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Abstract: 

Denna uppsats har som syfte att beskriva medborgarskapstankar i EU:s fördrag och jämföra 

dessa med varandra. Genom att undersöka i vilken mån det förekommer liberala, 

republikanska och kommunitära medborgarskapstankar i EU:s fördrag samt till vilken grad 

dessa utvecklats över tid försöker uppsatsen uppfylla detta syfte. Denna uppsats konstruerar 

utifrån teorin en liberal, republikansk och kommunitär idealtyp. Dessa tillämpas sedan på 

EU:s fördrag genom en kvalitativ textanalys, för att identifiera medborgarskapstankar. EU-

fördragen analyseras kronologiskt och uppsatsen kommer fram till att många av EU:s 

medborgarskapstankar har en liberal karaktär, men att fördragen senare i 

utvecklingsprocessen även innefattar republikanska tankar kring ett till högre grad mer ”aktivt 

medborgarskap”.  

 

Nyckelord: EU, EU-medborgarskap, medborgarskap, liberalism, republikanism, 

kommunitarism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehåll: 
1. Inledning ............................................................................................................................. 4 

1.2 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 4 

1.3 Metod ................................................................................................................................ 5 

1.4 Material ............................................................................................................................. 7 

1.5 Forskningsläge .................................................................................................................. 9 

1.6 Disposition ...................................................................................................................... 10 

2. Teori .................................................................................................................................. 11 

2.2 Medborgarskap – en idéhistorisk översikt ...................................................................... 11 

2.3 Liberalt medborgarskap .................................................................................................. 13 

2.4 Republikanskt medborgarskap ....................................................................................... 16 

2.5 Kommunitärt medborgarskap ......................................................................................... 18 

2.6 Teoretisk tolkningsram ................................................................................................... 20 

3.     Undersökning ................................................................................................................... 21 

3.2 Fördraget om upprättandet av kol- och stål gemenskapen och Romfördraget. .............. 21 

3.2.1 Delanalys ..................................................................................................................... 21 

3.3 Maastrichtfördraget och tillkommande förändringar ..................................................... 24 

3.3.1 Delanalys ..................................................................................................................... 25 

3.4 Medborgerliga rättigheter för unionsmedborgare ........................................................... 29 

3.4.1 Delanalys ..................................................................................................................... 31 

4. Slutsatser och avslutande diskussion ................................................................................ 34 

4.1 Slutsatser ......................................................................................................................... 34 

4.2 Avslutande diskussion .................................................................................................... 35 

5. Käll- och litteraturförteckning: ......................................................................................... 37 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Inledning 

Den Europiska unionen (EU) är en komplex organisation. Även om EU kan liknas vid en stat, 

så är dess bas mellanstatlig men innehåller samtidigt överstatliga inslag.  EU är således varken 

ett rent mellanstatligt samarbete eller en federation.
1
 EU kan därför påstås vara ett ganska 

unikt koncept. I och med Maastricht- eller unionsfördraget som tecknades 1992 och trädde i 

kraft 1993, så inrättades en företeelse kallad unionsmedborgarskap
2
. Unionsmedborgarskapet 

eller EU-medborgarskapet skulle fungera som ett komplement till det nationella 

medborgarskapet och bland annat ge varje medborgare rörelse- och uppehållsfrihet inom EU:s 

territorium, rösträtt och valbarhet i lokala val och val till Europaparlamentet samt 

diplomatiskt- och konsulärtskydd.
3
  En europisk medborgarskapstanke har dock funnits redan 

innan upprättandet av det formella unionsmedborgarskapet.
4
 En medborgare i ett europeiskt 

EU-medlemsland har därför både ett nationellt- och ett EU-medborgarskap, vilket även det 

kan påstås vara någonting unikt. 

Motiverat utifrån en utgångspunkt att EU och dess medborgarskap är någonting unikt, så kan 

det påstås ligga en statsvetenskaplig relevans i att undersöka vilka medborgarteoretiska 

idétraditioner som EU-medborgarskapet bygger på. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva medborgarskapstankar i EU:s fördrag och jämföra 

dessa med varandra. För att besvara detta kommer idealtyper för betydande 

medborgarskapstraditioner 
5
 (liberala, republikanska och kommunitära) kategoriseras och 

användas till att analysera olika fördrag. Tillvägagångssättet är emellertid något som kommer 

att beskrivas i uppsatsens metoddel och medborgarskapstraditionerna i uppsatsens teoridel. 

Uppsatsen utgår följaktligen utifrån följande frågeställningar: 

 I vilken mån förekommer liberala, republikanska och kommunitära 

medborgarskapstankar i EU:s fördrag? Och hur har dessa utvecklats över tid? 

                                                 
1
 Tallberg (2010) ss.12-13 

2
 Författarens not: Begreppet “unionsmedborgarskap” syftar i denna uppsats till det formella medborgarskap som 

angavs i Maastricht-fördraget 1993. Användandet av fraserna EU medborgarskap eller EU:s medborgarskap 

syftar i denna uppsats stället på EU:s medborgarskap i största allmänhet. 
3
 Treaty of the European union, official journal C191, 29 July 1992, Article 8 

4
 Tallberg (2007) ss.21-25 

5
 Författarens not: Denna uppsats använder orden medborgarskapstradition, idétradition, tanketradition 

synonymt. 
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1.3 Metod 

Denna uppsats kommer tillämpa en kvalitativ textanalys där idealtyper för betydande 

medborgarskapstraditioner kommer användas till att analysera EU fördrag och i bästa fall 

identifiera teoretiska medborgarskapstankar. Användandet av idealtyper eller klassindelande 

karaktäriseringar ser Peter Esaiasson och Mikael Gilljam som ett habilt tillvägagångssätt för 

analyser av samhällsfenomen utifrån exempelvis idéer och ideologier. En idealtyp kan förstås 

som en teoretisk konstruktion eller en renodling för att förstå och jämföra verkligheten.
 6

  

Esaiasson och Gilljam lyfter fram att en grundläggande position när det gäller idealtyper är att 

de inte existerar i verkligheten, utan är extrembilder av fenomenet i fråga. Konstruerandet av 

en idealtyp handlar således om att lyfta fram teoretiskt trovärdiga egenskaper beskrivande ett 

fenomen.
7
  De idealtyper som denna uppsats kommer använda sig av är kategoriserade utifrån 

en liberal, republikansk och kommunitär idétradition. Idealtyperna kommer sedan att bestå av 

ett antal nyckelbegrepp som ska hjälpa till att identifiera kopplingar i empirin. Dessa är alltså 

uppsatsens tolkningsram. Själva kategoriseringsprocessen och definitionen av 

medborgarskapsmodellerna kommer det att redogöras för i uppsatsens teoridel. Motivet 

bakom valet av just dessa idealtyper är emellertid idétraditionernas särställning inom 

medborgarskapsdiskursen. Dessa traditioner är nämligen de som dominerat 

medborgarskapsteorin, vilket teoridelen kommer visa. 

Esaiasson och Gilljam skriver att den kvalitativa textanalysen är en metod där textens 

väsentliga innehåll systematiseras genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext som den ingår.  I en alternativ metod som exempelvis den kvantitativa 

innehållsanalysen, behandlas alla analysenheter likvärdigt och varje delar tillskrivs samma 

vikt. Vid användning av den kvalitativa textanalysen kan istället vissa delar av texten anses 

mer relevanta än andra,
8
  vilket kan påstås vara fallet i denna uppsats, där endast passager 

direkt eller indirekt berörande medborgarskap är intressanta. Eftersom att denna uppsats på en 

teoretisk nivå har för avsikt att diskutera likheter i EU fördragen med idétraditionella 

medborgarskapstankar, så skulle samtidigt användandet av en kvantitativ innehållsanalys där 

exempelvis frekvensen av ord och uttryck använda i fördragen skulle kunna räknas, påstås 

vara en ganska verkningslös metod. Detta eftersom att medborgarteoretiska nyckelbegrepp 

snarare än att nämnas direkt, kan tänkas diskuteras indirekt i fördragstexten.  

                                                 
6
 Esaiasson & Gilljam (2007) s.155 

7
 Esaiasson & Gilljam (2007)ss. 158-163 

8
 Esaiasson & Gilljam (2007) s.237 
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Esaiasson och Gilljam menar att en kvalitativ textanalys kan användas på fem olika sätt. Att 

klargöra tankestukturen hos aktörer, att logiskt ordna innehållet i texten i överblickbara 

kategorier, att klassificera tankeinnehållet i en text under lämpliga rubriker, att kritiskt 

granska en idé eller en ideologi eller att genom en diskursanalytisk utgångspunkt exempelvis 

belysa ett maktförhållande. 
9
 Beskrivningen som bäst förklarar denna undersökning är utifrån 

dessa tillvägagångssätt att klassificera tankeinnehållet. 

Göran Bergström och Kristina Borgström diskuterar i boken textens mening och makt olika 

texttolkningsstrategier. De identifierar fyra tolkningsstrategier: en som relaterar till uttolkaren 

själv, en som relaterar till textavsändaren, en som relaterar till textmottagaren och en 

kontextrelaterad strategi som relaterar till den omgivande diskursen utan att fokusera på 

enskilda aktörer. 
10

 Denna uppsats har emellertid inte ambitionen att exempelvis identifiera 

vad som påverkade författarens ordval, eller vad författaren vill signalera med texten. Denna 

uppsats har endast för avsikt att identifiera medborgarskapstankar. Vilka variabler som ligger 

bakom de idétraditionella influenserna är säkert intressant, men inte den här uppsatsens syfte.   

Rent praktiskt kommer denna uppsats att utifrån medborgarteoretiska idealtyper försöka 

identifiera likheter i EU:s fördrag. Dessa likheter kommer sedan återberättas genom citat och 

diskuteras utifrån medborgarteoretiska perspektiv. Detta för att bibehålla intersubjektivitet, 

det vill säga ”genomskinlighet”.
11

 De idealtyper som ska kategoriseras är som tidigare nämnt 

motiverade utifrån deras relevans inom medborgarskapsdiskursen. Teorin kommer emellertid 

att visa, bland annat på grund av olika idétraditionella skolor, att likheter kan förekomma 

mellan traditionerna. De citat som således kommer att redovisas kan därför tolkas på flera 

olika sätt. Denna uppsats är därför av en diskuterande karaktär. Eftersom att de tolkningar och 

slutsatser som kommer dras i uppsatsen är egna, så är det därför viktigt att empiritolkningarna 

är välargumenterade. Uppsatsen reserverar sig även för att diskutera medborgarteoretiska 

teman som inte är direkt kopplade till idealtypernas nyckelbegrepp. Medborgarskapshistorien 

är lång och svår att summera, i undersökningen kommer således även externa kopplingar till 

medborgarskapstraditioner utöver idealtypernas nyckelbegrepp att kunna tolkas. Häri ligger 

ett intersubjektivt problem, men dessa externa kopplingar ska antingen vara kopplade till 

uppsatsens övriga teori eller indirekt vara kopplat till någon av idealtypernas nyckelbegrepp. 

Dessa tolkningar kommer således att förklaras och argumenteras utifrån teorin.  

                                                 
9
 Esaiasson & Gilljam (2007) ss.238-239 

10
 Bergstöm & Boréus (2005) ss. 23-26 

11
 Esaiasson & Gilljam (2007) s.24 
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Validitet och reliabilitet är viktiga att diskutera i en uppsats som denna. Validitet är hur 

trovärdig undersökningen är för att besvara uppsatsens frågeställningar och reliabilitet hur 

tillförlitlig undersökningen är. 
12

 Genom att bearbeta empirin utifrån tydliga teoretiska 

idealtyper kan uppsatsen påstås vara valid för att besvara sin frågeställning, resultaten 

kommer istället vara beroende av vilket material som används. Som tidigare nämnt så kan 

uppsatsens mer fria tolkningar innebära ett intersubjektivitetsproblem, det vill säga om 

tolkningarna är forskaroberoende.
13

 Det kan dock påstås förekomma ett behov för mer fria 

tolkningar och analytisk bearbetning utifrån medborgarteoretiska teman utöver idealtyperna. 

Intersubjektiviteten och på sikt reliabiliteten är därför något som ska underbyggas genom 

argumentation och citatåterberättelse. 

 

1.4  Material 

Materialet som denna uppsats utgår ifrån är avgränsat till EU:s grundfördrag och 

ändringsfördrag. EU:s grundfördrag är fördraget om kol- och stål unionen, Romfördraget och 

Maastrichtfördraget. Dessa är därför de källor som denna uppsats primärt fokuserar på, men i 

anslutning till grundfördragen har även ändringsfördrag likt Amsterdam-, Nice- och 

Lissabonfördraget tillkommit vilka ska komplettera grundfördragsundersökningen.
14

 Urvalet 

är således bestående av EU:s grund- och ändringsfördrag. Det förekommer även andra 

ändringsfördrag likt Luxemburgfördraget (enhetsakten), Brysselfördraget (fusionsfördraget) 

och den europiska atomenergigemenskapen (Euratom). Motivet bakom att inte använda dessa 

fördrag är helt enkelt eftersom att de endast är formella sammanslutningar som inte tillförde 

någonting nytt och därför inte är intressanta för den här typen av undersökning. 
15

 Ett annat 

undantag utöver fördragsmaterialet som används i denna uppsats är den Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna som har samma bindande juridisk rättsverkan som 

ett fördrag och ansågs relevant pågrund av dess medborgarskapskoppling. 
16

 

Tallberg skriver att det är fördragen som utgör den formella kärnan i EU. Det är fördragen 

som bestämmer vilka institutioner som existerar, vilka uppgifter de har, vilka 

beslutsprocedurer som ska användas och vilka politikområden som EU har rätt att fatta beslut 

kring. Han skriver även att EU fördragen brukar karaktäriseras som ”ramfördrag”, som främst 

                                                 
12

 Bergstöm & Boréus (2005) ss. 34-35 
13

 Esaiasson & Gilljam (2007) s.24 
14

 Tallberg (2010) ss.19-34 
15

 Tallberg (2010) ss. 19-34 
16

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) 
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anger ramar för samarbetet. 
17

 Användandet av EU-fördrag kan enklast motiveras av att det är 

just dessa dokument som lägger riktlinjerna för EU-samarbetet. Unionsmedborgarskapet 

upprättades formellt i och med Maastrichtfördraget 1993, men en medborgarskapstanke har 

som tidigare nämnt existerat redan tidigare. Genom att därför analysera dessa fördrag kan 

uppsatsen påstås få en ganska omfattande överblick över medborgarskapstankar under hela 

EU:s utvecklingsprocess. Hela EU:s utvecklingsprocess kan vid första anblicken uppfattas 

som ganska lång, men eftersom att det primärt endast är en typ av källa som används 

konsekvent, så ser uppsatsen inget ytterligare behov till avgränsning. 

När det gäller EU talas det ofta om primär- och sekundärrätt. EU:s fördrag kan exempelvis 

kategoriseras som primärrätt och har karaktären av grundlagar. Sekundärrätt är istället den 

lagstiftning av bindande och ickebindande rättsakter kallade ”förordningar” och ”direktiv” 

som kommissionen initierat och parlamentet och rådet beslutat. 
18

 Detta material skulle 

alternativt kunnat användas för denna undersökning, men eftersom att EU-fördragen kan 

påstås vara mer överskådliga så har istället dessa valts för uppsatsens undersökning. 

Fördragstexterna är omfångsmässigt ganska omfattande, en heltäckande textbearbetning är 

därför väldigt tidskrävande. Denna uppsats utgår därför ifrån en urvalsprincip där rubriker 

indirekt signalerande en möjlig medborgarskapskoppling, artiklar direkt berörande 

medborgarskap och artiklar berörande riktlinjer och mål för EU som har lästs. Fördragen har 

således inte lästs från pärm till pärm, utan det är istället artiklar som utifrån denna princip 

uppfattats som relevanta för uppsatsens problemområde som har lästs. En uttömlig 

genomläsning från pärm till pärm skulle helt enkelt varit alldeles för tidskrävande. Det kan 

dock påstås att undersökningen vid användandet av denna princip har god replikerbarhet. 

Fördragstexterna finns avslutningsvis inte alltid översatta till svenska. Denna uppsats kommer 

att använda sig av svenska versioner när de finns tillgängliga, annars engelska. Citat- 

återberättandet kommer således följa det språk som fördragsversionen är skriven på.  

 

 

                                                 
17

 Tallberg (2010) s.38 
18

 Tallberg (2010) s.37-50 
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1.5 Forskningsläge 

Forskningen kring EU:s medborgarskap är ganska begränsad, vilket kan påstås öka denna 

uppsats relevans. Det förekommer dock ganska mycket forskning kring just medborgarskap, 

det källmaterial som uppsatsens teori bygger på kommer emellertid att presenteras löpande i 

uppsatsens teoridel. Här följer istället ett antal artiklar som snuddar vid denna uppsats 

problemområde: 

Eva Tallgren försöker i avhandlingen the concept of european citizenship att översätta och 

tyda det europiska medborgarskapet som koncept utifrån ett omfattande teoretiskt material. 

Hon försöker även undersöka om EU-medborgarskapet indikerar introducerandet av ett mer 

post-nationellt medborgarskap grundat på vistelse istället för födelse, detta genom att jämföra 

EU-medborgare med medborgare av tredjelands nationalitet vistandes i EU.  Tallgren drar 

slutsatsen att det europiska medborgarskapet tidigare var kopplad till en formell ekonomisk 

medborgarskapsidé som hon vill koppla till en liberal tanketradition, men att en EU 

målsättning mot ett mer aktivt medborgarskap samtidigt kan utskiljas vilket hon anser signaler 

ett tecken mot en mer kommunitär eller republikansk medborgarskapstradition. Angående det 

post-nationella medborgarskapet, menar hon avslutningsvis att unionsmedborgarskapet är 

post-nationellt till graden att det omfattar alla unionsmedborgare vart de än vistas i EU, men 

att medborgarskapet ändå i grunden är baserat på nationalitet.
19

 

Richard Bellamy och Alex Warleigh diskuterar i boken Citizenship and the Governance in the 

European Union Maastichtfördragets unionsmedborgarskap. De menar att 

unionsmedborgarskapet har haft ett tydligt normativt syfte att legitimera unionen som helhet 

och göra dess fördelar greppbara för medborgarna. Bellamy och Warleigh menar emellertid 

att unionsmedborgarskapet har misslyckats med just detta. Bellamy och Warleigh tolkar 

därför ett intresse från EU:s sidan att aktivera sina medborgare. 
20

 

Avslutningsvis är publikationen European Citizenship: An institutional Challenge värd att 

nämnas utifrån denna uppsats problemområde. Här diskuteras utifrån en juridisk utgångspunkt 

relationen medborgarskap och suveränitet i Maastrichtfördragets unionsmedborgarskap. 
21

 

 

 

                                                 
19

 Tallgren (2003) ss. 5-6, ss. 61-67 
20

 Bellamy & Warleigh (2001) ss.3-19 
21

 La Torre (1998) ss.1-24 
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1.6 Disposition 

Efter denna del följer en genomgång av den teori som uppsatsen utgår ifrån. 

Medborgarskapsbegreppet kommer genom en kort idéhistorisk översikt att diskuteras. Detta 

för att introducera ämnet medborgarskap ur kontexten av denna uppsats problemområde för 

läsaren. Efter detta kommer en liberal- republikansk- och kommunitär medborgarteoretisk 

idealtyp att konstrueras. Detta följs av empiridelen där EU fördrag kronologiskt kommer 

diskuteras och analyseras. Istället för att under en och samma övergripande rubrik redogöra 

för EU:s utvecklingsprocess och bakgrund så kommer istället varje fördragsdel med 

pedagogiskt syfte, att inledas men en kort beskrivning om fördraget ur en historisk kontext. 

Valet av att bearbeta fördragen kronologiskt kan enklast förklaras som en metod att skapa en 

överblick över medborgartankarnas utveckling, vilket ska hjälpa till att besvara uppsatsens 

andra frågeställning. Varje del kommer sedan att analyseras för att avslutningsvis 

sammanfattas och resultatredovisas. Till sist följer en avslutande diskussion med förslag på 

vidare forskning. 
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2. Teori 

2.2 Medborgarskap – en idéhistorisk översikt 

Medborgarskap är en vanligt förekommande status i världen, men vad är egentligen 

medborgarskap? I boken Citizenship – the civic ideal in world history, politics and education 

förklarar, analyserar och översätter författaren Derek Heather ämnet medborgarskap ur en 

global och historisk kontext. I boken lyfts det fram att begreppet medborgarskap kan besitta 

fyra olika betydelser; en rättighetsstatus, en skyldighetsstatus, ett ideal eller en 

lärandeprocess. Heathers syfte med boken är att genom att diskutera betydande historiska arv 

i form av medborgarskapstankar konstruera en allomfattande medborgarskapsdefinition.
22

  

Heather skriver att medborgarskapet har sin bakgrund i den grekiska statsstaten men Heather 

menar även att republikanska och imperialistiska Rom, Florens under renässansen och Paris 

under franska revolutionen har haft stor inverkan på medborgarskapskonceptet. 

Medborgarskapsbegreppet har samtidigt förändrats en hel del under historiens gång.
23

 Heather 

lyfter genom historien fram fyra polariserande teman på idén om medborgarskap. Den första 

rör de medborgarskapsteoretiker som förespråkar ett individualistiskt medborgarskap präglat 

av rättigheter, i synnerhet liberaler och utilitarister som Locke och John Stuart Mill i motsatts 

till de som istället lyfter fram betydelsen av skyldigheter mot gemenskapen som 

kommunitärer. Ett annat tema rör idén om den privata och offentliga medborgaren.  Om 

medborgaren ska få vara fri från offentligheten för att ägna sig åt sin familj? eller om 

medborgaren ska deltaga offentligt för att bevara sin frihet? 
24

  Det tredje temat berör istället 

problemet med som författaren formulerar det; implementera ett komplext samhälle i en 

koherent gemenskap och enig politik. Heather menar att det i ett demokratiskt samhälle alltid 

är vissa medborgare som är mer jämlika än andra, ska total homogenitet eftersträvas eller ska 

minoriteter behandlas på andra villkor? Samt avslutningsvis hur ska avvägningen mellan 

nations- och världsmedborgare formuleras? 
25

 Medborgarskapets betydelse kan därför påstås 

inneha olika betydelse beroende på vilken tradition du utgår ifrån. Heather hävdar 

avslutningsvis att det är svårt att formulera en allomfattande medborgarskapsdefinition. 

I boken ”what is citizenship” skriver Heather att medborgarskap även har en rättslig 

innebörd, medborgarskap kan därför i legal mening definieras som ett rättsligt förhållande 

                                                 
22

 Heather (2004) s. xi 
23

 Heather (2004) s.287 s.350, 
24

 Heather (2004) s.289 
25

 Heather (2004) ss. 292-293 
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mellan medborgare och stat, eller ett rättsligt förhållande mellan medborgare och nation. 

Heather skriver nämligen att medborgarskap och nationalitet till hög grad har varit politiska 

tvillingar de senaste 200 åren. Medborgarskap har därför enligt Heather vare sig principen för 

att erhålla medborgarskap varit jus sanguinis, det vill säga medborgarskap erhållet genom arv 

från förälder, eller genom jus soli medborgarskap erhållet från landet personen födds varit 

kopplat till just nationen. 
26

 

Den europiska unionen är som tidigare nämnt inte någon nation. Hur kan i så fall EU 

problematiseras utifrån en medborgarskapstanke om nationalstaten är allmänt accepterat som 

grundval för medborgarskapet? I boken ”medborgarskap i globaliseringens tid” diskuterar 

Delanty just medborgarskapets roll i dagens mer globaliserade värld. Han menar att 

nationalstaten tidigare varit medborgarskapets fundament, men att medborgarskapet idag 

istället har omgestaltats, avterritorialiserats och fragmenterats. Delanty menar att 

medborgarskapet och nationen i dag har skiljts och att staten därför inte längre har ensamrätt 

på suveränitet. Han hävdar avslutningsvis även att medborgarskapsrätten har förskjutits från 

födelseorten till uppehållsorten. 
27

 

Delanty diskuterar konceptet kosmopolitism eller ”världs medborgarskap”. Kosmopolitism 

bygger på en gammal idé om en medborgarskapsform som överskrider nationalstatens gränser 

och varken tar hänsyn till staten eller nationen. En företeelse som Delanty problematiserar 

utifrån fyra perspektiv; internationalism, globalisering, transnationalism och postnationalism. 

Delanty hänvisar internationalismen till en internationell statspolitik kopplad till en 

federalistisk och universell tanke grundad i upplysningsfilosofen Immanuel kants teorier. 

Globalisering kopplar Delanty till ett globalt civilsamhälle med icke-statliga aktörer i uttryck 

av ”ledning” eller ”governance”. Transnationalism kopplar Delanty till hur transnationella 

rörelser reflekteras i postkolonial teori och post-nationalism förklarar han som utvecklingen 

från nationell suveränitet till övernationell suveränitet. 
28

 Kosmopolitism är ganska intressant 

utifrån denna uppsats problemområde. Utöver en dimension om medborgarskapets form, 

skulle därför en geografisk dimension om medborgarskapets nivå vara intressant. Denna 

uppsats kommer dock att koncentrera sig på den liberala, republikanska och kommunitära 

medborgarskapsmodellen. 
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2.3 Liberalt medborgarskap 

Heather skriver att liberalismen är den medborgarskapstradition som till högst grad dominerat 

medborgarskapshistorien, den har dominerat de två senaste seklerna och gör det än idag.  

Grunden till den liberala tanketraditionen kan kopplas till filosofer som Thomas Hobbes, 

Adam Smith och John Locke i Storbritannien, men Heather hävdar att liberalismen ändå växte 

fram i kontexten av den franska revolutionen. Heather menar att den franska revolutionen lade 

grunden för principen om medborgarskap, men att det var Storbritannien som lade 

fundamentet för utvecklingen från ett medborgarskapsförhållande mellan monarken och 

dennes subjekt till staten och dess medborgare.
 29

 

Heather skriver att John Locke talade om medborgarnas ”naturrätt”, att medborgaren av 

naturen var fri och att alla medborgare hade jämlik rätt att bevara sitt liv, frihet och egendom. 

Rättigheter var naturliga och inte bundna till några skyldigheter, med undantag för militär- 

och skatteplikt. Locke menade samtidigt att det var statens främsta uppgift att garantera denna 

naturliga rätt till sina medborgare. Den stat han förespråkade var därför en ”nattväktarstat” av 

minimal karaktär. Staten skulle existera för att garantera medborgarnas rättigheter, men även 

för att garantera inre och yttre skydd för sina medborgare, staten var alltså på detta sätt ett 

nödvändigt ont.
30

 Det liberala medborgarskapet har alltså ett ganska löst förhållande till 

staten.  

Delanty vill förklara den ”klassiska” Hobbes-, Locke- och Smith- liberalismen, som ofta 

brukar tituleras den ”marknadsbaserade liberalismens” relation till staten med att den uppstod 

genom en förpolitisk föreställning om det civila samhället. Regeringsmakten var ett hot och i 

sin egen form inte önskvärd, men regeringsmakten var emellertid nödvändig för att kunna 

garantera ”spelregler” på marknaden. Frihet är att slippa onödig inblandning av staten, något 

som Delanty karaktäriserar som negativ frihet. Positiv frihet enligt Delanty, är istället den 

frihet som råder i civilsamhället där varje medborgare är fri att ägna sig åt och bevaka sina 

egna intressen. 
31

Medborgarskap är således enligt den klassiska marknadsbaserade 

liberalismen någonting privat och de rättigheter som medborgaren erhåller är därför av 

negativ karaktär, exempelvis rätten att slippa statlig inblandning. 

Heather menar att den klassiska liberalismen av traditionen är individualistisk, medborgaren 

är en egen individ, jämlik och självstående. Det finns således inga krav på att eftersträva det 

                                                 
29

 Heather (2005) s.4 
30

 Heather (2005 ss.5-7 
31

 Delanty (2002) s.36 
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”allmänna bästa” utan medborgaren ska tänka som en individ och förorda dennes eget 

intresse.  Den offentliga och privata sfären ska samtidigt bevaras åtskiljda och det finns inga 

som helst krav på medborgerligt deltagande.
 32

 Det liberala medborgarskapet kan sålunda 

påstås vara ganska passivt och formellt till karaktären.
 
 

Heather menar även att liberalismen har vuxit fram med en nära relation kapitalismen. 

Heather skriver att den liberala utvecklingen kanske inte hade varit möjlig utan den 

kapitalistiska marknadsekonomin och borgarklassen. Den engelska-, amerikanska- och 

franskarevolutionen skapade idealet, men liberalismen var ändå beroende av det kapitalistiska 

samhällsklimatet för att kunna slå rot. Liberalismen var enligt samma resonemang inte möjligt 

i ett hierarkiskt, feodalt och prekapitalistiskt samhälle.
33

   

Liberalismen har sedan enligt Delanty förändrats en del sedan dess ursprungligt 

marknadsbaserade form. Först så har rättighetstänkandet komplicerats med att det idag finns 

civila, politiska och sociala rättigheter . Sedan har den liberala ideologin även förändrats från 

att tidigare betonat marknadsbaserade inskränkningar på medborgarskapet, till att i den 

vänsterorienterade socialliberalismen betona den administrativa staten.
34

 

T.A Marshall känd för sina teorier i publikationen ”citizenship and social class”, försökte 

fastställa vilka konsekvenser sociala rättigheter hade för samhällsklasserna. Han menar att den 

liberala ideologin kom att utvecklas från att först innefatta civila rättigheter men med tiden 

även politiska och slutligen sociala rättigheter. Han menar att grunden till det sociala 

medborgarskapet lades under 1800-talet, men att det sociala medborgarskapet först blev 

tydligt i och med den moderna välfärdstaten något som enligt Marshall kom att lindra den 

sociala ojämnlikheten som kapitalismen skapat. 
35

  

Socialliberalismen är någonting som sammanfattas i Marshalls bok, men Delanty ställer sig 

dock kritisk till vissa begränsningar i Marshalls teorier. Det som Delanty emellertid lyfter 

fram som centrala beståndsdelar i Marshalls teorier är utvecklingen från marknad till stat. 

Marshalls medborgarskapsmodell är nämligen enligt Delantys tolkning statscentrerad.
36

 

Staten har således utifrån detta resonemang fått en större roll inom socialliberalismen 

jämförelsevis med den roll som staten besatt i den klassiska marknadsbaserade liberalismen. 
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När det gäller socialliberalismen kan avslutningsvis även John Rawls rättviseprinciper i boken 

en teori om rättvisa vara värt att nämna. Rawls förespråkar både medborgerliga friheter i den 

klassiska liberalismens anda, men diskuterar även social och ekonomisk jämlikhet. 
37

 

Socialliberalismen är någonting som nyliberalismen kritiserar. Heather skriver att nyliberaler 

menar att en ojämnlikhet alltid kommer att förekomma mellan människor, det hör nämligen 

till människans natur. Staten bör därför inte försöka jämna ut ojämnlikhet, utan helt enkelt 

hålla sig utanför. Fattiga människor förlorar självförtroende och initiativförmåga genom social 

hjälp och utjämning, den sociala hjälpen ska således vara bunden till villkor. Ett system som 

utnyttjar skattbetalarna för att finansiera välfärdstaten anser därför nyliberaler är någonting 

omoraliskt. 
38

  

Dryzek och Dunleavy ser i boken ”theories of the democratic state” nyliberalismen som en 

vidareutveckling av den marknadsliberalism som kan kopplas till Adam Smiths 

frihandelsidéer. Marknadsliberaler menar att kapitalismen är det ultimata tillvägagångssättet 

för att generera kunskap och skapa ekonomisk och politisk frihet. Men då äldre 

marknadsorienterade liberaler förespråkade en minimal stat och en samhällsorientering efter 

principen av en ”osynlig hand” där enskilda aktörers egenintresse skapade politiken, så 

erkänner enligt Dryzek och Dunleavy nyliberaler staten som något som kan återbyggas efter 

marknadsliberala linjer. 
39

 Delanty menar avslutningsvis att medborgaren enligt en nyliberal 

filosofi har utvecklats till att blivit en konsument. 
40

 

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att liberalismen genom historien har haft olika 

idéskolor vilket försvårar konstruerandet av en enskild liberal idealtyp, men eftersom att 

återkommande teman ändå förekommer, så skulle det liberala medborgarskapet kunna 

karaktäriseras som ett formellt medborgarskap präglat av ett rättighetstänkande med 

individuella negativa rättigheter samt en minmal marknadsbaserad stat. Sen skiljer sig 

socialliberalismen en del från exempelvis den klassiska marknadsliberalismen och 

nyliberalismen, men sådana eventuella likheter i EU:s medborgarskap får enklast diskuteras 

på en teoretisk nivå utanför den liberala idealtypen. 
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 Heather (2005) ss.25-27 
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2.4 Republikanskt medborgarskap 

Heather menar att rötterna till republikanismen kan spåras till antikens grekland och 

Aristoteles.  Aristoteles förespråkade ett aktivt medborgarskap där medborgaren förväntades 

att aktivt deltaga i politiken och på så sätt ”uppfylla” sitt medborgarskap. Aristoteles talade 

om något han kallade ”civil dygd”. Medborgaren skulle inte endast vara moralisk, utan även 

vara engagerad i det allmänna bästa. Detta var vad den civila dygden innebar och detta var 

något som enligt Aristoteles teorier betraktades som en förutsättning för medborgarskapet. 

Genom att leva efter denna princip så gynnas inte endast samhället och staten, utan även 

medborgaren själv vars moral mognade. Denna process var enligt Aristoteles också det enda 

sättet att utvecklas som människa. Aktivt deltagande kan således betraktas som en central 

beståndsdel i den republikanska teorin och medborgarskapet kan tillskillnad från 

liberalismens formella medborgarskap, karaktäriseras som en politisk status.
 41

  

Efter antiken lyfter Heather fram Cicero, Machiavelli och Rousseau som influenser till den 

republikanska tanketraditionen. Heather skriver att Cicero byggde vidare på tanken om den 

civila dygden. Cicero menade att när en medborgare drar sig tillbaka till den privata sfären 

och inte längre engagerar sig i samhället han lever i så sviker han sina medmänniskor, detta 

eftersom att människan av naturen är ett socialt djur.
42

 Det aktiva medborgarskapet och den 

civila dygden kan således konstateras som centrala teman även efter Aristoteles tid. Heather 

lyfter fram att även Machivelli förespråkade ett aktivt medborgarskap. Men den företeelse 

som Machivaelli särskilt betonade var militärtjänsten och ”medborgarsoldaten”.  Militärtjänst 

var någonting som kunde omvända dåliga medborgare och göra dem till goda medborgare 

präglade av dygd och patriotism. 
43

  

Heather skriver att Rousseau diskuterade hur medborgaren kunde underordna sig en stat 

nödvändig för säkerhet, men ändå behålla den frihet som medborgaren av naturen har rätt till. 

Lösningen var att ingå ett socialt kontrakt med staten, Rosseau hävdade att genom att 

eftersträva beslutsfattning präglad av dygd så gynnas hela samhället samtidigt som 

medborgarna accepterar att leva efter dessa beslut. Heather skriver att det liberala sättet att 

bryta tyrannens kedjor är att ge medborgarna rättigheter och göra honom fri. Rousseau ville 

dock inte bryta kedjorna utan snarare enligt Heathers tolkning, göra kedjorna legitima. 
44
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17 

 

Delanty menar i sin tur att republikanismen trotts sina europiska rötter är en helt amerikansk 

politisk idé som tror på medborgarskapets förenande karaktär. Enligt honom är 

republikanismen en radikal form av liberal individualism. Detta först eftersom 

individualismen tar sitt utryck i det offentliga livet där allmänintresset och inte egenintresset 

kommer till uttryck. Sedan eftersom att ingen koppling finns till privatism och sist eftersom 

att det är positiv och inte negativ frihet som är idealet, det är således en positiv rättighet att få 

deltaga och göra sitt medborgarskap. Den republikanska utmaningen skriver Delanty, ligger i 

att lyfta ut politiken från staten till den offentliga sfären.
45

 

Heather vill avslutningsvis karaktärisera den republikanska skolan som en tanketradition vars 

högsta mål är frihet och skapandet av en republikansk stat. Han är dock tydlig med att 

republikanismen är ett komplext fenomen och kanske något som är inte fullt möjligt att 

kategorisera. Han skriver emellertid att republikanismens mål rent teoretiskt är att 

sammankoppla den individuella medborgaren och staten i en symbios som gör en 

republikansk politik möjlig, samtidigt som den individuella medborgarens frihet kan 

garanteras. Den republikanska styrelsestilen kan sedan enligt Heather kategoriseras som något 

som betonar att stat och medborgare ska vara en gemenskap och inte endast en samling 

individer. Den republikanska goda medborgaren är någon som engagerar sig civilt och militärt 

och vars kvaliteter är dygd, patriotism och klokhet. Dygder som ska genereras genom aktivt 

deltagande och utbildning men även religion. 
46

 

Sammanfattningsvis så kan aktivt deltagande, positiva rättigheter, civil dygd, plikt, patriotism, 

utbildning och medborgarskap som en politisk status lyftas fram som centrala beståndsdelar i 

den republikanska tanketraditionen. 
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2.5 Kommunitärt medborgarskap 

Delanty menar att som namnet ”kommunitarism” eller ”communitarism” avslöjar, så betonar 

kommunitarister gemenskapen eller ”the community”. Han skriver att kända kommunitära 

teoretiker värda att nämna är Sandel, Etzioni, Walzer och Macintyre. Delanty skriver även att 

kommunitärer till grunden förespråkar ett civilt samhälle vilande på gemenskapen och 

allmänintresset och inte individualism, men även att konstruktivism är något som enligt en 

kommunitär tankegång avvisas.
 47

  

Amitai Etzioni diskuterar i boken ”the spirit of community – rights, responsibilities, and the 

communitarian agenda” med avstamp i en kommunitär agenda, det amerikanska samhället. 

Han menar att medborgare ur en amerikansk 90-tals kontext, måste balansera sin passion för 

individualism med en känsla för socialt ansvar. Etzioni menar att det i USA råder en obalans 

mellan rättigheter och skyldigheter. Han skriver att den amerikanska opinionen menar att 

staten ska finansiera medborgarnas rättigheter, men var frågar sig Etzioni går gränsen för 

medborgerliga rättigheter? fri sjukvård eller gratis luncher liknande? Etzionis uppfattning är 

att företeelsen att kräva rätt utan att förvänta sig vissa skyldigheter är oetiskt och ologiskt. En 

medborgare har om inte annat en skyldighet att värna om miljön för framtida generationer. 

Etzioni menar därför att alla rättigheter ska vara bundna skyldigheter. Skyldighetstänkandet är 

således centralt inom den kommunitära tanketraditionen. 
48

 

Skyldighetstänkandet är kopplat till ett annat genomgående tema i Etzionis agenda; moral. 

Etzioni menar att ”moral” är någonting som gått förlorat i dagens samhälle, ett 

återupprättande av moraliska värden är därför av hög prioritet hos kommunitärer. Rätten till 

frihet från statliga ingripanden är inte rätten att avstå moraliska skyldigheter, ett 

återupprättande av de civila dygderna och de sociala skyldigheterna är därför även det viktigt 

för kommunitärer. Etzioni talar om ”the habits of heart”, det finns vissa saker som ska komma 

naturligt till en medborgare exempelvis att du inte lämnar ditt barn ensamt, han menar därför 

att amerikanerna måste komma tillbaks till den moral som tidigare inte ifrågasattes. Han 

menar även att en grundläggande moral inte endast är viktigt på medborgarskapsnivå, utan att 

en allomfattande moral även är viktig för att den offentliga auktoriteten och marknaden ska 

fungera.
49

 Moraltänkandet är således även det centralt i den kommunitära idétraditionen. 
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När det gäller moral diskuterar Etzioni familjen, skolan och polisen som vad han kallar de 

”kommunitära institutionerna”. Han är inne på många teman hur dessa institutioner bör handla 

och utformas, men hans teorier kan sammanfattas till att det är i familjen där fundamenten för 

den moraliska fostran ska läggas, det är i skolan som moralen ska utvecklas och slutligen 

fulländas i sociala rörelser och gemenskaper. Utbildning och samhällsfostran är således 

viktiga aspekter i den kommunitära tankegången.
50

 

Delanty delar upp kommunitarim i tre varianter: En liberal kommunitarim, en konservativ 

kommunitarim och en medborgerlig republikansk modell. Här karaktäriseras alltså 

republikanism som en kommunitär företeelse.  Han menar även att modellerna till olika grad 

överlappar varandra. Delanty menar att den liberala kommunitarismen kan karaktäriseras som 

ett tredje steg i den socialliberala utvecklingen och kan först förstås som ett svar på den 

liberala individualismen och sedan som en kritik mot John Rawls tankegångar. Det som 

liberala kommunitärerna enligt Delanty hävdar är att de liberala rättigheterna är alltför 

formalistiska, samtidigt som väsentliga aspekter som identitet och deltagande försummas, det 

som behövs är istället en moralisk kollektivism. 
51

 

När det gäller identitet skriver Delanty att liberala kommunitärer menar att ”jaget” alltid är 

kulturellt bestämt och knuten till en viss gemenskap, olika kulturella grupper kan därför ha 

olika uppfattningar om det allmänna bästa. Delanty skriver att exempelvis Charles Taylor 

menar att en kulturell grupp behöver ett offentligt erkännande för att kunna bibehålla sin 

integritet och frodas. Liberaler har dock en tendens att förespråka en moralisk universalism 

som är ganska blind för gruppers olikheter. Kommunitärer förespråkar därför istället en 

kulturell partikularism som liberaler skulle kunna betrakta som ett förräderi mot 

jämlikhetsprincipen eftersom att gruppers olikhet betonas. 
52

 

När det gäller den konservativa kommunitarismen så skriver Delanty, att även den har för 

avsikt att modifiera liberalismen och här lyfta fram betydelsen av den kulturella identiteten. 

Delanty redogör inte för den här modellen till någon högre grad, men lyfter fram att nationen 

och samhället är synonymt för konservativa kommunitärer. Den konservativa 

kommunitarismen är därför en variant av den gamla konservativa ideologin i dess åberopande 

av nationsidealet fast kopplat till det civila samhället. Familjen, religionen och nationen är här 

                                                 
50

 Etzioni (1995) ss.54-163 
51

 Delanty (2002) ss.51-54 
52

 Delanty (2002) s.56 



20 

 

viktiga variabler. Delanty skriver avslutningsvis att modellen ingen har någon inbyggd 

självkritik. 
53

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den ”generella” kommunitarismen kan tolkas 

betona skyldigheter, gemenskapen eller kollektivet istället för individen, det allmänna bästa, 

ett moraliskt tänkande, samhällsuppfostran och konservativa värden som exempelvis familjen.  

 

2.6 Teoretisk tolkningsram 

Den liberala, republikanska och kommunitära medborgarskapsteorin ska nu sammanfattas i 

idealtyper bestående av ett antal nyckelbegrepp som ska hjälpa till att identifiera likheter i 

fördragstextgenomgången. Idealtyperna är uppsatsens egna och baserade på de teman som är 

beskrivna i teorigenomgången. 

Som teorin har visat så finns det olika skolor av idétraditionerna och vissa 

medborgarskapstankar kan även gå in i varandra. Vid konstruerandet av idealtyperna har 

därför liberalismen fått karaktären av den ”klassiska” marknadsbaserade liberalismen. Att 

kategorisera underkategorier kan pågå i all evighet, uppsatsen reserverar sig därför för att dra 

kopplingar till specifika idétraditionella underskolor fritt från teorin. Valet av att konstruera 

den liberala idealtypen av en klassisk karaktär, kan enklast motiveras av att det är denna 

modell som generellt avses med ”liberalism”. Samma sak kan nämnas om kommunitarismen, 

där denna uppsats tillskillnad från Delantys tillvägagångssätt med underkategorier, avser 

kommunitarismens generella medborgarskapstankar. 

Tabell 1: Tre Medborgarskapsideal 
54
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3. Undersökning 

3.2 Fördraget om upprättandet av kol- och stål gemenskapen och Romfördraget. 

Fördraget om upprättandet av kol- och stål gemenskapen (EKSG) inrättades 1951 och skulle 

fungera som en metod för att försöka förhindra ytterligare krig i Europa. Detta genom en 

överstatlig kontroll över krigsmaktens viktiga basindustrier hanterade kol och stål. Därtill 

skulle samarbetet möjligöra en modernisering av produktionen med idealt positiva 

konsekvenser, detta var alltså första fasen i EU:s utvecklingsprocess.
 55

 

Resultaten var goda och samarbetet kom 1957, att genom Romfördraget utvecklas till den 

europiska ekonomiska gemenskapen (EEG).  Då inrättades en gemensam ekonomisk marknad 

fri från tullar och andra handelshinder, en gemensam handelspolitik likaså och slutligen 

upprättades även en gemensam konkurrenspolitik. Det skulle nu råda fri rörlighet inom 

unionens gränser av varor, personer, tjänster och kapital. En gemensam politik för jordbruk, 

fiske och transport inrättades och avslutningsvis upprättades även en social fond för att 

motverka arbetslöshet.
56

 Samarbetet kom således förutom inrättandet av en gemensam fri 

marknad att även innehålla andra aspekter som exempelvis fri rörlighet, vilket senare kommer 

att kopplas till dagens unionsmedborgarskap. 

   

3.2.1 Delanalys 

Medborgarskap är ingenting som direkt behandlas i varken EKSG- fördraget eller 

Romfördraget, det som istället främst behandlas i dessa fördragstexter är istället unionens 

ekonomiska aspekter.  

    “The European Coal and steel community shall have its task to contribute, in harmony with the general 

economy of the Member states and through the establishment of a common market as provided in article 4, to 

economic expansion, growth of employment and a rising standard of living in the Member states.” 
57

 

Ett av EKSG – fördragets mål är således att bidra till bildandet av en gemensam marknad, 

ekonomisk expansion, hög arbetssysselsättning och levnadsstandard. Målet med ökad 

sysselsättning och ökad levnadsstandard skulle kunna kopplas till någon form av socialliberal 

tankegång. Om tillgång till arbete och en viss levnadsstandard betraktas som en rättighet, så 

skulle detta kunna kopplas till rättighetskategorin sociala rättigheter vilka socialliberaler 
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betonar.  Följande citat antyder att syftet med den europiska fonden som Romfördraget 

implementerade var en förbättrad levnadsstandard och arbetssysselsättningen: 

    “For the purposes set out in Article 2, the activities of the Community shall include, asprovided in this Treaty 

and in accordance with the timetable set out therein”…”the creation of a European Social Fund in order to 

improve employment opportunities for workers and to contribute to the raising of their standard of 

living;”
58

 

Det som emellertid kan tilläggas till denna tolkning är att en socialliberal förespråkare troligen 

skulle kräva mer av staten än att endast eftersträva en högre sysselsättnings och 

levnadsstandardsgrad. Om en viss levnadsstandard- och sysselsättningsgrad kan betraktas som 

sociala rättigheter, så skulle dessa behandlas eller i alla fall benämnas som sådana i 

fördragstexten. Här uttrycker unionen istället en strävan för att förbättra villkoren, men det 

ligger ändå på medborgarens ansvar att ta just ansvar för sin egen situation. Välfärdsaspekter 

är samtidigt ingenting som inte även får plats i en republikansk eller kommunitär tanke, men 

den socialliberala traditionens betoning av just välfärd och sociala rättigheter gör ändå en 

sådan koppling som mest rimlig. 

En annan koppling som kan dras utifrån EKSG och Romfördraget är till den 

marknadsorienterade liberalismen. Unionens gemensamma marknad konstruerad efter 

principen om tullfrihet skulle kunna kopplas till Adam Smiths ”lassiez-fair” 

frihandelsteorier.
59

 Heather skriver som tidigare nämnt att liberalismen alltid har utvecklats 

vid sidan av kapitalismen.
60

 Marknadsliberaler menar att kapitalism är det ultimata 

tillvägagångssättet för att generera kunskap och skapa ekonomisk och politisk frihet. Även om 

modernare marknadsliberaler erkänner staten, så förespråkade äldre marknadsliberaler en 

minimal stat motiverad utifrån Smiths teorier kring den ”osynliga handen”.
61

 EKSG och 

Romfördragets främst ekonomiska prioriteringar som den fria marknaden, skulle därför kunna 

kopplas till Smiths osynliga hand, detta eftersom att samarbetet kan tolkas främst vara skapad 

för att kunna upprätthålla just den gemensamma marknaden. En tolkning att den europiska 

gemensamma marknaden bygger på en i grunden marknadsorienterad liberal tanke om 

frihandel kan därför påstås vara ganska rimlig. 
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”Social Choice” teoretiker brukar diskutera hur individers egenintresse kan omvandlas 

kollektivt.
62

  Marknadsorienterade liberaler menar dock att oreglerade producenter, 

konsumenters eller liknade aktörers egenintresse på sikt kommer att leda till maximerat 

kollektivt välstånd om staten inte försöker påverka marknaden. 
63

 En samhällsorientering som 

således förespråkar individers egenintresse och inte försöker sträva efter det ”allmänna bästa”. 

Även om slutprodukten enligt en marknadsliberal ansats blir maximerad nytta, så skulle 

jämförelsevis en kommunitär förespråkare tycka att detta individualistiska sätt att tänka är 

omoraliskt. En kommunitär förespråkare skulle därför istället lyfta fram betydelsen av att 

alltid utifrån en idé om det ”allmänna bästa” tänka kollektivt. 

    ” the institutions of the community shall, within the limits of there respective powers, in the common 

interest”…“ensure that consumers in the common market have equal access to the source of production.”
64

 

Marknadsliberaler har samtidigt en samhällsorientering där medborgaren betraktas som en 

konsument på den politiska marknaden. 
65

 Citatets användande av just ”konsument” begreppet 

skulle därför kunna kopplas till en marknadsliberal medborgarskapstanke om konsumenten 

som samhällets minsta enhet. En parallell skulle här kunna dras till dagens EU-samarbete. 

Tallberg diskuterar hur EU kan lösa legitimitetsproblemet som ligger i ett ökat allmänt 

missnöje i folkomröstningar. Han skriver att en av EU:s metoder för att lösa 

legitimitetsproblemet är att arbeta med ”out-put legitimitet”, det vill säga att arbeta med ”rätt 

frågor”. Exempel på sådana frågor kan vara att försöka lösa samhällsproblem och generera 

materiella fördelar åt sina medborgare.
66

 En sådan relation mellan EU och dess medborgare 

skulle utifrån detta resonemang kunna problematiseras som att EU är beroende av sina 

medborgares stöd, men att medborgarnas stöd är bundna till de frågor som EU kan lösa åt sina 

medborgare. En liknelse skulle här kunna dras till någon form av konsumentförhållande 

mellan medborgaren och EU:s överstatlighet. Medborgaren är en konsument på den europiska 

unionens politiska marknad. Medborgarens utbyte är ett överstatligt behandlande av de frågor 

som intresserar medborgaren och EU:s utbyte är medborgarnas stöd. Denna parallell kan 

möjligtvis betraktas som övertolkad, aspekter som andra samhällsenheter från det civila 

samhället som intresse- och lobbyorganisationer skulle säkert även de kunna problematiseras, 

men tolkningen är ändå rimlig. 
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Sammanfattningsvis kan det nämnas att en koppling till den marknadsorienterade 

liberalismens teorier kring frihandel och en osynlig statlig hand skulle kunna kopplas till 

EKSG: s och Romfördragets gemensamma marknad och verksamhetsområden. Men en 

koppling till marknadsliberalismens konsumenttänkande och frihet när det gäller att motivera 

egenintresset är även de rimliga. Den marknadsorienterade liberalismen är en egen disciplin 

inom liberalismen, men dess rötter i det klassiska liberala tänkandet och liberalismens 

koppling till kapitalismen gör ändå dessa kopplingar relevanta utifrån den generella liberala 

idealtypen. 

Samtidigt kan EKSG och Romfördragets avsikt att förbättra villkoren för medborgarna genom 

välfärdsaspekter som höjd arbetssysselsättning och levnadsstandard antyda en socialliberal 

koppling, motiverad av socialliberalismens betoning av just sociala rättigheter. Denna 

jämförelse behöver inte nödvändigtvis antyda just en socialliberal influens, men utifrån de 

medborgartankar som denna undersökning utgår ifrån så verkar i alla fall denna koppling mest 

trovärdig.  

 

3.3 Maastrichtfördraget och tillkommande förändringar 

Fördraget om den europeiska unionen, även kallad unionsfördraget eller Maastrichtfördraget 

tecknades som tidigare nämnts i Maastricht februari 1992 och trädde i kraft 1993. 

Målsättningen med Maastrichtfördraget var att anpassa den europeiska integrationsprocessen 

till ett nytt politiskt landskap och klimat som uppstått efter det kalla krigets slut. Fördraget 

kom att organisera EU:s kompetensområden i form av dess tre pelare bestående av de 

europiska gemenskaperna, en gemensam säkerhets- och utrikespolitik samt ett polisiärt och 

straffrättsligt samarbete. När det gällde EU-institutionernas beslutsbefogenheter så började 

subsidiaritetsprincipen tillämpas med syftet att beslut skulle fattas så nära medborgarna som 

möjligt.
 67

  Det tidigare ekonomiska samarbetet kom därför att utvecklas till den Europeiska 

unionen och unionen kom således att även få en politisk dimension. Unionens överstatlighet 

stärktes således med Maastrichtfördraget.  

Maastrichtfördraget implementerade även som tidigare nämnt idén om ett 

unionsmedborgarskap som skulle komma att gälla samtliga medborgare i EU:s 

medlemsländer. De rättigheter som lyfts fram i fördraget är rätten att röra sig fritt över 

medlemsländernas territorium och även bosätta sig, rätten att rösta och vara valbar i 
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europaparlamentet samt kommunala val i medlemslandet som personen är bosatt. Rätten till 

diplomatiskt skydd på tredje lands territorium av medlemsstats konsulära myndighet om 

hemstaten saknar diplomat på plats. Rätten att göra framställningar i Europa parlamentet och 

slutligen även rätten att vända sig till den europeiska ombudsmannen.
68

 Det vill säga 

rörelsefrihet, skydd och ett antal politiska rättigheter. 

Maastrichtfördraget kom senare att revideras och kompletteras med Amsterdam-, Nice- och 

Lissabonfördraget. Amsterdamfördraget hade bland annat ambitionen att anpassa EU-

samarbetet för en östutvidgning samt föra unionen närmare medborgarna, men innebar även 

vissa nyheter på politikområdet. Nicefördraget byggde vidare på Amsterdamfördraget, men 

drog även upp riktlinjer för att effektivisera EU-samarbetet och dess institutioner. Nästa 

konsolidering var Lissabonfördraget. Tallgren skriver att Lissabonfördraget i planeringsfasen 

hade ambitionen att ersätta de existerade EU fördragen med ett lättbegripligt dokument som 

skulle fungera som en grundlag för Europa. Eftersom att denna ambition emellertid kunde 

uppfattas som ”politiskt känsligt” övergavs tanken, men Lissabonfördraget förtydligar ändå 

EU:s mål och värderingar. 
69

 Unionsfördraget har således förändrats en del sedan den 

ursprungliga Maastricht versionen. Följande analys kommer därför att behandla 

unionsfördraget som helhet med fria inhopp i olika fördragsversioner. 

 

3.3.1 Delanalys 

När det gäller unionsmedborgarskapet så har tanken om ett europeiskt medborgarskap som 

tidigare nämnts redan existerat sedan tidigare, men det var emellertid först genom 

Maastrichtfördraget som unionsmedborgarskapet formellt inrättades. I Maastrichtfördraget 

uttrycks det att: 

       “The Union shall set itself the following objectives”…”to strengthen the protection of the rights and 

interests of the nationals of its Member States through the introduction of a citizenship of the Union”
70

 

Introducerandet av unionsmedborgarskapet kan således motiveras genom en intention att 

stärka nationella individers intressen, skydd och rättigheter. Om unionsmedborgarskapet kan 

motiveras som en metod för att stärka nationella individers intressen, skydd och rättigheter så 

skulle denna aspekt kunna kopplas till en klassiskt liberal tankegång där statens primära 
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funktion är att skydda medborgarnas rättigheter, men även att garantera frihet och säkerhet för 

sina medborgare. I Maastrichtfördaget uttrycks det även att: 

     “Citizens of the Union shall enjoy the rights conferred by this Treaty and shall be subject to the duties 

imposed thereby”
71

 

Unionsmedborgarna ska således åtnjuta sina medborgerliga rättigheter, men samtidigt rätta sig 

efter plikten som följer dessa, Denna företeelse skulle kunna kopplas till en kommunitär 

idétradition som förespråkar att rättigheter bör vara kopplade till skyldigheter, men konceptet 

”plikt” kan lika väl syfta till en republikansk tankegång där normen är att medborgaren ska 

uppfylla sitt medborgarskap genom aktivt deltagande, det vill säga sin medborgerliga plikt. 

Då plikten emellertid inte specificeras i fördraget så är det svårt att dra någon sådan slutsats.  

När det gäller statens funktion att garantera säkerhet åt sina medborgare så skulle en koppling 

kunna dras till EU:s andra pelare berörande gemensam säkerhets- och utrikespolitik samt dess 

tredje pelares gemensamma straffrättsliga och polisiära arbete som tillkom genom 

Amsterdamfördraget.
72

 Amsterdamfördraget uttrycker: 

      “The Union shall set itself the following objectives”…”to maintain and develop the Union as an area of 

freedom, security and justice, in which the free movement of persons is assured in conjunction with appropriate 

measures with respect to external border controls, asylum, immigration and the prevention and combating of 

crime.”
73

 

Att just dessa frågor prioriteras skulle kunna kopplas till den klassiskt liberala tanken om 

statens roll som en beskyddare av medborgaren. Thomas Hobbes anlade tidigt grunden till 

många fundamentala liberala tankar.
 74

 Hobbes menade i boken Leviathan förvisso talde ur 

kontexten av en monark att härskaren främsta uppgift var att garantera medborgarnas 

säkerhet.
75

 Inom den klassiska liberalismen kom detta att utvecklas till att bli statens primära 

roll. En minimal ”nattväktarstat” vars uppgifter skulle vara att upprätthålla försvar och som 

tidigare nämnt kunna garantera säkerhet åt sina medborgare var idealet. Nattväktarstaten är 

även något som kommit att återkomma inom nyliberalismen.
76

 Säkerhetsfrågornas höga 

prioritet inom EU samarbetet skulle därför rent teoretiskt kunna kopplas till denna tradition. 

Säkerhetsfrågor kan utifrån EU:s pelarsystem påstås vara viktiga, om EU utifrån tidigare 

resonemang skulle kunna liknas vid en nattväktarstat, så skulle därför en liberal koppling 
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kunna anses rimlig. Sen rör sig EU:s gemensamma säkerhets- och utrikespolitik samt 

straffrättsliga och polisära arbete om just ett samarbete. Tallberg förklarar EU:s gemensamma 

säkerhets- och utrikespolitiken som en ambition att ge EU:s politiska roll i världen samma 

tyngd som motsvarar dess ekonomiska roll.
77

 Att politikområdena emellertid har en 

betydelsefull roll gör ändå förekomsten av eventuell koppling till en liberal idétradition 

möjlig. 

Angående företeelsen ”aktivt medborgarskap” så uttrycks det i Lissabonfördraget en strävan 

mot ett mer aktivt medborgarskap. I EU fördragets konsoliderade Lissabonfördragsversion 

står det exempelvis att:  

      ”Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett 

betydandeantal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina 

befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt 

för att tillämpa fördragen.”
78

 

Medborgarinitiativ uppmanas således inom Lissabonfördraget. I detta fall rör det sig förvisso 

om ett ganska omfattande medborgarinitiativ uppbackad av minst en miljon personer, men 

själva förekomsten av detta kan ändå tolkas antyda en deltagardemokratisk tankegång. Syftet 

med initiativet är antagligen att uppfånga en förbisedd opinion genom att ge medborgare en 

alternativ kanal för inflytande, men företeelsen skulle på sikt även kunna tolkas som ett 

incitament för att locka medborgare till ett mer aktivt deltagande byggande på en 

ursprungligen republikansk tanketradition.  

Om medborgarsinitiativet kan förstås som ett uppslag för ett mer aktivt deltagande så skulle 

värdet av deltagande vara någonting som skulle kunna problematiseras. Deltagande kan enligt 

en republikansk tanketradition förstås som någonting som har ett egenvärde. Aktivt 

deltagande är medborgaruppfostrande, självuppfyllande och leder till ett gott liv samtidigt 

som det är medborgaren själv som gör politiken. Men deltagande skulle även ur en EU 

kontext kunna förstå som någonting legitimerande. EU har som tidigare nämnt dragits med 

legitimitetsproblemet med lågt valdeltagande och en svikande opinion. Ett intresse från EU:s 

sida för ett mer aktivt deltagande kan i detta sammanhang därför antingen betyda ett intresse 

för ett högre deltagande för att legitimera EU som organisation, eller för att deltagandet i sig 

innehar ett egenvärde. EU:s implementerande av en alternativ inflytelsekanal skulle således 

kunna tolkas som ett sätt att aktivera deltagande, eller att i annat fall legitimera EU som 
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organisation genom att lyfta fram att EU även erbjuder alternativa kanaler för inflytande. Det 

är detta som Tallberg kallar ”input-legitimitet”, det vill säga att rätta till det medborgerliga 

inflytandets brister eller att möta medborgarnas krav på deltagande och delaktighet. 

Subsidiaritetsprincipen kan vara en sådan åtgärd och även stärkandet av Europa parlamentet.
79

  

Medborgarinitiativet motiv kan således tolkas på olika sätt, men oberoende vilket syfte EU 

hade med medborgarinitiativet så bygger idén om deltagande ändå på en ursprungligen 

republikansk grundtanke. En sådan influens i fördraget kan således uppfattas som rimlig.  

    ”Institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna 

och det civila samhället.”
80

 

Detta citat skulle istället kunna signalera en ansats i en mer ”delibrativ” demokratiteori. Till 

skillnad mot den aggregerande eller rösträknande demokratin, så betonar den delibrativa 

demokratin istället samtalets betydelse. Beslut ska tas genom att ”stöta och blöta” argument 

genom samtal. Denna process ska i teorin sedan innebära att de politiska besluten i slutändan 

kommer att bygga på allmänintresset.
81

 Citatet förmedlar att institutionerna ska ge 

medborgarna en möjlighet att uttrycka sina åsikter i en öppen dialog. Även detta skulle 

således kunna tolkas som ett tillvägagångssätt att i republikansk anda uppmana till ett mer 

aktivt medborgarskap, något som följande citat också insinuerar: 

   ”Varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Besluten ska fattas så öppet och så nära 

medborgarna som möjligt.”
82

 

Om en koppling kan dras till delibration, så är nästa fråga om teorin har sitt ursprung i en 

liberal eller republikansk idétradition? Detta är någonting som diskuteras av Jacob Svensson i 

doktorsavhandlingen Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati - En studie av 

medborgarutskotten i Helsingborg. Han menar att det vid första anblicken inte finns någon 

tydlig konflikt mellan liberalism och republikanism när det gäller delibration, men att 

deltagardemokratins kommunikativa medborgarsyn lägger sig närmare ett republikanskt ideal 

eftersom att medborgaren i den republikanska tanketraditionen redan förväntas att medverka i 

det politiska samtalet. Svennson menar att delibration samtidigt är någonting som betonar det 

allmänna bästa. En konflikt ligger således i den liberala individualismen som istället släpper 

fram medborgarnas egenintresse. Svensson menar därför att delibration är en företeelse som 

                                                 
79

 Tallberg (2007) ss.201-202 
80

  Lissabonfördraget, europiska unionens officiella tidning C306, 17 december 2007Artikel 8B 
81

 Young (2002) ss. 21-33 
82

  Lissabonfördraget, europiska unionens officiella tidning C306, 17 december 2007 Artikel 8A  



29 

 

till högre grad passar in i en republikansk tanketradition än en liberal.
83

  Om citaten antyder 

en delibrativ koppling kan således antagligen även detta indikera en republikansk influens i 

Lissabonfördraget.  

EU deltagandet skulle avslutningsvis även kunna problematiseras utifrån social choice teorin; 

om deltagandet har ett instrumentellt värde? eller om deltagandet i sig har ett egenvärde? 

Enligt social choice så har den politiska processen ett instrumentellt värde, men en republikan 

skulle antagligen mena att deltagandet har ett egenvärde. Målet med EU:s medborgerliga 

deltagande behöver således utifrån detta resonemang inte vara grundad i en republikansk 

grundtanke.
84

 

Sammanfattningsvis kan det nämnas att unionsfördragets olika versioner kan påstås innehålla 

båda liberala och republikanska influenser.  EU:s mål att stärka unionsmedborgarnas 

rättigheter och samtidigt EU:s gemensamma säkerhetsområden skulle kunna kopplas till 

liberalismens rättighetstänkande och idéer kring statens funktion. Lissabonfördraget utrycker 

samtidigt en riktning mot mer medborgerligt inflytande och deltagardemokrati, vilket skulle 

kunna kopplas till en republikansk tanketraditions idéer kring ett aktivt medborgarskap.  

 

3.4 Medborgerliga rättigheter för unionsmedborgare 

I juni 1999 valde det europiska rådet i Köln att sammanfatta alla EU:s grundläggande 

rättigheter i en stadga för att synliggöra dem. Det som skulle inkluderas var det allmänna 

principerna om mänskliga rättigheter skrivna i Europarådets konvention från 1950, olika 

principer i EU-ländernas gemensamma författningstraditioner, unionsmedborgarnas 

grundläggande rättigheter samt de ekonomiska och sociala rättigheterna i Europarådets 

stadga. Slutligen omfattades även principer som följer av rättspraxis från EG- och 

Europadomstolen när det gäller mänskliga rättigheter. Stadgan tillkännagavs formellt i Nice 

december 2000 och fick i och med Lissabonfördraget december 2009 bindande juridisk 

rättsverkan motsvarande EU:s fördrag.
85

 Den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna inleds med följande citat: 
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”I medvetande om sitt andliga och etiska arv bygger unionen på de odelbara och universella värdena människans 

värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet samt på den demokratiska principen och rättsstatsprincipen. Unionen 

sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa ett område 

med frihet, säkerhet och rättvisa.” 
86

 

Stadgans medborgerliga rättigheter är således indelade under rubrikerna och aspekterna; 

värdighet, frihet, jämliket, solidaritet, medborgarnas rättigheter och rättskipning. 
87

 

Underrubriken värdighet innefattar människans värdighet, människans rätt till liv, människans 

rätt till integritet, ett förbud mot tortyr samt skydd mot omänsklig eller förnedrande 

bestraffning och behandling samt slutligen förbud mot slaveri och tvångsarbete. 
88

 Det vill 

säga kroppsliga rättigheter och skydd mot övergrepp. 

När det gäller EU:s medborgerliga friheter så innefattas istället rätten till frihet och säkerhet, 

en respekt för privat- och familjelivet, ett skydd av personuppgifter, rätten att ingå äktenskap 

och bilda familj, tanke-, samvets- och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, mötes- 

och föreningsfrihet, frihet för konst och vetenskap, rätten till utbildning, fritt yrkesval och 

rätten att arbeta, näringsfrihet, rätten till egendom, rätten till asyl och därtill även skydd vid 

avlägsnande, utvisning och utlämning. 
89

 Något som kan sammanfattas som grundläggande 

friheter och rättigheter. 

EU:s jämlikhet innefattar en likhet inför lagen, skydd mot diskriminering, en respekt för 

kulturell, religiös och språklig mångfald, en jämställdhet mellan kvinnor och män, barnets 

rättigheter, äldres rättigheter samt integrering av personer med funktionshinder .
90

 Det vill 

säga aspekter berörande och upprätthållande medborgarnas jämlikhet. 

Underrubriken solidaritet innefattar arbetstagarens rätt till information och samråd inom 

företaget, förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder, rätt till tillgång till 

arbetsförmedlingar, ett skydd mot uppsägning utan saklig grund, rättvisa arbetsförhållanden, 

förbudet mot barnarbete och ett skydd av ungdomar i arbetslivet, familjeliv och yrkesliv, 

social trygghet och socialbidrag, hälsoskydd, tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt 
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intresse, miljöskydd samt konsumentskydd.
91

 Sammanfattningsvis alltså arbets-, socialt - och 

hälsoskydd. 

Medborgarnas rättigheter innefattar sedan rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet och i 

kommunala val, rätt till god förvaltning, rätt till tillgång till handlingar, Rätt att vända sig till 

den Europeiska ombudsmannen, rätt att göra framställningar, rörelse- och uppehållsfrihet 

samt diplomatiskt och konsulärt skydd. 
92

 Det vill säga unionsmedborgarens politiska 

rättigheter som de är beskrivna i EU fördraget. 

Avslutningsvis under rubriken rättskipning beskrivs rätten till ett effektivt rättsmedel och till 

en opartisk domstol, presumtion för oskuld och rätten till försvar, principerna om laglighet 

och proportionalitet i fråga om brott och straff och rätten att inte bli dömd eller straffad två 

gånger för samma brott. 
93

 Aspekter som kan sammanfattas som rättskydd. 

 

3.4.1 Delanalys 

Förekomsten av grundläggande rättigheter och exempelvis demokratiska värden som frihet, 

jämlikhet och rättsäkerhet behöver inte nödvändigtvis tolkas som något härstammande från en 

typisk liberal idétradition. Sådana aspekter kan likaväl få plats inom en republikansk eller 

kommunitär tradition. Det som emellertid lockar till att koppla medborgerliga rättigheter till 

en liberal tradition är den klassiska liberala idétraditionens betoning av just rättigheter. Som 

tidigare nämnt förespråkade liberala klassiker som Locke och J.S Mill en stat med begränsat 

inflytande vars kanske främsta uppgift var att försvara och upprätthålla medborgarnas 

politiska rättigheter.  Den liberala ideologin kom emellertid som teoridelen visat, att med 

tiden även inkludera civila och sociala rättigheter. EU:s Rättighetsbetoning kan därför påstås 

antyda en liberal idétradition, men ett rättighetstänkande är inte heller främmande för den 

republikanska och kommunitära tanketraditionen. Skillnaden ligger istället i hur rättigheterna 

är kopplade till medborgarskapet.  

Rättighetsstadgans betoning på individuella rättigheter skulle kunna tolkas som en tydlig 

koppling till den klassiska liberalismens rättighetstänkande. Liberala rättigheter är av 

traditionen individuella kopplade till en liberal individualism. En kommunitär förespråkare 

skulle istället betona betydelsen av grupprättigheter eller i annat fall rättigheter kopplade till 
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skyldigheter, något som kan påstås inte förekommer i rättighetsstadgan. Rätten till kollektiva 

åtgärder och föreningsfrihet skulle möjligen kunna betraktas som influerade av en 

kommunitär tankegång, just eftersom att rättigheterna kan tolkas vara av en kollektiv karaktär, 

men när det gäller just föreningsfriheten kan den likaväl kopplas till en liberal eller för den 

delen republikansk tanke om det civila samhället.  Angående skyldigheter, så är det förvisso 

skrivet i rättighetsstadgans ingress att:           

           ”Åtnjutandet av dessa rättigheter medför ansvar och skyldigheter mot andra människor, mot 

mänskligheten och kommande generationer”. 
94

 

Men dessa skyldigheter kan snarare tolkas som skyldigheten att ta hänsyn till andra 

medborgares rättigheter och inte i kommunitär anda förstås som ett krav för att erhålla just 

rättigheter.  

Det demokratiska värdet ”jämlikhet” är någonting som rent teoretiskt skulle kunna 

problematiseras utifrån en kommunitär ståndpunkt. Delanty menade att kommunitärer 

förespråkade en kulturell partikularism som liberaler skulle kunna betrakta som ett förräderi 

mot jämlikhetsprincipen eftersom att gruppers olikheter betonas.
95

 Jämlikhet som värde och 

begrepp skulle således enligt en kommunitär ansats om att olika grupper har olika 

förutsättningar kunna diskuteras. EU:s rättighetstänkandes betoning på jämlikhet skulle 

således kunna problematiseras utifrån en kommunitär kontra liberal tanketradition. Om EU:s 

rättighetstanke bygger på en idé om jämlikhet men inte tar ställning till olika gruppers unika 

förutsättningar, det vill säga om jämlikhetstanken är av en universell och inte en partikulär 

karaktär så skulle den kunna tolkas vara av en liberal tradition. Denna ansats kan emellertid 

påstås vara ganska övertolkad, men ändå rimlig.  

Konceptet frihet är även något som kan problematiseras utifrån en liberal gentemot 

republikansk eller kommunitär tradition. Den frihet som liberaler förespråkar är ”negativ” och 

förklaras som en frihet från statlig inblandning och auktoritet. Den frihet som istället 

republikaner eller kommunitärer förespråkar är ”positiv” och kan förklaras som friheten i 

möjligheten och förmågan att uppfylla sin fulla potential. En ”negativ rättighet” är på samma 

sätt att slippa något, medans en ”positiv rättighet” är rätten att göra något. 
96

 EU:s rättigheter 

består både av positiva rättigheter exempelvis rätten till äktenskap och negativa rättigheter 
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som exempelvis ett skydd mot tortyr, vilket gör rättigheterna svåra att knyta till någon 

specifik tradition. Samma sak gäller även EU:s generella syn på frihet.  

När det avslutningsvis gäller de rättigheter som beskrivs under rubriken ”solidaritet”. Så 

skulle de kunna kopplas till en socialliberal tankegång. Marshall menar som tidigare nämnt att 

den liberala utvecklingsprocessen har gått ifrån att innefatta civila, politiska och 

avslutningsvis sociala rättigheter. Eftersom att de rättigheter som beskrivs under rubriken 

solidaritet är av en social karaktär, så skulle därför någon form av socialliberal influens kunna 

påstås innefattas i EU:s rättighetstänkande. 

Sammanfattningsvis kan det påstås att rättigheterna beskrivna i EU:s rättighetsstadga kan 

tolkas vara influerade av en liberal idétradition. Förekomsten av just rättigheter betyder 

nödvändigtvis inte som tidigare nämnts tyda på en liberal tradition, men EU-rättigheternas 

individuella karaktär och faktumet att rättigheterna inte är kopplade till några skyldigheter gör 

att ett rättighetstänkande influerad av en liberal tanketradition låter mest rimligt, både i dess 

klassiska form och i dess socialliberala forms betoning av sociala rättigheter.  
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4. Slutsatser och avslutande diskussion 

4.1 Slutsatser 

Denna uppsats har haft syftet att beskriva medborgarskapstankar i EU:s fördrag och jämföra 

dessa med varandra. Med hjälp av liberal, republikansk och kommunitär teori har empirin i 

form av EU fördrag analyserats. Här nedan sammanfattas de resultat som uppsatsen kommit 

fram till utifrån uppsatsens frågeställningar: 

 I vilken mån förekommer liberala, republikanska och kommunitära 

medborgarskapstankar i EU:s fördrag? 

Analysen av fördragen har identifierat ett antal medborgarskapstankar, de 

medborgarskapstankar som identifierats kan främst påstås vara av en liberal karaktär. Med 

medborgarskapet följer ett antal individuella rättigheter. Dessa rättigheter tillfaller varje 

unionsmedborgare utan några medföljande skyldigheter en rättighetsorganisering som kan 

påstås vara av just en liberal karaktär. Maastrichtfördraget insinuerar att rättigheter i 

kommunitär eller republikansk anda är bundna till skyldigheter och plikt, men eftersom att 

denna skyldighet och plikt aldrig förklaras så skulle denna uppsats istället tolka dessa 

företeelser som skyldigheten att inte begränsa någon annan medborgares rättigheter, men 

detta är endast en tolkning.  

Angående den klassiska liberalismens syn på staten vare sig det handlar om statens relation 

till marknaden, eller statens relation till medborgarna och deras rättigheter så kan ett antal 

kopplingar dras i föredragstexterna. Liberaler förespråkade en minimal stat, om EU kan liknas 

vid just en stat kan därför eventuellt kopplingar dras till EU:s prioriteringar och organisering. 

Exempel på dessa kan vara unionens ekonomiska syfte, dess säkerhetsområden och dess 

garantering av medborgerliga rättigheter. 

Många av de medborgarskapstankar som identifierats kan kopplas till den klassiskt 

marknadsorienterade liberalismen, men fördragen antyder även en socialliberal koppling i 

dess betonande av sociala rättigheter. Redan EKSG antyder exempelvis en ansats för att höja 

arbetssysselsättningen och den allmänna levnadsstandarden. En social rättighetsorientering 

behöver som tidigare nämnts inte innebära just en socialliberal koppling, men utifrån de 

medborgarskapstraditioner som denna uppsats utgår ifrån så låter denna slutsats som 

rimligast. 
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Lissabonfördraget antyder sedan en ansats från EU:s sida mot ett till högre grad mer aktivt 

deltagande. Motivet bakom ansträngningen kan antagligen problematiseras. Antingen rör det 

sig om en strategi från EU:s sida att legitimera sin egen organisation, eller så uppfattas aktivt 

deltagande som ett demokratiskt värde. Det demokratiska värdet kan sedan vara instrumentellt 

eller så besitter deltagandet i sig ett egenvärde. Vilket motivet hursomhelst är så kan det i alla 

fall konstateras att aktivt deltagande är något som betraktas som en norm inom den 

republikanska idétraditionen, Lissabonfördraget kan således påstås innehålla republikanska 

medborgarskapstankar. 

 Hur har dessa utvecklats över tid? 

Undersökningen har kommit fram till slutsatsen att EU:s medborgarskapstankar till en början 

var av en liberal karaktär, men att EU med tiden har utvecklats till att även innefatta en 

republikansk influens i dess betoning av aktivt medborgarskap och deltagardemokrati. EU:s  

syfte med denna utveckling kan som tidigare nämnts problematiseras, men kopplingen finns 

ändå där. EU:s medborgarskap har således utvecklas från en formell status där medborgaren 

enligt en klassiskt marknadsorienterad liberalism passivt erhåller rättigheter, till att utvecklas 

till ett medborgarskap som uppmuntras att vara mer aktivt. Utvecklingen mot ett 

republikanskt medborgarskap är avslutningsvis någonting som skett den senaste tiden i och 

med Lissabonfördraget. Vad nästa steg i EU:s medborgarskapsutveckling blir är således något 

som kan uppfattas som intressant.  

 

4.2 Avslutande diskussion 

EU:s primärt liberala medborgarskapsinfluenser är utifrån faktumet att det liberala 

medborgarskapet till hög grad har dominerat medborgarskapshistorien föga förvånade. 

Utgångsläget med EU:s ekonomiska orientering med en gemensam tullfri marknad skulle 

samtidigt kunna liknas vid ett liberalt drömprojekt. Visst identifierades även en republikansk 

medborgarskapstanke, men det råder inget tvivel om att det liberala medborgarskapet är 

ganska framträdande i EU:s medborgarskapsorientering.  Det går emellertid inte så långt att 

uppsatsens slutsatser gör EU:s medborgarskap kategoriserbart som ett liberalt medborgarskap. 

Detta först pågrund av just det liberala medborgarskapets befästa position i 

medborgarskapsteorin, sen eftersom att EU:s verkliga medborgarskapsutövning inte 

behandlas i denna undersökning. Ett annorlunda källmaterial kan således mycket möjligt 

generera ett annorlunda resultat, även om detta källmaterial känns mest relevant för det 
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aktuella problemområdet. I uppsatsens materialdel diskuterades exempelvis sekundärrätt som 

ett möjligt alternativt material.  

Om uppsatsens syfte var att kategorisera vad EU-medborgarskapet rent teoretiskt är för 

någonting, så skulle samtidigt EU:s geografiskt vertikala medborgarskapskaps koncept kunna 

problematiseras. Denna uppsats utgångspunkt har som tidigare nämnts varit att EU som 

organisation och dess medborgarskap är någonting unikt. En aspekt som gör medborgarskapet 

unikt är nivån som samarbetet är förlagt på. För att således kunna kategorisera EU, så skulle 

därför medborgarskapsdimensionen; nationalistiskt eller post-nationellt/kosmopolitiskt 

medborgarskap behöva undersökas. Upplägget att angripa medborgarskapet från två 

dimensioner kan påstås vara ganska intressant. Är exempelvis ett liberalt/nationalistiskt eller 

ett kommunitärt/kosmopolitiskt medborgarskap möjliga utfall?  

Kosmopolitism betyder som tidigare nämnt ”världs medborgarskap” vilket antagligen inte EU 

medborgarskapet direkt kan liknas vid. Själva förekomsten av EU:s övernationella delar 

skulle emellertid spontant kunna påstås vara av en kosmopolitiskt ”övernationell” karaktär, 

samtidigt som Maastrichtfördragets subsidiaritetsprincip kan tolkas tyda på en uttryckt respekt 

för medlemsstaternas nationella identitet. Detta skulle kunna tolkas som en avvägning från 

EU:s sida mellan ett användande av nationalstaten och den övernationella staten. Men även 

som ett sätt att legitimera, eller sälja in EU:s överstatlighet som koncept.  Nationell identitet är 

en egenskap som brukar tillskrivas nationalismen, genom att låta medlemstater behålla sin 

nationella identitet skulle EU enligt detta resonemang kunna legitimera sina övernationella 

delar, men ändå gentemot en nationalistisk opinion inte förlora sympati. Att även introducera 

den nationella och kosmopolitiska dimension skulle därför kunna öppna för flera intressanta 

utfall. Detta är således ett förslag på vidare forskning. 
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