverigekontexten, då vi befinner 

oss i Sverige och således har valt “fallet Sverige”.

En annan avgränsning är att vi endast studerar policyprocesser. EU:s utvecklingsarbete 

sker på olika stadier och nivåer. För att civilsamhällesorganisationer ska kunna få sina röster 

hörda och kunna påverka och därmed bidra till en förändring, är det på policynivå de har 

störst chans att påverka riktningen i större skala. Därför har vi valt att se på relationen mellan 

EU och svenska civilsamhällsorganisationer på policynivå. Till vårt teoretiska material använ-

der vi oss av nätverksteori, mer specifikt policynätverk, för att analysera civilsamhället. Vårt 

val av teori gör det möjligt att se på ett nätverk som svenska civilsamhället och EU är del av. 

Då vi tittar på policyprocesser blir det således naturligt att studera policynätverk.

Vidare är denna studie relevant ur ett demokrati- och legitimitetsperspektiv, men syftar 

inte till att fördjupa sig i dessa ämnen. Studien syftar snarare på att se på strukturen i nät-

verken än att se på vad nätverken samhälleligt kan medföra i form av en demokrati- och 

legitimitetsdiskussion.    
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metod

För att besvara vår frågeställning genomförde vi intervjuer med informanter från åtta slump-

mässigt valda civilsamhällesorganisationer som är medlemmar inom paraplyorganisationen 

CONCORD Sverige som samlar 45 civilsamhällesorganisationer. CONCORD Sverige säger att 

deras styrka är att de finns i: (…) ett nätverk som har etablerade kanaler gentemot Euro-

peiska kommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna, nationella parlament och det 

civila samhället i Europa (CONCORD Sverige 2012: a). Vi genomförde även en intervju med 

CONCORD Sverige. I den mån civilsamhällesorganisationerna hade någon sakkunnig eller 

annan kunnig inom EU:s utvecklingsarbete har vi intervjuat denne. Alla CONCORD Sveriges 

medlemsorganisationer lägger olika resurser på sitt påverkansarbete gentemot EU och har 

därmed en varierande grad av EU-engagemang. Vi utvecklade och använde oss av en in-

tervjuguide med vissa övergripande frågor samt stödjande underfrågor. Då vi utformade 

intervjuguiden utgick vi från tre analyskategorier, som presenteras mer utförligt nedan och 

som skulle hjälpa oss att besvara frågeställningen. Under intervjuerna framkom att de olika 

organisationerna har olika nivåer av intresse och engagemang vad gäller sitt arbete med 

att påverka EU. Detta kan ha olika orsaker, exempelvis brist på resurser, personal, kunskap 

eller att det inte ligger inom ramen för organisationens prioritet. I vår studie skapar detta 

ett representativt urval utifrån vilket vi kan generalisera inom urvalsgruppen. Utifrån det 

relevanta forskningsmaterialet som lägger en grund för vår studie, skapade vi ett teoretiskt 

ramverk, vilket operationaliserades i och med analysen. 

3. Teori

3.1 Det civila samhället

Begreppet civilsamhälle har en lång historia och är svårtdefinierat då det kan förklara allt 

och ingenting (SOU 1999: 14; Heinrich 2004: 11; Boussard 1998: 169). I vid mening kan 

det civila samhället definieras som: Civil society is a sphere of social interaction between 

the family, economy and the state, taking in voluntary associations, public interest fou-

ndations, social movements and forms of public discourse, debate, and communication 

(Crook n.d.). I likhet med Boussard ser vi så vida definitioner av det civila samhället som 

problematiska då de inkluderar alla sorters aktörer, även den typen av civilsamhällesorga-

nisationer som exempelvis är mer fritidsinriktade. Boussard menar därför att man bör göra 

en distinktion mellan civilsamhällesorganisationer vars verksamhet kan relateras till of-

fentliga intressen och organisationer vars verksamhet inte kan det (Boussard 1998: 156). 

Vidare kan en vid definition även inkludera organisationer med illegal verksamhet eller 

nynazistiska organisationer (Boussard 2001: 9). Eftersom vi tittar på svenska civilsam-

hällesorganisationers påverkansmöjlighet gentemot EU:s utvecklingsarbete har vi strate-

giskt valt urvalsgruppen CONCORD Sverige eftersom det kan sägas att den gemensamma 

nämnaren för medlemsorganisationerna är ett intresse av utvecklingspolitik och EU. De 

har således ett samhällsintresse. 
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Det civila samhället kan fungera som en motvikt som granskar och kontrollerar staten 

(Boussard 2001: 9-10). Det civila samhället blir på så sätt en plattform från vilken man ut-

kräver ansvar av staten (Nwosu 2006). I vårt fall ser vi det som att civilsamhället kan verka 

som en påminnande kraft för frågor som tenderar att glömmas bort, inte hinnas med eller 

har en lägre prioritet på den politiska dagordningen.

Under 1990-talet seglade det civila samhället upp på agendan inom biståndssamman-

hang som en viktig samarbetspartner för givarsamfundet. En rad fördelar sågs med att in-

kludera civilsamhället i utvecklingsarbetet (Boussard 2001: 5-6). Sida menar att civilsam-

hället: (…) acts as the glue that stops society from falling apart and is an essential factor 

in the creation of peace and security. Enligt Sida är civilsamhället viktigt för att skapa 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (Sida Civil Society Center n.d.). Internationellt 

sett är svenskars engagemang i det civila samhället stort (Svedberg et al. 2010: 9). 

3.1.2 Vår definition av det civila samhället

Då vi tittar på EU:s utvecklingsarbete ligger vårt fokus på den typen av civilsamhälles-

organisationer som ingår i den tredje sektorn, det vill säga NGO-sektorn. NGO står för 

Non-Governmental Organization och är som namnet antyder en organisation som är fri 

från direkt kontroll av staten (Boussard 2001: 9). Peter Willetts definierar en NGO som: An 

independent voluntary association of people acting together on a continuous basis, for 

some common purpose, other than achieving government office, making money or illegal 

activities (Willetts 2006). Världsbanken definierar NGO:s som: (…) private organizations 

that pursue activities to relieve suffering, promote the interests of the poor, protect the 

environment, provide basic social services, or undertake community development (OED 

2002). Det rör sig om organisationer som arbetar med utvecklingsarbete, såsom kvin-

nonätverk, förespråkare för mänskliga rättigheter eller religiösa institutioner (Scholte 

2000: 277). NGO:s är helt eller delvis beroende av bidrag, donationer till välgörande ända-

mål och volontärarbete (Onsander 2007).

NGO-sektorn framhålls av vissa forskare som världens samvete och har fått ett ökat 

förtroende globalt sett, exempelvis vad gäller faktainsamling, att utreda och rapportera 

brott mot mänskligheter (Blitt 2005). Dock finns det även många forskare som har en an-

nan syn på NGOs, såsom Willetts: (…) even so, such an attitude should not be adopted as 

an unchallenged assumption … NGOs do not automatically deserve support and gover-

nments are not necessarily in the wrong (Willetts citerad i Blitt 2005). Blitt (2005) anser 

att NGO-sektorn bör regleras innan de får ökat inflytande. Vidare är NGO:s ofta starkt 

beroende av resurser från den statliga sektorn (Blitt 2005; Svedberg och Trägårdh 2006). 

The willingness of NGOs to speak out on issues that are unpopular with governments will 

be diluted by their growing dependence on official aid (Edwards och Hulme citerade i Blitt 

2005). Deras opartiskhet och vilja att verka som en motkraft till staten påverkas särskilt 

om de mottar resurser från odemokratiska eller fientliga regeringar (Blitt 2005). Annan kri-

tik är att NGOs ofta är odemokratiska i sina interna strukturer, med ett fåtal personer som 
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har stort inflytande. Inom organisationerna finns således ofta en intern ojämlikhet (Blitt 

2005; Mongula 2007; Svedberg och Trägårdh 2006). NGOs ses vanligtvis som gräsrots-

organisationer som företräder sina målgrupper på ett demokratiskt sätt. Dock kan dessa 

organisationer vara: (…) decidedly undemocratic and unaccountable to the people they 

claim to represent (Blitt 2005). De har ofta mindre aktiva gräsrotsmedlemmar och alltfler 

postgiromedlemmar, det vill säga passiva medlemmar (Blitt 2005; Svedberg och Trägårdh 

2006). Ytterligare en kritik är att några få donatorer kan forma organisationernas program 

(Blitt 2005). Benedict Mongula påpekar att det är viktigt att se på motiven bakom skapan-

det av en NGO, samt vad den presterar. Andra problem som han lyfter rör korruption och de 

väldigt höga ersättningar som förekommer inom NGO-sektorn, särskilt i utvecklingsländer 

(Mongula 2007).

Trots kritiska röster anser vi att civilsamhället är en viktig sektor i EU:s utvecklingsar-

bete då de kan bidra med ett annat perspektiv än det EU har. Civilsamhället har dessutom 

ofta andra intressen. Som vi tidigare nämnt skapar detta en politik av multiaktörskaraktär. 

Genom att fler aktörer involveras i utvecklingsarbetet ökar också chansen att ett mål som 

delas av fler aktörer nås än om endast EU skulle styra över processen. Problemlösning 

underlättas och implementering av fattade beslut blir både enklare och billigare (van Wa-

arden 1992).

Vi kompletterar ovanstående definitioner med Diamonds definition av civilsamhället:

– The realm of organised social life that is voluntary, self-generating, self-supporting, 

autonomous from the 

– state and bound by legal order or set of shared rules ... It involves [people] acting 

collectively in a public 

– sphere to express their interests, passions and ideas, exchange ideas, exchange 

information, achieve 

– mutual goals, make demands on the state and hold state officials accountable. It is 

an intermediary entity 

– standing between the private sphere and the state (Larry Diamond citerad i Nwosu, 

2006). 

Här vill vi lyfta att civilsamhället kan verka som en motkraft till staten. Utifrån Diamonds 

definition kan civilsamhället utkräva ansvar av EU. I vårt fall ser vi det som att civilsam-

hället kan verka som en påminnande kraft för frågor som tenderar att glömmas bort, inte 

hinnas med eller har en lägre prioritet på den politiska dagordningen.

3.2 Påverkansmöjlighet

För att förstå nätverken har vi fått ta in maktperspektiv. Påverkan har varit ett centralt 

begrepp där vi i studien har utgått från Bachrach och Baratz (1962, 1963), samt som be-

skrivet av Haugaard (2002). Bachrach och Baratz beskriver ett maktutövande som kallas 
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nondecision-making och handlar om att vissa aktörer har makt nog att begränsa eller hin-

dra att vissa frågor uppmärksammas i den politiska dagordningen. Därmed kan vissa in-

tressegrupper styra vilka frågor som kommer upp till agendan (Bachrach och Baratz 1962; 

Haugaard 2002: 26). Ofta handlar det om att inflytelserika aktörer bevarar maktförhållan-

de för egen vinnings skull. Missgynnade samhällsgrupper kan i väldigt liten utsträckning 

påverka agendan då de saknar de resurser som inflytelserika grupper besitter (Bachrach 

och Baratz 1962, 1963). Clegg et al. (1996) talar om en maktkamp som uppstår vid beslut-

sfattande. Vi ser EU som en hegemonisk maktapparat, varför vi har tittat på maktteorier 

som beskriver makt över någon annan (Dahl 1985; Janson 2001: 40). 

3.3 Governance, nätverk och policynätverk

Bland governanceforskare finns de som ansluter sig till en syn på att staten har urholkats, 

medan andra ser det som att det snarare handlar om en förändring hos staten (Hysing 

2009: 109). I likhet med Pierre tror vi att det snarare skett en förändring än en urholkning: 

(…) maktbasen och maktutövningen förändras, och de politiska idealen vad gäller statens 

roll förändras likaså, men detta behöver inte nödvändigtvis innebära en försvagning av 

statens makt (Pierre 2009: 46-47). Detta kan jämföras med Sveriges medlemskap i EU. 

För Sveriges del har medlemskapet inneburit en avsägning av viss makt. Dock kan Sverige 

fortfarande arbeta inom EU med styrning (Pierre 2009: 46-47). Det talas om att det skett 

en förändring från government till governance. Hedlund och Montin väljer att på svenska 

uttrycka det som från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning, där de med inter-

aktiv samhällsstyrning menar styrning med aktörer från olika samhällssektorer (Hedlund 

och Montin 2009: 7). Den förändring som governancelitteraturen refererar till handlar om 

att uppdelningen av den offentliga och den privata sektorn inte längre existerar. Istället 

återfinns en samhällsstyrning som karaktäriseras av samarbete mellan stat och marknad 

(Pierre och Peters 2000: 15). Arbetet sker således över gränserna mellan det offentliga och 

det privata (Pierre 2009: 41). 

Utvecklingen har alltså gått från en hierarkisk styrning med staten i kontroll, till en sam-

hällsstyrning som präglas av samarbete mellan aktörer från olika samhällsskikt. I sam-

band med dessa förändringar har det civila samhällets betydelse ökat (Kjaer 2004: 4). 

Det västerländska samhället har alltså utifrån dessa teorier blivit mer horisontellt (Pierre 

och Peters 2000: 15). Även om governance har vuxit som företeelse och normativ modell så 

finns government kvar. Staten har alltså fortfarande en viktig roll och betydande politisk 

makt (Pierre 2009: 42; Pierre och Peters 2000: 12). I denna studie argumenterar vi för att 

även om samhällsstrukturen har blivit mer horisontell, så anser vi att det finns en hierarkisk 

struktur i relationen mellan EU och det svenska civila samhället.

Hedlund och Montin lyfter vikten av samarbete mellan olika samhällsaktörer för att lösa 

komplexa samhällsproblem, såsom fattigdomsbekämpning (Hedlund och Montin 2009: 7). 

I och med globaliseringen har sådana samhällsproblem ökat, varför globalisering anses 

vara en viktig drivkraft bakom governance (Pierre 2009: 47; Pierre och Peters 2000: 16). 
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Multi-level governance kom till som ett analysverktyg för policyskapandet inom EU då det 

sker på olika territoriella nivåer med aktörer från olika samhällsektorer (Bache och Flin-

ders 2004: 2-3). Gary Marks definierar multi-level governance som: (…) continuous nego-

tiation among nested governments at several territorial tiers (Marks citerad i Bache och 

Flinders 2004: 3). 

Nätverksteori utgör ett centralt inslag inom governancelitteraturen (Pierre och Peters 

2000: 19).  Rhodes (1997) definierar governance som: Governance refers to self-organi-

zing, interorganizational networks characterized by interdependence, resource-exchan-

ge, rules of the game, and significant autonomy from the state (Rhodes 1997: 15). Nätverk 

är således en form av governance. En av de vanligaste typerna av nätverk inom modern 

governancelitteratur är policynätverk (Pierre och Peters 2000: 19). Bland nätverksforskare 

finns de som anser att nätverk är horisontella, såsom Hertting (2003) och Sørensen och 

Torfing (2007). Det finns också forskare som anser att policynätverk är hierarkiska såsom 

Rhodes och Marsh (1992). Policy kan ses som en uppsättning idéer (mål) som genomförs 

via någon sorts handling, i vårt fall via nätverk (Hjern och Hull 1984). Hertting definierar po-

licynätverk som: (…) ett mer eller mindre stabilt mönster av samarbete mellan ömsesidigt 

beroende aktörer kring ett policyproblem eller offentligt program (Hertting 2003: 39). För 

att förstå definitionen behöver vi även ta reda på vad ett policyproblem är. Hertting defini-

erar policyproblem som: (…) ett problem som enligt vissa aktörer kräver åtgärder av flera 

aktörer tillsammans (Hertting 2003: 50). Policynätverk är enligt Hertting en nödvändighet 

för att frambringa ett fungerande samhälle som löser problem på ett effektivt sätt (Hert-

ting 2003: 37-38). Enligt Hertting skapar nätverksstyrning legitimitet i politiken då fler 

aktörer genom nätverksstyrningen får möjlighet att delta i policyutvecklingen (Hertting 

2003: 16-17, 41-42). Elander et al. anser att: Politiken och politikerna blir mer anonyma ju 

längre bort från den politiska arenan medborgarna befinner sig (Elander et al. 2009: 192). 

Nätverksstyrning stärker på så sätt demokratin (Elander et al. 2009: 190). 

Under studien har vi utgått från att svenska civilsamhällesorganisationer ingår i ett 

formellt nätverk, i vårt fall nätverket CONCORD Sverige. Nätverket av svenska civilsam-

hällesorganisationer ingår därutöver i ett större informellt nätverk med EU. Vi kommer 

hädanefter att utgå från dessa antaganden.

 

3.4 Teoretiskt ramverk

För att kunna besvara vår frågeställning: Upplever enskilda svenska civilsamhällesorga-

nisationer att de har påverkansmöjligheter i EU:s utvecklingsarbete på policynivå? kom-

mer vi att använda oss av delar av den teori som presenterats ovan. Då vi utformade det 

teoretiska ramverket utgick vi från nätverksteorierna, mer specifikt från Herttings (2003) 

och Sørensen och Torfings (2005) teorier om policynätverk. Vi har även utgått från Rhodes 

och Marsh (1992) teori om hierarkiska nätverk när vi tittar på det informella nätverket mel-

lan EU och svenska civilsamhället. Vi såg att struktur och kommunikation är två viktiga 

delar av dessa teorier och även två viktiga pusselbitar för att besvara vår frågeställning. 
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Utöver det ser vi Bachrach och Baratz (1962) teori om makt över dagordningen som en del 

av påverkan och därmed som en viktig del i relationen mellan EU och det civila samhäl-

let.  Vi valde därför att göra dessa tre till våra analyskategorier: struktur, kommunikation 

och makt över dagordningen, utifrån vilka vi genomför analysen av empirin. Även i nät-

verksteorierna ser vi maktaspekter, såsom tidigare presenterat i avsnittet om påverkans-

möjlighet. Under analysen av empirin har vi därför beaktat dessa maktteorier. En annan 

viktig del som vi lyfter rör beroendet mellan aktörer i nätverken. Beroendet kommer att 

presenteras i strukturkategorin, men dyker även upp i kategorin om makt över dagordnin-

gen. Detta beror på att analyskategorierna överlappar varandra. Då vi själva har utformat 

analyskategorierna och utifrån kategorierna delat in det empiriska materialet gör vi under 

analysens gång en bedömning av empirin som baseras på våra egna åsikter. Det är därför 

viktigt att vara medveten om att det finns en viss subjektivitet i materialet. Därmed har vi 

operationaliserat teorin och skapat vårt teoretiska ramverk. I följande avsnitt förklaras 

dessa analytiska kategorier.

3.4.1 Struktur

Som vi tidigare nämnt bygger mycket av governancelitteraturen på föreställningen om att 

samhällsstrukturen gått från hierarkisk styrning med staten i central ställning till en styr-

ning av horisontell karaktär (Kjaer 2004: 4). I denna studie tar vi tydlig ställning mot detta 

antagande. Vi anser att samhällsstrukturen har blivit mer horisontell, men i relationen 

mellan EU och det svenska civilsamhället menar vi i enlighet med Rhodes och Marsh (1992) 

att det finns en hierarkisk struktur. EU är en alltför stor organisation för att kunna avsätta 

sig makten på det vis som nätverksteorin beskriver. EU och det civila samhället ingår såle-

des i ett hierarkiskt informellt nätverk. Som vi nämnde i avsnittet om påverkansmöjlighet 

kan EU ses som en hegemonisk maktapparat där svenska civilsamhällesorganisationer är 

i en svagare position gentemot EU (Janson 2001: 40).

Policynätverk beskriver vidare ett samarbete mellan självständiga men ömsesidigt be-

roende aktörer. Hertting beskriver beroendet på följande sätt: A vill komma i åtnjutande 

av något som B har medan B vill komma åt något som A har (Hertting 2003: 66). Detta 

beroende är ett resursberoende (Hertting 2003: 61; Rhodes och Marsh 1992). Hertting be-

tonar betydelsen av materiella resurser, information och legitimitet (Hertting 2003: 62). 

I studien ligger fokus på information, då legitimitet, som tidigare nämnts, ligger utanför 

denna studies ramar. Här ser vi materiella resurser som ekonomiska medel. Information 

ser vi i denna analyskategori som en resurs, hur informationen utbyts tar vi upp i nästa 

analyskategori. Dessutom ser vi kunskap som en informationsresurs. Policynätverk är 

alltså en viktig källa av resurser. Vid ett resursutbyte tas kunskap från olika samhälls-

skikt tillvara på (Sørensen och Torfing 2005). Lokala synpunkter förmedlas till aktörer på 

internationell nivå. Nätverket blir även en kanal som EU kan använda för att lyssna på den 

debatt som förs på lokal nivå. Aktörer kan reducera sina transaktionskostnader genom att 

arbeta i nätverk då samarbetet leder till bättre koordinering och minskat dubbelarbete. På 
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så sätt underlättas problemlösning och implementering av fattade beslut blir både enklare 

och billigare (Van Waarden 1992). Dessutom underlättas problemlösning då problem up-

ptäcks i ett tidigare stadium. Samarbetet ökar på så sätt kvaliteten av politiska beslut (Sø-

rensen och Torfing 2005). Politiska misslyckanden beror på bristande samarbete, särskilt 

på lokal nivå (Hertting 2003: 42).

Resursberoendet är i hög grad en maktfråga. Rhodes och Marsh menar att det finns en 

tydlig uppdelning mellan medlemmar som har resurser och medlemmar som saknar detta 

(Rhodes och Marsh 1992). Det ömsesidiga beroendet är därför symmetriskt eller asymme-

triskt. Att aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra betyder således inte att beroen-

det är jämbördigt (Hertting 2003: 51; Sørensen och Torfing 2007). I vårt fall behöver sven-

ska civilsamhällesorganisationer såväl information som materiella resurser från EU för att 

kunna påverka. EU i sin tur behöver information från svenska civilsamhällesorganisationer 

för att kunna fatta bättre beslut och för en solidare förankring av besluten.

I vår analys kommer vi att se efter hur informanterna upplever att strukturen inom det 

informella nätverket mellan EU och det svenska civilsamhället fungerar, samt huruvida 

den tillåter påverkan, det vill säga om strukturen upplevs vara horisontell eller hierarkisk. 

Vi kommer också att titta efter om det ömsesidiga beroendet är symmetriskt eller asym-

metriskt.

3.4.2 Kommunikation

I policynätverk interagerar aktörer genom förhandlingar (Sørensen och Torfing 2005; Hert-

ting 2003: 41-42). Här ser vi begreppet förhandling som en typ av interaktion mellan olika 

aktörer. Det är denna interaktion som är avgörande för svenska civilsamhällesorganisatio-

ners policypåverkan inom EU:s utvecklingsarbete. Enligt Sørensen och Torfing består denna 

interaktion av maktkamper (Sørensen och Torfing 2005). Då det uppstår en maktkamp tolkar 

vi det som att interaktionen inte behöver leda till konsensus. Samarbetet garanterar alltså 

inte att enskilda aktörer kan få igenom egna beslut eller prioriteringar. Åström och Gran-

berg lyfter vikten av kommunikation. En viktig aspekt här är huruvida kommunikationen är 

enkelriktad eller dubbelriktad (Åström och Granberg 2009: 164). Om kommunikationen är 

enkelriktad handlar det om att EU informerar berörda aktörer om redan fattade beslut. Om 

kommunikationen istället är dubbelriktad förs en samtalsorienterad dialog mellan EU och 

svenska civilsamhällesorganisationer. Det handlar om inflytande, det vill säga vilka de rele-

vanta beslutsfattarna är. Åström och Granberg ställer sig följande fråga: Hur ser relationen 

ut mellan inflödet från deltagarna och det faktiska utfallet i termer av beslut, policies och 

planer? (Åström och Granberg 2009: 164). Genom en dubbelriktad dialog finns således en 

påverkansmöjlighet, då inflödet från deltagarna används i praktiken.

Vid analys av intervjumaterialet kommer vi att titta på informanternas syn på kommuni-

kationen med EU, om den upplevs som enkel- eller dubbelriktad. Om kommunikationen är 

dubbelriktad menar vi att båda parter kan utöva påverkan och att det finns en ömsesidig 

dialog.
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3.4.3 Makt över dagordningen

Som en del av kommunikationen mellan EU och civilsamhället tittar vi på huruvida svenska 

civilsamhällesorganisationer inkluderas eller exkluderas i policyarbetet, det vill säga om 

det informella nätverket där EU och svenska civilsamhället ingår är öppet för deltagande 

eller om det begränsas till vissa aktörer. Om civilsamhället inkluderas finns en påverkans-

möjlighet (Åström och Granberg 2009: 164-165). Som vi beskrev i avsnittet om påver-

kansmöjlighet (4.1) kan aktörer exkluderas från beslutsfattande genom att utrymmet för 

en viss fråga begränsas, i vårt fall en policy. Det innebär att vissa typer av frågor aldrig 

når stadiet av beslutsfattande. Helga Leitner menar att EU stödjer men också använder 

nätverk för att främja sin egen politik genom att begränsa och övervaka nätverkens mål, 

agendor och geografiska räckvidd (Leitner 2004: 251). Det gynnar en viss typ av värde-

ringar och åsikter på bekostnad av och till fördel för vissa grupper (Bachrachs och Baratz 

1962, 1963). Här har vi tagit avstamp i avsnittet om påverkansmöjlighet. Att kunna påverka 

vilka frågor som finns uppe till diskussion handlar om att ha makt över dagordningen. Vi 

anser att makt över dagordningen är en del av kommunikation, men då det utgör en stor 

del av påverkansmöjligheterna, väljer vi att ha det som en egen analyskategori. I analysen 

av empirin kommer vi att utifrån Bachrach och Baratz teori om dagordningsmakt (1962) 

titta på huruvida informanterna anser sig kunna påverka och lyfta sina specifika frågor på 

den politiska dagordningen. Vi kommer även att titta efter om de upplever att deras arbete 

begränsas av EU. Begränsningar kan exempelvis vara korta deadlines, att undanhålla ma-

terial av allmänt intresse och inte ha tillräckligt med tid (Haugaard 2002: 26).

4. Bakgrund

Många aktörer styr och påverkar EU:s utvecklingsarbete, varför det kan vara svårt att se 

vilka påverkansmöjligheter varje enskild aktör har. För att kunna genomföra en analys av 

svenska civilsamhällesorganisationers påverkansmöjlighet gentemot EU:s utvecklingsar-

bete krävs det därför att vi först förstår hur EU:s utvecklingsarbete fungerar. I detta kapi-

tel görs en kort presentation av EU:s utvecklingsarbete, samt en beskrivning av var, när 

och hur civilsamhällesorganisationer har en möjlighet att kunna påverka policyprocessen. 

Dessutom presenteras de civilsamhällesorganisationer vi har intervjuat.

4.1 Om EU som utvecklingsaktör

Unionens och medlemsstaternas utvecklingspolitik är tänkta att komplettera varandra. I 

European Consensus on Development (European Parliament, Council, Commission 2006) 

framlades att mervärdet av unionens politik bygger på: EU:s globala närvaro, dess ex-

pertis i fråga om genomförandet av stödet, dess roll för att främja en konsekvent politik 

och tillämpning av bästa metoder samt för att underlätta samordning och harmonisering, 

stödet till demokrati, mänskliga rättigheter, gott styre och respekt för internationell rätt 

samt främjandet av det civila samhällets deltagande och solidariteten mellan Nord och 

Syd (European Parliament, Council, Commission 2006). 
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Utvecklingsarbetet inriktar sig på två områden: mänskliga rättigheter och demokrati samt 

inkluderande och hållbar tillväxt för mänsklig utveckling (European Commission 2012: a). 

Fokus ligger på länder som är i störst behov av externt stöd då EU:s viktigaste utvecklings-

politiska mål är att minska och så småningom utrota fattigdom (European Commission 

2012: d).

Kritik som har framförts mot EU:s utvecklingsarbete rör exempelvis samstämmighets-

politiken. Eftersom EU har en komplex beslutsstruktur kan politiken bli inkonsekvent, då 

exempelvis två politikområden kan krocka och slå ut varandra. Detta kan påverka fattig-

domsbekämpningen (CONCORD Sverige 2012: b). Eftersom det kan vara komplicerat kom-

mer vi här kort förklara hur beslutsfattande kan gå till.

EU kanaliserar över hälften av världens bistånd och har därmed en stor inverkan på 

många utvecklingsländer (EU-upplysningen 2012: a). Ungefär en femtedel av EU:s totala 

biståndsmedel förvaltas av kommissionen (Europeiska kommussionens representation i 

Finland 2008). Kommissionen är världens fjärde största biståndsgivare (de Toma n.d: 7). 

Tillsammans med de enskilda medlemsländernas bilaterala bistånd kanaliserar EU mer 

än hälften av världens bistånd och har därmed stor potential att påverka omvärlden i en 

positiv riktning (The European Consensus on Development 2006).

Att lyckas påverka EU:s policy kan alltså innebära ett enormt genomslag för den aktuella 

frågan. Eftersom utvecklingspolitiken är en så kallad “shared competence” mellan EU och 

medlemsländerna, finns det olika kanaler för civilsamhällesorganisationer att påverka EU 

på policynivå (de Toma n.d: 6). Exempelvis kan svenska civilsamhällesorganisationer för-

söka påverka ministerrådet via Sveriges regering, EU-parlamentariker eller kommissionen.

Civilsamhället kan påverka EU:s lagstiftning (såsom förordningar, direktiv eller beslut), 

rådsslutsatser och policydokument (de Toma n.d: 19). Utanför huvudstadsnivå kan civilsam-

hällesorganisationer i samarbete med partners i det aktuella landet, utöva viss påverkan vid 

utformandet av landstrategier (de Toma n.d: 20). Beroende på vad civilsamhällesorganisa-

tionen vill påverka finns olika tillvägagångssätt och kanaler (de Toma n.d: 19).

EU:s lagar stiftas ofta genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet då kommissionen 

vanligtvis lägger fram ett förslag. Detta förslag måste sedan godkännas av Europapar-

lamentet tillsammans med ministerrådet, vilket består av medlemsländernas regeringar 

(Europeiska unionen 2012). Beslut kan också fattas genom det särskilda lagstiftningsför-

farandet, vilket ter sig olika beroende på vilket beslutsområde det gäller (EU-upplysningen 

2012: b).

Processen för att fatta ett beslut sker genom olika steg. Kommissionen lägger fram ett 

förslag och sätter agendan för rådsarbetsgrupperna som är de första att diskutera försla-

get på medlemsstatssidan. I rådsarbetsgrupperna sitter tjänstemän från respektive med-

lemsland och för sitt lands talan i den aktuella frågan. Detta är medlemsländernas första 

tillfälle att reagera på kommissionens förslag. Då frågan är utlöst eller om diskussioner 

inte kommer längre går frågan vidare till COREPER. I COREPER sitter respektive lands Brys-

selambassadör. Samtidigt behandlar EU-parlamentet förslaget. EU-parlamentet identi-
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fierar en kommitté som ska producera en rapport. Under produceringen av rapporten kan 

kommissionen inbjudas att försvara sitt förslag inför kommittén. Då rapporten har accep-

terats av kommittén går den vidare till kammaren där röstning sker med kvalificerad ma-

joritet. Efter att EU-parlamentet har röstat om förslaget kan ministerrådet antingen anta 

beslutet eller förkasta det. Vid en förkastning antar ministerrådet en så kallad gemensam 

ståndpunkt, vilken kommuniceras till EU-parlamentet och går efter behandling till en an-

dra läsning om EU-parlamentet inte accepterar ministerrådets gemensamma ståndpunkt 

(de Toma n.d: 22-23).

Det är kommissionen som utfärdar policydokument, exempelvis grönböcker, arbetsdo-

kument, riktlinjer till EU-delegationerna eller tematiska kommunikationer (de Toma n.d: 

19). Kommissionen måste vara oberoende av nationella intressen och den övergripande 

rollen är att främja EU:s generella intressen (Danska Ordförandeskapet 2012: a). Kommis-

sionen håller ibland konsultationer där såväl civilsamhället som andra aktörer har möj-

lighet att lämna sina synpunkter på förslag från kommissionen inom en given tidsram 

(European Commission 2012: b).

Det land som innehar det roterande ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd får till 

viss del chans att påverka EU:s agenda och ge impulser till EU (Danska Ordförandeskapet 

2012: b). Ett annat sätt att utöva påverkansarbete kan därför vara att försöka influera det 

aktuella ordförandeskapet vilket kan underlättas om det är det egna landet som innehar 

ordförandeskapet (MR-fonden 2012: b).

Genomförandekommittéer ska genomföra biståndspolitiken och fatta beslut på en mer 

detaljerad nivå. Dessa har en ordförande från kommissionen och representanter från med-

lemsländerna. Det är kommissionen som framlägger förslag på beslut. Genom kommit-

téerna kan medlemsländerna få ett visst inflytande över kommissionens beslut samtidigt 

som kommissionen kan få viktig kunskap från medlemsländerna (CONCORD Sverige 2008). 

EuropeAid, som ligger under kommissionen, genomför EU:s bistånd (Europeiska kommis-

sionens representation i Finland 2008). Detta sker exempelvis genom projekt, budgetstöd 

eller stöd till sektorer. Stödet kan kanaliseras genom den offentliga sektorn, den privata 

sektorn eller det civila samhället (European Commission 2012: c).

4.2 Hur kan civilsamhället påverka?

Det finns flera kanaler för civilsamhällesorganisationer att utöva påverkan på EU:s utveck-

lingsarbete. Vilket sätt och vilken institution påverkan bör riktas mot beror delvis på vilket 

stadium ett beslut befinner sig i (de Toma n.d: 22).

På ett allra första stadium (pre-proposal stage) gäller det att först få information om 

vilka beslut som finns i kommissionens “pipeline” och därefter vilket direktorat och vilka 

tjänstemän som ansvarar samt om en expertgrupp kommer sättas upp eller om de kommer 

att använda sig av en existerande expertgrupp. Expertgrupperna är öppna för civilsamhäl-

lesorganisationer och andra aktörer som uppfattas som experter som kan hjälpa till att 

utveckla EU:s förslag. På detta stadium är det också strategiskt att bygga allianser med 
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likasinnade organisationer och att nätverka med etablerade civilsamhällesorganisations-

nätverk i Bryssel (de Toma n.d: 22). Kommissionen är den drivande kraften i EU och det 

främsta verkställande organet (de Toma n.d: 13).

Sedan under förslagsstadiet är det viktigt att försöka påverka de tjänstemän från kom-

missionen som är ansvariga för utarbetandet av ett dokument. Bond rekommenderar att 

en organisation bör försäkra sig om att inte vara en ensam röst hos kommissionen utan 

arbetet bör ske exempelvis genom formella nätverk (de Toma n.d: 22).

Under den första läsningen är det aktuellt att vända sig till ministerrådet och EU-parla-

mentet för påverkan. Båda dessa tar ställning till förslaget (de Toma n.d: 22). Att påverka 

ministerrådet innebär att påverka den svenska regeringens ståndpunkter (de Toma n.d: 

10). För att hålla sig à jour med diskussionerna kan civilsamhället få information från antin-

gen regeringen eller Brysselrepresentationen. I EU-parlamentet kan förslag på ändringar 

i rapporten lämnas av NGOs. Under den första läsningen finns flera olika kontaktpunk-

ter inom EU-parlamentet såsom den föredragande, den skuggföredragande, de politi-

ska gruppernas samordnare, tjänstemän på sekretariatet och förslagsföredraganden (de 

Toma n.d: 22-23).   

Sammanfattningsvis kan sägas att det kan vara en snårskog att påverka EU på poli-

cynivå. Det gäller att veta vad man vill påverka och därpå hur man ska gå tillväga, vilken 

del av EU man ska kontakta och var i processen man ska komma in (de Toma n.d: 18-19). 

För att kunna påverka är det bland annat viktigt att komma in i ett tidigt stadium, att ha 

tydliga mål, att förstå den större EU-kontexten, att förstå vilket stadium ett beslut befinner 

sig i, att försöka etablera sin organisation som en “expert” samt relations- och nätverks-

byggande med nyckelkontakter (de Toma n.d: 23). Det krävs alltså mycket resurser för att 

bedriva påverkansarbete gentemot EU. Som vi har sett betonar EU i flertalet dokument 

vikten av att det civila samhället ska få delta i utvecklingsarbetet, såväl på policynivå som 

i genomförandet. Därför är det viktigt att ta reda på om EU skapar utrymme för civila sam-

hället utifrån det civila samhällets egna upplevelser.

analys

Kapitlet innehåller en analys av det empiriska materialet och är indelat i tre analysavsnitt 

utifrån det teoretiska ramverkets analyskategorier struktur, kommunikation och makt över 

dagordningen. Under analysen av intervjuerna har vi utgått från det teoretiska ramverket 

för att förstå innehållet i intervjuerna. Då några informanter velat vara anonyma har vi valt 

att inte redovisa vilka personer som deltagit i intervjuerna. Däremot finns en fullständig li-

sta av de civilsamhällesorganisationer som vi pratat med (se Bilaga). Dessutom kommer vi i 

analyskapitlet inte att skriva ut vilken organisation som har sagt vilket citat. Emellertid sär-

skiljs CONCORD Sverige från övriga civilsamhällesorganisationer genom sin funktion som 

paraplyorganisation och organisationen citeras därför i den empiriska delen av studien.
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5.1 Struktur

Följande avsnitt fokuserar på informanternas upplevelser av EU:s struktur. Vi kommer att 

titta på huruvida EU skapar utrymme för andra aktörer i nätverket att ha möjlighet till på-

verkan i policyskapandet.

Två övergripande synsätt har framkommit under intervjuerna där det ena säger att EU:s 

struktur är komplex och svåråtkomlig medan det andra har en mer positiv syn på struktu-

ren och säger att det utifrån förutsättningarna fungerar ganska bra. EU har blivit bättre på 

att involvera det civila samhället på senare år, menar en av våra informanter. Varje enskild 

intressent, såväl civila, offentliga, som privata, vill ha så mycket utrymme som möjligt. 

En av informanterna uttrycker att: ”Om man sätter det i perspektiv och ser till hur många 

intressen som finns att lyssna på, så tycker jag personligen att det finns en väldigt stor öp-

penhet. Bara att de tar emot oss är en väldigt stor grej”. En annan informant träffade på en 

given dag sex av sju tillfrågade EU-parlamentariker i Bryssel. Han upplevde att det finns 

mycket större möjlighet att ”komma in och föra talan” än vad han hade föreställt sig. Även 

informanten på CONCORD Sverige säger sig se en positiv utveckling då EU i ökad utsträck-

ning verkar se ett behov av att involvera civilsamhället utifrån ett effektivitetsperspektiv 

(CONCORD Sverige 2012: d). Utifrån detta synsätt fungerar det informella nätverket och 

har i likhet med Herttings (2003) och Sørensen och Torfings (2005) definitioner av poli-

cynätverk en horisontell struktur.

Trots positiva röster kring EU:s struktur var det fler som såg strukturen som komplex. 

Samtliga informanter anser att det är svårt att arbeta gentemot EU då de menar att EU är 

för byråkratisk, tungrodd och komplicerad. ”Det känns (…) väldigt byråkratiskt, som att de 

sitter bakom en mur”. En annan informant säger att: ”De är överbyråkrater och krånglar till 

det”. EU som biståndsaktör beskrivs som oöverskådlig och svår att ta sig in i. En informant 

beskriver den frustration han kände efter en studieresa till Bryssel: 

– Det man känner är jösses! Vad är det här för människor? Är de galna? De är små tek-

niker, totalt insnöade 

– i något regelsystem och det ska bedömas hit och dit som om det vore ett laborato-

rium. Det handlar inte 

– om samhällsbygge och samhällsutveckling, de har en helt annan inställning. 

Ytterligare en informant ser en problematik i att EU:s utvecklingsarbete är för tekniskt 

och menar att man därför inte alltid kan leverera sina synpunkter: ”Man hinner inte sätta 

sig in i allt”. En informant anser att EU:s nuvarande struktur ligger bakom ”de problem vi 

ser”. Som exempel lyfter han samstämmigheten i EU:s utvecklingsarbete. ”Å ena sidan 

ger man mycket katastrofbistånd till Västsahara, men samtidigt stöttar man Marocko och 

deras ockupation av Västsahara”. Detta är också ett exempel på då olika politikområden 

och intressen kan krocka och slå ut varandra. Samma informant lyfter vikten av ett inter-

nationellt samarbete, särskilt på grund av de gränsöverskridande utmaningar som vi står 
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inför, men anser ändå att EU ”bör skrotas” för ett nytt samarbete. Eftersom de flesta av 

informanterna ändå såg EU:s struktur som svår så går det att, utifrån Rhodes och Marsh 

(1992) teori om hierarkiska nätverk, se att det informella nätverket där EU och de svenska 

civilsamhällesorganisationerna ingår snarare är hierarkiskt än horisontellt.

Flera informanter nämner att det är svårt att veta var man ska vända sig: ”Ju mer man 

får veta om EU desto mer komplicerat är det”. En annan informant anser: ”Det är inte lätt 

att hitta rätt, vare sig information eller rätt person att kontakta”. Ytterligare en informant 

säger att: ”Jag tycker inte det är lätt att hitta vare sig namn, mailadress eller telefonnum-

mer till rätt personer”. Som system är EU inte tillgängligt, menar flera informanter. En in-

formant hänvisar till sin organisation som varit med länge: ”Vi är ganska vana att hitta i 

denna snåriga djungel. Om vi inte tycker det är lätt så är det för andra förmodligen väldigt 

svårt”. Det var endast en av våra informanter som uttryckte att de visste hur de skulle gå 

tillväga för att ta kontakt med EU. Dock hade de ingen nuvarande direktkontakt med EU. 

Övriga informanter uttryckte att kommissionen är svår att nå. Däremot var det många som 

tyckte att det är lättare att nå EU-parlamentarikerna. Informanten på CONCORD Sverige 

anser däremot att det är relativt lätt att nå personer på kommissionen och jämför det med 

hur det är i Sverige, att ”de är mer eller mindre tillgängliga”. Dock anser informanten att 

UD-tjänstemän är mer tillgängliga än tjänstemännen på kommissionen (CONCORD Sverige 

2012: d). Detta är dock utifrån CONCORD Sveriges perspektiv, varför det kan vara annor-

lunda för en enskild svensk civilsamhällesorganisation. Majoriteten av organisationerna 

upplevde att de inte har kanalerna att nå fram och att de därför behöver gå via Bryssel-

representationen eller formella nätverk, såsom CONCORD Sverige. En informant nämnde 

att han inte kan se hur EU ska kunna administrera så att varje enskild organisation kan 

framföra sina synpunkter: ”Det skulle antagligen bli jättesvårt att sammanställa”. Här ser 

vi exempel på att strukturen inte tillåter påverkan, då civilsamhällesorganisationerna inte 

vet var de ska vända sig för att ta kontakt med EU. Samtidigt finns det en förståelse för 

varför det ser ut som det gör. Att EU misslyckas med att involvera det civila samhället 

förklarar en informant med att ”verkligheten kommer i vägen” och menar att EU har goda 

ambitioner men att tidbrist och en begränsad budget gör att man glömmer eller tvingas 

bortprioritera det civila samhället. Hon ser samma problematik i sin egen vardag där hon 

har ”alla intentioner i världen att göra det bästa av arbetet”. Hon hinner dock inte genom-

föra allt hon hade velat, då annat dyker upp.

Många av våra informanter anser dock att EU inte gör tillräckligt för att enskilda organi-

sationer ska kunna framföra sina synpunkter i Bryssel. Exempelvis säger informanten på 

CONCORD Sverige att: ”Ibland tenderar vi att hamna rätt tätt inpå beslut som ska tas och 

utkast som ska förhandlas (…) För att ta tillvara på vår kunskap så bör man arbeta mer 

långsiktigt och strategiskt så att vi kan komma in i beslutsprocessen tidigare” (CONCORD 

Sverige 2012: d). Här handlar det utifrån Sørensen och Torfings (2005) nätverksteori om 

att EU inte tar tillvara på den kunskap som civilsamhället besitter. En informant unders-

tryker detta och menar att det skulle vara mer tidseffektivt och finansiellt effektivt om EU 
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hade som rutin att i vissa fall ta in information från och konsultera det civila samhället 

och använda dess expertis och kunskaper, ”det blir mer effektivt spenderade bistånds-

pengar”. En informant uttrycker det som att civilsamhället ofta arbetar med att få tag på 

EU när civilsamhället inte behövs. Samtidigt spenderar EU tid och pengar på att lyssna 

på civilsamhället när de inte behövs. Det är bortkastade pengar, menar informanten. 

Båda parter skulle således vinna på om EU istället konsulterade civilsamhället vid be-

hov. Informanten menar att det vore mer kostnadseffektivt för civilsamhället, som har 

mindre resurser, att EU tar initiativ till kontakt snarare än det motsatta ”som det är lite 

oftare”.  En annan informant anser att det är viktigt att EU konsulterar civilsamhället då 

hon anser att civilsamhället besitter kunskap som EU kanske inte alltid har, då civilsam-

hället arbetar på ett annat sätt än vad EU gör. Enligt van Waarden (1992) kan kvaliteten 

på fattade politiska beslut på så sätt öka. Utifrån Herttings (2003) och Sørensen och 

Torfings (2005) nätverksteorier visar detta på att kunskapsutbytet är asymmetriskt då 

det framförallt är civilsamhället som tar initiativ till kontakt. Därmed är det ett asym-

metriskt beroende.

Flera informanter lyfter vikten av att knyta kontakter för att kunna påverka och menar 

att det leder till ett mer effektivt bemötande: ”Man måste fjäska”. Då blir de tillgängliga, 

ger snabbare svar och man får ett gott bemötande. ”Så länge man hittar rätt person så är 

det inte omöjligt”. En informant säger att de brukar: ”Utnyttja sina kontakter ganska friskt 

(…) Lite sorgligt. Men det är så EU fungerar just nu, det är väldigt personligt”. Detta visar 

på att en väletablerad organisation med längre erfarenhet av att arbeta med utvecklings-

frågor inom EU-kontexten har fler kontakter än en mindre eller nystartad organisation. 

Många informanter anser att strukturen bör förenklas, särskilt för mindre organisationer. 

En mindre organisation ”[vi] försvinner som en droppe i havet”. Utifrån Herttings (2003) 

och Sørensen och Torfings (2005) teorier om beroende inom policynätverk går det att se 

att det är ett asymmetriskt beroende, då civilsamhället är beroende av kontakter för att 

kunna påverka. En informant uttrycker det som att det är ”kontakter som vi råkar ha”. 

Ibland är det således tillfälligheterna som gör kontakterna. Som exempel lyfter hon hur 

svenska civilsamhällesorganisationer påverkade den agenda som Sverige skulle sätta 

som ordförandeland: ”Vi försökte angripa detta från olika håll: genom nätverk, UD, sven-

ska parlamentariker (…) för att lyfta frågor till dagordningen”. På så sätt byggdes även ett 

kontaktnät upp.

På grund av EU:s komplexa struktur och det informella nätverkets hierarkiska karak-

tär, menar samtliga informanter att det är lättare att ta kontakt med och kommunicera 

med EU och därmed påverka EU:s utvecklingsarbete genom att arbeta i formella nät-

verk, såsom CONCORD Sverige. Informanten på CONCORD Sverige är inne på samma 

spår och menar att svenska civilsamhällesorganisationer behöver ingå i formella nät-

verk som bevakar utvecklingspolitiken eftersom organisationerna ofta inte har en lika 

löpande kontakt med den europeiska nivån (CONCORD Sverige 2012: d). En informant 

påpekar att många olika aktörer konsulteras i fråga om riktningen på EU:s utvecklings-
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arbete. Här blir det civila samhället en liten röst, varför en informant anser att det är 

lättare att arbeta genom formella nätverk. Som enskild organisation är det svårt att nå 

fram: ”Vi är starkare tillsammans”. De flesta informanter lyfte att det blir mer kraftfullt 

att arbeta via formella nätverk: ”Om det blir något genomslag (…) så blir det större om 

CONCORD säger det än vår lilla organisation på egen hand”. Eftersom vår urvalsgrupp 

är CONCORD Sverige blir det naturligt att många informanter hänvisar till just dem. Dock 

arbetar några av våra informanter med påverkansarbete även genom andra formella nät-

verk, såsom EPLO, European Fairtrade Association och OIDHACO. Det är ett arbetssätt 

som genomsyrar samtliga organisationer: ”Vi försöker utnyttja de nätverk vi är med i 

(…) De nätverk som är på plats har väldigt goda ingångar.” En informant menar att en 

enskild liten civilsamhällesorganisation inte alls kan påverka EU:s utvecklingsarbete: 

”Rent konkret måste man vara en stor civilsamhällesorganisation med mycket inflytande 

för att reellt kunna påverka. Där är det inte många svenska civilsamhällesorganisationer 

som platsar”. Informanten på CONCORD Sverige anser att det finns ett stort behov för 

svenska civilsamhällesorganisationer att ingå i ett formellt nätverk som har en samord-

nande roll, kan genomföra analys, tolka och bevaka beslut och beslutsprocessen, dels 

på grund av frågornas komplexitet, men även baserat på mervärdet av att agera tillsam-

mans, ”vilket ofta ger plattformar dess existensberättigande”. Informanten anser inte 

att man måste arbeta i formella nätverk men ser flera fördelar med nätverksstyrning 

(CONCORD Sverige 2012: d). Han understryker att även de på CONCORD Sverige, som 

ingår i ett större formellt nätverk med CONCORD Europa, vinner på nätverksstyrning 

då de exempelvis använder sig av CONCORD Europas expertis (CONCORD Sverige 2012: 

d). Dock säger informanten att det ofta är svårt att få en konkret uppfattning om vilken 

påverkan ett formellt nätverk som CONCORD Sverige verkligen har gentemot EU.

   

 – Flera gånger har vi sett konkreta effekter av vårt arbete i beslut som tagits och känt 

att vi har lyckats 

– påverka. Andra gånger, är det svårt att få en konkret uppfattning om hur mycket 

man påverkat (…) I 

– samband med vissa beslutsprocesser har vi lagt ner mycket arbete och tycker att vi 

får ett begränsat 

– genomslag (CONCORD Sverige 2012: d).

Även de organisationer vi pratat med ser många fördelar i att arbeta i formella nätverk. 

Av våra informanter ses CONCORD Sverige som en viktig resurs. För att påverka EU:s 

utvecklingspolitik krävs mycket tid och resurser, något många organisationer saknar. 

”Att jag finns som policysamordnare är ju till för medlemmarna. (…) Det syftar bland 

annat till att göra det mer kostnadseffektivt för medlemmarna, säger informanten på 

CONCORD Sverige” (CONCORD Sverige 2012: d). En informant berättar som ett exempel 

hur han som nyanställd på organisationen saknade förkunskaper om hur man admini-
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strerar EU-projekt. Då fick han vägledning och stöd av CONCORD Sverige och sparade 

således tid och pengar. Utan denna hjälp hade han fått administrera EU-projekt på egen 

hand. ”Eftersom det är så tungrott och svårgreppat (…) tror jag många tänker (…) vad bra 

att CONCORD Sverige verkar ha koll på det där, låt dem hantera det”. Många informan-

ter vinner mycket på att påverka genom formella nätverk just på grund av begränsade 

resurser. Det är ett återkommande problem bland våra informanter som upplever att 

det är tidskrävande och dyrt att arbeta gentemot EU. ”Det är ju biståndspengar som går 

till det”, säger en informant. En annan informant menar att det är både värdefullt och 

görbart att arbeta med påverkansarbete, men ”för oss är utmaningen hur vi finansierar 

den verksamheten och arbetstiden”. En annan informant säger: ”Jag tackar vår lyckliga 

stjärna att CONCORD finns och kan det här, för det här skulle vi inte ensamma kunna 

klara av, vi har inte folk till det”. En tredje informant är inne på samma spår och ser nät-

verksstyrning som ett bra arbetssätt: ”Att hålla kanalerna upparbetade och att göra det 

övervaknings- och uppföljningsarbete som CONCORD gör i den här ganska stora, strida 

strömmen av olika informationer och beslut. Det skulle vi inte klara själva”. Genom att 

arbeta i formella nätverk effektiviseras således organisationens arbete då mindre eko-

nomiska medel och personalresurser läggs på påverkansarbete. Detta är särskilt viktigt 

för mindre organisationer. En informant som arbetar på en liten organisation med gan-

ska små resurser och specifika uppdrag förklarar att lobbyfrågorna inte prioriteras på 

grund av tidsbrist. En annan informant säger: ”Vårt problem är att vi inte har tillräckligt 

med pengar. Att påverka kostar pengar. Att åka till Bryssel kostar pengar”. Informanten 

förklarar att de arbetar strategiskt via formella nätverk för att påverka på ett billigt och 

tidseffektivt sätt.

En informant ställer sig dock tveksam till nätverksstyrning. ”CONCORD är en tapper sam-

ling människor som kämpar och gör så gott de bara kan”. Hon är kritisk till om det går att 

påverka via formella nätverk och ”kan inte se en direkt koppling mellan det CONCORD och 

Bryssel gör och att det blir någon större förändring”. Ett annat problem som vissa ser är att 

det inom det formella nätverket inte finns mycket tid för varje enskild organisation och att 

man därför inte får fram sina synpunkter. Dock påpekar en informant att risken är större 

att man inte får fram sina synpunkter om man arbetar direkt gentemot EU. Dessutom är 

CONCORD Sveriges medlemsorganisationer överens om själva biståndsfilosofin, menar en 

annan informant. Det kan finnas olika fokus ”men i grund och botten har vi samma instäl-

lning (…) Jag tror att vi inser att vi kompletterar varandra”. En mångfald av organisationer 

som enas kring en ståndpunkt kan ge stor effekt, menar informanten på CONCORD Sverige 

(CONCORD Sverige 2012: d).

Utifrån ovan analys framkommer det att det informella nätverkets struktur upplevs som 

hierarkiskt snarare än horisontellt, vilket innebär att nätverket inte fungerar fullt ut, uti-

från Herttings (2003) nätverksteori. Därmed är inte nätverksidealet uppfyllt. Även om nät-

verksstyrning enligt Herttings idealtyp inte fungerar fullt ut är alla informanter överens om 

att arbete genom formella nätverk är ett bättre alternativ än att arbeta ensam.
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5.2 Kommunikation

I detta avsnitt kommer vi att se på informanternas syn på kommunikationen med EU, om 

den är enkel- eller dubbelriktad. I enlighet med Åström och Granberg (2009) kommer vi här 

att se huruvida en samtalsorienterad dialog förs mellan aktörerna.

Den ena sidan av den dubbelriktade kommunikationen utgörs av att EU ska kommuni-

cera med civilsamhället. En informant känner sig inte inkluderad i EU:s utvecklingsarbete 

då det enligt henne tas fram och formuleras nästintill utan civilsamhällets vetskap. Detta 

med vissa undantag, men informanten menar att det då blir någon sorts form av kvasi-

deltagande eller kvasidemokrati. Därmed menar informanten att även då civilsamhället 

får möjlighet att tycka till händer det inget därefter. Samma informant säger sig ändock 

se positivt på EU:s ambitioner att involvera civilsamhället men ställer sig frågande då det 

kommer till praktiken, det vill säga om det civila samhället verkligen får utrymme och lys-

snas på. Informanten tar ett exempel på en paneldiskussion i Bryssel som handlade om ci-

vilsamhällets syn på EU:s utvecklingspolitik. Under denna diskussion ställde representan-

ter från civilsamhället specifika frågor utan att få några svar. En annan informant lyfter att 

EU har ganska bra riktlinjer som säger att civilsamhället ska involveras men hon upplever 

att man inte alltid följer de regler man har. Hon menar att civilsamhället ibland glöms bort 

och anser att EU bör jobba mer aktivt med att involvera civilsamhället.

En annan informant beskriver kommunikationen med EU, i detta fall kommissionen, som 

att ”det känns lite som att prata med en vägg”. Informanten lyfter dialogmöten mellan EU 

och det civila samhället och menar att det snarare rört sig om informationsmöten än kom-

munikationsmöten. Här finns utifrån Åström och Granberg (2009) exempel på då kommu-

nikationen upplevs som enkelriktad och endast kommer från civilsamhällets håll. Det är 

ett övergripande synsätt bland informanterna, att kommunikationen gentemot EU snarare 

är enkelriktad än dubbelriktad. EU upplevs istället ha ägnat sig åt att informera det civila 

samhället om sitt arbete. Enligt Åström och Granberg (2009) bör det vara en interaktiv 

kommunikation och dubbelriktad dialog för att det ska finnas en påverkansmöjlighet. Så-

ledes finns det utifrån detta synsätt en begränsad påverkansmöjlighet för dessa civilsam-

hällesorganisationer i EU.

En informant säger att då hennes organisation tar kontakt med kommissionen sker det 

främst brevledes tillsammans med andra organisationer i Europa. Responsen blir ofta 

ganska intetsägande. Från en annan informant fick vi höra att en del direktorat har börjat 

ha någon form av dialog. Dock berättar informanten att då han var i Bryssel på ett dialog-

möte kändes det: ”(…) ganska så mycket som kosmetika. Man kan då bocka av att man haft 

dialogmöte med civilsamhället”. Gällande vad som faktiskt står i EU:s dokument om att 

involvera civilsamhället säger samma informant: ”Det som skrivs är ju inte kosmetika, det 

står där, svart på vitt. Det är i praktiken”. Han ser således en problematik i praktiken och 

inte i det som står i dokument. Informanten på CONCORD Sverige är inne på samma spår 

och menar att man i större utsträckning behöver efterleva vad man uttrycker i dokument 

(CONCORD Sverige 2012: d). En annan informant har haft kontakt med civilsamhällesorga-
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nisationer i Bryssel som arbetar med att ordna dialogmöten mellan EU och civila samhäl-

let, som menar att det inte finns en dubbelriktad dialog mellan de olika parterna. Detta är 

fler exempel som visar på att kommunikationen är enkelriktad och inte dubbelriktad.

För att kommunikationen ska bli mer dubbelriktad önskar en informant att EU skulle bju-

da in till en “hearing” med de organisationer, politiker och rörelser som är engagerade i en 

viss fråga. Då skulle EU också ta tillvara på värdefulla kunskaper då EU ibland motarbetar 

sina egna policys genom bristen i samstämmighet. En annan informant påpekar dock att 

även civilsamhällesorganisationer måste lobba mer gentemot EU för att få ett ökat inflyt-

ande samt att kommunicera ett budskap som visar på resultat. En annan informant sade 

att: ”Det är ett ganska hårt arbete att få rätten att föra fram sina röster och sen för att få 

svar”. För att det ska vara en dubbelriktad kommunikation är det utifrån Åström och Gran-

berg (2009) viktigt att kommunikationen kommer från både EU och det civila samhället.

Således är det utifrån Åström och Granberg (2009) en enkelriktad dialog som förs mel-

lan EU och civilsamhället. Eftersom kommunikationen är enkelriktad och inte dubbelriktad 

är det inte en förhandling som sker och därmed fungerar inte det informella nätverket uti-

från den idealtyp som Hertting (2003) beskriver. Eftersom kommunikationen är enkelrik-

tad kommer civilsamhället inte få igenom sina prioriteringar. Detta kan förklaras utifrån 

Sørensen och Torfing (2005) som anser att kommunikationen består av en maktkamp där 

konsensus inte nödvändigtvis nås. Utifrån ovanstående analys kan civilsamhället således 

sägas dra det kortaste strået.

5.3 Makt över dagordningen

Som vi nämnde i det teoretiska ramverket är en del av kommunikationen mellan EU och 

civilsamhället att se huruvida svenska civilsamhällesorganisationer inkluderas eller ex-

kluderas. Ett sätt att exkludera är att begränsa dagordningen till en viss typ av aktörer 

med särskilda intressen. I detta avsnitt kommer vi att titta på om informanterna anser 

sig kunna lyfta sina intressefrågor till dagordningen samt om de upplever att de be-

gränsas av EU.

Några informanter lyfter att den typen av frågor som just de arbetar med prioriteras 

inom EU. ”(…) därför kommer vi in. Vi får träffa människor som jag hade gissat att vi inte 

hade fått träffa. Men det finns andra sektorer som är mycket svårare”. En informant ut-

trycker noga att deras intressefrågor ”varit rätt högt på EU:s agenda (...) både parlamentet 

och kommissionen säger att det är viktigt för att nå Millenniemålen”. Detta har gjort att de 

haft ett mindre behov av att arbeta med påverkansarbete själva, menar informanten. ”Vi 

ligger i medvind. Det kommer finnas perioder med motvind (...) då får man vara beredd att 

tackla det på något annat sätt. Då kanske vi hamnar i en situation där vi får börja diskutera 

hur vi ska ta tag i det här då våra frågor inte är högt upp på agendan”. En informant menar 

att det handlar om att vissa frågor har högre status än andra och att de därför lyfts högre 

upp på agendan. Han lyfter som ett exempel funktionshinderfrågan och menar att politiker 

blundar för denna fråga då den har låg status. Utifrån Bachrach och Baratz (1962) teori om 
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dagordningsmakt kan vi här se att huruvida en organisation får chansen att kunna påverka 

vad som lyfts på dagordningen till stor del handlar om vilka frågor som är intressanta i den 

politiska sfären. Utifrån detta förstår vi att alla frågor kanske därför inte får komma upp på 

den politiska dagordningen, det handlar lite om att ha “tur” och att ha “rätt” fråga snarare 

än att alla har chansen att få komma in och påverka.

En av våra informanter lyfter handelspolitiken, något hans organisation arbetar med 

att påverka. För att påverka handelspolitiken måste de först påverka svenska aktörer 

som är viktiga i EU:s beslutsprocess, berättar informanten. De har dialogmöten med 

UD, diskussioner med Sida och tjänstemän som förbereder förslagen. Informanten sä-

ger att:

– Ofta känner vi att man inte har hela bilden. Det finns konflikter när det gäller att 

gynna svenskt 

– näringsliv, som är en prioriterad uppgift för Sveriges utrikespolitik (...) Tyvärr ställs 

de rika ländernas 

– intressen först (...) EU prioriterar att stötta de ekonomiska intressena som finns 

kring att exploatera 

– fiskevatten utanför Västsahara och att kunna importera billiga jordbruksprodukter 

från Marocko. (...) 

– Även om det är tydligt att regimen i Marocko är odemokratisk. Där prioriterar EU 

sina egna intressen 

– framför det västsahariska folkets intressen. Dessa intressen är ekonomiska (...) Det 

är inte koherent, man 

– följer inte sina egna beslut. 

Här kan man återigen se att såväl EU som svenska regeringen utifrån Bachrach och Baratz 

(1962) tenderar att sätta en viss typ av frågor först på dagordningen, i detta fall prioriteras 

ekonomiska frågor framför EU:s utvecklingspolitiska mål.

En informant lyfter ett exempel från då det hölls en trialog mellan kommissionen, med-

lemsländerna och EU-parlamentet. Diskussionen skedde helt slutet utan att någon utifrån 

hade koll på vad som pågick: ”Då förlorar vi inflytandet helt kan man säga”. Informan-

ten tror att de hade kunnat få ett ökat inflytande om processen var mer öppen. Om civila 

samhället hade fått tillgång till dokumenten under processen hade de iallafall haft något 

att förhålla sig till, menar informanten. En annan informant anser också att civilsamhäl-

let skulle få ökat inflytande om EU hade bättre framförhållning. Som exempel lyfter hon 

tillfällen då policyn röstats igenom utan att det civila samhället fått möjlighet att ge sina 

synpunkter. I vissa fall tillhandahålls inte material alls eller så tillhandahålls material väl-

digt sent.  Informanten hade önskat en betydligt större öppenhet och flexibilitet och ett 

lärande av goda exempel. Ytterligare en informant säger: “Arbetet pågår väldigt hastigt 

(...) UD ger en limit på två veckor att ge inputs, sen låses det fast. Civilsamhällets möj-
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lighet att påverka blir noll”. Denna begränsning kan komma från UD:s håll eller från EU:s 

håll, säger informanten. Även informanten på CONCORD Sverige upplever att EU bör arbeta 

med bättre framförhållning. Utifrån Bachrach och Baratz (1962) begränsas civilsamhällets 

möjligheter att påverka när EU sätter en kort tidsram. Den begränsade tiden gör det svårt 

för civilsamhällesorganisationer, särskilt mindre organisationer, att hinna sätta sig in i en 

fråga och reagera snabbt. Utan att veta vad som pågår går det inte att påverka vare sig 

dagordningen eller innehållet i ett beslut.

Även inom CONCORD Sverige begränsas organisationernas påverkansmöjlighet. En in-

formant berättar om ett tillfälle då agendan redan var satt av CONCORD Sverige när de 

tillfrågades om de ville aktivera sig: ”Vi tyckte kanske att andra frågor var viktigare än de 

som CONCORD Sverige hade valt. Där är det också lite styrt. De hade valt agendan utifrån 

CONCORD Europa”. Här ser vi ett tydligt exempel på när civilsamhällesorganisationerna 

begränsas utifrån Bachrach och Baratz (1962) teori om dagordningsmakt.

En informant tror att EU har genuina intressen av att involvera civilsamhället men ser 

problem i att de enskilda medlemsländerna har egna intressen: ”Det är ett politiskt spel”. 

Detta politiska spel kan göra att även om EU har ett genuint intresse av att involvera ci-

vilsamhället kan civilsamhället utestängas från påverkan av medlemsländerna. En annan 

informant tror att EU har en god ambition och genuint menar att inkludera civilsamhället 

men ställer sig frågan: ”(…) sen om man genuint agerar utifrån det för att göra det lättare 

för civilsamhället att uttrycka sig, där tycker jag inte man kommit långt”. Hon menar att 

med tanke på att vi haft ett ganska långt EU-samarbete borde man ha kommit längre i den 

här frågan. Utifrån Bachrach och Baratz (1962) kan vi se att det pågår ett politiskt spel 

mellan medlemsländerna och EU, där det kan vara antingen EU eller medlemsländerna 

som hindrar eller begränsar civilsamhället från att lyfta sina frågor på den politiska dag-

ordningen.  

slutsatser

Denna studie har syftat till att besvara frågeställningen: Upplever enskilda svenska ci-

vilsamhällesorganisationer att de har påverkansmöjligheter i EU:s utvecklingsarbete på 

policynivå? Efter att ha intervjuat informanter från civilsamhällesorganisationer drar vi 

slutsatsen att organisationer i urvalsgruppen CONCORD Sverige upplever sig ha en mycket 

begränsad påverkansmöjlighet i EU. Som vi såg i kapitel 5 har civilsamhällesorganisatio-

nerna en mycket begränsad påverkansmöjlighet inom det informella nätverket. Dock har 

vi sett att organisationerna upplever sig ha en större påverkansmöjlighet i EU genom for-

mella nätverk. Trots det har vi sett att civilsamhällesorganisationerna upplever sig ha en 

begränsad påverkansmöjlighet även i det formella nätverket. Detta beror på en rad fak-

torer, vilka inkluderar en komplicerad struktur, en bristande kommunikation och ett litet 

inflytande över den politiska dagordningen. 
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7. Slutdiskussion

Som framgår av slutsatserna finns det flera faktorer som gör att enskilda civilsamhällesor-

ganisationer upplever sig ha en mycket begränsad påverkansmöjlighet i EU. Här följer en 

diskussion kring dessa faktorer.

Civilsamhällesorganisationernas begränsade påverkansmöjlighet beror till viss del på 

EU:s struktur. Under intervjuerna framkom det att informanterna upplever EU:s struktur 

som komplex och svårgreppad. I likhet med Rhodes och Marsh (1992) tror vi att nätverk 

kan vara hierarkiska. Vi anser att det informella nätverket mellan EU och civilsamhället 

är hierarkiskt. På grund av dessa faktorer ser organisationerna nätverksstyrning som ett 

bättre sätt att påverka EU. Vi tror att arbetet genom nätverk i detta fall gör att det hie-

rarkiska kan plana ut och dra mer åt det horisontella hållet då nätverket fungerar som en 

brygga mellan de olika nivåerna. Gapet mellan EU och civilsamhället kan alltså bli mindre 

genom att arbeta genom formella nätverk såsom CONCORD Sverige. Dock har det under 

intervjuerna framkommit att även de formella nätverken inte fungerar optimalt. Det är 

liknande brister i såväl det formella som det informella nätverken, men det framstår ändå 

som att det går att påverka EU mer genom det formella nätverket. Man kan fråga sig om 

nätverksstyrning ses som ett bättre alternativ för att det är det eller för att det i dagsläget 

inte finns något bättre sätt att kunna påverka EU. Under studien har vi sett att det formella 

nätverket lider brister i struktur och kommunikation och skulle behöva förbättras för att 

fungera i enlighet med Herttings (2003) idealtyp av nätverk. 

Under intervjuerna kom det fram att det upplevs som att EU inte tar tillvara på den kuns-

kap som civilsamhället besitter. Det finns därmed ett ojämlikt kunskapsutbyte mellan EU 

och civilsamhället, där civilsamhället är beroende av den kunskap som EU besitter för att 

kunna påverka. Resursberoendet gynnar båda parter om nätverket är symmetriskt, då ut-

bytet av resurser sker mellan båda parter. Vi menar dock att beroendet är asymmetriskt, 

eftersom EU har en mycket större mängd resurser än vad civila samhället har. Därför är EU 

inte lika beroende av ett resursutbyte som det civila samhället är. På så sätt tror vi att det 

finns en risk att EU inte känner ett lika stort behov av resursutbyte och av att involvera 

det civila samhället. Om det civila samhället inte involveras begränsas också deras påver-

kansmöjligheter. Att civila samhället har förhållandevis få resurser gör dem mer beroende 

av EU och minskar deras påverkansmöjlighet.

Den kommunikation som finns mellan EU och civilsamhället upplevs vara enkelriktad 

snarare än dubbelriktad, det vill säga att EU informerar civilsamhället istället för att föra 

en dialog med dem. För att det ska vara en dubbelriktad kommunikation är det viktigt att 

kommunikationen kommer från både EU och det civila samhället. Kommunikationen från 

civilsamhället måste vara både existerande och relevant för att det ska finnas potential 

att skapa en ömsesidig kommunikation. Civilsamhället behöver vara strategiskt med vilka 

frågor som ska lyftas i vilka sammanhang och i vilka skeden. Dessutom behöver EU föra 

mer av en dialog snarare än att endast informera. Den dubbelriktade kommunikationen är 

således ett delat ansvar.
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Utifrån analysen av empirin kan vi se att det verkar handla om tur och att ha “rätt” in-

tresseområde för att en organisations fråga ska hamna på den politiska dagordningen, 

snarare än att frågan kommer upp för att organisationerna har en påverkansmöjlighet. 

Utifrån Bachrach och Baratz (1962) kan det sägas att vissa aktörer tenderar att få igenom 

sina frågor mer än andra. Påverkansmöjligheten kan därmed sägas begränsas till vissa 

aktörer snarare än att vara öppna för deltagande för alla aktörer. Problem som vi har sett 

i empirin har rört exkludering: dels själva möjligheten att påverka dagordningen, dels att 

processerna inte alltid är transparenta och dels att en tidsbegränsning ofta gör det svårt 

för civilsamhället att kunna agera och reagera, trots att möjlighet ges. Denna exkludering 

gör att civilsamhällesorganisationerna har liten eller ingen möjlighet att påverka.

Vårt akademiska bidrag är att vi har pekat på dels att svenska civilsamhällesorganisa-

tioner bör arbeta i formella nätverk för att kunna påverka EU:s utvecklingsarbete, dels att 

de formella nätverken utifrån en idealtypisk definition inte fungerar optimalt och dels vad 

som skulle kunna förbättras för att de formella nätverken ska fungera bättre. Som tidigare 

nämnts har vi i denna studie haft generaliserande ambitioner. Generaliseringen rör vår ur-

valsgrupp, i vilken det slumpmässiga urvalet i en begränsad urvalsgrupp gör det möjligt 

för oss att säga något generellt om de aktörer som ingår i den urvalsgruppen. Således har 

vi utifrån intervjuerna sett att organisationerna upplever sig ha en mycket begränsad på-

verkansmöjlighet då de agerar ensamma, men upplever det som lättare att påverka genom 

formella nätverk. Utifrån det slumpmässiga urvalet har vi fått en representativ grupp uti-

från vilken vi antar att det finns fler medlemmar i CONCORD Sverige som upplever sina på-

verkansmöjligheter gentemot EU på ett liknande sätt. Här är det viktigt att poängtera att 

denna generalisering innefattar de medlemmar som ingår i nätverket CONCORD Sverige 

och således inte de civilsamhällesorganisationer som finns utanför. Studiens resultat bör 

förstås i sitt sammanhang, det vill säga utifrån en svensk kontext gentemot EU.

En metodologisk erfarenhet efter intervjuerna är att ett alternativt tillvägagångssätt 

hade varit att göra ett strategiskt urval istället för ett slumpmässigt urval. Vid ett strate-

giskt urval hade man exempelvis kunnat intervjua ett urval av organisationer som arbetar 

mycket med EU/har stort EU-engagemang. Vi hade kunnat göra vårt urval utifrån CONCORD 

Sveriges bedömningar om vilka av deras medlemsorganisationer som är mest involverade 

i EU-frågor. Om slutsatserna blivit likvärdiga, hade man kunnat anta att även civilsamhäl-

lesorganisationer som arbetar lite med EU-frågor har begränsad påverkansmöjlighet gen-

temot EU:s utvecklingsarbete. Till vår valda metods försvar ville vi inte blanda in CONCORD 

Sverige på ett så tidigt stadium för att vi endast ville ha dem som urvalsgrupp. Genom att 

konsultera CONCORD Sverige hade vi låtit dem göra en värdering, vilket hade baserats på 

deras personliga bedömning snarare än en vetenskapligt förankrad bedömning. För att 

säkerställa att vår studie håller sig till de källkritiska kriterierna valde vi därför att göra ett 

slumpmässigt urval (Esaiasson et al. 2007: kap 15). 

Inför en framtida forskning finns flera intressanta uppslag. Som framgår av våra slutsat-

ser har vi under studiens gång sett att civilsamhällesorganisationerna har en begränsad 
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påverkansmöjlighet. Som vi tidigare nämnt har denna studie inte syftat till att visa hur 

mycket påverkansmöjlighet civilsamhället bör ha. Som vi nämnde i avsnittet om vår defi-

nition av civilsamhället (4.2.1) hörs olika röster om NGOs, där vissa ser NGO-sektorn som 

”världens samvete”.  Detta blir särskilt tydligt då EU som en av världens största bistånds-

givare framhäver civilsamhället som en viktig del av utvecklingsarbetet (se kap 1). Blitt 

(2005) anser dock att NGO-sektorn bör regleras innan de får ökat inflytande, vilket även 

kan vara ett intressant uppslag för framtida forskning. Vidare kan man genomföra samma 

undersökning som den vi har gjort fast med CONCORD Europa, för att se hur det europeis-

ka civilsamhället ser på samma ämne. Man skulle också kunna intervjua EU för att få deras 

syn på civilsamhällets påverkansmöjligheter på EU:s utvecklingsarbete på policynivå. Vi 

ser även en öppning för vidare forskning som berör hur strukturen och kommunikationen 

skulle kunna förbättras för att skapa bättre förutsättningar för påverkansmöjligheter från 

civilsamhället. Vi har även sett att studiens ämne kan vara relevant ur en demokratidis-

kussion, då EU kan använda sig mer av nätverk för att legitimera sin politik. Vi välkomnar 

därför en framtida forskning om nätverk och det svenska civilsamhället i EU ur ett demo-

kratiperspektiv.
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sammanfattning

Föreningen Norden anordnade under åren 1951 – 1967 stipendiatresor till Finland och Dan-

mark. Beskowska skolan i Stockholm var en av dem som deltog i stipendiatresorna. Efter 

resan skrev deltagarna om resan, vad de upplevde, miljö, människor etc. Syftet med fö-

religgande studie är att försöka ta reda på om och hur dessa skolresor stimulerade fo-

sterlandskärlek och befäste nationalidentitet hos eleverna. För att få reda på det har jag 

undersökt och analyserat elevernas uppsatser som var skrivna mellan åren 1951 och 1967. 

I min undersökning har jag använt sex uppsatser, varav två är danmarksresor och fyra är 

finlandsresor.

Utifrån dessa reseskildringar kan man se hur dessa skolresor har befäst elevernas na-

tionalidentitet. I en av uppsatserna kunde man se tecken på nationalkänsla i författarens 

stora intresse för den gemensamma historien. En annan uppsats visade tydligt att det när-

stående danska språket utgör en faktor för samhörighetskänslan med danskar, och precis 

som hos alla andra resenärer finns det medvetenhet om Norden och de nordiska länderna 

som de känner samhörighet med. Resenärerna hittade både likheter och skillnader med de 

andra nordiska länderna. En av författarna reflekterar över Finlands historia och tycker att 

dessa länder, Sverige och Finland, var lyckligt förenade i ett rike, och enligt honom finns 

den djupaste samhörighetskänslan just med Finland. På samma tankebana var en annan 

av författarna som ser många finländare uppväxta med svenska förhållanden och ser sitt 

modersmåls viktiga roll i ett annat land. I Danmarks fall ser resenärerna samhörighet med 

danskarna utifrån språket och i Finlands fall ser finlandsresenärer den gemensamma hi-

storien först och främst, men också det faktum att svenskan är minoritetsspråk och det 

binder ihop dessa länder ytterligare.

Teorin kring nationalidentitet tas upp i form av teorin om den föreställda gemenskapen 

och reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning av Benedict Anderson. Med 

hjälp av centrala begrepp, den föreställda gemenskapen och administrativa pilgrimsfär-

den, belyser jag de viktigaste faktorerna i skapandet av nationalidentitet.

Mitt resultat visar att skolresorna befäste nationalidentiteten hos dessa elever genom 

att göra dem medvetna om sin nationella identitet och skapa känslan av nationaltill-

hörighet.

Nyckelord: Nationalidentitet, Norden, Nationalkänsla, Samhörighet

inledning/bakgrund

Nationalidentitet kan definieras på en mängd olika sätt och den kan vara svårt att defi-

niera. En av definitionerna är att nationalidentitet är en konstruktion av gränser mellan 

grupper av människor som delar språk, historia och traditioner. Ursprung, kultur och med-

borgarskap kan ses som centrala dimensioner av en naturlig och autentisk enhet1. Det 
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som definierar begreppen nationalidentitet och själva begreppet nationalidentitet i sig är 

intressant både ur ett politiskt, sociologiskt och kultursociologiskt perspektiv. Inom po-

litik, främst främlingsfientliga partier, har man flitigt använt begreppet nationalidentitet 

både för att glorifiera och framhäva det egna folkets överlägsenhet och för att göra en di-

stinktion mellan det man känner igen och det som är främmande. Inom kultursociologi har 

man bland annat genom att introducera olika konstformer och kulturella arv försökt göra 

människor mer medvetna om sin nationalidentitet2. Men det är också en del av politiken, 

menar Benedict Anderson3

Den svenska fil.dr. Johan Bager-Sjögren som fick vara med en skolresa i Tyskland vid 

mitten av 1890-talet blev mycket imponerad och tyckte att man skulle införa skolresor 

även i Sverige4. Man började med korta skolresor över en dag och helg. Skolresor används 

som pedagogiskt hjälpmedel, eftersom man lär sig bättre när man ser och upplever själv. 

Kulturplatser som parker och museer, historiska monument men också gruvor och fabri-

ker besöktes i undervisningssyfte. Skolresans huvudsyfte var att repetera de lärdomar 

som man hade fått under läsåret5. Man valde en resa som skulle passa för den aktuella 

kunskapen. Därför behövde båda läraren och eleverna förbereda sig inför resan. Eleverna 

skulle repetera årets lärdomar och läraren skulle ta hand om administrativa frågor som in-

köp av biljetter etc.6 Bager-Sjögren påpekar att framför allt skolresan ”borde kunna spela 

en viktig roll för att väcka och stimulera skolungdomens fosterlandskärlek. Sverige och 

det svenska måste få mer utrymme i skolan om det ska bli möjligt att stärka kärleken till 

landet.”7

Bager-Sjögren skriver:

”Vi måste föra ut våra unga, både från folkskolor och storskolor, både gossar och 

flickor, ut i den svenska naturen, ut bland de svenska folken, där de lefver och 

arbetar i bergslag, på slätter och i de djupa skogarna, vi måste låta dem studera 

svensk historia i de minnesmärken den satt sig från forntidens runstenar, skepps-

sättningar och ättehögar, medeltidens kyrkor, vasahusets borgar och storhetsti-

dens slott ned till det fredliga nutidsarbetets monumenter.”8

Föreningen Norden anordnade gruppresor inom Skandinavien. Eleverna från Sverige reste 

till Danmark och Finland, där de tillbringade ett par veckor. Där fick de resa runt, besöka 

olika städer och fick lära känna naturen och kulturen genom att besöka kulturplatser som 

kyrkor och museer. De fick ta del av skollivet i det landet de besökte, och i vissa fall fick de 

bo hos en familj. Efter resan, när eleverna kom hem till Sverige, fick de skriva berättelser 

om sina resor. Det viktigaste i dessa reseberättelser skulle vara de personliga intrycken 

och omdömena. Det är dessa reseberättelser som ligger till grund för mitt analytiska ar-

bete.
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syfte/frågeställning

Mitt syfte med denna uppsats är att se om och i så fall hur skolresor befäster nationali-

dentitet. Jag kommer att undersöka ett antal elevuppsatser från Beskowska skolan och 

försöka ta reda på om resor verkligen kan stimulera fosterlandskärlek som Bager-Sjögren 

framhåller. Jag kommer att belysa frågan huruvida skolresor befäster nationalidentitet hos 

eleverna från Beskowska skolan.

tidigare forskning

Detta är ett outforskat område av Beskowska skolan, eftersom dessa reseberättelser an-

vändes i pedagogisk avsikt och inte för allmänheten. Därför finns det ingen tidigare forsk-

ning inom det här området, det vill säga vilken påverkan dessa resor har haft på elevernas 

befästande av nationalidentitet. Men det finns flera såväl internationella som nationella 

tidigare studier som har gjorts kring fenomenet nationalidentitet.

En av dem som har bidragit mest till utvecklingen av teorin om nationalidentitet är Ernst 

Geller som var professor bland annat i vetenskapsteori med inriktning på sociologi. Han 

för fram sin teori i Stat, nation, nationalism.9 I denna bok kritiserar Gellner det då veder-

tagna antagandet på området. Han menar att etnicitet inte spelar någon större roll i up-

pkomsten av nationalismen som forskare hävdade då10. Dock menar han att etnicitet kan 

ha spelat roll i politisk propaganda i syfte att stärka bilden av en nation. Han är också 

kritisk mot antagandet att en gemensam historia bidrar till skapandet av en nation. Gel-

lner menar att nationalismen har sin grund i övergången från den agrara kulturen till den 

urbana. Därmed anser han att nationalismen har sitt ursprung i det moderna industrisam-

hället och att den har formats tack vare den övergången. I och med denna övergång som 

orsakade massflytt och rörlighet behövdes det något som kunde hålla samman nationen. 

Då kommer nationalismen in i bilden som den förenande ideologin. För att förstå nationen, 

menar Gellner, så måste man förstå dess funktion. De som representerar staten gör allt för 

att upprätthålla en ny kultur som inkluderar de intellektuella och det är just det som natio-

nalismen grundar sig på idag11. Att fråga sig hur det kommer sig att nationerna tillkommit 

leder oss till fel svar. Han menar därför att den rätta frågan är att fråga sig varför natio-

nerna tillkommer. Nationerna tillkommer eftersom de har en funktion. En sådan funktion 

är den förenande funktion som nationalismen har som behövs när folk börjar flytta från 

små städer till större.

I sitt erkända forskningsverk The Ethnic Origins of Nations12 beskriver professor Antho-

ny Smith, som var elev till Ernst Gellner, begreppet ethnie och framhäver vikten av etnicitet 

och folkliga kulturer i skapandet av dagens nationalism. Han menar att etnicitet har en 

avgörande roll i hur det moderna nationsbyggandet har konstruerats. Smith medger att 

begreppet etnicitet hjälper oss att förstå hur nationerna i den moderna tiden har uppstått. 
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Dock menar han att det inte räcker med endast analysen av den nutida nationen. Han anser 

att för att få förståelse för de förutsättningarna som har legat till grund och som har bidra-

git till uppkomsten av nationell kultur så måste man studera dess historia. Idag talar man 

om nationalismen som ideologi och man förknippar den med ett kulturellt synsätt. Man 

skulle kunna påstå att dagens nationalism förenar kulturella aspekter från det förflutna 

i historien och att det kulturella såsom myter och traditioner förs vidare av olika etniska 

grupper. Myter och mytbildningar, menar Smith, är viktiga om bilden eller idén av nationen 

ska överleva och föras vidare. Smith talar om ”etniska koder” med rötter i historien, som 

han menar är nödvändiga i byggandet av en nation13. En förutsättning för tillkomsten av 

nationalism enligt Smith är en nationell myt som härstammar från en etnisk myt. I en histo-

risk översikt där Smith studerar egyptiernas och sumerernas relationer kommer det fram 

hur stor betydelse etnicitet och myter har i skapandet av ett rike14. I och med framväxten 

av industrisamhället politiserade olika riken sina kulturer till nationer. Smith menar att de 

som skapade den nationalistiska ideologin var de intellektuella och att de även skapade 

och angav vad nationens etnicitet är15.

Greenfeld Liah som är professor i sociologi är en förespråkare för den modernistiska na-

tionalismteorin. Denna teori för hon fram i Nationalism: Five Roads to Modernity,16 där hon 

undersöker nationalismens utveckling genom historien i fem olika fall, Ryssland, England, 

Tyskland, Frankrike och USA.

Hon börjar sin studie med att redogöra för begreppet nation. Liah menar att idén om 

vad nationen är är förknippad med det latinska ordet natio, vilket egentligen betecknar en 

viss grupp av utlandsfödda med gemensamt ursprung. Att betydelsen av detta begrepp 

har förändrats beror på olika historiska omständigheter. Första gången begreppet föränd-

rades var i och med de medeltida universitetens uppkomst, då studenter delades in i na-

tioner. Varje nation representerade en hel grupp av studenter som kom från olika geogra-

fiska områden som inte riktigt gick att definiera17. Under tiden studierna pågick fick dessa 

studenter tillbringa mycket tid tillsammans och fick även representera de olika nationer de 

var indelade i i olika debatter gällande andliga frågor. Eftersom studenterna fick represen-

tera sina nationer, representerade de samtidigt nationens gemensamma åsikt. Det är just 

genom dessa debatter, menar Liah, som det tillkom en ny betydelse av begreppet nation, 

som inkluderade politik och kultur.

I Nationalism: Five Roads to Modernity menar Liah att begreppet nation såsom vi 

uppfattar det idag “uppfanns” i England på 1600 - talet och att England var den för-

sta nationen. Hon menar att begreppet nation uppfattades som en elit som inbegrep 

alla engelsmän. I det sammanhanget är det viktigt att påpeka att denna elit eller nation 

kunde känna sig suverän, det vill säga varje enskild individ som ingick i denna nation 

kunde känna sig oberoende och suverän trots att dessa individer uttryckte sin suveräni-

tet genom sin nationalidentitet, det vill säga genom att vara engelsmän. Liah menar att 

nationen är suverän så länge den är och kan betraktas som en helhet. När nationalismen 

tydligt kunde synas och uppfattas som nationalism, först i England, tog det inte lång 



197

tid innan den började sprida sig. De länder och samhällen som inte hade nationalism 

började hämta modellen från de länder som redan hade etablerat nationalismen och 

anpassade den modellen efter de omständigheter som rådde i deras egna länder och 

samhällen. Liah menar att det finns en förklaring till detta. Hon anser att det uppstod 

en identitetskris på kollektiv nivå, vilken berodde på strukturella samhällsförändringar 

i stor skala. I och med detta menar hon att dessa strukturella förändringar var en av 

grundstenarna i utvecklingen av nationalismen. Länderna som inte hade nationalism 

och som började hämta dessa modeller av nationalismen från redan etablerade nationer 

stötte på problem i försöket att efterlikna dessa nationer. Dessa försök medförde en 

känsla av underlägsenhet hos de begynnande nationerna. Detta orsakade ett återkom-

mande underlägsenhetskomplex som ledde till andra känslor som hat och avund gente-

mot de redan existerande nationerna, och dessa känslor förstärktes genom att det inte 

gick att dämpa denna känsla av underlägsenhet.

Leih gör en distinktion mellan tre typer av nationalism: Typ 1 – individualistiskt libe-

ral nationalism som föddes i England på 1600-talet. Typ 2 – nationalitet, där alla som vill 

är välkomna att bli en del av nationen. Typ 3 – en typ av nationalism som är kollektivt 

auktoritär och som grundar sig på etniska olikheter och drivs av xenofobi och tron på den 

egna kulturens överlägsenhet.

I sin avhandling The social construction of nationalism: Sweden as a example18 menar 

Patrik Hall att när man diskuterar nationalismen och olika sätt att tolka nationalismen 

hamnar man ofta i diskussioner där man tar upp dualismen, och därmed görs den till ett 

instrument för analys. Den extrema nationalismens förhållande till den banala nationa-

lismen är ett sådant exempel på dualism. Hall menar att den extrema nationalismen kan 

göra det svårt att se den banala nationalismen19. Vissa länders relation till andra länder 

går ut på en definition av den egna nationen och de andra och det är enligt Hall något 

som man ska vara medveten om när man diskuterar nationalism. Hall gör en distinktion 

mellan civic och ethnic. Civic inkluderar den gemenskap som kommer med medborger-

liga rättigheter och skyldigheter, en form av gemenskap som är knuten till staten. Ethnic 

är det som binder samman människor genom gemensam historia, ras och språk. Hall 

menar att nationalism inte är ett modernt fenomen utan att den har funnits förr och att 

man har fört diskussioner om nationalism tidigare i historien20. Nationalismen uppkom 

i och med industrialismens framväxt som ledde till stora omflyttningar, främst till de 

städer där industrin blomstrade. Utbildningssystemet förändrades också. Hall menar 

att uppkomsten av industrialismen bidrog till att människor blev medvetna om sitt land. 

Skolans betydelse var i detta sammanhang stor, eftersom skolan var källan till kunskap 

om landet. Det faktum att undervisningen var på ett gemensamt språk var viktigt i skap-

andet av en gemenskap.
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teoretisk utgångspunkt

I tidigare forskning beskrivs uppkomsten av nationalism, där både uppkomsten av nation 

och nationalidentitet beskrivs genomgående. I min studie har denna tidigare forskning 

haft stort betydelse för förståelsen av uppkomsten samt definitionen av nationalidentitet. 

Att jag väljer att utgå från en teori som hjälper mig att identifiera de viktigaste faktorerna 

samt aspekterna i skapandet av nationalidentitet motiveras av syftet med min studie, där 

jag försöker ta reda på om och hur skolresor befäster nationalidentitet. Teorin jag har valt 

att utgå ifrån är därför Den föreställda gemenskapen av den irländsk-amerikanska social-

antropologen Benedict Anderson.

Ett av de centrala begreppen som Anderson använder sig av är den föreställda gemens-

kapen. Med det menar han att det är just den föreställda gemenskapen som skapar na-

tionen och inte förutbestämda urvalskriterier. Nationen i sig är en historisk skapelse och 

historiskt sett har det funnits olika sätt att konstruera och föreställa sig livet i en nationell 

stat. Nationalismen skulle lika väl kunna vara ett sätt för människan att föreställa sitt liv. 

Att nationen är föreställd gör inte den på något sätt är overklig. I en nation kan man inte 

känna alla som ingår i nationen och man kan inte heller ha besökt alla platser i den. Det är 

just föreställningen som hjälper oss att bli medvetna om dem som vi inte känner och om 

de platser som vi aldrig har besökt. Nationen uppfattas som begränsad, eftersom det ska 

finnas gränser bortom vilka andra nationer ligger. Nationen uppfattas även som suverän 

och som en gemenskap. Olika former av kulturella artefakter som i vissa fall ingen vet vem 

de har byggts av eller gjorts av skapar en samhörighet och nationella föreställningar. ”Vi 

står inför en värld där skildringen av den föreställda verkligheten till alldeles övervägande 

delen betjänade sig av synen och hörseln”21.

Ett annat av Andersons centrala begrepp är den administrativa pilgrimsfärden. Han be-

skriver den på följande sätt: ämbetsmannens färd mot maktens centrum beskrivs som 

en berghöjd som likt en spiral har vägar i slingrande rad som cirkelbågar, och ju närmare 

toppen man kommer, desto mindre cirkelbågar blir det. Denna pilgrimsfärd som har sin 

början i till exempel hemmabyn avslutas i huvudstaden. På vägen till huvudstaden, det vill 

säga uppåt på sin spiralväg, möter han andra pilgrimer från andra platser. Ämbetsmannen 

som delar samma statsspråk med sina kollegor upplever dem som reskamrater, och då 

utvecklas ett medvetande om ett sammanhang” varför är vi… här… tillsammans?”22 Ander-

son understryker betydelsen av språk och skrift. Han menar att forntida riken hölls ihop 

av en gemensam religion, där ett gemensamt språk och skrift var det väsentliga. Det som 

möjliggjorde skapandet av en föreställd gemenskap var att människors förståelse av tid 

och plats förändrades, och det skulle kunna vara resultatet av att människor utvecklade 

läs- och skrivförmåga och att teknologiska media växte fram. Man kan säga att det natio-

nella medvetandet har sitt ursprung i att det allmänna språket som var latin då och som 

huvudsakligen användes vid tryck av litteratur mer och mer ersattes av folkspråken som 

hade en fördel i och med att man kunde trycka fler och billigare upplagor. Att man började 
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trycka litteratur i så stor omfattning gav åt språket en ny fasthet, som med tiden bidrog till 

att skapa den bild av forntiden som var så central för den subjektiva föreställningen om 

nationen.

metod och avgränsningar

I detta avsnitt presenteras metoden och materialet som ligger till grund för denna studie. 

För att besvara frågeställningen i min studie har jag konstruerat ett antal frågeställningar 

utifrån den valda teorin som jag ställer mot uppsatserna. Jag ställer upp kodningen och 

analysen i relation till frågor utifrån teorin (deduktiv ansats). För att öka förståelsen av 

data och bidra till det teoretiska urvalet började jag med kodningen redan i den första un-

dersökningsuppsatsen. Jag läste igenom materialet flera gånger och skrev ner viktiga iakt-

tagelser, kommentarer samt det som var särskilt intressant och viktigt. För att minimera ri-

sken för tolkningsfel genomförde jag en kritisk granskning av koderna, till exempel om det 

verkligen var så att någon av koderna relaterade till begrepp i existerande litteratur. Jag 

hade även en distans till kodningen, det vill säga att jag var medveten om att inte likställa 

kodningen med analys, för att senare kunna vara så objektiv som möjligt i min tolkning av 

resultatet23. I min studie har jag valt att göra en textanalys för att försöka få fram textens 

mening utifrån det perspektiv som författarna haft24 samt en kvalitativ innehållsanalys, 

eftersom jag vill komma åt innebörden av det jag studerar25. Det är nämligen inte troligt att 

eleverna själva var medvetna om att det kan vara så att resorna bidrog till att stärka deras 

nationalidentitet. De etiska aspekterna i min undersökning har jag tagit hänsyn till genom 

att bland annat överväga om min forskningsuppgift och forsknings resultat skulle kunna 

innebära skadliga konsekvenser för uppsatsförfattarna. Eftersom uppsatserna finns ar-

kiverade i Stockholms stads arkiv och är tillgängliga för allmänheten har jag inte behövt 

kontakta uppsatsförfattarna och informera om min tanke om att använda deras uppsatser 

i min forskning. I och med att det inte finns några tänkbara skadliga konsekvenser för de 

berörda författarna anser jag den eventuella uppkomsten av skada vara minimal och anser 

att nyttan av den forskning jag planerar och det vetenskapliga värdet av det förväntade 

resultat vägs mot eventuella minimala skadliga konsekvenser26.

Sammanlagt finns det åtta uppsatser, varav fem handlar om Finland, två om Danmark 

och en om England. Varje uppsats är ungefär på fem-sex sidor. I mitt urval ingår sex av 

uppsatserna. På grund av den mycket svårlästa handstilen kunde jag inte använda en av 

finlandsuppsatserna och jag har exkluderat englandsuppsatsen, eftersom det bara rörde 

sig om en resa och den skulle jag därför inte kunna jämföra med någon annan resa. Därför 

har jag jämfört danmarks- och finlandsresorna.

Det källmaterial som jag använt mig av i min studie är Beskowska skolans elevers rese-

berättelser, som är delvis handskrivna och delvis maskinskrivna. Det kan vara nödvän-

digt att känna till bakgrunden till denna skola och sätta den i dess historiska och sociala 
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sammanhang i en tid då Sverige befann sig i efterkrigstid och arbetskraftinvandringen 

hade precis tagit sin start27. Beskowska skolan var en privatskola med realskola och 

gymnasium som låg från 1887 i Stockholm. Skolan grundades 1867 av Gustaf Emanuel 

Beskow som var teolog och politiker. Det som är intressant är att skolan var länge end-

ast för pojkar från överklassen. Några av de som gick i den skolan var Olof Palme och 

Svenska Akademiens ledamot Sven Hedin. År 1968 fick även flickor möjlighet att komma 

in till skolan28.

Denna studie utgörs av sekundärmaterial, det vill säga att det empiriska materialet 

inte är skapat av mig själv29. Men i och med att dessa uppsatser inte skrevs i något annat 

syfte än det pedagogiska och endast var skildringar som eleverna gjorde efter sina resor 

anser jag det källmaterialet lika relevant som ett primärmaterial30. Reseberättelserna 

omfattar perioden från 1951 till 1967. Källmaterialet består av sex uppsatser, fyra om 

Finland och två om Danmark. Vissa uppsatser saknade sidnummer, så därför fick jag 

lägga till numrering.

Den litteratur och tidigare forskning som delvis belyser mitt ämne är

Reseberättelser: idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum under redaktion av Lena 

Eskilsson. Som framgår av titeln handlar boken inte bara om geografiska resor utan även 

om sociala resor, klassresor, som inte direkt har något med min undersökning att göra. 

Men denna bok är ändå central för mitt arbete, eftersom den belyser även de svenska skol-

resornas historia, vilket är nödvändigt för att sätta mitt ämne i en större kontext. Teorin 

som jag har använt har skrivits av Benedict Anderson och skildras i hans bok Den före-

ställda gemenskapen.

resultat

Under följande avsnitt presenteras resultaten av denna undersökning. Jag behandlar alltså 

sex uppsatser. Varje uppsats delas i sex delar. För att identifiera temat som jag belyser 

i min uppsats har jag sex underrubriker med frågor som jag har konstruerat utifrån den 

valda teorin som jag ställer mot uppsatserna.

1. Vad gjorde eleverna? 

A. vilka platser besöktes 

B. vilka tillställningar var de med om 

C. vilka egna aktiviteter hade de 

2. Vad reflekterade de över? 

A. miljöer: stad/natur 

B. kultur/ historia 

C. människor 
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danmark

Uppsatsförfattare 1

1. Vad gjorde eleverna?

A. Vilka platser besöktes?

I sin uppsats berättar Uppsatsförfattare 1 utförligt om de platser som eleverna har be-

sökt. Han var med på en rundresa på Nordsjälland, där de följde Strandvägen som går 

längs öresundskusten mellan Köpenhamn och Helsingör.31 En kulturplats som de besökte 

under resan var ”Hamlets” Kronborg, ett slott i Helsingör, där Shakespeares drama Hamlet 

utspelar sig. Sedan besökte de Karmeliterklostret, som också ligger i Helsingör. Därefter 

besökte de ”det ståtliga Fredriksborg med dess underbara riddarsal”32 som uppsatsför-

fattaren säger. Sedan berättar han om en bussresa genom Fyn och den jylländska lands-

bygden33. Under resans gång besökte de flera medeltida kyrkor och slott och vandrade 

genom medeltida städer som Tönder och Ribe med korsvirkeshus och ståtliga kyrkor.

B. Vilka tillställningar var de med om?

Uppsatsförfattaren och de andra pojkarna tillbringade första veckan på Helsingsholms 

internatskola, medan flickorna under denna tid bodde i danska familjer.34 Han säger in-

genting om tiden på internatskolan, förutom att de fick studera där.35 Andra veckan åker 

de buss på Jylland och besöker olika städer och kulturplatser, som jag tidigare har nämnt. 

Slutligen den tredje veckan tillbringar de hos privatfamiljer i Köpenhamn, där de får lära 

känna danskarna lite närmare och lära känna en vanlig dansk skola.

C. Vilka egna aktiviteter hade de?

Uppsatsförfattare 1beskriver inte sina egna aktiviteter.

2. Vad reflekterade de över?

A. Miljöer: stad/natur

Uppsatsförfattaren visar stort intresse för stadsrundresor. Den största delen av hans 

reseberättelse är en beskrivning av de besökta platserna. Uppsatsförfattaren reflekterar 

mycket över Danmark och över danska städer och den danska naturen. I sin berättelse 

skriver han:

”Det har ofta framhållits, att den danska naturen är enformig och ensartad och 

landet är jämnt och flackt, och att bosättningen på alla håll företer liknande 

drag”.36

Och sedan bemöter han denna fördom:

”Visserligen har Danmark inga tiomila skogar, brusande älvar eller snöfjällsvid-

der. Men ensartat är landet inte, vilket vi fick erfara under våra bussresor på Själ-

land, Mön, Fyn och Jylland”.37
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Det var två medeltida städer, Tönder och Ribe, som han blev fäst vid och berättar utförli-

gare om än de andra platserna. Han säger att Tönder ”har många sevärdheter att bjuda 

på”.38 Han berättar om städernas sevärdheter som gator, byggnader, kyrkor osv.

B. Kultur/Historia

Uppsatsförfattaren nämner maten och tycker att den enda olikheten var ”att danskarna 

äter varmrätt endast en gång om dagen, nämligen vid middagen”.39 Och exemplifierar 

det:

”Till frukost, då vi oftast äter varm mat, har de sina underbara “smørebrød”.”

Sedan jämför uppsatsförfattaren den danska skolan som han gick i i Köpenhamn med den 

svenska skolan. Enligt honom skiljer sig skolan mycket från den svenska.40 Han markerar 

skillnader som i morgonpsalmen, frukosten som är kortare41 och klassrummen som är min-

dre, med högst femton elever i jämförelse med svenska klasser på tjugo till trettio elever.42 

Undervisningsmetoden och lärokurserna är nästan samma. Han nämner bara små skillna-

der i fråga om kurserna. Men sedan säger han följande:

”En sak, som kom oss att skämmas, var, att danskarna studerar mer svenska än vi 

danska. De läser vårt modersmål minst en gång i månaden under gymnasietiden 

och därav kommer det sig antagligen, att en dansk lättare förstår svenska än en 

svensk danska”.43

Uppsatsförfattaren avslutar med att erkänna att han blev mycket imponerad av det dan-

ska skolväsendet och varmt rekommenderar det som förebild.44

c. Människor

Uppsatsförfattaren säger en del bra saker om danskar och understryker deras gästfrihet 

flera gånger. Han säger att det inte tar lång tid att känna sig som hemma i ett danskt hem.45 

Sedan säger han andra positiva saker:

”Man ser aldrig ett bistert ansikte i Danmark. Förolämpar man eller skäller ut en 

dansk, parerar han det klokt med en god replik.”46

Uppsatsförfattare 2

1. Vad gjorde eleverna?

A. Vilka platser besöktes?

Uppsatsförfattaren beskriver allt som man kan se i Köpenhamn. Han beskriver saker och 

ting på ett fint sätt. Men på grund av beskrivningarnas mångfald är det svårt att avgöra 

om han själv var där eller om han gör en allmän beskrivning. Det är på få ställen han sä-

ger att han var där. Men i alla fall var han i Köpenhamn i en vecka och börjar uppsatsen 
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med att beskriva stadens sevärdheter. Han nämner rådhuset, Vesterbrogade - den största 

gatan – och Tivoli, som han beskriver men inte nämner om han var där. Han börjar om-

nämna museer, Nationalmuseum, Hirschsprungske Samling, Statens museum for kunst 

och Thorvaldsens museum. Men bara i fråga om de två sistnämnda museerna talar han 

om föremål som han tyckte om, och därför drar jag slutsatsen att åtminstone de museerna 

har han besökt. Under tio dagar efter köpenhamnsvistelsen gjorde Uppsatsförfattare 2en 

tur genom Danmarks landsbygd och landsortsstäder.47 Han reste från Köpenhamn söderut 

genom Själland, Mön och Fyn och därifrån genom Jylland till Himmelbjerget och återigen 

till Fyn, där han tillbringade den sista veckan.48

B. Vilka tillställningar var de med om?

Sin sista vecka tillbringade han alltså på Fyn, vid Föreningen Nordens herrgård. Förenin-

gen Norden anordnade varje sommar en ungdomsvecka. Syftet med det var att öka kän-

nedomen om de nordiska länderna och om vad som binder dem samman.49 Under dagarna 

arbetade eleverna och hade fri tid, då de kunde bada och idrotta. De lyssnade på fördrag 

som handlade om Nordens sammanhållning, kultur och språk.50 De hade också gruppar-

beten, där eleverna i grupper från olika nordiska länder diskuterade om ländernas likheter 

och skillnader och vad som skulle kunna göras för att förbättra förståelsen mellan dem.51 

På kvällarna stod eleverna för underhållningen. Eleverna från varje nation skulle berätta 

om sitt lands litteratur, poesi, musik m.m.52

C. Vilka egna aktiviteter hade de?

Uppsatsförfattaren nämner att förutom arbete i Föreningen Nordens ungdomsvecka så 

hade man utrymme för fritt umgänge mellan deltagarna, där de kunde bada och idrotta.53 

Mer om egna aktiviteter sägs inte.

2. Vad reflekterade de över?

A. Miljöer: stad/natur

Jag nämnde att uppsatsförfattaren tillbringade sin första vecka i Köpenhamn. Han beskri-

ver och talar om Köpenhamns olika sevärdheter, men något utförligare reflekterar han över 

parker i Köpenhamn:

”Liksom i nästan alla parker i Köpenhamn finner man här grävda små dammar, 

där trädens täta lövverk når ända ut i vattnet, och där svanar och änder simmar.”54

Sedan fortsätter han att berömma parker i Köpenhamn, han talar om hur skönt det är att 

sitta omsluten av rosendoft och inte bli störd av människor eller gatubullret som inte hörs 

i någon park i Köpenhamn.55 Sedan fortsätter han säga om danskar i samband med parker:

”Det tycker jag är en karaktäristisk drag hos dem att utestänga allt det, som män-

niskor just vill komma ifrån, när de söker sig till en park.”56

Efter Köpenhamn far han runt landsbygden, genom olika öar och andra små och stora stä-

der. Han blir förtjust i danska landskapet och beskriver det på ett poetiskt sätt:
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”De två stora öarna Falster och Lolland är liksom Själland mycket flacka. Men kom-

mer man upp på någon liten höjd och ser ut över det typiska danska landskapet 

runtom sig, kan man inte annat än förundra sig över dess mäktighet utan att det 

gör anspråk på storslagenhet.”57

Och så fortsätter han att i denna stil beskriva det danska landskapet. Under sin resa be-

söker han bland annat staden Odense och han tycker att man får känslan av att staden kan 

”tjäna som måttstock för Nordens kulturutveckling”.58

B. Kultur/Historia

Uppsatsförfattaren visar stort intresse för dansk kultur och historia. Jag nämnde tidigare 

att under vistelsen i Köpenhamn besöker han museer, bland annat Thorvaldsens museum 

och Statens museum for kunst. Då berättar han om saker som han blev fäst vid. Han 

berättar att det starkaste intrycket han fick från Thorvaldsens museum var ”Kristus-sa-

len”59. Och sedan fortsätter han med att med sin speciella stil berätta om Kristusbilden:

”Kristus själv, där han står med utbredda händer och med sin inåtvända blick, är 

den, som försonar människorna och tar deras synder på sig. Han är på något sätt 

så kraftfullt utförd, att en inre styrka tycks utstråla från hans bild.”60

Från besöket i Statens museum for kunst berättar han om 1800-tals konstnärer och om 

dem som han särskilt tyckte om, Christen Köbke och Fritz Syberg61. Sedan beskriver han 

Sybergs tavla som han fäste sig vid.

”Hans ”Utsikt över Svaninge” är en tavla man måste stanna inför. Den har ett 

typiskt danskt landskaps ljusa vidöppenhet. Det är inte utfört såsom någon av 

1800-telets konstnärer skulle ha avbildat med någon staffagefigur, som drar up-

pmärksamheten till sig och koncentrerar bilden, utan han låter det flyta ut precis 

som det danska landskapet verkligen gör, utan att ge blicken något att fästa sig 

vid och omöjligt att fånga i ett enda intryck.”62

När uppsatsförfattaren beskriver städerna och nämner om byggnaderna nämner han även 

om årtalen. Men en rent historisk reflektion gör han i samband med besök till Odense. Han 

säger att staden är en av de äldsta i Norden och berättar om Knud den helige som dräptes 

i Odense i slutet av 1000-talet.63

C. Människor

I själva uppsatsen säger inte Uppsatsförfattare 2mycket om danskar. Men efter uppsatsen 

kommer en sida med rubriken ”Tillägg” och där finns det fyra olika punkter med utsagor 

om olika saker. Två av dem är om danskarna och han skriver följande i punkt ett:
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”Detta kanske kan sägas vara ett danskt nationaldrag att röra sig, tala och umgås 

ledigt och naturligt. Det finns sällan, som man finner i många andra länder, en 

överdriven vänlighet eller onaturlig naturlighet. De är danskar rätt och slätt och 

uppträder sådana som de är.”64

Sedan fortsätter han skriva om danskar i punkt tre:

Danskarnas omedelbarhet och ljusa språk står som kontrast till finnarnas mörka slu-

tenhet och främmande språk. Hos danskarna finns mycket av mellaneuropéernas 

läggning, samtidigt som de även har nordbons. De öppna, ljusa slätterna med de 

små hemtrevliga gårdarna tycks ha givit dem prägeln av gemyt och öppenhet.”65

finland

Uppsatsförfattare 3

1. Vad gjorde eleverna?

A. Vilka platser besöktes?

Uppsatsförfattaren skriver en kort uppsats om sin vistelse i Finland. Hans resa börjar 

i Åbo, där eleverna reser i sydvästra Finland i en vecka. De gör uppehåll i Tammerfors, 

Valkeakoski och Tavastehus. Sedan säger han att deras färd riktades mot Helsingfors66. I 

Helsingfors stannar de i två veckor. Mer än så berättar han inte om de besökta platserna.

B. Vilka tillställningar var de med om?

Under de två veckor som de tillbringade i Helsingfors bodde de hos privata familjer. Där 

fick de gå några dagar på ett svenskspråkig skola67. Under resans gång fick eleverna höra 

föredrag om Finlands konst, litteratur och historia samt om landets ekonomiska, sociala 

och politiska liv68.

C. Vilka egna aktiviteter hade de? Beskrivs ej.

2. Vad reflekterade de över?

A. Miljöer: stad/natur

Den enda staden som han beskriver och reflekterar över är Valkeakoski:

”Särskilt utmärkande för den är dess många stora och moderna industrian-

läggningar.”69

Sedan säger han att en tredjedel av befolkningen är sysselsatt vid industrierna.

B. Kultur/Historia

Under sin vistelse i sydvästra Finland reflekterar han över historien. Han säger att dessa 

platser är gammal germansk stenåldersbygd.
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”Från äldsta tid och till de första århundraderna e. Kr., var det samma germanska 

folkstam, som bodde i Sverige, i dessa bygder. Vid omkring hundra år e.Kr. träng-

de finsk-ugriska stammar österifrån in här.”70

Sedan berättar han om 1000-talet e. Kr, om en ny svensk invandring, en inflyttning som 

bildar de nuvarande bygderna och som är grunden till Finlands fördelning i två stammar 

och språk.71

I Helsingfors fick de gå på en svensktalande skola. Uppsatsförfattaren skriver att den 

enda skillnaden i skolan var morgonbönen72.

C. Människor

Uppsatsförfattaren skriver att de överallt blev mottagna mycket vänligt och att finnarna 

visade gästfrihet73. Uppsatsförfattaren avslutar sin korta uppsats med att säga:

”Jag tror, att resor av detta slaget har en stor mission att fylla i det nordiska samarbet-

ets tjänst, för att skapa ökad förståelse för våra grannländers problem och svårigheter 

och för att vidga och fördjupa kontakten de nordiska länderna emellan.”74

Uppsatsförfattare 4

1. Vad gjorde eleverna?

A. Vilka platser besöktes?

Uppsatsförfattaren skriver en kort uppsats om sin resa till Finland. Nästan hälften av upp-

satsen är en historisk reflektion. Han börjar beskriva de besökta platserna med att nämna 

slottet i Åbo. Sedan fortsätter han med en historisk bakgrund, från slottets anläggning 

till Johan III:s tid75. Eleverna besöker staden Borgå, som Uppsatsförfattare 4kallar ”den 

finske nationalskalden Runebergs hemstad.”76 Vidare berättar han att de åkte båt till Sve-

aborg, ”Nordens Gibraltar”, och sedan ger han borgens historiska bakgrund från 1700- till 

1900-talet77. Uppsatsförfattaren berättar att de besökte några få kyrkor, som han själv 

uttrycker: ” ett intet blygsamt antal kyrkor besöktes”78. Han fortsätter att tala om kyrkor-

nas historiska bakgrund. Slutligen nämner han att de har varit på en föreställning på Lilla 

Teatern och träffade skådespelarna79.

B. Vilka tillställningar var de med om? Beskrivs ej. 

C. Vilka egna aktiviteter hade de? Beskrivs ej. 

2. Vad reflekterade de över?

A. Miljöer: stad/natur Beskrivs ej. 

B. Kultur/Historia 

Som jag tidigare har sagt, så gör uppsatsförfattaren under sin korta uppsats många hi-

storiska reflektioner, som också kommer att behandlas under den tredje frågeställningen.

Han börjar med att ge en historisk reflektion över Åbo slott:
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”Slottet, som anlades omkring 1280 av svenskarna, har nästan ständigt varit 

under byggnad. Man vet att slottets ursprunglige byggmästare också varit ver-

ksam på Gotland, vilket lätt kan konstateras vid en jämförelse med Visby stads-

mur. ”80

Han fortsätter med att tala om Vasakungarnas engagemang i byggnadsverket och nämner 

speciellt Johan III. Sedan reflekterar han över Runeberg i samband med besöket i Borgå. 

Han talar om Runebergs hem, ”som har bevarats i oförändrat skick”81, och nämner om 

föremål som konstverk, fotografier och jaktvapen från författarens hem.

Deltagarna åkte sedan båt till Sveaborg och Uppsatsförfattare 4gör en kort historisk 

översikt:

”Vad som säkert förvånade många var, att borgen inte hade byggts på en enda 

ö, utan på ett tiotal stora och små öar. En plan har redan år 1747 utarbetats av A. 

Ehrensvärd för uppförandet av en fästning utanför Helsingfors.”82

Han fortsätter med att tala om fästningen under ryska kriget 1808-1809, berättar om fäst-

ningens modernisering under 1900-talet, bolsjevikernas ockupation 1917 och fästningens 

återerövring med tysk hjälp 1918, då man ger nytt namn till Sveaborg, Suomenlinna (Fin-

landsborg)83.

Han talar om kyrkor som de besökte och tyckte att det var lätt att skilja de moderna 

kyrkorna från dem som byggdes två sekler tidigare. Han skriver att de moderna kyrkorna 

ofta ger ett fågelholksliknande intryck. Dessa små kyrkor behövdes för att en halv miljon 

karelare flyttade västerut efter andra världskriget, och de behövde förutom bostäder och 

arbeten en religiös församling84.

C. Människor Beskrivs ej.

Uppsatsförfattare 5

1. Vad gjorde eleverna?

A. Vilka platser besöktes?

Det är också en kort uppsats om resan till Finland. Den första sidan reflekterar uppsats-

författaren över Finland: vad är Finland och vad vet vi om Finland? Han resonerar också 

över varför han valde Finland istället för andra nordiska länder. Han skriver sin uppsats lite 

annorlunda. Han beskriver endast lite om saker som de gjorde och istället reflekterar han 

över Finland. Han säger:

”Det är inte meningen, att detta skall bli en reseskildring av traditionell typ, men 

det kan kanske vara på sin plats att säga något om det program, som hade upp-

gjorts för vår (stipendiaternas) resa.”85
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Och så säger han att de besökte fabriker av olika slag och nämner Tammerfors Stål och 

Linnemanufaktur och att dessa fabriksbesök har varit lärorika86.

Han säger inte direkt var de har rest men när han reflekterar över finsk miljö så säger 

han:

”Landskapet i de södra delarna, där jag reste, skulle kunna vara hämtat från Mel-

lansverige.”87

Jag är inte ute efter jämförelse eller miljöreflektion i det här läget utan den aspekten kom-

mer senare. Jag vill bara konstatera att han har i rest i södra Finland, vilket han nämner av 

en tillfällighet.

B. Vilka tillställningar var de med om?

Uppsatsförfattaren berättar att en stor del av tiden upptogs av föredrag och börjar 

nämna några av ämnena: ”Finlands historia”, ”Språkfrågan i Finland” och ”Industri och 

jordbruk i dagens Finland”.88

Sedan nämner han att han gick på en svenskspråkig skola i Finland och hade mycket 

vänliga ”klasskamrater” under kort tid.

C. Vilka egna aktiviteter hade de? Beskrivs ej.

2. Vad reflekterade de över?

A. Miljöer: stad/natur

Uppsatsförfattaren skriver inte något om städer eller miljön, förutom det som jag har 

nämnt tidigare:

”Landskapet i de södra delarna, där jag reste, skulle kunna vara hämtat från Mel-

lansverige.”89

Mer än så om miljön säger han inte.

B. Kultur/Historia

Uppsatsförfattaren behandlar Finlands kultur och historia mycket djupare än miljö eller 

tillställningar som han har varit med om. Han inleder sin uppsats med följande ord:

”Finland är väl för många ett nästan okänt land. Man vet att det hör till Norden, 

att det har tillhört Sverige i mer än ett halvt årtusende, och att finnarna är duktiga 

idrottsmän.”90

Sedan talar han om vad som är speciellt med Finland och markerar språket som är ”full-

ständigt främmande”91, vilket gör att man verkligen känner sig utomlands i jämförelse med 

Danmark och Norge.

Vid annat tillfälle, när han talar om samhörighetskänsla, så säger han igen:
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”Denna samhörighetskänsla kan ha sin grund i att Sverige och Finland i drygt 600 

år varit lyckligt förenade till ett rike.”92

Det verkar som om denna historiska bakgrund är viktig för uppsatsförfattaren. Sedan talar 

han om Finlands tvåspråkighet, att svensktalande blir färre och färre på vissa ställen, och 

så fortsätter han med att säga att svenska inte kommer att avskaffas än på mycket länge, 

eftersom ”myndigheterna inser vilken enorm betydelse den har för nordiska samarbetet.”93

I samband med skolan som han gick så säger han att den är mycket likartad den sven-

ska skolan94. Därefter säger han att den första skolan i Finland grundades i Åbo i slutet av 

1200-talet och att den första finskspråkiga skolan grundades 185895.

Senare diskuterar han Finlands relation med Ryssland och säger att närheten till Ryss-

land har haft inflytande på människornas sätt att tänka96. Men trots det östliga inflytandet 

så får Finland inflytande även från Norden.

C. Människor

I början av sin uppsats skriver uppsatsförfattaren:

”En del människor tar avstånd från finnarna, man säger att de drar kniv jämt och 

samt, dricker våldsamt, o.s.v.”97

Och sedan säger han att det är okunskapen som gör att man fortfarande har gamla fördo-

mar. Senare, när han talar om anledningen till att han har valt Finland som resmål, säger 

han att han vill ”lära känna landet och människor och på så sätt bli kvitt fördomarna.”98 I 

samband med skolan berättar han om elever som han har positiva minnen av. Han skriver 

att de var vänliga från början, hjälpsamma och trevliga99. Lite längre fram skriver han att 

gruppen överallt blev mottagen ”med en hjärtlighet, som var översvallande.”100

Uppsatsförfattare 6

1. Vad gjorde eleverna?

A. Vilka platser besöktes?

Hela uppsatsförfattarens uppsats utspelar sig i staden Tammerfors. Men han nämner i 

början att ”fartyget stävar genom Åbo skärgård in mot staden, “101 och han betraktar öarna 

och talar om dem. Man skulle kunna tro att det är en dags upplevelse som han skriver om. 

Han skriver att han vandrar hela tiden, han vandrar genom staden102, genom parker, går 

mot gammal stadsdel103. Han vandrar runt hela dagen. På vägen får han syn på en byggnad 

och nyfikenheten drar honom dit. Det visar sig vara ett bibliotek. Han kommer in och finner 

finlandssvenska böcker. Vidare går han mot gamla stadsdelen och på vägen tillbaka mot 

de centrala delarna av staden besöker han konstmuseet. Efteråt besöker han en kyrka och 

promenerar på kyrkogården104.
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B. Vilka tillställningar var de med om? Beskrivs ej. 

C. Vilka egna aktiviteter hade de? 

Det verkar som hela uppsatsen som beskrivs, stadspromenad och de platser som han har 

varit på är hans egen aktivitet. Han säger ingenting om gruppen. Han skriver alltid i singu-

laris och nämner ingenting om andra elever.

2. Vad reflekterade de över?

A. Miljöer: stad/natur

När han passerar Åbo skärgård beskriver han de kringliggande öarna. Han skriver att 

man inte kan se något tecken på liv på öarna. Sedan jämför han likheter och olikheter med 

den svenska arkipelagen105.

Han skriver lite om Tammerfors och säger att det finns mycket folk där och där kan man 

träffa människor med alla sysselsättningar106. Sedan talar han av en tillfällighet om den 

finska landsbygden, som påminner om den småländska på grund av sin glesa befolkning, 

sina små åkrar, stora skogsområden och slingrande små vägar107.

B. Kultur/Historia

När uppsatsförfattaren besöker biblioteket finner han, som han säger, ” finlandssvenska 

litteraturen i sitt hemland.”108 Han räknar upp författarna som han finner där, bland dem 

Runeberg, Hagar Olsson, Barbro Mörne och flera andra. Han berömmer finlandssvenska 

litteraturen och tycker att den står sig bra i jämförelse med rikssvensk och finsk litteratur. 

Han räknar upp några finska författare och avslutar med att nämna författaren Sillanpää, 

som fick Nobelpriset109. Sedan talar han om språkfrågan, som har varit ett mycket omde-

batterat problem och hur det ser ut för närvarande110.

När han besöker konstmuseet bekantar han sig med de finska konstnärerna. Han näm-

ner Albert Edelfelt, Gallen-Kallela och den som han beundrar mest, Magnus Enckell. Han 

fortsätter tala om konst, måleri och skulptur och nämner Wäinö Aaltonen som gjorde den 

finska bildhuggarkonsten världsberömd111.

C. Människor

Som jag tidigare har nämnt, beskriver han i början av uppsatsen Tammerfors och säger 

att där kan man finna mycket folk med alla sysselsättningar.” Är det då samma män-

niskor, som man ser i vilken svensk stad som helst?” frågar han sig själv och fortsätter 

att besvara den:

”Nej, kan man lugnt säga. Det så typiska västerländska jäktet saknas. Folk ger 

sig tid till mycket, som ligger utanför deras ordnade program. De ger sig tid att 

prata med människor, ger en hjälpande hand, försöker ge råd och upplysningar 

och mycket annat, som kan lätta upp och förgylla tillvaron.”112
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analys

Uppsatsförfattarna fick vara med om skolresor till grannländerna Danmark och Finland. 

Platserna de besökte i första hand var museer och historiska monument. Stor vikt lades 

vid språkfrågan. Enligt Benedict Andersson är det allra viktigaste med språket dess förmå-

ga att skapa föreställda gemenskaper och det blir uppenbart hur den föreställda gemens-

kapen träder fram hos eleverna, när de kommer till ett land där de kan göra sig förstådda 

på sitt modersmål. Att uppsatsförfattare 1 kunde känna sig hemma i ett danskt hem var 

inte konstigt. Efter att ha lärt känna danskarna kunde han konstatera att de studerade mer 

svenska än vi svenskar studerar danska. Man skulle kunna tolka uppsatsförfattaren 1s 

upplevelse av danskar att för honom var danskar lika mycket svenskar som vilken svensk 

som helst. Dessutom reflekterade han en del om den gemensamma historien som Sverige 

och Danmark delar.

Elementet språk träder fram även i uppsatsförfattaren 2s uppsats. Språket är ju ett av 

de viktigaste tecknen på nationell identitet och det som binder folk samman i en nation. Ett 

språk som liknar ens eget språk uppfattas som nära släkt. Man säger ju ofta broderland. 

Och här säger uppsatsförfattaren 2 om danskarnas ”ljusa” språk i kontrast till finnarnas 

”främmande” språk. Det är alltså språket som avgör för honom vilken nation som är främ-

mande för ens kultur. Sedan talar han om danskarnas egenskaper och säger att de har 

mycket av nordbons. Det är också intressant att lägga märke till, för här gör uppsatsförfat-

tare 2 en avgränsning på vem som är ”en av oss”. Här ser jag alltså hur uppsatsförfattare 2 

befäster sin nationalidentitet: uppsatsförfattare 2 själv är nordbo och talar ett visst språk 

och så ser han danskar som har mycket av nordbo som talar ett ”ljust” språk som liknar 

svenskan i kontrast till ”slutna” finnar med främmande språk.

I uppsatsförfattare 3 uppsats ser man en medvetenhet som finns hos honom, nämligen 

”nordiska länder”. Han tycker att de nordiska länderna bör lära känna varandra bättre, 

fördjupa kontakten och samarbeta. För honom är det grannskapet i nordiska länder som 

är viktigt. Att vara från ett nordiskt land betyder samhörighet med hans egen kultur. I det 

här fallet kan man konstatera att Norden för uppsatsförfattare 3 avgränsar oss nordbor 

från de andra, de som inte gör och tänker som vi, och ger oss en identitet och känsla av 

samhörighet.

Uppsatsförfattare 4s resa har definitivt upphöjt och befäst hans nationalidentitet. Själv 

säger han ingenting just om detta, men däremot kan man tolka vad som skulle kunna kal-

las för tecken på nationalkänsla, som han har omedvetet i sina utsagor. Han kommer till 

ett annat land, där han ser Åbo slott som hans svenska ”förfäder” har byggt upp. Om man 

åker utomlands och ser ett slott byggt av ens eget folk, så skulle man känna sig stolt och 

det gör han också. Han blir lika stolt över att se Sveaborg, som han berättade var byggt av 

A. Ehrensvärd, som var svensk greve.113”Här har våra förfäder varit och här har de byggt”. 

Det är den här tanken som växer hos resenärer och gör dem stolta över sitt land och över 

sitt folk.
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Uppsatsförfattare 4 avslutar sin uppsats med att berömma resan och framhåller hur min-

nesvärd den var, och han slutar med:

”Danskar, norrmän, finnar och svenskar fick uppleva någonting tillsammans, som 

ökade förståelsen för det nordiska samarbetet och livsgemenskapen.”114

Jag vill bara återigen markera den ”nordiska” medvetenheten som finns hos resenärerna. 

Efter resan tycker de att den bör fördjupas för ökad förståelse och livsgemenskapen, som 

Uppsatsförfattare 4 själv nämner.

Uppsatsförfattare 5 visar också ett tydligt tecken på att resan befäste hans nationali-

dentitet. Det får man se i de utsagor där han exempelvis säger att samhörighetskänslan 

hos finländarna och svenskarna är starkare än i något annat nordiskt land115. Och sedan 

säger han att ”Sverige och Finland i drygt 600 år varit lyckligt förenade till ett rike.”116 

Han ser alltså Finland som en del av sin egen historia och därför har han denna starka 

samhörighetskänsla trots det främmande språket. Uppsatsförfattare 5 avslutar sin up-

psats med följande ord: ”Jag upptäckte många olikheter mellan Finland och Sverige, men, 

vad som är mera värdefullt, jag såg också mycket gemensamt.”117 Sedan fortsätter han: 

”Säkerligen instämmer mina resekamrater med mig i min åsikt, att denna resa har varit så 

otroligt givande just för att den har stärkt vår känsla av gemenskap med och vår kunskap 

om vårt broderland Finland.”118 Begreppet ”broderland” är ett huvudelement i frågan om 

”nationalidentitet”. Broderländer är de länder som antingen har liknande språk eller en ge-

mensam historia, och i det här fallet ser uppsatsförfattare 5 sin samhörighet med Finland 

tack vare den gemensamma historien.

Även resenären Uppsatsförfattare 6 har fått sin ”dos” av nationalkänsla. När han pas-

serar salutorget hör han samtidigt svenska och finska: ”Här bland alla människor får jag 

verkligen uppleva hur två språk möts och slits mot varandra.” Men sedan, direkt därefter, 

visar han tydligt tecken på nationalkänsla, när han fortsätter:

”Överhuvudtaget kan jag inte låta bli att förundras över, hur stor betydelse det svenska 

språket har i Finland. Jag hade knappast kunnat tänka mig, att så många finländare är 

uppvuxna under rent svenska förhållanden. Nästan överallt kan jag göra mig förstådd.”119 

Återigen finns det utrymme för att bli stolt över Sverige, framför allt det svenska språket, 

som man trots att det inte är ett internationellt språk kan göra sig förstådd med i Finland 

och som har stor betydelse. Och ”finländare uppvuxna i rent svenska förhållanden” sä-

ger mycket om samhörighetskänslan som vi tydligt ser hos uppsatsförfattaren uppsats-

författare 6. Att vara uppvuxen i samma förhållanden som ens eget folk förstärker sam-

hörighetskänsla. Att höra sitt språk talas utomlands och inse att det också är ett viktigt 

språk i det landet får en att känna sig stolt över sitt land och sitt språk. Här får man också 

ett exempel på hur nationalidentitet reproduceras genom språket. Man kan samtidigt kon-

statera hur stor betydelse ett språk har och hur mycket ett språk bidrar till bildandet av 

nationalidentitet.
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Även Andersons beskrivning av det han kallar för ämbetsmannens pilgrimsfärd120 som äm-

betsmannen gör mot maktens centrum förklarar hur och på vilket sätt som de här resorna 

bidrog till skapandet av nationalkänsla hos dessa elever. Eleven började sin resa från Sve-

rige till grannländerna, i Andersons mening mot en bergshöjd. Under denna resa, som likt 

en spiral med vägar i slingrande rad som cirkelbågar, det vill säga färden mot ett grannland, 

mötte denna elev andra elever som var på väg dit och ju närmare toppen han kommer, desto 

mindre cirkelbågar blir det, med andra ord snart är eleven framme vid destinationen i det 

grannland som de är på väg till. Denna pilgrimsfärd som har sin början i Sverige avslutas 

i ett grannland. Som sagt, på vägen till grannlandet, det vill säga uppåt på sin spiralväg, 

möter eleven andra elever, pilgrimer, från andra skolor eller andra klasser. Elever som delar 

samma statsspråk med sina skolkamrater upplever de som reskamrater och då utvecklas 

ett medvetande om ett sammanhang” varför är vi… här… tillsammans?”

diskussion

Syftet med denna studie är att utifrån Beskowska skolans elevers uppsatser se om och 

hur skolresor befäster nationalidentitet. Frågeställningen som är belyst i denna uppsats 

är huruvida skolresor befäster nationalidentitet hos eleverna från Beskowska skolan. 

Slutligen i mitt resultat har jag kommit fram till att skolresorna som Föreningen Norden 

anordnade bidrog till att befästa nationalidentitet hos eleverna. Studien har visat att det 

grundläggande för skapandet av nationalidentitet hos dessa elever var gemensam kultur, 

gemensam historia, medvetandet om Norden och en känsla av gemenskap med danskar 

och finländare. Kultur och historien om ursprunget var något som eleverna reflekterade 

mycket över. Museer som de besökte tycks ha bidragit till att förstärka det nationella med-

vetandet. Min slutsats är att nationalidentitet skapades hos dessa elever genom de olika 

utflykterna till naturen, museibesök samt igenkännande av den gemensamma historien 

och språket. Skapandet av nationalidentitet är en process där man blir medveten om den 

gemensamma kulturen och historien. Eftersom nationalidentitet skapas genom att det 

väcks ett nationellt medvetande kan jag dra slutsatsen att nationalidentitet eller känsla 

för nationen inte är någonting som man föds med. I och med detta kan jag hålla med om 

att idén om nationalidentitet förefaller som en del av ”den föreställda gemenskapen” som 

Benedict Anderson hävdade121, alltså att nationalidentitet inte är någon verklig företeelse. 

Även Andersons beskrivning av ”ämbetsmannens pilgrimsfärd” som ämbetsmannen gör 

mot maktens centrum förklarar hur och på vilket sätt som de här resorna bidrog till skap-

andet av nationalkänsla hos dessa elever, där ett medvetande om en nationell gemenskap 

skapades under resans gång.

Dessa resor som eleverna gjorde kan man betrakta som ett instrument för att befästa 

nationalidentitet hos dem. Detta är inte uttalat i syftet med dessa resor utan man hänvisar 

till ett pedagogiskt syfte. Det är mycket möjligt att man såg nationalismen som en ideal-
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bild, att det var viktigt att medborgarna befäste nationalidentiteten och var medvetna om 

sin nation redan från barndomen. Men det kan också ha varit en del av landets medvetna 

politik.

För vidare forskning vore det intressant att ta reda på varför staterna befäster nationali-

dentitet hos sina medborgare. Vad är syftet med detta? Eftersom staterna för en medveten 

kulturpolitik och det måste finnas en kulturpolitisk plan bör det alltså finnas ett visst syfte 

med att staterna befäster sina medborgares nationella identitet. Det vore också intressant 

att jämföra dagens kulturpolitik som inkluderar befästandet av nationalidentitet med sam-

ma arbete som propagandaministeriet förde under andra världskriget i Tyskland.
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