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Forord	
	

Dette	speciale	er	den	afsluttende	opgave	på	vores	cand.soc.	studie	i	Politisk	Kom-

munikation	og	Ledelse	ved	Institut	for	Ledelse,	Politik	og	Filosofi	på	Copenhagen	

Business	School	i	foråret	2018.	

		

I	denne	specialeproces	har	det	været	særligt	udfordrende	at	arbejde	med	et	 så	

komplekst	emne	som	EU.	Det	er	et	emne,	som	kan	være	vanskeligt	at	få	greb	om,	

da	EU	er	en	kompleks	organisation,	differentieret	i	institutioner	med	hver	deres	

beslutningsprocesser	samt	beføjelser	og	i	28	forskellige	medlemslande	med	hver	

deres	nationale	interesser	på	spil.	At	tilpasse	et	ellers	så	samfundsfagligt	emne	til	

vores	kommunikationsuddannelse	har	ligeledes	været	udfordrende,	men	i	særde-

leshed	også	spændende	at	arbejde	med	og	noget,	der	har	drevet	os	i	processen.	

		

Vi	har	en	stor	tak	at	rette	til	vores	vejleder,	Kaspar	Villadsen,	for	hans	faglige	ind-

spark	 og	 opmuntring	 til	 vores	 speciale,	 et	 speciale	der	 har	 været	 udfordrende,	

samt	spændende	og	udviklende	at	skrive.		

		

København,	maj,	2018	

		

Pernille	Rendbæk	Madsen	&	Eline	Kirstine	Munksgaard	Sørensen	



	 	

	 	

Abstract	
	
Since	the	beginning	of	the	21st	century,	The	European	Union	has	experienced	numerous	crisis,	ranging	

from	internal	disputes	and	economic	depressions	to	most	recently	a	crisis	of	external	migration.	Euro-

scepticism	reached	its	peak	in	the	wake	of	the	great	migration,	eventually	resulting	in	Great	Britain	ex-

iting	the	Union,	despite	it	being	characterized	as	the	most	successful	example	of	an	international	insti-

tutionalized	political	cooperation	between	regional	nation	states.	Nevertheless,	the	many	crises	have	

undoubtedly	added	fuel	to	the	Eurosceptical	flame,	making	this	thesis	wonder	whether	Great	Britain	is	

the	first	exit	out	of	many;	from	Brexit	to	a	Danish	Dexit?	In	the	aftermath	of	what	is	deemed	a	century	

of	European	crises,	this	thesis	is	an	attempt	at	answering:				

		

How	has	the	governmental	rationality	of	the	EU	developed	since	its	establishment,	and	

what	are	the	related	challenges	for	the	EU’s	governing	of	its	member	states?	

		

The	thesis	statement	is	examined	in	light	of	constructivism	with	Michel	Foucault’s	conceptual	frame-

work.	Based	on	Foucault’s	concepts	of	genealogy	and	the	dispositive,	the	analysis	is	a	socio-historical	

approach,	examining	four	periods	of	historical	crises	in	which	the	governmental	rationality	of	the	Union	

is	deduced	in	order	to	understand	whether	the	many	challenges	are	due	to	a	change	of	governmental	

rationality.	The	analysis	draws	the	conclusion	that	throughout	the	four	crises,	the	Union	has	continu-

ously	experienced	difficulty	in	governing	on	account	of	internal	division.	The	notion	of	the	liberal	para-

dox	is	embraced	to	unearth	the	underlying	interests	of	the	members	that	affect	the	Union;	the	oxymoron	

between	capitalistic	and	nationalistic	interests.	Thus,	a	unified	governmental	rationality	is	difficult	to	

infer,	however,	on	a	general	level	it	appears	to	be	constructed	in	the	tension	field	between	the	disposi-

tives;	law,	discipline	and	security	with	security	as	the	guiding	purpose,	supplemented	by	disciplining	

technologies	with	legal	authority.	Based	on	Foucault’s	understanding	of	power	and	concept	governmen-

tality,	the	discussion	addresses	the	Union’s	difficulty	of	governing	in	modern	society.	The	conclusion	is	

that	The	Union	does	not	possess	a	natural	position	of	power	as	it	 is	incapable	of	ascribing	itself	as	a	

centre	of	power	in	modern	society,	problematizing	whether	The	European	Union	since	its	establishment	

has	been	an	ungovernable	governing	project.	
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Kapitel	1:	Problemfelt	
	
I	dette	speciale	søges	der	svar	på,	hvordan	Den	Europæiske	Unions	(EU)	styringsrationale	har	udviklet	

sig	siden	dens	konstituering	og	hvilke	udfordringer,	der	følger	heraf	for	EU’s	styring	af	medlemslandene.	

Unionens	udvikling	undersøges	i	kølvandet	på	tiden,	der	har	ledt	op	til	Storbritanniens	udmeldelse	-	det	

såkaldte	Brexit.	Hermed	søges	at	kaste	lys	på,	hvordan	Unionen	i	dag	er	massivt	omgivet	af	ledelsesud-

fordringer.		

	

1.1	Den	Europæiske	Union	i	eksistentiel	krise?	
”Mr	President,	Honourable	Members	of	the	European	Parliament.	I	stood	here	a	year	

ago	and	I	told	you	that	the	State	of	our	Union	was	not	good.	I	told	you	that	there	is	not	

enough	Europe	in	this	Union.	And	that	there	is	not	enough	Union	in	this	Union.	I	am	

not	going	to	stand	here	today	and	tell	you	that	everything	is	now	fine.	It	is	not.	Let	us	

all	be	honest	in	our	diagnosis.	Our	European	Union	is,	at	least	in	part,	in	an	existential	

crisis.”	(Europa-Kommissionen,	2016)	

		

Med	ovenstående	diagnose	leverede	formanden	for	EU-Kommissionen	Jean-Claude	Juncker	den	14.	sep-

tember	2016	den	mest	dystre	State	of	the	Union	Address1	inden	for	nyere	tid.	I	talen	erkender	Juncker	

åbent	og	ærligt,	at	den	Europæiske	Union	er	i	eksistentiel	krise.	Tonen	var	imidlertid	mere	optimistisk	

allerede	året	efter,	da	Juncker	den	13.	september	2017	leverede	årets	tale	til	EU-Parlamentet	med	en	

mere	positiv	indledning:	‘The	wind	is	back	in	Europe’s	sails’	(Europa-Kommissionen,	2017).	Størstedelen	

af	de	politiske	grupper	i	EU	udtrykte	tilfredshed	med	Junckers	udlægning,	men	optimismen	vækkede	

imidlertid	ramaskrig	blandt	EU-skeptikerne.	Ifølge	Nigel	Farage,	formanden	for	det	britiske	EU-skepti-

ske	parti	United	Kingdom	Independence	Party	(UKIP),	viser	Junkers	optimisme,	at	EU	intet	har	lært	af	

Storbritanniens	udmeldelse	året	forinden	(Europa-Parlamentet,	2017b).		

Forskellen	mellem	EU-skeptikerne	og	de	mere	positivt	indstillede	partier	stiller	spørgsmålet	om,	

hvorvidt	EU	fortsat	er	i	eksistentiel	krise	i	kølvandet	på	Storbritanniens	udmeldelse	af	EU	efter	flere	år	

med	interne	såvel	som	eksterne	kriser.	Mens	Juncker	er	overbevist	om,	at	EU	har	reddet	stormen	af,	

blomstrer	skepsissen	stadig	i	EU’s	medlemslande.	Der	har	ligefrem	været	tale	om,	at	Storbritannien	blot	

er	den	første	ud	af	mange	til	at	melde	sig	ud	af	EU	for	i	stedet	at	sætte	nationale	og	dermed	indenrigs-

politiske	præferencer	i	højsædet	–	fra	Brexit	til	et	eventuelt	Frexit,	Nexit	og	Dexit	(Olsen,	2016)	for	hen-

																																																													
1	State	of	the	Union	Address	er	den	årlige	tale	fra	formanden	for	EU-Kommissionen	til	EU-Parlamentet,	hvori	der	
konkluderes	på	Unionens	politiske	tilstand	og	udlægges	Kommissionens	politiske	linjer	og	prioriteter	for	det	kom-
mende	år.	
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holdsvis	Frankrig,	Holland	og	Danmark.	Derfor	bliver	der	også	manet	til	 forsigtighed	blandt	de	mere	

positive	røster	(Delrive,	2017).	For	nok	udgør	EU-skepsissen	ikke	flertallet,	men	folket	er	stadig	util-

fredse	 i	 kølvandet	 på	 krise	 efter	 krise	 i	 det	 enogtyvende	 århundrede	 (The	 Guardian,	 2016).	 Mens	

Juncker	opfordrer	 til	 yderligere	EU-integration,	 sætter	borgerne	 således	 fortsat	 spørgsmålstegn	ved	

EU’s	eksistensgrundlag.	

	

1.2	Europa	i	det	enogtyvende	århundrede	
Efter	årtusindeskiftet	har	EU	stået	over	for	en	række	interne	og	eksterne	kriser,	som	har	udfordret	det	

integrationsprojekt,	der	efterhånden	har	varet	i	et	halvt	århundrede2.	Det,	der	startede	som	et	fredspro-

jekt,	blev	til	et	omfattende	styringsprojekt,	som	nu	står	i	en	potentiel	eksistentiel	krise	i	kølvandet	på	

Brexit.	Kriserne	sætter	således	spørgsmålstegn	ved	måden,	hvorpå	EU	styrer	medlemslandene.	

	

Den	første	udfordring	mødte	EU	i	foråret	2005,	hvor	først	Frankrig	og	dernæst	Holland	ved	folkeafstem-

ninger	stemte	nej	til	forslaget	om	Forfatningstraktaten,	der	skulle	samle	alle	tidligere	traktater	i	én	og	

derigennem	fungere	som	en	forfatning	for	Unionen	(Folketingets	EU-Oplysning,	2018e).	Denne	havde	

til	hensigt	at	øge	EU’s	juridiske	indflydelse	i	medlemslandenes	indre	og	ydre	anliggender,	hvilket	Frank-

rig	og	Holland	betragtede	som	suverænitetsafgivelse	(Folketingets	EU-oplysning,	2018e).	Efter	en	toårig	

tænkepause	blev	Lissabontraktaten	vedtaget	efter	lidt	sproglig	kreativitet,	som	udskiftede	ordet	“forfat-

ning”	med	det	mere	spiselige	og	letfordøjelige	“traktat”.	Hvor	Forfatningstraktaten	skulle	erstatte	alle	

forhenværende	traktater	med	én	samlet	forfatning	for	Europa,	er	Lissabontraktaten	blot	en	ændrings-

traktat	til	de	eksisterende,	hvilket	i	medlemslandes	forståelse	nedtonede	graden	af	EU	som	en	overstats-

lig	institution.	

Kort	efter	den	mere	sproglige	udfordring	opstod	den	næste	krise,	da	den	globale	finanskrise	også	

ramte	EU’s	medlemslande	i	2008.	Ingen	medlemmer	har	været	upåvirkede	af	finanskrisens	tag	i	Euro-

pas	økonomi,	men	krisen	har	samtidig	ikke	påvirket	økonomierne	ens.	I	den	ene	ende	af	spektret	har	

nogle	lande	været	på	kanten	af	bankerot,	mens	andre	har	kunne	modstå	udfordringerne	på	bedre	vis.	

Grækenland,	Irland,	Portugal,	Spanien	og	Cypern	søgte	alle	støtte	fra	EU	og	Den	Internationale	Valuta-

fond,	som	til	gengæld	for	hjælpen	krævede	streng	budgetdisciplin	(Berlingske,	2017b).	Som	følge	heraf	

opstod	en	forskel	mellem	de	stærke	og	svage	økonomier	i	EU.	Nordeuropæerne	betragtede	Sydeuropæ-

erne	som	“de	dovne	i	syden”,	mens	Sydeuropæerne	blev	skeptiske	over	for	Nordens	indgriben	i	deres	

indre	anliggender	(Magasinet	Europa,	2013;	Poulsen,	2017).	Finanskrisen	viser	således	en	øget	natio-

nalisme	samt	en	tiltagende	skepsis	over	for	EU	(Skytte,	2012).	

																																																													
2	En	uddybet	tidslinje	over	EU’s	udvikling	samt	de	kriser,	Unionen	møder,	findes	i	bilag	I.	Derudover	findes	en	
uddybet	tidslinje	over	EU’s	traktater	i	bilag	II.		
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Men	ligesom	finanskrisens	hold	i	Europas	økonomier	var	ved	at	løsnes,	ramtes	Europa	i	2015	af	den	

største	flygtninge-	og	migrationskrise	siden	Anden	Verdenskrig	(Berlingske,	2017).	Mere	end	1,26	mil-

lioner	mennesker	søgte	asyl	i	EU’s	medlemslande	i	2015,	og	samtidig	menes	2,2	millioner	migranter	at	

have	opholdt	sig	ulovligt	i	Europa	(Europa-Parlamentet,	2017a).	EU-kommissionen	fremlagde	en	kon-

troversiel	 flygtningeplan,	hvor	alle	medlemslande	skulle	 tage	del	 i	ansvaret	 for	de	mange	 flygtninge	

(Kern,	2015).	Det	ene	medlemsland	efter	det	andet	modarbejde	imidlertid	flygtningeplanen	og	opstil-

lede	i	stedet	nationale	handlingsplaner	for	at	modstå	migrationsstrømmen	og	EU’s	påbud.	I	Østeuropa	

godkendte	parlamenterne	i	Ungarn	og	Bulgarien	opførelsen	af	hegn	til	grænsen	mod	henholdsvis	Ser-

bien	og	Tyrkiet	som	en	del	af	nye	 immigrationslove	(Kern,	2015).	 I	Sydeuropa	rejste	Grækenland	et	

pigtrådshegn	 langs	 grænsen	 mod	 Tyrkiet,	 mens	 Spanien	 forstærkede	 hegnene	 i	 de	 nordafrikanske	

eksklaver	Ceuta	og	Melilla	 for	at	undgå,	at	migranter	sprang	over	barriererne	 i	nabolandet	Marokko	

(Kern,	2015).	I	Nordeuropa	opførte	Storbritannien	sikkerhedshegn	ved	kanaltunnelhavnebyen	Calais	i	

det	nordlige	Frankrig	i	et	forsøg	på	at	stoppe	det	massive	antal	illegale	migranter,	der	brød	ind	i	last-

vogne	på	ved	mod	Storbritannien	(Kern,	2015).	Derudover	 indførte	Danmark	og	Sverige	midlertidig	

grænsekontrol	(Berlingske,	2017b),	hvilket	også	var	midlet	for	Tyskland	og	Østrig	i	Centraleuropa	(Ber-

lingske,	2017b).	Samtidig	standsede	Østrig	al	behandling	af	asylansøgninger	som	et	sidste	skud	i	bøssen	

i	forsøget	på	at	gøre	landet	mindre	attraktivt	for	migranter.	Med	blik	herfor	viste	de	nationale	restrikti-

oner	splittelserne,	der	eksisterede	internt	i	EU	i	forhold	til,	hvordan	EU	som	enhed	skulle	håndtere	kri-

sen.	Denne	gang	var	det	ikke	Nord-	mod	Sydeuropa	som	set	under	finanskrisen.	I	stedet	var	hvert	land	

sig	selv	nærmest,	da	medlemslandene	tog	afgørende	skridt	for	at	varetage	nationale	interesser	frem	for	

at	stå	sammen,	hvilket	udfordrede	den	fælles	EU-solidaritet	(Kern,	2015).		

Den	seneste	krise	mødte	EU	den	23.	juni	2016,	da	52	procent	af	briterne	stemte	for	at	forlade	EU,	

hvorfor	Brexit	blev	en	realitet	(Berlingske,	2017b).	Udmeldingen	er	kontroversiel,	da	den	er	den	første	

af	sin	art3.	Folkeafstemningen	i	Storbritannien	opstod	i	kølvandet	på	en	massiv	offentlig	debat,	hvor	det	

i	særdeleshed	var	det	EU-skeptiske	og	nationalistiske	parti	UKIP,	der	kæmpede	for	et	Storbritannien	

uden	for	EU.	Samtidig	var	det	tydeligt	ved	Europa-Parlamentsvalget	i	2014,	at	EU-skeptiske	og	nationa-

listiske	partier	vandt	frem	i	andre	medlemslande	og	har	ligeledes	oplevet	fremgang	i	senere	nationale	

parlamentsvalg	(Quass,	2014).	Dette	ses	udover	UKIP	i	Storbritannien	med	Front	National	i	Frankrig,	

Alternative	für	Deutschland	i	Tyskland,	Frihedspartiet	i	Holland,	Dansk	Folkeparti	i	Danmark,	Friheds-

partiet	i	Østrig,	Syriza	i	Grækenland,	Podemos	i	Spanien,	Femstjernebevægelsen	og	Liga	Nord	i	Italien	

med	videre	(Quass,	2014;	Møller	&	Sørensen,	2014).	De	mange	partier	viser,	at	EU-skepsis	ikke	blot	er	

																																																													
3	Dog	skal	det	nævnes,	at	Grønland	og	Algeriet	tidligere	har	meldt	sig	ud	af	Unionen.	I	begge	tilfælde	blev	landene	
imidlertid	per	automatik	medlem,	da	de	var	dele	af	henholdsvis	Danmark	og	Frankrig	på	daværende	tidspunkt.	
Det	var	derfor	ikke	et	selvstændigt	valg	at	indgå	i	EU-samarbejdet,	hvorfor	udmeldelsen	ikke	sidestilles	med	Brexit.	
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et	enkeltstående	tilfælde	i	Storbritannien,	men	en	overordnet	tendens	på	tværs	af	EU’s	medlemslan-

dene.	Formanden	for	Det	Europæiske	Råd	Donald	Tusk	udtrykker	ligeledes	dette	i	en	artikel	i	The	Guar-

dian	ved	at	påpege:		

	

“[It	is]	a	fatal	error	to	assume	that	the	negative	result	in	the	UK	referendum	represents	

a	specifically	Britisk	Issue.”	(Rankin,	2016)	

	

Med	blik	for	Brexit	og	lavinen	af	EU-skeptikere	opstår	en	række	interessante	spørgsmål:	Er	de	kriser,	

EU	har	stået	over	for,	et	udtryk	for,	at	EU	står	i	en	eksistentiel	krise?	Formår	EU	egentligt	at	styre	med-

lemslandene	under	kriserne?	Er	Brexit	den	ultimative	konsekvens	og	i	så	fald	et	enkeltstående	tilfælde,	

eller	vil	flere	lande	følge	trop?	Og	endeligt	skyldes	EU’s	udfordringer	i	det	enogtyvende	århundrede	en	

ændring	i	EU’s	styringsrationale,	eller	har	EU	altid	haft	svært	ved	at	styre	sine	medlemmer?	Er	EU	derfor	

blot	et	ustyrligt	styringsprojekt?	

	

1.3	Problemformulering	og	problemstillinger	
Med	udgangspunkt	i	ovenstående	spørgsmål	indrammes	specialets	problematisering	med	følgende	pro-

blemformulering:			

	

Hvordan	har	EU’s	styringsrationale	udviklet	sig	siden	konstitueringen,	og	hvilke	udfor-

dringer	skaber	udviklingen	for	EU’s	styring	af	medlemslandene?	

	

Samlet	trækker	problemformuleringen	på	Michel	Foucaults	begrebsapparat	med	særligt	fokus	på	tan-

kerne	om	genealogi,	dispositiver,	magt	og	governmentality.	Dette	speciales	ambition	er	at	lave	en	gene-

alogisk	analyse	af	EU’s	styringsrationale	med	særligt	blik	for	dispositiver,	der	foreløbigt	kan	defineres	

som	“logik	for	styring”,	for	derigennem	at	stille	spørgsmålstegn	ved	EU’s	nutidige	selvfølgelighed	som	

et	styringsprojekt.	Med	afsæt	i	analysen	vil	specialet	efterfølgende	diskutere	de	ledelsesudfordringer,	

der	følger	for	EU’s	styringsrationale	og	derigennem	problematisere	EU’s	styring	af	medlemslandene.	

Med	blik	herfor	operationaliseres	specialets	problemformuleringen	ud	fra	nedenstående	to	problem-

stillinger:		

	

1. Hvordan	har	EU	konstrueret	sit	styringsrationale	fra	konstitueringen	i	1952	frem	til	

2018	med	udgangspunkt	i	The	Empty	Chair	Crisis,	krisen	om	Forfatningstraktaten,	

finanskrisen	samt	flygtninge-	og	migrationskrisen?		
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2. Hvordan	kan	EU’s	styring	af	medlemslandene	i	kriserne	blive	et	problem	i	sig	selv	i	

det	moderne	samfund?	

	

1.4	Europæisk	integrationsteori	i	den	samfundsvidenskabelige	litteratur	
Indenfor	emnet	EU	er	det	litterære	landskab	bredt	og	mangfoldigt,	og	i	særdeleshed	samfundsvidenska-

ben	har	bidraget	med	specifikke	EU-integrationsteorier	til	forståelse	af	EU’s	styringsmæssige	udvikling.	

For	at	kunne	fremskrive	specialets	bidrag	til	samfundsvidenskaben	er	det	således	nødvendigt	at	placere	

og	adskille	specialet	fra	den	tilgængelige	litteratur.	Samtidig	stiller	litteraturen	begreber	til	rådighed	for	

den	offentlige	debat,	hvorfor	offentlighedens	forståelse	og	diskussion	af	EU	blandt	andet	bliver	skabt	af	

den	diskursive	fremstilling,	som	skabes	af	litteraturen.	Meningen	om	EU	kondenseres	således	gennem	

den	akademiske	litteratur,	og	det	er	derfor	nødvendigt	at	udfolde,	hvordan	denne	iagttager	EU	for	heri-

gennem	at	fremskrive,	hvordan	dette	speciale	kan	bidrage	med	nye	iagttagelser	af	EU.		

	

EU	bliver	i	litteraturen	karakteriseret	som	det	mest	succesfulde	eksempel	på	et	institutionaliseret	inter-

nationalt	politisk	samarbejde	mellem	regionale	nationalstater	(Moravcsik,	1993:	473).	Litteraturen	er	

mangfoldig,	men	fælles	for	teorierne	er,	at	de	er	mange	og	forskellige	i	deres	definitionen	af	EU.	Nogle	

ser	EU	som	det	ækvivalente	til	nationalstaten	som	en	overnational	institution	eller	aktør,	andre	forstår	

EU	som	et	internationalt	samarbejde	og	dermed	mere	som	en	politisk	arena,	mens	EU	også	anskues	som	

en	hybrid	eller	noget	helt	fjerde.	For	at	finde	ståsted	i	mængden	af	samfundsfaglig	litteratur	henledes	

blikket	mod	integrationsteori.	Europæisk	integrationsteori	handler	netop	om	at	forklare	den	sociale	og	

politiske	integrationsproces	med	blik	for	at	forstå,	hvordan	EU	er	sammensat,	dets	rolle	og	styring	i	det	

nationale	såvel	som	det	internationale	samfund	(Hass	1958:	16).	Fælles	for	integrationsteorierne	er,	at	

de	alle	søger	at	konstruere	EU	som	et	objekt	og	derigennem	generere	sand	viden	herom.	Tilgangen	er	

baseret	på	en	ontologisk	orienteret	videnskabsteori.	Derudover	følger	europæisk	integrationsteori	de-

batterne	inden	for	International	Politik	og	deraf	også	kampen	eller	skellet	mellem	rationalistisk	og	re-

flektivistisk	teori.	Hvor	rationalisme	er	positivistisk	i	sit	videnskabsteoretiske	udgangspunkt,	er	reflek-

tivisme	diskursteoretisk	(Wæver,	2016:	315).	Den	rationalistiske	tilgang	er	således	baseret	på	en	onto-

logisk	forståelse	af,	at	der	eksisterer	en	sandhed	om	virkeligheden,	hvis	“essens”	er	observerbar,	mens	

den	reflektivistiske	tilgang	er	mere	inspireret	af	den	epistemologiske	tanke	om,	at	virkeligheden	er	so-

cialt	konstrueret.	Rationalismen	har	derfor	til	formål	at	afdække	virkeligheden	og	dermed	sandheden	

om	EU,	mens	reflektivismen	forsøger	at	konstruere	viden	om	EU	som	et	socialt	fænomen	igennem	iagt-

tagelser.		

Indenfor	begge	tilgange	findes	Grand	Theories,	en	form	for	mainstreamteorier,	der	forsøger	at	for-

klare	EU	som	en	enhed	og	herved	konstruere	EU	som	et	objekt	i	form	af	en	international	aktør.	Modsat	
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findes	Middle	Range	Theories,	som	har	til	formål	at	forklare	og	forstå	enkelte	dele	af	EU,	hvorfor	de	be-

lyser	EU	som	bestående	af	en	række	processer,	institutioner	og	forskellige	former	for	relationer.	Det	vil	

sige,	at	hvor	Middle	Range	Theories	giver	blik	for	relationerne	i	EU,	giver	Grand	Theories	blik	for	EU	

som	en	samlet	aktør	i	international	politik,	hvorfor	disse	tilbyder	en	mulighed	for	entydigt	at	forstå	EU	

som	en	enhed	og	de	tilhørende	europæiske	integrationsprocesser.	Der	findes	tre	primære	Grand	Theo-

ries	inden	for	europæisk	integrationsteori,	der	af	Ole	Wæver4	defineres	som	mere	rationalistiske	end	

reflektivistiske	i	deres	iagttagelse	af	EU	(2016:	315):	neo-funktionalisme,	intergovernmentalisme	og	libe-

ral	intergovernmentalisme.		

	

Neo-funktionalisme	er	den	ældste	af	de	tre	integrationsteorier.	Den	udspringer	af	føderalismens	ide	om	

den	føderale	stat.	Denne	iagttager	EU	gennem	drømmen	om	et	”United	States	of	Europe”	(Burgess,	2009:	

32),	som	opstod	i	kølvandet	på	Anden	Verdenskrig	med	grundtanken	om,	at	fred	skabes	gennem	sam-

arbejde.	Føderalismes	ide	tager	afsæt	i	en	funktionalistisk	grundtanke	om,	at	fred	skabes	gennem	sam-

arbejde	i	internationale	organisationer	(Burgess,	2009:	7).	Ideen	appellerede	til	Europas	befolkninger	

grundet	erfaringerne	og	oplevelserne	fra	krigstiden	samt	truslen	om	fremtidig	krig.	Især	blandt	mod-

standere	til	fascismen	blev	den	føderale	ide	iagttaget	som	svaret	på	Europas	skæbne.	Føderalismen	kan	

dermed	iagttages	som	en	normativ	model	for	føderal	integration	og	udvikling,	som	søger	at	foreskrive,	

hvad	EU	bør	udvikle	sig	til	i	fremtiden	(University	of	Portsmouth,	2013a).	Modsat	føderalismen	har	neo-

funktionalismen	ikke	et	normativt	blik	på	EU	(Jensen,	2016:	54).	Neo-funktionalismen	tog	sin	form	i	

1958	med	Ernst	de	Haas’	forsøg	på	at	forklare,	hvordan	stater	bevægede	sig	væk	fra	det	internationale	

anarkiske	system	mod	internationale	institutioner	så	som	EU	(Hass	1958;	Jensen,	2016:	54).	Neo-funk-

tionalisme	iagttager	derfor	udelukkende	den	proces,	hvormed	europæisk	integration	sker	(Niemann	&	

Schmitter,	2009:	47),	og	iagttager	endvidere	EU	som	en	supranational	aktør	som	følge	af	integrations-

processen	(Jensen,	2009:	56;	University	of	Portsmouth,	2013c).	Ifølge	Haas	forårsages	europæisk	inte-

gration	af	en	spill-over	effekt,	hvilket	han	baserer	på:	

		

”The	assumption	that	cooperation	in	one	policy	area	would	create	pressures	in	neigh-

bouring	policy	area,	placing	it	on	the	political	agenda,	and	ultimately	leading	to	fur-

ther	integration.”	(Jensen,	2016:	54)	

	

																																																													
4	Ole	Wæver	er	professor	i	International	Politik	ved	Institut	for	Statskundskab	på	Københavns	Universitet.	Han	er	
grundlægger	af	forskningscentrene	CAST	(Centre	for	Advanced	Security	Theory)	og	CRIC	(Forskningscenter	for	
løsning	af	internationale	konflikter).	Derudover	er	han	kendt	for	konstruktionen	af	det	sikkerhedsteoretiske	be-
greb	sikkerhedsliggørelse	og	en	af	ophavsmændene	til	Københavnerskolen.	
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Spill-over	effekten	refererer	til	situationer,	hvor	samarbejde	på	et	område	nødvendiggør	samarbejde	på	

et	andet.	I	praksis	betyder	dette,	at	spill-over	effekten	fører	til	mere	og	mere	europæisk	integration,	da	

flere	og	flere	politiske	områder	overgår	til	det	regionale	og	overstatslige	samarbejde	i	EU	(University	of	

Portsmouth,	 2013c).	Haas	 iagttager	 således	 europæisk	 integration	 gennem	en	problem-løsning-pro-

blem	model,	hvor	løsningen	af	problemer	på	et	område,	medfører	nye	problemer	på	et	andet,	der	igen	

kræver	nye	løsninger	(Moe,	1998:	167).		

	

Teorien	mødte	imidlertid	problemer	som	følge	af	The	Empty	Chair	Crisis	 i	1965-66,	hvor	den	franske	

præsident	Charles	de	Gaulle	boykottede	alle	Europæiske	institutioner,	hvilket	efterlod	et	tomt	fransk	

sæde	ved	alle	forhandlingsborde	i	perioden	(Cini,	2016:	68).	Krisen	synliggjorde	nogle	af	de	problema-

tikker,	der	var	forbundet	med	neo-funktionalismen,	herunder	i	særdeleshed	hvorledes	medlemslande-

nes	egeninteresser	har	indflydelse	på	EU	og	dets	udvikling	(University	of	Portsmouth,	2013c).	Inter-

governmentalismen	opstod	i	kølvandet	på	krisen	som	en	kritik	af	neo-funktionalismens	iagttagelse	af	

europæisk	integration	som	et	resultat	af	spill-over	(Cini,	2016:	68).	Intergovernmentalismen	anskuer	i	

stedet	integration	som	et	valg	i	forhold	til	nationale	præferencer	og	tilskriver	med	dette	blik	national-

staten	som	det	primære	analysefokus	(University	of	Portsmouth,	2013b).	Dette	med	øje	for,	at	inter-

governmentalisme	skelner	mellem	integration	af	high	og	low	politics	(Cini,	2016:	69).	Helt	overordnet	

iagttages	nogle	politiske	områder	så	som	forsvars-	og	udenrigspolitik	som	high	politics	grundet	tilskriv-

ningen	af	indflydelse	på	blandt	andet	national	interesser,	mens	økonomi,	landbrug,	miljø	og	klima	be-

tragtes	som	mere	teknokratiske	områder	og	derfor	som	low	politics	(Cini,	2016:	69).	Intergovernmen-

talismen	iagttager	samarbejdet	mellem	nationalstater	som	værende	afhængigt	af,	hvorvidt	der	er	tale	

om	high	eller	low	politics	med	en	antagelse	om,	at	lande	i	højere	grad	samarbejder	om	low	politics	(Uni-

versity	of	Portsmouth,	2013b).	Modsat	neo-funktionalismen	iagttager	intergovernmentalismen	derfor	

EU	som	et	integrationsvalg	frem	for	en	integrationsproces.	

	

Intergovernmentalismen	blev	imidlertid	kritiseret	for	ikke	at	være	gældende	i	praksis,	idet	dikotomien	

mellem	high	og	low	politics	blev	anfægtet	i	kølvandet	på	blandt	andet	etableringen	af	EU's	fælles	Sik-

kerheds-	og	Forsvarspolitik	(University	of	Portsmouth,	2013b).	Kritikere	stillede	spørgsmålstegn	ved,	

hvordan	lande	villigt	indgår	i	samarbejde	på	eksempelvis	sikkerhedspolitiske	områder,	der	ellers	om-

handler	 centrale	 nationale	 interesser.	 Med	 udgangspunkt	 i	 problematikken	 udviklede	 Andrew	Mo-

ravcsik	liberal	intergovernmentalisme	som	svaret	på,	hvordan	overstatslig	samarbejde	er	mulig	på	om-

råder	centrale	for	national	suverænitet	(Moravcsik,	1993).	Moravcsik	iagttager,	at	problemet	med	inter-

governmentalisme	er,	at	den	udelukkende	fokuserer	på	nationale	interesser	(University	of	Portsmouth,	

2013b).	Ifølge	Moravcsik	udgøres	mulighedsrummet	for	samarbejdet	af	mere	end	blot	disse.	Forhand-

linger	medlemslandene	 imellem	og	det	 indenrigspolitiske	pres	 iagttages	af	Moravcsik	 som	værende	
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afgørende	for	landenes	samarbejde	(Moravcsik,	1993:	480).	Som	følge	heraf	kan	lande	samarbejde	på	

flere	områder,	hvis	forhandlingerne	eller	indenrigspolitikken	kræver	det,	hvorfor	der	ifølge	den	liberale	

intergovernmentalisme	samarbejdes	om	low	såvel	som	high	politics	inden	for	EU.	

	

Fælles	for	neo-funktionalisme,	intergovernmentalisme	og	liberal	intergovernmentalisme	er,	at	de	alle	

har	et	rationalistisk	vidensskabsteoretisk	udgangspunkt.	De	iagttager	EU	som	et	objekt,	de	forsøger	at	

genere	sand	viden	om.	Med	blik	herfor	søger	de	rationalistiske	Grand	Theories	at	forklare	formålet	og	

funktionen	med	EU	ud	fra	den	overbevisning,	at	der	eksisterer	en	enkelt	sandhed	herom.	Nyere	tenden-

ser	inden	for	europæisk	integrationsteori	tager	imidlertid	afsæt	i	en	mere	reflektivistisk	forståelse	af	EU	

(Hooghe	&	Marks,	2008;	Hansen	&	Wæver,	2001).	Post-funktionalismen	og	socialkonstruktivismen	er	

eksempler	på	en	reflektivistisk	iagttagelse	af	europæisk	integration.	Fælles	for	disse	er	deres	fokus	på	

identitet	og	politik.	Ifølge	Lene	Hansen	og	Ole	Wæver,	der	beskæftiger	sig	med	socialkonstruktivismen,	

afhænger	forståelsen	af	EU	i	høj	grad	af	nationalitet	(2001).	Med	et	diskursiv	afsæt	iagttager	de,	hvordan	

national	identitet	formes	og	skabes	samt,	hvordan	denne	proces	påvirker	den	nationale	selvforståelse	i	

forhold	til	EU	(Hansen	&	Wæver,	2001).	Liesbet	Hooghe	og	Gary	Marks	mener	ligeledes,	at	identitet	er	

væsentligt	for	at	forstå	EU’s	konstruktion	og	fremtid	(Hooghe	&	Marks,	2008).	Tilsvarende	Hansen	og	

Wæver	fokuserer	denne	tilgang	også	på	samspillet	mellem	national	identitet	og	EU,	men	i	hvad	de	anser	

som	et	post-funktionalistisk	perspektiv.		

De	tre	Grand	Theories	tager	afsæt	i	en	problemløsende	tilgang,	hvorfor	de	er	løsningsorienterede	

mod	foregående	teoriers	utilstrækkeligheder	i	praksis.	Den	nyere	reflektivistiske	tilgang	såsom	post-

funktionalismen	og	socialkonstruktivismen	er	derimod	kritiske	af	natur.	Dette	medfører,	at	de	ikke	er	

kritiske	over	for	tidligere	teoriers	utilstrækkelighed,	men	derimod	generelt	over	for	teoriens	grundlæg-

gende	tendens	til	at	generalisere	og	forsøg	på	at	producere	sand	viden.	Fælles	for	Hansen	og	Wæver	

samt	Hooghe	og	Marks	er,	at	de	iagttager	EU	med	fokus	på	identitet	og	politik,	hvor	de	gør	EU	til	en	unik	

enhed,	som	ikke	nødvendigvis	er	definerbar.	Derfor	iagttages	EU’s	mulighedsbetingelse	som	værende	

afhængig	af	identitetskonstruktionen	af	EU	i	hvert	enkelt	medlemsland.	De	iagttager	derfor,	hvordan	

andre	lande	iagttager	EU,	og	hvilken	betydning	dette	har	for	EU’s	mulighedsbetingelse.	Der	optræder	

således	en	anderledes	tilgang	til	europæisk	integration,	hvor	man	iagttager	andres	iagttagelser	frem	for	

egne.	Det	er	denne	tanke,	dette	speciale	arbejder	videre	med	ved	tilgå	EU	udelukkende	med	et	anden	

ordens	iagttagelsesprogram.		

	

1.4.1	Specialets	bidrag	

Ifølge	anden	ordens	programmet	er	virkeligheden	konstrueret	af	 iagttagelser,	hvorfor	virkeligheden	

fremstår	forskelligt	alt	afhængigt	af,	hvem	der	iagttager	den.	Ved	at	iagttage	virkeligheden	igennem	et	

bestemt	blik,	skabes	en	blind	plet	for	iagttageren,	da	denne	ikke	har	blik	for,	at	den	tilgår	virkeligheden	
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med	denne	iagttagelse.	Iagttageren	har	derfor	ikke	blik	for	det,	den	ikke	har	blik	for.	Ved	at	anvende	

anden	ordens	iagttagelsen	skabes	der	blik	for	andres	iagttagelser,	og	der	skabes	derfor	også	blik	for	

blinde	pletter	(Andersen,	1999:	14-15).		

Med	udgangspunkt	 i	 anden	ordens	 iagttagelsesprogrammet	konstruerer	 specialet	 således	 ikke	

egne	 iagttagelser,	men	 iagttager	derimod	andres	 iagttagelser	som	dets	 iagttagelser.	 Specialets	 frem-

gangsmåde	bliver	derfor	ikke	et	spørgsmål	om	hvilken	metode,	der	bedst	anvendes	til	at	producere	sand	

viden	om	EU,	men	i	stedet	hvilken	strategi	der	kan	lægges	for	at	opnå	en	erkendelse,	der	er	kritisk	an-

derledes	end	den	allerede	tilgængelige.	Der	stilles	derfor	et	anderledes	blik	til	rådighed	for	forståelsen	

af	EU	og	EU’s	styringsrationale	end	i	den	tilgængelige	samfundslitteratur.	Specialets	bidrag	bliver	såle-

des	ikke	at	iagttage	EU’s	styringsrationale,	men	derimod	hvordan	EU	selv	iagttager	og	dermed	konstru-

erer	sit	styringsrationale.	Specialets	iagttagelse	kan	således	kun	anskues	som	konstrueret	og	bliver	der-

med	en	iagttagelse	i	sig	selv,	hvorfor	specialets	analyse	bliver	iagttagelser	af	iagttagelser	som	iagttagel-

ser.	Herigennem	bidrager	specialet	med	et	anden	ordens	blik	på	EU.		

	

1.5	Læsevejledning	
Kapitel	1	har	skitseret	specialets	motivation	samt	problemfelt	ud	fra	hvilket,	specialets	problemformu-

lering	er	udarbejdet.	Denne	vil	besvares	gennem	fire	efterfølgende	kapitler,	der	er	struktureret	som	føl-

gende:		

	

Kapitel	2	 præsenterer	 specialets	 videnskabsteoretiske	udgangspunkt	og	dertilhørende	 iagttagelses-

program	for	at	klargøre	specialets	iagttagelsespunkt	og	analysegenstand.	Derudover	fremsættes	en	re-

degørelse	for	Foucaults	begrebsapparat	med	særligt	fokus	på	dispositivbegrebet,	genealogi,	magtforstå-

elsen	og	governmentality.	Efterfølgende	beskrives	analysestrategien	for	hvorledes,	teorien	operationa-

liseres	i	specialet.		

	

Kapitel	3	tager	udgangspunkt	i	specialets	første	problemstilling	og	er	en	genealogisk	analyse	af	EU’s	

konstruktion	af	styringsrationalet	med	særligt	blik	for	Foucaults	tre	dispositiver;	lov,	disciplin	og	sik-

kerhed.	Analysen	er	opdelt	i	fire	nedslagspunkter,	der	hver	repræsenterer	en	krise	for	EU;	The	Empty	

Chair	Crisis,	krisen	om	Forfatningstraktaten,	finanskrisen	samt	flygtninge-	og	migrationskrisen.	I	hvert	

nedslagspunkt	iagttages	EU’s	konstruktion	af	styringsrationalet,	og	slutteligt	sammenfattes	disse	iagt-

tagelser	og	sættes	i	relation	til	hinanden	i	en	delkonklusion.	
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Kapitel	4	bygger	videre	på	analysens	iagttagelser	og	diskuterer	specialets	anden	problemstilling	ud	fra	

Foucaults	magtforståelse	og	governmentalitybegreb.	Dette	med	blik	for	ledelsesudfordringer	i	det	mo-

derne	samfund,	og	herigennem	hvordan	EU’s	styring	kan	blive	et	problem	i	sig	selv.		

	

Kapitel	5	er	et	konklusions-	og	refleksionsafsnit,	hvori	der	konkluderes	på	specialets	problemformule-

ring	med	afsæt	 i	hovedargumenterne	 fra	analysen	i	kapitel	3	og	diskussionen	i	kapitel	4.	Derudover	

introduceres	kritiske	overvejelser,	der	er	opstået	løbende	i	specialeprocessen,	og	med	udgangspunkt	i	

disse	reflekteres	over	andre	tilgange	til	specialets	problemfelt	samt	overvejelser	om	nye	veje	for	en	vi-

dere	undersøgelse	af	EU’s	styringsrationale.	
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Kapitel	2:	Analysestrategi		
	
Dette	kapitel	har	til	formål	at	præsentere	specialets	videnskabsteoretiske	afsæt	i	socialkonstruktivis-

men	for	at	klarlægge,	hvordan	specialet	tilgår	problemfeltet.	Derudover	fremsættes	specialets	teori	med	

udgangspunkt	i	Foucaults	begrebsapparat	med	særligt	fokus	på	dispositivbegrebet,	genealogi,	magtfor-

ståelsen	og	governmentality	i	forhold	til	styring	i	det	moderne	samfund.	Endvidere	beskrives	analyse-

strategien	for,	hvordan	Foucaults	begreber	anvendes	på	specialets	empiri.			

	

2.1	Videnskabsteori	
”Samfundsvidenskaberne	står	for	tiden	i	konstruktivismens	tegn.”	(Andersen,	1999:	9)	

		

Som	Niels	Åkerstrøm	Andersen	iagttager,	har	socialkonstruktivismen	efterhånden	vundet	indpas	i	de	

forskellige	samfundsvidenskabelige	discipliner,	hvor	den	er	opstået	som	et	alternativ	til	de	etablerede	

videnskabsforståelser,	der	oftest	er	af	empirisk	karakter,	tidligere	betegnet	som	rationalistisk	(Esmark	

et	al.,	2005b:	7).	Socialkonstruktivismens	grundlæggende	påstand	om,	at	virkeligheden	er	socialt	kon-

strueret,	er	således	formuleret	direkte	i	opposition	til	empirismens	forståelse	af	en	virkelighed	og	en	

sandhed	(Esmark	et	al.,	2005b:	8).	Udgangspunktet	for	socialkonstruktivismen	er	en	epistemologisk	for-

ståelse	verden,	hvor	virkeligheden	hverken	er	objektiv	eller	subjektiv,	men	et	konstrueret	produkt	af	

sociale	relationer.	Med	blik	herfor	kritiserer	socialkonstruktivismen	den	traditionelle	ontologiske	og	

epistemologisk	tilgang	for	at	placere	virkelighedens	grundlag	enten	i	objektet	eller	subjektet	uafhængigt	

af	alle	relationer	(Esmark	et	al.,	2005b:	17).	Kernen	i	forskellen	er,	at	socialkonstruktivismen	ser	den	

sociale	virkelighed	som	bestående	af	mening	frem	for	objekter	og	subjekter.	Disses	mening	er	altid	re-

sultater	af	relationer,	hvorfor	de	i	sig	selv	er	meningsløse	(Esmark	et	al.,	2005b:	17).	Socialkonstrukti-

vismens	grundlæggende	påstand	om,	at	virkeligheden	er	socialt	konstrueret,	henviser	således	til,	at	vir-

keligheden	ikke	er	et	spørgsmål	om	objektets	eller	subjektets	eksistens	i	sig	selv,	men	et	spørgsmål	om	

den	mening,	objekter	og	subjekter	konstruerer	gennem	deres	relationer	(Esmark	et	al.,	2005b:	18).	For-

målet	for	socialkonstruktivismen	er	således	at	afdække	og	kortlægge	meningen,	der	skabes	af	relatio-

nerne.	 Indenfor	 socialkonstruktivismen	 sættes	 oftest	 lighedstegn	mellem	meningsskabelse	 og	 sprog	

(Esmark	et	al.,	2005b:	19).	Derfor	bliver	den	grundlæggende	måde	hvorpå	at	forstå	meningsdannelsen	

oftest	skabt	gennem	analyser	af	sprog,	hvorfor	en	stor	del	af	analyseredskaberne	findes	i	lingvistikken	

(Esmark	et	al.,	2005b:	19-20).	Der	er	imidlertid	en	lingvistisk	og	en	sociologisk	forståelse	af	sprogets	

betydning	for	det	sociales	konstruktion,	hvilket	bunder	i	forskellige	forståelser	af	den	epistemologiske	

tilgang	som	enten	værende	poststrukturalisme	eller	socialkonstruktivisme.	
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I	litteraturen	er	der	imidlertid	en	tendens	til	at	betragte	poststrukturalismen	som	en	del	af	socialkon-

struktivismen	eftersom,	at	der	er	mange	lighedspunkter	(Esmark	et	al.,	2005a:	8).	Overordnet	kan	for-

skellen	blandt	andet	forstås	som,	at	de	kommer	frem	til	deres	pointer	ad	forskellige	veje.	Poststruktu-

ralismen	har	eksempelvis	fokus	på	diskurs	i	sin	rene	form,	hvorfor	analyserne	hovedsageligt	er	baseret	

på	sproglige	ytringer	(Esmark	et	al.,	2005a:	8).	Analyserne	bliver	således	 ikke	 funderet	i	deres	sam-

fundsmæssige	og	materielle	kontekst,	idet	det	sproglige	udsagn	i	sig	selv	gives	primat	(Villadsen,	2006:	

98).	Meningsdannelse	bliver	derfor	mere	en	lingvistisk	konstruktion	uden	forankring	i	den	samfunds-

mæssige	eller	materielle	kontekst.	Ifølge	socialkonstruktivismen	skal	meningsdannelse	imidlertid	også	

forstås	i	forhold	til	sociale	konventioner,	et	sæt	af	overordnede	regler	for	relationer	mellem	subjekter	

eller	subjekter	og	objekter	(Esmark	et	al.,	2005b:	20).	Disse	beskriver	det	meningsindhold,	der	knytter	

sig	til	særlige	sæt	af	relationer	som	eksempelvis	kultur,	viden,	institutioner,	ritualer,	traditioner,	nor-

mer,	roller	og	logikker	til	procedure	med	videre.	Disse	begreber	er	ikke	forankret	i	lingvistikken,	men	i	

sociologien	(Esmark	et	al.,	2005b:	20).	I	socialkonstruktivismen	betragtes	sproget	derfor	mere	som	én	

ud	af	flere	mulige	former	for	sociale	relationer,	hvorfor	socialkonstruktivismen	hovedsageligt	interes-

serer	sig	for	sproget	som	en	del	af	de	sociale	konventioner	som	eksempelvis	sprog	i	forhold	til	kultur	

(Esmark	et	al.,	2005b:	21).	Essensen	i	at	differentiere	mellem	de	to	tilgange	er,	at	de	analysemæssigt	kan	

bidrage	med	forskellige	fokuspunkter.	Sagt	på	en	anden	måde	har	socialkonstruktivismen	en	større	for-

ståelse	for,	hvilken	rolle	den	samfundsmæssige	og	materielle	kontekst	har	på	diskursens	mulighedsbe-

tingelse	og	dermed	på	meningsdannelsen	og	konstruktionen	af	virkeligheden	(Esmark	et	al.,	2005b:	20).	

Begge	tilgange	tager	således	afsæt	i	den	strukturelle	lingvistik,	men	hvor	poststrukturalismen	fokuserer	

på	sproglige	relationer,	fokuserer	socialkonstruktivismen	i	højere	grad	på	sociale	konventioner,	hvoraf	

sproget	kun	betragtes	som	en	delmængde	af	disse,	hvorfor	analyser	af	sproget	ikke	alene	kan	give	det	

fulde	billede	(Esmark	et	al.,	2005b:	21).	Forskellen	mellem	de	to	tilgange	giver	blik	for,	at	der	findes	

forskellige	analytiske	tilgange	til	forståelsen	af,	hvordan	den	sociale	virkelighed	konstrueres,	når	denne	

forstås	som	et	produkt	af	sociale	relationer.		

	

Forskellen	og	tvetydigheden	kan	eksempelvis	anskues	med	blik	for	Foucault,	som	af	nogle	betragtes	som	

poststrukturalist	og	af	andre	som	socialkonstruktivist	(Esmark	et	al.,	2005a:	8).	Med	deres	to	sidestil-

lede	antologier	Poststrukturalistiske	analysestrategier	(2005)	og	Socialkonstruktivistiske	analysestrate-

gier	(2005)	forsøger	Anders	Esmark,	Carsten	Bagge	Laustsen	og	Niels	Åkerstrøm	Andersen	at	opstille	

et	 skel	 mellem	 poststrukturalistiske	 og	 socialkonstruktivistiske	 analysestrategier.	 Heri	 påpeger	 de	

blandt	andet	tendensen	til	at	skrive	poststrukturalister	ind	i	en	socialkonstruktivistisk	ramme	(Esmark	

et	al.,	2005a:	8;	Esmark	et	al.,	2005b:	21).	De	betragter	eksempelvis	Foucault	som	poststrukturalist,	

hvortil	de	påpeger	fejlen	ved	at	betragte	ham	socialkonstruktivist.	Deres	argument	er,	at	det	udover	at	

være	 inkonsistent	 også	 er	 uproduktivt	 at	 vakle	mellem	 positionerne.	 Med	mellempositionen	 følger	
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nemlig,	hvad	de	beskriver	som	en	diskursanalyse,	der	fravælger	både	socialkonstruktivismens	stærke	

sociologiske	analysepotentiale	såvel	som	poststrukturalismens		stringente		og	ofte	umiddelbare	forma-

listiske	analysestrategier,	der	følger	af	fokusset	på	lingvistikken	som	primat	(Esmark	et	al.,	2005b:	8).	

De	mener	eksempelvis,	at	det	analysestrategiske	potentiale	i	socialkonstruktivismens	forståelse	af	soci-

ale	konventioner	går	til	spilde	ved	at	betragte	Foucault	og	indskrive	ham	i	det	socialkonstruktivistiske	

projekt	(Esmark	et	al.,	2005b:	8).	

Kaspar	Villadsen	påpeger	imidlertid,	at	det	netop	er	ved	at	spørge	til,	hvilken	rolle	teknologier,	

praksisser	og	institutioner	spiller	som	mulighedsbetingelser	for	diskursen,	at	Foucault	ikke	blot	lægger	

et	historisk,	men	også	hvad	Villadsen	betegner	som	et	“historisk-sociologisk	blik”	på	sine	analyser	(Vil-

ladsen,	2006:	98).	Ifølge	Villadsen	bliver	eksempelvis	Foucaults	genealogianalyses	forankring	i	det	ma-

terielle	og	samfundsmæssige	ofte	overset	af	de,	der	udelukkende	betragter	Foucault	som	en	lingvistisk	

diskursanalytiker	(2006:	96).	Denne	forankring	er	imidlertid,	hvad	der	ifølge	Villadsen	giver	Foucaults	

genealogi	en	stor	del	af	dens	styrke	og	overbevisningskraft	rent	videnskabeligt	(2006:	96).	Villadsens	

argument	kan	 således	 anskues	 som	modargumentet	 til	at	 betragte	Foucault	 som	udelukkende	post-

strukturalist,	idet	Foucault	i	eksempelvis	genealogien	har	fokus	på,	hvordan	objekter	konstrueres	i	et	

mulighedsfelt	bestående	ikke	blot	af	allerede	fremsatte	udsagn,	men	også	af	praktiske	teknologier,	soci-

ale	praksisser	og	samfundsmæssige	relationer	(Villadsen,	2006:	102).	Villadsen	beskriver	netop,	at	det	

er	i	kraft	af	de	relationer,	som	udsagn	indgår	i	med	andre	elementer,	at	bestemte	objekter	kan	opstå	

(Villadsen,	2006:	102).	Det	er	med	dette	for	øje,	at	Villadsen	ikke	mener,	at	Foucault	kan	anskues	ude-

lukkende	som	poststrukturalist	og	sættes	i	bås	med	de,	som	udelukkende	har	fokus	på	forståelsen	af	

diskurs	som	sprogtegn.	Foucaults	genealogi	kan	derfor	også	anskues	med	blik	socialkonstruktivismens	

forståelse	af	mening	som	sociale	konventioner.	Det	er	denne	anskuelse	af	Foucault	som	både	poststruk-

turalist	og	socialkonstruktivist,	dette	speciale	arbejder	videre	med,	da	sociale	konventioner	og	udsagn	

bliver	betragtet	som	sidestillede	mulighedsbetingelser	for	diskursen	i	analyserne.		

	

Samlet	set	fordrer	specialets	socialkonstruktivistiske	tilgang	således	en	epistemologisk	forståelse	af	ver-

den,	hvor	virkeligheden	opfattes	gennem	tolkninger	og	forståelser	af	denne	(Hansen,	2012:	236).	Her-

med	udelukkes,	at	der	findes	en	“essens”,	hvilket	medfører	en	tom	ontologi,	som	udelukker	eksistensen	

af	en	sandhed.	Blikket	rettes	i	stedet	mod	meningssammenhænge	og	emergensen	af	disse	med	forståel-

sen	af,	at	de	kan	forstås	forskelligt.	Epistemologi	handler	derfor	om	at	iagttage,	hvordan	verden	bliver	

til	med	forståelsen	af,	at	individer,	organisationer	eller	systemer	har	forskellige	iagttagelser	af	deres	

virkelighed,	hvorfor	denne	emergerer	forskelligt.	Specialets	videnskabsteoretiske	afsæt	medfører	såle-

des,	at	det	ikke	har	til	 formål	at	afdække	en	ontologisk	virkelighed,	men	at	konstruere	viden	om	det	

sociale	fænomen,	specialet	iagttager.	
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2.2	Iagttagelsesprogram	
Ud	fra	specialets	videnskabsteoretiske	afsæt	i	socialkonstruktivismen	bliver	specialets	problemformu-

lering	ikke	et	ontologisk	spørgsmål	om,	hvorfor	EU	står	i	en	eksistentiel	krise,	men	derimod	et	episte-

mologisk	spørgsmål	om,	hvordan	EU	historisk	har	konstrueret	sit	styringsrationale	samt	hvilke	nutidige	

udfordringer,	der	følger	heraf.	Med	den	epistemologiske	fremgangsmåde	er	det	umuligt	at	vide	på	for-

hånd,	hvad	verden	består	af.	En	bestemt	genstand	kan	derfor	ikke	forudsættes	(Andersen,	1999:	14),	

hvorfor	det	ikke	er	muligt	for	specialet	at	iagttage	denne	som	en	selvfølgelighed,	da	den	er	en	social	

konstruktion.	Specialet	må	derfor	gå	epistemologisk	til	værks	ved	at	konstruere	en	analysestrategi	for,	

hvordan	specialet	vil	forme	og	konditionere	et	blik	på	virkeligheden	(Esmark	et	al.,	2005a:	10).	Analy-

sestrategi	er	navnet	for	den	praksis,	hvormed	det	sociales	emergens	bliver	iagttagelig	(Esmark	et	al.,	

2005a:	7),	hvorfor	analysestrategi	ikke	er	metoderegler,	men	i	stedet	en	strategi	for	at	konstruere	an-

dres	iagttagelser	som	objekt	for	egne	iagttagelser	med	blik	for	at	klargøre,	hvordan	de	iagttager	sig	selv.	

På	denne	måde	er	analysestrategi	per	definition	på	anden	orden	som	en	iagttagelse	af	iagttagelser	som	

iagttagelser	(Andersen	1999:	13).	Iagttagelsesperspektivet	har	derfor	stor	indflydelse	på,	hvordan	vir-

keligheden	arrangeres,	 idet	 analysestrategi	 omhandler,	 hvordan	 forskellige	 blikke	 lader	 genstanden	

emergere	på	forskellig	vis.	Det	analysestrategiske	valg	medfører	nødvendigheden	af	at	reflektere	over,	

hvordan	genstanden	bliver	synlig	med	den	valgte	analysestrategi	samt	hvad,	der	bliver	usynligt.	Det	er	

derfor	væsentligt	at	klarlægge	hvad,	der	kan	 iagttages,	 lige	såvel	som	det,	der	 ikke	kan	iagttages;	de	

blinde	pletter.		

Dette	speciales	iagttagelsesgenstand	er	EU’s	overordnede	styringsrationale,	forstået	som	rationa-

let	bag	EU’s	styring,	som	udgøres	af	de	forskellige	rationaler,	der	ligger	til	grund	for	strategierne,	tekno-

logierne	og	teknikkerne,	EU	konstruerer	i	sin	styring.	Analysen	belyser	således	den	historiske	udvikling	

af	konstruktionen	af	styringsrationalet,	mens	diskussionen	de	nutidige	udfordringer	heraf.	Iagttagelses-

punktet	er	derfor	EU,	da	det	er	EU’s	iagttagelser	af	styringsrationalet,	der	iagttages,	hvorfor	der	ikke	blik	

for	andre	iagttagelser.	I	denne	forbindelse	opstår	en	blind	plet	for	analysen,	da	den	kun	har	blik	for	EU’s	

iagttagelser	og	ikke	andre	iagttagelser	af	EU.	Iagttagelsesgenstanden	og	iagttagelsespunktet	fastlægger	

retningen	for	specialet	og	ligger	derfor	til	grund	for	de	analysestrategiske	valg	og	fravalg.	Valget	af	Fou-

cault	bunder	således	i	heri,	da	det	med	Foucaults	genealogianalyse	med	blik	for	blandt	andet	dispositi-

ver	bliver	muligt	at	undersøge,	hvordan	EU’s	konstruktion	af	sit	styringsrationale	historisk	har	udviklet	

sig.	Derudover	kan	Foucaults	magtforståelse	og	governmentalitybegreb	give	blik	for	hvilke	udfordrin-

ger,	der	følger	af	denne	konstruktion.	Analysestrategien	afgrænser	derfor	specialet	fra	at	have	blik	for	

eksempelvis	EU’s	opståen	og	udvikling	som	organisation,	betydningen	af	EU	som	begreb	og	EU’s	rolle	

som	international	aktør.	Det	er	udelukkende	styringsrationalet,	der	er	blik	for	i	dette	speciale.		
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2.3	Præsentation	af	teori	
Michel	Foucault	konstruerer	sine	begreber	gennem	distinktioner,	hvilket	gør	dem	polyvalente.	Dette	er	

en	særlig	måde	at	definere	begreber	på,	hvor	de	konstrueres	på	baggrund	af	et	utal	af	negative	afgræns-

ninger	og	bliver	flersidet.	Dette	gør	det	vanskeligt	at	definere	begreberne	helt	præcist,	og	selv	Foucault	

er	meget	sparsom	med	præcise	definitioner	(Andersen,	1999:	29).	Derudover	har	Foucault	en	forestil-

ling	om,	at	begreber	skal	bruges	som	redskaber	til	hjælp	i	en	analyse	og	ikke	som	mål	i	sig	selv	(Raffensøe	

&	Gudmand-Høyer,	2004:	3).	Det	er	derfor	ikke	Foucaults	ønske	at	definere	præcise	begreber,	hvorfor	

han	også	anvender	sine	forskelligt	gennem	hans	forfatterskab,	da	han	netop	læser	sine	begreber	ud	af	

historien,	hvilket	er	en	mere	empirisk	tilgang	end	det	eksempelvis	ses	hos	Ernesto	Laclau.	Hvor	Laclau	

definerer	begreber	forud	for	sine	analyser,	bliver	de	hos	Foucault	et	produkt	af	analysen.	Dette	speciale	

vil	dog	ikke	arbejde	med	Foucaults	dybere	historiske	arbejde,	men	i	stedet	anvende	hans	begreber	som	

en	analysestrategisk	fremgangsmåde.	Det	er	derfor	nødvendigt	at	konstruere	et	analyseredskab	forud	

for	analyserne,	hvilket	mange	 forskere	 tidligere	har	bidraget	med	gennem	fortolkninger	af	Foucault.	

Heriblandt	vil	dette	speciale	tager	udgangspunkt	i	Kaspar	Villadsen,	Niels	Åkerstrøms	Andersen,	Mit-

chell	Dean	samt	Sverre	Raffensøe	og	Marius	Gudmand-Høyers	fortolkninger.	

	

2.3.1	Dispositivbegrebet	

I	 sin	udarbejdelse	 af	 dispositivbegrebet	gjorde	Foucault	 brug	af	 et	meget	 almindeligt	 fransk	 term	 le	

dispositif,	hvilket	ikke	har	en	direkte	dansk	pendant.	Den	danske	oversættelse,	dispositiv,	er	derfor	van-

skeligere	at	 forklare	end	det	 franske	term.	Ved	direkte	oversættelse	betyder	det	 franske;	anordning,	

ordning,	fordeling	eller	opstilling.	I	denne	forbindelse	skal	dispositivet	forstås	som	en	orden,	der	endnu	

ikke	er	ordnet	og	dermed	er	i	en	konstant	ordnende	proces	(Raffensøe	&	Gudmand-Høyer,	2005:	154).	

Det	blev	aldrig	væsentligt	for	Foucault	at	udvikle	begrebet	om	dispositivet	til	fulde,	da	han	generelt	søgte	

at	formgive	begreber	i	relation	til	historiske	sammenhænge	samt	specifikke	situationer	og	derfor	ikke	

skabe	altomfattende	definitioner	(Villadsen,	2013a:	59).	I	sit	arbejde	anvendte	han	primært	begrebet	til	

at	beskrive	specifikke	historiske	processer	og	opkomster,	hvorfor	det	opstår	løbende	i	hans	forskellige	

historiske	analyser.	Trods	Foucault	anvender	dispositivbegrebet	i	 flæng	og	på	forskellige	måder,	ud-

trykker	han,	at	dispositivet	har	en	generel	betydning	således,	at	det	bliver	en	overgribende	størrelse.	En	

generel	beskrivelse	af	dispositivet	vil	definere	det	som	en	overordnet	ordning	af	en	række	delelementer,	

der	er	arrangeret	på	en	bestemt	måde	i	forhold	til	hinanden	således,	at	de	indvirker	på	det	virkefelt,	

dispositivet	forarbejder,	på	en	bestemt	måde.	Dispositivet	bliver	derfor	normerende	på	sin	omverden	

ved	at	dele	denne	op	i	bestemte	dispositioner,	der	skaber	et	bestemt	handlingsudfald	(Raffensøe	&	Gud-

mand-Høyer,	2005:	154).	Dispositiverne	kan	også	iagttages	som	‘governmental	rationalities	or	“major	

technologies	of	power”’	(Villadsen,	2017a:	48).	De	kan	derfor	forstås	som	bagvedliggende	styringsratio-
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naler,	som	kan	siges	at	skabe	funktionelle	epistemologiske	rum,	hvor	de	retningsgiver	og	normerer	blik-

ket	hos	de,	der	befinder	sig	i	disse	rum,	og	definerer	hvad	disse	får	blik	for	(Villadsen,	2013a:	65).	Dis-

positiver	har	ikke	en	oprindelse	og	er	ikke	konstrueret	af	det	sociale	oppefra	og	kan	derfor	ikke	siges	

være	en	homogen	enhed.	De	konstrueres	derimod	direkte	i	praksisser,	hvor	man	forsøger	at	løse	speci-

fikke	problemer,	og	hvor	hver	løsning	skaber	uforudsete	virkninger	(Villadsen,	2013a:	61).	Dispositivet	

kan	endvidere	beskrives	som	et	heterogent	begreb,	da	det	indeholder	en	række	forskellige	elementer	

såsom	diskurser,	institutioner,	praksisser,	forordninger,	love,	moralitet,	arkitektoniske	arrangementer	

og	så	videre.	Der	er	nærmest	ikke	en	grænse	for,	hvad	et	dispositiv	kan	dække	over	(Raffensøe	&	Gud-

mand-Høyer,	2004:	3).	

I	denne	forbindelse	kan	man	lede	en	tanke	over	på	Niklas	Luhmann,	da	han	arbejder	med	forskel-

lige	logikker,	der	hver	har	en	tilhørende	binær	kode	ud	fra	hvilken,	omverdenen	konstrueres	(Andersen,	

1999:	128).	Disse	er	ligeledes	overordnede	termer,	der	indeholder	en	række	elementer	tilsvarende	dis-

positivet.	Luhmanns	logikker	er	dog	afgrænsede	til	kommunikation,	men	da	Luhmann	ser	kommunika-

tion	som	allestedsværende	(Andersen,	1999:	124),	rækker	logikkerne	stadig	vidt.	Det	er	dog	væsentligt	

at	præcisere,	at	Foucaults	dispositiver	er	mere	generaliserende	og	overordnede	end	Luhmanns	logikker,	

og	man	kan	argumentere	for,	at	dispositiver	kan	indeholde	logikker,	hvis	man	forsøgte	at	kombinere	de	

to	teorier.		

		

Igennem	sine	historiske	analyser	og	sit	arbejde	med	dispositivbegrebet	anser	Foucault	nødvendigheden	

af	at	analysere	historien	som	en	dispositivhistorie,	altså	en	historie	der	beskriver	det	sociale	som	en	

udveksling	mellem	forskellige	dispositiver	(Raffensøe	&	Gudmand-Høyer,	2004:	9).	Foucault	beskriver	

endvidere	dispositivanalysen	som	en	form	for	analysestrategi,	hvor	det	netop	bliver	muligt	at	anskue	

den	aktuelle	socialitet	som	et	samspil	mellem	forskellige	dispositiver.	Dispositivhistorien	og	disposi-

tivanalysen	bliver	hermed	to	sider	af	samme	sag,	der	kan	fremanalysere	en	historie	om	de	sociale	dis-

positivers	udbredelse	og	samspil	og	dermed	disses	 indvirkning	på	historien	(Raffensøe	&	Gudmand-

Høyer,	2004:	10).	Eftersom	dispositivet	ikke	har	en	substantiel	natur,	bliver	formålet	med	dispositivana-

lysen	ikke	at	bestemme	forskellige	dispositivers	natur,	men	derimod	at	undersøge,	kortlægge	og	rede-

gøre	for	deres	virkemåde	inden	for	de	konstellationer,	de	indgår	i.	Det	vil	sige,	at	dispositivanalysen	

giver	blik	for,	hvordan	nutidige	selvfølgelige	genstande	og	erfaringer	bliver	til	 i	det	øjeblik,	dispositi-

verne	udfolder	sig	og	spiller	sammen	(Raffensøe	&	Gudmand-Høyer,	2004:	12).	Der	opstår	derved	stor	

sammenhæng	mellem	dispositiv-	og	genealogianalysen,	der	netop	har	til	 formål	at	afselvfølgeliggøre	

nutidige	selvfølgeligheder,	hvilket	beskrives	yderligere	i	afsnit	2.3.2.	Det	bliver	muligt	at	frembringe	de	

dispositivformer,	der	på	historisk	vis	er	blevet	til	og	gennem	sit	samspil	har	sat	sig	tydelige	spor	i	nuti-

den	ved	at	konstituere,	gennemløbe	og	forandre	samfundsfaglige	institutioner	og	erfaringer	(Raffensøe	

&	Gudmand-Høyer,	2004:	12).	Historien	kan	derfor	forstås	som	tilblivelsen	af	en	række	dispositiver,	og	
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samtiden	begribes	som	samspillet	mellem	sådanne	stadigt	nærværende	dispositivtyper.	Af	disse	dispo-

sitivtyper	introducerer	Foucault	tre	grundlæggende,	som	han	betegner	som	særligt	vigtige,	hvilket	dog	

ikke	udelukker	eksistensen	af	andre	dispositiver.	Disse	tre	er	lov,	disciplin	og	sikkerhed.	

	

Lov,	disciplin	og	sikkerhed		

Den	første	dispositivform	lov	har	gjort	sig	særligt	gældende	inden	for	socialitetens	historie,	hvorfor	Fou-

cault	beskriver	den	som	særlig	betydelig.	Lovdispositivet	foreskriver	en	bestemt	binær	orden,	der	deler	

omverdenen	op	mellem	det	forbudte	og	det	tilladte.	Ud	fra	denne	distinktion	opstår	loven,	der	under-

streger	opdelingen	ved	at	true	med	sanktioner	mod	eventuelle	overskridelser	(Raffensøe	&	Gudmand-

Høyer,	2004:	13).	Dette	dispositiv	kommer	til	udtryk,	når	der	trækkes	en	skarp	linje	mellem	det	ønskede	

og	det	uønskede	for	at	tilkendegive	over	for	det	uønskede,	at	det	netop	er	uønsket	(Raffensøe	&	Gud-

mand-Høyer,	2004:	13).	Der	opstår	derved	en	juridisk	eller	retslig	mekanisme,	der	skaber	en	kobling	

mellem	det	tilladte	og	forbudte.	Denne	kobling	kan	kaldes	for	loven	og	skaber	en	sammenhæng	mellem	

en	forbudt	handling	og	en	type	straf	(Foucault,	2008:	11).	Der	opstår	derved	to	enheder	i	dette	disposi-

tiv;	lov	og	straf.		

I	sin	forelæsning	fra	1978	fremviser	Foucault	et	eksempel	på,	hvordan	lovdispositivet	kommer	til	

udtryk	i	historien,	her	gennem	udelukkelsen	af	de	spedalske	i	middelalderen	(Foucault,	2088:	15).	Da	

der	opstod	et	problem	med	de	spedalske,	var	det	hovedsageligt	gennem	lovdispositivet,	der	blev	skabt	

et	styringsrationale	om	problematikken.	Udelukkelse	af	de	spedalske	blev	den	primære	løsning,	hvilket	

var	muligt	gennem	en	række	juridiske	love	og	reglementer,	som	netop	er	udtryk	for	lovdispositivet	som	

styringsrationale.	Gennem	denne	styringsform	fulgte	en	binær	opdeling	af	de	spedalske	og	de	ikke-spe-

dalske	og	dermed	mellem	det	tilladte	og	forbudte,	som	det	netop	er	muligt	at	styre	ud	fra	gennem	lov-

dispositivet	(Foucault,	2008:	16).	

		

Den	anden	dispositivform	disciplin	optræder	i	forlængelse	med	lovdispositivet,	da	det	bygger	på	et	rati-

onale	om	forebyggelse,	der	skal	forhindre	det	uønskede	i	at	opstå	(Raffensøe	&	Gudmand-Høyer,	2004:	

13).	Dispositivet	kan	derfor	siges	at	bearbejde	sin	omverden	ved	at	forme	den,	så	den	kan	fungere	på	en	

ønskelig	måde	i	fremtiden	(Raffensøe	&	Gudmand-Høyer,	2004:	13).	Disciplindispositivet	får	derved	en	

strategisk	betydning,	da	det	har	en	normaliserende	og	foreskrivende	funktion	på	sin	omverden	i	forhold	

til	eventuelle	problemer	(Hamre,	2015:	17).	Disciplinen	opstår	i	takt	med,	at	nogle	eller	noget	fremstår	

som	ikke	disciplineret,	og	uden	denne	fremstilling	kunne	disciplinen	ikke	eksistere.	Disciplindispositi-

vet	opstiller	dermed	en	distinktion	mellem	disciplin	og	indisciplin.	Gennem	denne	distinktion	frembrin-

ges	bestemte	opfattelser	af	normalitet,	hvilket	giver	dispositivet	en	strategisk	funktion	i	forhold	til,	hvor-

dan	straf	udøves	i	eksempelvis	fængsler,	fabrikker	og	skoler	(Hamre,	2015:	17).	Med	disciplindispositi-

vet	 søger	man	 at	 afrette	 og	 forbedre	med	 blik	 på	 det	 ønskede,	 hvilket	 opnås	 gennem	 eksempelvis	
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sammenligning,	overvågning,	eksamination	og	skabelsen	af	standarder.	Det	bliver	herigennem	muligt	

at	vurdere,	hvorvidt	noget	lever	op	til	normaliteten	og	altså	det	ønskede	og	tilladte	(Villadsen	&	Villad-

sen,	2015:	67).	Disciplinen	udfordres	konstant	af	indisciplin,	men	dette	styrker	blot	dispositivet,	da	det	

er	gennem	distinktionen,	dispositivet	opstår	(Hamre,	2015:	18).	Som	der	ved	lovdispositivet	opstår	to	

enheder;	lov	og	straf,	opstår	der	ved	disciplindispositivet	en	tredje	enhed.	Indenfor	lovens	binære	op-

deling	mellem	tilladt	og	forbudt	opstår	denne	tredje	enhed,	som	Foucault	beskriver	som	‘den	skyldige’	

(Foucault,	2008:	11).	Det	skal	her	nævnes,	at	den	skyldige	ikke	nødvendigvis	allerede	har	brudt	loven,	

men	kan	formodes	at	bryde	denne	i	fremtiden	og	derfor	skal	disciplineres.	Dette	med	blik	for	Foucaults	

koncept	om	the	dangerous	individual:		

	

“Legal	justice	today	has	at	least	as	much	to	do	with	criminals	as	with	crimes.	Or	more	

precisely,	while,	for	a	long	time,	the	criminal	had	been	no	more	than	the	person	to	

whom	a	crime	could	be	attributed	and	who	could	therefore	be	punished,	today,	the	

crime	tends	to	be	no	more	than	the	event	which	signals	the	existence	of	a	dangerous	

element	-	that	is,	more	or	less	dangerous	-	in	the	social	body.”	(Foucault,	1978:	2)	

	

Foucault	beskriver	derved,	at	mennesket	kan	besidde	en	iboende	fare,	hvorfor	den	kriminelle	handling	

kan	være	fremtidig.	Den	skyldige	kan	således	være	en	fremtidig	skyldig,	der	netop	kan	disciplineres	for	

at	undgå	at	begå	fremtid	kriminalitet.	Udenfor	lovens	binære	opdeling	opstår	den	tredje	enhed	som	en	

række	tilhørende	teknikker	som	eksempelvis	politimæssige,	lægelige	og	psykologiske,	der	netop	hæn-

ger	sammen	med	en	disciplinerende	omformning	af	individer	gennem	overvågning	og	diagnose	(Fou-

cault,	2008:	11).		

Et	eksempel	på	disciplindispositivet	fremstiller	Foucault	ligeledes	i	sin	forelæsning	fra	1978,	hvor	

han	frembringer	problematikken	i	forbindelse	med	pesten	i	middelalderen	og	op	gennem	det	16.	og	17.	

århundrede	(Foucault,	2008:	16).	I	løsningen	af	problemet	om	pest,	opstår	en	lang	række	anderledes	

metoder,	formål	og	instrumenter	i	forhold	til	de	spedalske	som	set	i	det	tidligere	eksempel.	Der	skrives	

en	række	reglementer	om	pesten	for	at	mindske	den	store	smittefare	mest	muligt.	Der	er	her	tale	om	

reglementer	om	inddeling	og	overvågning	af	regioner	og	byer	med	udbrud	af	pest;	regulering	af	befolk-

ningens	adfærd	angående	hvornår,	hvor	og	hvordan	de	må	færdes	offentligt;	angående	deres	færden	i	

hjemmet	og	slutteligt	regler	for	hvornår	de	skal	melde	sig	hos	en	inspektør,	hvis	der	er	mistanke	om	

smitte	(Foucault,	2008:	16).	 I	 lovens	binære	opdeling	mellem	tilladt	og	 forbudt	eller	smittet	og	 ikke	

smittet,	opstår	her	den	tredje	enhed,	som	den	skyldige	eller	den	smittede,	der	skal	reguleres,	og	derved	

fremkommer	disciplindispositivet.	Samtidig	reguleres	der	på	den	del	af	befolkningen,	der	endnu	ikke	er	

smittet,	men	som	formodes	at	være	i	fare	for	smitte	i	fremtiden.	Hermed	bliver	den	skyldige	ikke	blot	

den	smittede,	men	også	de	som	er	i	fare	for	smitte	i	og	med,	at	der	reguleres	på	begge.	I	styringen	af	
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problematikken	om	pest,	opstår	et	rationale	ved,	at	det	er	en	problematik,	der	kan	reguleres	og	discipli-

neres	og	derved	mindskes	og	forebygges,	som	netop	er	det	rationale,	disciplindispositivet	er	udtryk	for.	

		

Den	tredje	dispositivform	sikkerhed	har	ikke	til	formål	at	skelne	mellem	det	uønskede	og	det	ønskede	

som	loven	eller	fjerne	det	uønskede	som	disciplinen,	men	derimod	at	etablere	et	beredskab	og	forar-

bejde	det	uventede	og	tilfældige,	så	man	derigennem	undgår,	at	det	får	ødelæggende	konsekvenser	(Raf-

fensøe,	2004:	13).	Dispositivet	opstår	i	forbindelse	med	et	behov	for	at	håndtere	det	uforudsigelige	i	det	

moderne	samfund	og	bliver	derfor	et	udtryk	for	et	behov	for	at	kunne	forudse	og	tage	højde	for	det	

uventede	(Hamre,	2015:	19).	For	sikkerhedsdispositivet	handler	det	om	at	imødegå	risici	bedst	muligt,	

og	det	bliver	derfor	nødvendigt	med	en	række	sikkerhedsforanstaltninger	i	samfundet	for	at	kunne	for-

udse	det	uønskede	og	foretage	nødvendige	interventioner	(Hamre,	2015:	20).	Med	sikkerhedsdispositi-

vet	ønsker	man	at	regulere	og	optimere,	men	uden	at	vide	hvad	man	optimerer	mod.	Målene,	for	hvad	

der	er	optimalt,	kan	netop	ikke	bestemmes	ovenfra	eller	udefra	af	en	autoritet,	men	må	aflæses	ud	fra	

regulerede	objekter	og	disses	virkemåder.	Der	kan	derfor	ikke	opnås	en	bestemt	viden	om	hvad,	der	

skal	reguleres	og	optimeres	gennem	dispositivet	(Villadsen	&	Villadsen,	2015:	76).		

Dispositiverne	lov,	disciplin	og	sikkerhed	gør	således	verden	tilgængelig	for	iagttagelse	og	bereg-

ning	på	hver	deres	specifikke	måde,	hvorfor	de	kan	karakteriseres	som	epistemologisk	distinkte	(Vil-

ladsen,	2013a:	65).	Med	sikkerhedsdispositivet	sættes	et	pågældende	fænomen	ind	i	en	sammenhæng	

med	en	række	sandsynlige	begivenheder.	 I	 stedet	for	en	direkte	opdeling	mellem	det	tilladte	og	 for-

budte,	som	hos	lov-	og	disciplindispositivet,	fastsættes	både	et	gennemsnit,	der	kan	betragtes	som	opti-

malt,	og	nogle	grænser	for	det	acceptable,	der	ikke	må	overskrides	(Foucault,	2008:	12)	

I	sin	forelæsning	fra	1978	opstiller	Foucault	ligeledes	et	eksempel	på	sikkerhedsdispositivet,	her	

i	forbindelse	med	koppeepidemien	i	slutningen	af	det	18.	århundrede,	hvor	en	vaccine	bliver	en	mulig-

hed	 for	 løsning	af	problematikken	(Foucault,	2008:	16).	Problematikken	opstilles	på	en	noget	anden	

måde	end	ved	problematikkerne	om	spedalske	eller	pest	og	handler	derfor	hverken	om	udelukkelse	

eller	disciplinering.	Det	bliver	grundlæggende	for	håndteringen	af	problemet	at	skabe	overblik	over,	

hvor	mange	der	er	smittet;	i	hvilken	alder;	med	hvilke	virkninger;	hvilken	dødelighed;	hvilke	læsioner	

eller	eftervirkninger;	hvilke	risici	man	løber	ved	at	blive	vaccineret;	hvad	sandsynligheden	er	for	smitte	

eller	dødelighed	efter	vaccinen	og	slutteligt	hvilke	statistiske	virkninger,	det	har	på	befolkningen	som	

helhed	(Foucault,	2008:	16).	Det	er	på	baggrund	af	disse	sandsynlighedsberegninger,	der	findes	en	løs-

ning	gennem	vacciner	og	derved	styres	ud	af	problematikken,	hvilket	netop	er	et	udtryk	for	sikkerheds-

dispositivet.	Foucault	tilføjer	i	denne	forbindelse	naturligheden	i	sygdomsepidemier,	og	at	disse	altid	vil	

forekomme	og	er	uundgåelige	(Foucault,	2008:	16).	Men	gennem	sikkerhedsforanstaltninger,	som	ek-

sempelvis	koppevaccinen,	er	det	muligt	at	begrænse	smittefaren	og	dermed	mindske	konsekvenserne	

af	uundgåelige	sygdomsfarer.		
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Foucaults	beskrivelse	af	sikkerhedsdispositivet	kan	også	indskrives	i	et	nutidigt	eksempel,	hvad	angår	

samfundsøkonomi.	Efter	den	moderne	liberalistiske	tanke	om,	at	markedet	skal	være	frit	og	selvregule-

rende,	fulgte	neoliberalismen	med	en	tilføjelse	om,	at	markedet	indeholder	nogle	iboende	fare,	hvorfor	

der	er	behov	for	regulering	af	markedet	(Weiskopf	&	Munro,	2011:	688).		

	

“Security	incorporates	liberal	principles	of	laissez-faire	and	supplements	the	associ-

ated	freedoms	with	technologies	of	control	that	allow	for	the	management	of	the	risks	

and	dangers	associated	with	these	freedoms.”	(Weiskopf	&	Munro,	2011:	688)	

	

Set	ud	fra	et	sikkerhedsperspektiv	er	markedet	frit	i	den	forstand,	at	priser	eksempelvis	altid	vil	falde	

og	stige.	Dette	kan	ikke	forhindres	gennem	love	eller	regelsæt,	som	set	ved	lov-	og	disciplindispositivet.	

Derimod	er	det	muligt	at	regulere	på,	hvor	meget	priserne	bør	svinge	ved	at	opstille	intervaller	inden	

for	hvilke,	markedet	kan	cirkulere	(Weiskopf	&	Munro,	2011:	688).	På	baggrund	af	beregninger	forsøges	

således	at	regulere	på,	hvor	meget	priserne	kan	falde	eller	stige.	Herved	opstår	et	forsøg	på	at	begrænse	

den	iboende	fare,	der	er	i	markedsøkonomien,	ved	at	regulere	på	de	processer,	der	udgør	markedet,	her	

eksempelvis	markedspriserne.	Styringen	skal	således	lægge	sig	efter	markedet	og	dermed	ikke	styre	

det,	men	blot	forsøge	at	skabe	acceptable	niveauer	for	markedet.		

		

Efter	en	gennemgang	af	disse	tre	særligt	vigtige	dispositiver	for	Foucault	er	det	fristende	at	antage,	at	

de	bygger	ovenpå	og	erstatter	hinanden.	Hvor	et	tidligt	legalt	system	bygget	på	lov	og	straf	erstattes	af	

et	mere	moderne	system	bygget	på	installeringen	af	disciplinerende	institutioner	og	praksisser,	hvilket	

endvidere	erstattes	af	et	nutidigt	system	baseret	på	sikkerhedsskabende	foranstaltninger	(Raffensøe	&	

Gudmand-Høyer,	2004:	14).	For	Foucault	skal	dispositivhistorien	dog	ikke	forstås	som	en	entydig	pro-

ces,	hvor	et	dispositiv	erstatter	et	andet,	men	derimod	som	et	samspil	af	alle	tre	på	samme	tid.	Der	findes	

ikke	en	lovens,	disciplinens	eller	sikkerhedens	tidsalder.	De	eksisterer	samtidig	og	forudsætter	endda	

hinandens	eksistens	(Raffensøe	&	Gudmand-Høyer,	2004:	15).	Allerede	idet	lovudøvelsen	optræder	i	

takt	med	lovdispositivet,	optræder	 implicit	en	disciplinerende	indflydelse	og	en	sikkerhedsskabende	

funktion.	Det	er	nødvendigt	for	lovens	funktion,	at	der	bliver	taget	hensyn	til	disciplin-	og	sikkerheds-

dispositivet,	idet	den	naturligt	vil	medføre	en	forebyggende	disciplinerende	effekt	og	medføre	en	sik-

kerhedsskabende	foranstaltning	(Raffensøe	&	Gudmand-Høyer,	2004:	16).	

Dette	kan	ses	i	alle	tre	ovenstående	eksempler	på	de	tre	dispositiver,	Foucault	frembringer	i	sin	

forelæsning	fra	1978.	I	det	første	eksempel	om	udelukkelse	af	spedalske,	er	det	som	skrevet	primært	

lovdispositivet,	der	styres	ud	fra,	men	dette	udelukker	ikke,	at	de	andre	dispositiver	ligeledes	spiller	ind.	

Ved	at	opstille	regler	om	udelukkelse	af	de	syge	fra	samfundet	skabes	en	disciplinerende	effekt	på	resten	

af	befolkningen,	der	vil	tage	afstand	fra	de	syge	for	ikke	selv	at	blive	syge.	Samtidig	må	der	ligge	nogle	
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sandsynlighedsberegninger	til	grund	for	loven	om	udelukkelse,	der	kunne	påvise,	at	sygdommen	smit-

ter	og	derved,	at	løsningen	må	være	udelukkelse.	Der	er	ikke	tvivl	om,	at	lovdispositivet	er	det	dispositiv,	

der	ligger	til	grund	for	styringen	i	denne	problematik,	men	i	samspil	med	disciplin-	og	sikkerhedsdispo-

sitivet.	I	det	andet	eksempel	om	regulering	i	forbindelse	med	pest,	er	det	disciplindispositivet,	der	ho-

vedsageligt	ligger	til	grund	for	styringen,	men	lov-	og	sikkerhedsdispositivet	spiller	også	ind.	Forud	for	

den	disciplinerede	regulering	må	formodes	at	ligge	en	binær	opdeling	af	de	smittede	og	ikke	smittede	

og	samtidig	en	række	sandsynlighedsberegninger	om	smittefaren,	og	derved	opstår	et	samspil	med	alle	

tre	dispositiver,	hvor	disciplindispositivet	dog	er	det	dominerende	i	styringen.	I	det	tredje	og	sidste	ek-

sempel	om	koppevacciner	spiller	alle	tre	dispositiver	ligeledes	sammen,	trods	sikkerhedsdispositivet	er	

det	grundlæggende.	Forud	for	denne	styring	må	der	også	ligge	en	binær	opdeling	mellem	smittet	og	ikke	

smittet,	og	styringen	må	have	en	disciplinerende	effekt	for,	hvordan	de	ikke	smittede	omgås	de	smittede,	

og	hvordan	de	undgår	smitte.	Endnu	engang	spiller	alle	tre	dispositiver	sammen,	men	med	et	domine-

rede	dispositiv	for	styringen,	her	sikkerhedsdispositivet.	

	

EU	set	med	et	dispositivblik	

Kaspar	Villadsen	har	tidligere	belyst,	hvordan	samspillet	mellem	dispositiverne	har	indvirket	på	EU’s	

styring,	her	i	 forbindelse	med	håndteringen	af	flygtninge	og	migranter.	Villadsen	opstiller,	hvorledes	

disse	dispositiver	ligger	til	grund	for	forskellige	løsningsmuligheder	til,	hvordan	EU	og	dets	medlemmer	

skal	håndtere	flygtninge	og	migranter.	Her	fremskriver	han	lovdispositivet,	når	EU	opstiller	ydre	græn-

ser	 for	 Unionen	 og	 åbner	 og	 lukker	disse	 for	de	mange	 flygtninge,	 og	 når	medlemslandene	 gør	 det	

samme	ved	at	eksempelvis	opstille	midlertidig	grænsekontrol	i	forbindelse	med	flygtninge-	og	migrati-

onskrisen	i	2015	(Villadsen,	2017a:	50).	Løsningen	med	at	lukke	grænserne	bunder	i	en	opdeling	mel-

lem	ønsket	og	uønsket	og	dermed	lovdispositivet.	Villadsen	beskriver	videre,	at	ved	at	arrestere	flygt-

ninge	allerede	inden,	de	når	EU’s	grænser,	og	opstille	regler	og	regulativer	over,	hvorledes	de	flygtninge,	

der	er	ankommet	til	EU’s	medlemslande,	skal	fordeles	landene	imellem,	reguleres	der	gennem	disciplin-

dispositivet	(Villadsen,	2017a:	50).	Her	opstår	den	tredje	enhed,	flygtningen	eller	migranten,	der	kan	

styres	og	reguleres	på.	Slutteligt	fremskriver	Villadsen	sikkerhedsdispositivet	i	EU’s	håndtering	af	flygt-

ninge	og	migranter.	Dette	 ligger	til	grund	 for	reglerne	om	Green	Card	med	hvilke,	man	ønsker	at	 til-

trække	kvalificeret	arbejdskraft	 fra	lande	uden	 for	EU	(Villadsen,	2017a:	51).	Disse	regler	bygger	på	

beregninger	om	hvilken	arbejdskraft,	der	er	mangel	på	i	medlemslandene	og	dermed	beregninger	om,	

hvad	der	er	kvalificeret,	og	hvad	der	ikke	er.	Villadsen	beskriver	endvidere,	hvordan	samspillet	mellem	

disse	tre	dispositiver	øger	kompleksiteten	i	EU,	da	EU	ikke	opstiller	en	klar	og	entydig	retning	for,	hvor-

ledes	medlemslandene	skal	håndtere	flygtninge	og	migranter.	Villadsen	viser	med	beskrivelsen	af	EU’s	

håndtering	af	flygtninge	og	migranter,	hvordan	dispositivbegrebet	kan	anvendes	til	at	belyse	enkelte	

dele	af	EU’s	styring.	
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2.3.2	Genealogianalysen	

Udover	dispositivbegrebet	er	Foucault	også	særlig	kendt	for	udviklingen	af	den	historiske	diskursana-

lyse;	genealogien,	hvor	det	er	centralt	først	at	udpensle	hans	subjektbegreb.	I	sine	analyser	tillægger	

Foucault	ikke	subjektet	en	betydning	og	afskriver	det	som	en	sidste	forklarende	instans	og	gør	dermed	

op	med	enhver	subjekt-centreret	tænkning	og	stiller	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	mennesket	besidder	

en	permanent	substans	(Villadsen,	2013b:	339).	I	sine	historiske	analyser	er	det	ikke	subjektet,	der	ska-

ber	historien,	men	derimod	historien,	der	skaber	subjektet,	og	den	historiske	udvikling	kan	derfor	ikke	

siges	at	skyldes	bestemte	subjekter	(Villadsen,	2013b:	339).	

		

Igennem	sit	arbejde	har	Foucault	lavet	en	række	vidt	omspændende	genealogianalyser,	hvor	hans	gen-

nemgående	fokus	har	været	at	stille	spørgsmålstegn	ved	nutidens	diskursive	selvfølgeligheder	(Ander-

sen,	1999:	31).	Dette	har	han	gjort	ved	at	undersøge	nogle	grundlæggende	forskelsdragninger,	der	har	

struktureret	erfaringerne	i	det	moderne	samfund.	Heriblandt	kan	nævnes;	normalitet	over	for	det	afvi-

gende;	mennesket	over	for	sproget;	galskab	over	for	fornuft;	seksualitet	over	for	perversion	samt	stat	

over	for	samfund	(Villadsen,	2017b:	297).	Forud	for	hans	analyser	ligger	en	grundtanke	om,	at	måden	

mennesket	tænker	og	agerer	på	i	det	moderne	samfund	er	præget	af	forskellige	interesser,	ritualer,	ta-

buer,	institutionelle	praksisser,	regler	og	teknologier	gennem	historien	og	derfor	er	historisk	og	kultu-

relt	formet	(Villadsen,	2017b:	297).	Disse	forskelsdragninger	indsatte	han	i	lange	historiske	forløb,	der	

skulle	fremvise	forskydninger,	brud,	stridigheder	og	tilfældigheder	i	deres	betydninger	og	dermed	på-

vise	dem	som	kontingente,	da	de	er	mulige,	men	ikke	præget	af	en	nødvendighed	(Villadsen,	2017b:	

297).	Genealogianalysen	gør	dermed	op	med	den	mere	klassiske	historiske	analyse,	der	har	til	formål	at	

beskrive	en	fortidig	handling	eller	påvise,	at	fortiden	stadig	gør	sig	gældende	i	nutiden.	Derimod	er	det	

muligt	med	genealogien	at	fremvise,	hvordan	nutiden	er	opstået	på	baggrund	af	en	række	historiske	

kampe.	Formålet	med	genealogien	er	at	opløse	nutidens	selvfølgeligheder,	herunder	at	problematisere	

nutidige	praksisser,	institutioner,	diskurser	med	videre,	hvilket	bliver	muligt	gennem	en	historisk	ana-

lyse,	der	kan	spore	disse	tilbage	til	deres	tidligste	oprindelse	og	påvise	brud	i	deres	historiske	tilblivelse	

og	udvikling	(Andersen,	1999:	57).	Det	handler	imidlertid	ikke	om	at	vise	den	originale	kilde	eller	at	

finde	fænomenet	i	dets	rene	og	oprindelige	form,	men	i	stedet	at	vise	hvordan	det,	som	anses	som	væ-

rende	et	selvfølgeligt,	homogent	og	lukket	objekt,	i	virkeligheden	er	sammensat	og	skabt	af	diverse	ele-

menter,	som	er	blevet	videreført	og	rekombineret	i	nye	konstellationer	(Villadsen,	2006:	90).	For	Fou-

cault	handler	det	med	genealogien	om	at	forstå,	at:	

	

”bagved	tingene	er	der	’helt	andre	ting’:	ikke	deres	essentielle	og	udaterede	hemmelig-

hed,	men	den	hemmelighed,	at	de	er	uden	essens,	eller	at	deres	essens	blev	konstrueret	

stykke	for	stykke,	ud	fra	figurer	som	var	fremmede	for	denne.”	(Foucault,	1987:	87)	
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Hvor	den	klassiske	historiske	analyse	tager	udgangspunkt	i	et	objekt,	subjekt	eller	en	rekonstruktion	af	

historien	og	dermed	kan	vise	kontinuiteter	diakront	over	tid,	tager	genealogianalysen	udgangspunkt	i	

en	problematisering	med	blik	for	at	vise,	hvordan	dens	undersøgelsesobjekt	i	virkeligheden	er	skabt	ud	

af	en	række	overleverede	historiske	elementer	(Villadsen,	2017a:	303).	Genealogien	beskriver	derfor,	

hvordan	historiske	praksisser,	institutioner,	diskurser	med	videre	enten	er	blevet	udgrænset	eller	vide-

reført	og	sat	sammen	i	nye	konstellationer	frem	for	at	forklare,	hvorfor	konstellationen	er	opstået	gen-

nem	eksempelvis	historiske	processer	såsom	modernisering,	industrialisering	og	kapitalisering	(Villad-

sen,	2006:	92).	Genealogien	beskæftiger	sig	derfor	udelukkende	med,	hvad	der	kan	karakteriseres	som	

de	historiske	mulighedsfelter,	der	har	gjort	det	muligt	for	et	bestemt	objekt	at	opstå	(Villadsen,	2006:	

92),	hvorfor	analysen	ikke	nødvendigvis	er	kronologisk	i	sin	opbygning.	

		

Foucault	anvender	således	et	stort	historisk	arkiv	i	sine	genealogianalyser,	der	strækker	sig	tilbage	til	

forstadier	til	de	moderne	rationaler,	han	undersøger,	altså	deres	tidligste	oprindelse.	I	andre	tilfælde	

går	han	tilbage	til	anderledes	forestillinger	om	det	moderne	rationale,	hvor	disse	står	i	opposition	til	

den	nutidige	selvfølgelighed	(Villadsen,	2006:	87).	Man	kan	således	se	det	historiske	arkiv	i	forhold	til	

den	kontinuerte	eller	diskontinuerte	tilgang.	Det	er	væsentligt	for	Foucault,	at	det	historiske	arkiv	ikke	

blot	indeholder	de	åbenlyse	begivenheder,	men	også	de	mindre	åbenlyse,	da	de	kan	have	overraskende	

betydning.	Man	skal	derfor	med	genealogianalysen	have	blik	for	stort	set	alt	i	historien	(Andersen,	1999:	

58),	hvorfor	Foucaults	analyser	er	vidt	omspændende	og	omfattende	projekter.	I	arkivet	udvælges	de	

punkter,	der	er	særligt	relevante	for	analysen,	som	Foucault	kalder	monumenter.	Monumenter	er	en	

fælles	betegnelse	for	tekster,	udsagn,	begreber,	diskurser	med	videre,	der	ikke	skal	iagttages	som	ho-

mogene	enheder.	Ud	fra	monumenterne	kan	der	ikke	læses	bagvedliggende	intentioner	eller	subjekter.	

De	skal	derimod	sættes	i	relation	til	andre	monumenter	i	arkivet,	så	monumenterne	sammen	skaber	en	

struktur,	analysen	skal	undersøge.	Foucault	har	imidlertid	ikke	udarbejdet	en	entydig	metode	for	ud-

vælgelsen	af	kilder,	hvorfor	Niels	Åkerstrøm	Andersens	fremgangsmåde	inddrages.	Andersen	foreslår	

en	metode	 til	kildesøgning,	der	kan	betegnes	som	cirkularitet	(Andersen,	1994:	32).	 Ifølge	Andersen	

indkredses	det	relevante	tekstarkiv	ved	hjælp	af	et	system	af	henvisninger.	Tekstarkivet	udvikles	såle-

des	gennem	teksternes	gensidige	henvisninger	indtil,	der	opstår	en	cirkularitet	i	teksternes	referencer.	

Når	denne	opstår,	er	Andersens	argument,	at	arkivet	er	veletableret,	og	det	er	herefter	muligt	at	udvælge	

de	kilder	i	tekstarkivet,	som	får	status	af	monument.		

Foucault	tilgår	sit	historiske	arkiv	bredt,	hvor	han	søger	regelmæssigheder,	strukturer	og	sam-

menhænge	frem	for	at	søge	intentioner	i	dybden	(Villadsen,	2017b:	304).	Analysen	bygges	derved	op	

om	en	række	monumenter,	der	er	udvalgt	fra	det	historiske	arkiv,	da	de	iagttages	som	særligt	relevante.	

Disse	kan	blive	udvalgt,	hvis	de	frembringer	vigtige	skillelinjer	eller	brud	på	diskursen,	der	viser	over-

raskende	kontinuitet	eller	diskontinuitet.	Der	skal	derfor	være	tale	om	tekster,	der	adskiller	sig	fra	den	
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eksisterende	diskurs	ved	at	videreføre	eller	bryde	med	eksisterende	diskursive	strukturer	(Villadsen,	

2017b:	305).	Derudover	er	monumenter	oftest	refleksive	tekster,	der	problematiserer	gældende	prak-

sisser,	teorier	eller	institutioner,	hvorfor	de	typisk	indeholder	refleksioner	over,	hvordan	der	bør	regu-

leres,	ledes,	straffes	med	videre	i	forhold	til	de	gældende	konventioner	(Villadsen,	2017b:	305;	Villadsen,	

2006:	101-102).	Teksterne	positionerer	sig	således	ofte	i	opposition	til	tidligere	eller	samtidige	diskur-

sive	felter	ved	at	konstruere	argumenter,	der	både	bryder	med	og	viderefører	eksisterende	diskursive	

strukturer	 (Villadsen,	2017b:	305).	 Eksempler	på	sådanne	problematiserende	 tekster	 er	 reformpro-

grammer,	instruktioner,	udvalgsbetænkninger,	faglige	udredninger	og	debatartikler	(Villadsen,	2017b:	

305),	der	skitserer,	kommenterer	og	kritiserer.			

Forud	for	udvælgelsen	af	monumenter	skal	der	være	en	overvejelse	om,	hvorvidt	historien	iagt-

tages	gennem	kontinuitet	eller	diskontinuitet.	Hvis	historien	iagttages	gennem	kontinuitet,	skal	analy-

sen	søge	diskontinuitet,	og	monumenterne	skal	derfor	påvise	brud.	Hvis	historien	derimod	iagttages	

gennem	diskontinuitet,	skal	analysen	søge	kontinuitet,	hvorfor	monumenterne	i	stedet	skal	påvise	sam-

menhænge	(Andersen,	1999:	57-58).	Med	genealogianalysen	undersøger	man	således	det,	der	forud	for	

analysen	synes	uoplagt,	hvilket	også	er	en	af	årsagerne	til,	at	analysen	ikke	nødvendigvis	foretages	kro-

nologisk.	Samtidig	er	det	vigtigt	for	analysen,	at	slutpunktet	er	prædefineret,	da	det	er	afgørende	for	

udvælgelsen	af	kilder	til	det	historiske	arkiv	og	herefter	udvælgelsen	af	monumenter.	Det	er	derfor	es-

sentielt	at	definere	det	problem	eller	perspektiv,	der	går	forud	for	analysen,	og	som	man	ønsker	at	un-

dersøge	(Andersen,	1999:	61).	Genealogien	er	dermed	ikke	en	historisk	analyse	fra	et	givet	startpunkt	

og	frem	til	nutiden,	der	søger	at	levere	en	udtømmende	beskrivelse	af	historien.	Der	er	derimod	tale	om	

en	historisk	analyse	med	et	prædefineret	slutpunkt	samt	en	række	nedslagspunkter,	som	udgøres	af	

monumenterne	(Villadsen,	2006:	94).		

Foucault	har	imidlertid	ikke	udarbejdet	en	egentlig	metode	for	genealogien.	Denne	må	derfor	ud-

læses	af	de	genealogier,	som	han	selv	har	foretaget,	samt	af	andres	forsøg	på	at	læse	genealogien	som	

en	analysestrategi.	Her	kan	der	igen	tages	fat	i	Kaspar	Villadsen,	som	har	forsøgt	at	opstille	en	figur	over	

genealogiens	fremgangsmåde.	Modellen5	på	efterfølgende	side	kan	give	et	overblik	over	ovenstående	

beskrivelse	af	Foucaults	genealogiske	forståelse	samt	illustrere	udgangspunktet	for	specialets	tilgang	til	

genealogien.	

		

																																																													
5	Modellen	optræder	i	Villadsen	(2006:	96).	
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Modellen	tager	udgangspunkt	i	en	problematisering	af	en	nutidig	selvfølgelig	praksis	vist	som	punktet	

A,	hvorfra	de	kontinuerte	og	diskontinuerte	løbebaner	fremvises	som	punkt	B.	Der	er	indtegnet	flere	

baner	i	form	af	punkt	1,	2	og	3	for	illustrere,	at	der	altid	er	flere	forskellige	historiske	tråde,	der	kan	

forfølges.	Som	følge	heraf	er	det	også	muligt	at	foretage	et	utal	af	nedslagspunkter	over	tid,	illustreret	af	

punkt	C.	Slutteligt	viser	modellen,	at	der	i	de	enkelte	nedslagspunkter	foregår	en	kamp	om,	hvilke	vi-

densformer	der	udgrænses,	og	hvilke	der	videreføres,	hvorfor	punktet	D	betegnes	som	udgrænset	eller	

glemt	viden	(Villadsen,	2006:	95).	Sidstnævnte	kræver	imidlertid	uddybelse	for	at	fastslå	Foucaults	for-

ståelse	af	diskursanalysen.	

	

Diskursen	i	forhold	til	genealogien	

For	Foucault	er	det	vigtigt	at	betragte	de	faktisk	fremsatte	udsagn	i	deres	egen	ret	frem	for	at	henvise	

dem	til	noget	andet.	Hermed	forsøger	Foucault	at	gøre	op	med	tendensen	til	at	fortolke	udsagn	som	et	

udtryk	for	bagvedliggende	intentioner	samt	en	forståelseshorisont	eller	livsverden,	der	skal	fortolkes	

(Villadsen,	2006:	94).	Analysen	skal	således	undgå	se	diskursen	som	udtryk	for	noget	bagvedliggende,	

indre	eller	overgribende	for	i	stedet	at	sætte	de	faktisk	fremsatte	udsagn	i	centrum	af	analysen	(Villad-

sen,	2017a:	300).	Villadsen	beskriver	denne	forståelse	af	diskursanalysen	således:	

		

”Diskursen	skal	anskues	som	en	regelret	praksis,	der	bestemmer,	hvordan	der	kan	ta-

les,	hvorfra	der	kan	tales,	og	hvem	der	kan	tale	hvornår.	Spørgsmålet	er,	hvad	det	er	

for	et	anonymt	sæt	af	regler,	som	de	talende	synes	at	have	været	underlagt,	og	hvilke	

diskursive	brud	og	kontinuiteter	der	har	været	i	dette	regelsystem.”		

(Villadsen,	2006:	97)	
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Med	blik	herfor	er	det	vigtigt	at	undersøge,	hvordan	udsagn	indgår	i	netværk	med	andre	udsagn	efter-

som,	at	disse	får	betydning	gennem	deres	relationer	(Villadsen,	2006:	97).	Relationen	er	ikke	nødven-

digvis	kun	mellem	sproglige	udsagn,	 idet	Foucaults	diskurser	har	en	mere	materiel	karakter,	hvilket	

også	er	en	af	grundene	til,	at	Foucault	i	dette	speciale	ikke	udelukkende	læses	som	poststrukturalist.	

Dette	med	blik	for,	at	udsagnene	også	kan	forholde	sig	til	andre	udsagns	tilhørende	hjælpemidler,	prak-

sisser	og	institutioner.	Disse	diskursive	og	ikke	diskursive	elementer	udgør	således	mulighedsfeltet	for	

hvilke	udsagn,	der	kan	opstå	og	dermed	opkomsten	af	en	diskurs	(Villadsen,	2006:	98).	Det	er	netop	ved	

at	spørge	ind	til	den	materielle	karakter	af	historiske	udsagn,	at	genealogien	bliver	til	mere	end	en	hi-

storisk	analyse	og	i	stedet	et	“historisk-sociologisk	blik”	ifølge	Villadsen	(Villadsen,	2006:	98).	

	

2.3.3	En	genealogianalyse	med	blik	for	dispositiver	

I	dette	speciale	anvendes	Foucaults	genealogi	som	en	analysestrategi	til	at	besvare	specialets	første	pro-

blemstilling	i	analysen.	Med	genealogianalysen	bliver	det	netop	muligt	at	undersøge,	hvorledes	EU	har	

udviklet	sit	styringsrationale	i	takt	med	sin	historiske	udvikling.	Ved	at	anvende	genealogianalysen	sæt-

tes	imidlertid	en	overordnet	begrænsning	for	specialet,	da	analysen	ikke	har	blik	for	kausale	forklarin-

ger	 som	 eksempelvis	 store	 historiske	 begivenheder,	 udviklinger	 eller	 en	 skabende	aktør	 (Villadsen,	

2006:	103).	I	dette	speciales	perspektiv	kunne	det	eksempelvis	være	teknologiens	udvikling,	globalise-

ringen	eller	ændringen	af	 det	 internationale	 trusselsbillede	 i	 kølvandet	på	 terrorangrebet	på	World	

Trade	Center	i	New	York,	USA	den	11.	september	2001.	Analysen	har	ikke	blik	for,	at	disse	eksempler	

kan	forklare,	hvordan	EU’s	styringsrationale	har	ændret	sig,	hvilket	sætter	en	overordnet	begrænsning	

for	specialet.	Det	er	dog	samtidig	denne	begrænsning,	der	adskiller	genealogianalysen	fra	den	klassiske	

historiske	analyse	(Villadsen,	2006:	103).		

I	forlængelse	af	introduktionen	kan	EU	iagttages	som	en	overordnet	styringsaktør	af	medlemslan-

dene	med	en	umiddelbar	kontinuerlig	udvikling,	idet	Unionen	siden	dens	konstituering	har	vokset	sig	

større	med	blik	for	både	integration	af	politikker	samt	optagelsen	af	nye	medlemslande,	hermed	inte-

gration	i	både	dybden	og	bredden6.	Med	blik	herfor	betragtes	EU	som	et	nutidigt	selvfølgeligt	praksisre-

gime.	Genealogianalysen	har	derfor	i	dette	speciale	til	 formål	at	problematisere	og	afselvfølgeliggøre	

praksisregimet	som	en	selvfølgelighed.	Som	beskrevet	ovenfor	søges	der	i	genealogien	efter	kontinuitet	

eller	diskontinuitet,	og	eftersom	EU	iagttages	som	et	selvfølgeligt	praksisregime	med	en	kontinuerlig	

udvikling,	søges	diskontinuitet	i	den	historiske	læsning	og	dermed	brud	på	EU’s	styringsrationale.	Det	

historiske	 arkiv,	 der	 udvælges	 til	 analysen,	 er	 afgrænset	 til	 perioden	 fra	 konstitueringen	af	 Kul-	 og	

																																																													
6	Med	integration	i	dybden	menes	graden	af	integration,	herunder	hvor	meget	suverænitet	medlemslandene	over-
drager	til	samarbejdet.	Med	integration	i	bredden	menes	hvor	mange	politikområder	og	lande,	der	samarbejdes	
om.	
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Stålunionen	i	1952	frem	til	EU	i	2018.	Dette	adskiller	sig	fra	Foucaults	ideelle	genealogianalyse,	hvor	

Foucault	udtrykker,	at	der	skal	være	blik	for	stort	set	alt	i	historien,	hvorfor	analysen	her	burde	gå	til-

bage	til	den	tidligste	oprindelse	af	EU.	Ifølge	Foucault	skal	genealogien	vise	tilbage	til	de	tidligste	forsta-

dier	til,	hvad	der	kan	siges	at	have	dannet	det	selvfølgelige	praksisfelt,	der	undersøges.	Det	vil	sige,	at	

denne	analyse	ideelt	skulle	arbejde	med	et	større	historisk	arkiv,	der	eksempelvis	ville	gå	helt	tilbage	til	

de	første	diskussioner	om	et	europæisk	fællesskab	og	måske	endda	tilbage	til	de	tidligste	alliancer	mel-

lem	europæiske	lande.	Det	er	dog	ikke	muligt	med	dette	speciale,	der	i	stedet	er	begrænset	til	en	tidsaf-

grænset	periode.		

	

Eftersom	analysen	søger	diskontinuitet	skal	de	nedslagspunkter,	der	udvælges	fra	analysens	historiske	

arkiv,	repræsentere	de	eventuelle	brud,	der	er	i	EU’s	konstruktion	af	sit	styringsrationale.	I	udvælgelsen	

af	nedslagspunkter	adskiller	analysen	sig	igen	fra	den	ideelle	genealogi	præsenteret	af	Foucault.	Fou-

cault	læser	hele	sit	historiske	arkiv	igennem	og	fremlæser	derigennem	brud,	som	han	opstiller	som	de	

nedslagspunkter,	 der	 skal	 undersøges	nærmere.	 Dette	 speciale	 tilgår	 imidlertid	det	 historiske	 arkiv	

modsat,	da	det	er	ikke	muligt	først	at	læse	hele	arkivet,	inden	nedslagspunkterne	udvælges.	Disse	må	

udvælges	forud	for	læsningen	samt	fremlæsningen	af	brud	på	styringsrationalet.	Dette	skaber	en	blind	

plet	for	analysen,	da	der	hermed	ikke	er	blik	for	alt	inden	for	det	historiske	arkiv.		

Eftersom	nedslagspunkterne	skal	fremvise	brud	i	udviklingen	af	EU’s	styringsrationale,	udvælges	

de	ud	fra	de	kriser,	EU	har	mødt	gennem	sin	historiske	udvikling.	Dette	er	med	blik	for,	at	kriser	må	

formodes	at	bryde	med	EU	som	praksisregime	og	dermed	bryde	med	det	hidtidige	styringsrationale,	der	

ligger	bag	styringen.	Dette	er	dog	ikke	ensbetydende	med,	at	EU	ændrer	sit	styringsrationale	i	kølvandet	

på	kriserne,	da	en	krise	også	kan	medføre,	at	styringsrationalet	styrkes.	Et	brud	på	styringsrationalet	

kan	således	udfordre	det	hidtidige	styringsrationale,	men	også	fremvise	et	behov	for	mere	af	den	samme	

styring.	Kriser	iagttages	således	som	brud,	da	de	formodes	at	bryde	med	den	gængse	styringspraksis,	

herunder	at	sætte	spørgsmålstegn	ved	styringsrationalet	uden	nødvendigvis	at	forkaste	det.		

	

Der	er	forskel	på	de	kriser,	EU	har	stødt	på	gennem	historien,	og	dermed	deres	betydning	for	styrings-

rationalet.	Specialet	vil	tage	udgangspunkt	i	andres	iagttagelser	af	væsentlige	og	betydningsfulde	kriser	

for	EU	forud	for	udvælgelsen	af	nedslagspunkterne	til	analysen.	Her	tages	hovedsageligt	udgangspunkt	

i	den	gænge	samfundsfaglige	litteratur	vedrørende	europæisk	historie	og	integration,	hvor	fire	kriser	

iagttages	som	særligt	gældende:	The	Empty	Chair	Crisis	i	1965,	krisen	om	Forfatningstraktaten	i	2005,	

finanskrisen	i	2008	og	endeligt	flygtninge-	og	migrationskrisen	i	2015.	Nedslagspunkterne	sætter	de	tids-

mæssige	rammer	for	hvilke	kilder,	der	udvælges	som	monumenter	til	analysen.	Det	er	således	i	tiden	

før,	under	og	efter	kriserne,	EU’s	styringsrationale	fremlæses.	
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The	Empty	Chair	Crisis	er	den	første	større	krise,	EU	møder	efter	konstitueringen	i	1952	og	udvælges	

som	det	første	nedslagspunkt	i	genealogianalysen.	Som	beskrevet	i	afsnit	1.4	problematiserede	krisen	

neo-funktionalismen	som	europæisk	integrationsteori	og	ledte	til	oprettelsen	af	den	nye	integrations-

teori;	intergovernmentalismen.	Endvidere	beskriver	Paolo	Caraffini7	krisen	som	skelsættende	for	EU,	

da	‘1965	was	a	crucial	year	in	the	history	of	the	EM	and	of	the	European	integration	process	in	general	due	

to	 the	outbreak	of	 the	aforementioned	“empty	chair	crisis”	as	defined	by	historiographers	and	political	

journalists’	(2015:	174).	Krisen	konstrueres	således	som	særlig	for	EU,	hvorfor	den	anskues	som	et	brud	

på	EU’s	udvikling	som	et	selvfølgeligt	praksisregime.		

Da	Forfatningstraktaten	blev	nedstemt	af	Frankrig	og	Holland	i	2005,	opstod	den	næste	større	

krise	for	EU	ifølge	flere	litterære	kilder.	Morten	Kelstrup,	Dorte	Martinsen	og	Marlene	Wind8	beskriver	

den	franske	og	hollandske	folkeafstemning,	der	ledte	til	et	nej	til	Forfatningstraktaten	som,	at	‘resultatet	

var,	at	EU	blev	kastet	ud	i	en	dyb	krise’	(2012:	76).	Ligeledes	beskriver	Mark	Pollack,	Helen	Wallace	og	

Alasdair	Young9	‘a	‘constitutional	crisis’	over	the	aborted	Constitutional	Treaty’	(2010:	482).	Nedstem-

ningen	af	Forfatningstraktaten	i	2005	iagttages	således	flere	steder	som	en	krise	for	EU,	hvorfor	den	

udvælges	som	det	næste	nedslagspunkt	i	genealogianalysen.		

Den	tredje	krise,	EU	støder	på,	er	finanskrisen,	der	startede	i	2008,	og	af	flere	iagttages	som	en	

stor	krise	for	EU.	Kelstrup,	Martinsen	og	Wind	beskriver,	at	‘EU	blev	ramt	hårdt	af	den	finanskrise,	der	i	

2008	brød	ud	med	udspring	i	den	amerikanske	bolig-	og	finanssektor’	(2012:	305).	Lars	Sørensen10	be-

skriver	ligeledes,	at	den	globale	finanskrise	også	medførte	en	krise	for	EU:	‘Dels	bevirkede	den	økonomi-

ske	krise,	at	EU	tillige	kom	ud	i	en	politisk	krise,	hvor	mange,	både	i	Danmark	og	i	det	øvrige	EU,	begyndte	

at	sætte	spørgsmålstegn	ved	det	tætte	europæiske	samarbejde’	(2014:	637).	Krisen	iagttages	således	også	

som	et	brud	på	EU’s	selvfølgelighed,	hvorfor	den	bliver	det	tredje	nedslagspunkt	i	analysen.	 	

Flygtninge-	og	migrationskrisen,	der	startede	i	2015,	er	den	fjerde	større	krise,	EU	møder.	Den	

iagttages	ligeledes	af	Kelstrup,	Martinsen	og	Wind,	som	udtaler:	 ‘Ser	vi	mere	overordnet	på	det,	er	EU	

imidlertid	hårdt	ramt	internt	bl.a.	pga.	den	alvorlige	flygtninge-	og	migrantkrise’	(2017:	506).	Sebastian	

Dullien11	beskriver	yderligere	krisen	som	den	værste	i	EU’s	hidtidige	historie,	idet	‘the	massive	influx	of	

																																																													
7	Paolo	Caraffini	forsker	i	europæisk	integrationshistorie,	demokrati	samt	repræsentationsstrukturen	i	EU	og	har	
blandt	andet	skrevet	artiklen	De	Gaulle,	the	“Empty	Chair	Crisis”	and	the	European	Movement.	
8	Morten	Kelstrup,	Dorte	Martinsen	og	Marlene	Wind	har	sammen	skrevet	flere	bøger	om	EU’s	historie,	den	euro-
pæiske	integrationsproces	og	Danmarks	rolle	i	EU.	De	har	blandt	andet	skrevet	bogen	Europa	i	forandring,	der	er	
udgivet	af	flere	omgange,	og	som	henvises	til	flere	gange	i	dette	speciale.	
9	Mark	Pollack,	Helen	Wallace	og	Alasdair	Young	har	sammen	skrevet	kapitlet	EU	Policy-Making	in	challenging	
Times	i	bogen	Policy-Making	in	the	European	Union	fra	2010,	hvor	de	beskriver	beslutningsprocessen	i	EU	i	takt	
med	de	udfordringer,	Unionen	møder	gennem	tiden.	
10	Lars	Sørensen	er	cand.phil.	i	historie	og	ph.d.	i	internationale	studier	og	har	skrevet	bogen	En	Europæisk	Dan-
markshistorie.	
11	Sebastian	Dullien	er	professor	i	international	økonomi	og	har	ekspertise	inden	for	blandt	andet	europæisk	inte-
gration.	
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refugees	to	Europe	is	the	most	serious	crisis	that	the	European	Union	has	faced	since	its	foundation’	(2016:	

1).	Flygtningekrisen	iagttages	derved	som	en	større	krise	for	EU,	hvorfor	den	er	udvalgt	som	det	fjerde	

og	sidste	nedslagspunkt	for	analysen.	Der	opstår	således	fire	nedslagspunkter	i	genealogianalysen,	hvori	

EU’s	styringsrationale	undersøges	nærmere.	

	

Gennem	læsningen	af	de	fire	nedslagspunkter	har	analysen	særligt	blik	for	de	tre	dispositiver;	lov,	di-

sciplin	og	sikkerhed	i	forbindelse	med	at	fremlæse	styringsrationalet,	der	ligger	til	grund	for	styringen.	

Dispositiverne	sættes	derfor	ikke	lig	med	EU’s	styringsrationale.	De	anvendes	i	stedet	som	blikke	på	

styringrationalet,	hvorigennem	det	bliver	muligt	at	iagttage	visse	styringstilbøjeligheder	som	tidligere	

beskrevet	i	afsnit	2.3.1.	Det	antages	derfor	ikke,	at	dispositiverne	gør	sig	gældende	forud	for	analysen.	

Det	er	derimod	op	til	analysen	at	udfolde,	hvorvidt	disse	gør	sig	gældende	i	konstruktionen	af	EU’s	sty-

ringsrationale	og	i	så	fald	hvordan.	De	steder,	hvor	styringsrationalet	særligt	kommer	til	udtryk,	udvæl-

ges	som	monumenter	i	analysen.	Når	monumenterne	er	udvalgt,	bliver	det	muligt	at	iagttage,	hvorledes	

EU	konstruerer	sit	styringsrationale	i	et	eventuelt	spændingsfelt	mellem	de	tre	dispositiver,	og	ved	at	

sætte	monumenterne	i	relation	til	hinanden	bliver	det	muligt	at	undersøge,	hvordan	denne	konstruering	

eventuelt	har	udviklet	sig	over	tid.	Analysens	særlige	blik	for	dispositiver	vil	tage	udgangspunkt	i	Vil-

ladsens	anvendelse	af	disse	i	forbindelse	med	EU’s	håndtering	af	flygtninge	og	immigranter	(2017b),	

som	tidligere	beskrevet	i	afsnit	2.3.1.	I	denne	analyse	viser	Villadsen	netop,	hvordan	dispositiver	kan	

anvendes	i	belysningen	af	EU’s	styringsrationale,	her	dog	kun	inden	for	et	enkelt	område;	flygtninge	og	

migranter.	Dette	speciale	vil	arbejde	videre	med	metoden,	men	tage	udgangspunkt	i	EU	som	helhed.	

	

Genealogianalysen	kilder	

Som	beskrevet	tager	specialet	udgangspunkt	i	EU	som	iagttagelsespunkt,	jf.	afsnit	2.2,	men	EU	er	imid-

lertid	en	differentieret	institution.	For	det	første	består	EU	af	flere	forskellige	institutioner,	hvor	de	mest	

kendte	er;	EU-Parlamentet,	EU-Kommissionen,	Det	Europæiske	Råd,	Rådet	for	Den	Europæiske	Union	

og	EU-Domstolen	med	hver	deres	beslutningsprocesser	og	styringsværktøjer,	jf.	bilag	III.	Derudover	er	

EU	differentieret	i	28	forskellige	medlemslande,	snart	27	efter	Brexit,	med	forskellige	roller	i	Unionen	

og	hver	deres	nationale	interesse	for	øje.	Der	er	derfor	mange	punkter,	hvorfra	det	er	muligt	at	iagttage	

EU,	og	hvori	et	styringsrationale	gør	sig	gældende,	hvorfor	EU	 fremstår	som	et	komplekst	system	at	

undersøge.	Dette	speciale	tager	imidlertid	ikke	udgangspunkt	i	de	forskellige	EU-institutioner	eller	med-

lemslande,	men	derimod	i	EU	som	enhed	som	en	styrende	aktør.	Specialet	har	netop	til	formål	at	under-

søge	EU’s	samlede	og	overordnede	styringsrationale,	der	optræder	i	forbindelse	med	styringen.	Dette	i	

tråd	med	de	tilgange	inden	for	International	Politik,	der	ligeledes	iagttager	EU	som	en	enhed	og	dermed	

en	samlet	international	aktør,	jf.	afsnit	1.4.	Specialet	vil	derfor	tage	udgangspunkt	i	de	kilder,	hvor	der	

fremsættes	strategier,	teknologier	og	teknikker,	der	søger	at	samle	Unionen	som	en	enhed.	Herudfra	
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læses	de	gældende	styringsrationaler,	og	hvordan	disse	er	udfoldet	i	et	spændingsfelt	mellem	eventuelle	

dispositiver	for	derigennem	at	udlede	det	overordnede	styringsrationale	og	dets	udvikling.	Ledeforskel-

len	forud	for	analysen	bliver	således	enhed	over	for	differentiering.	Det	skal	derfor	nævnes,	at	specialet	

forsøger	at	stille	et	overordnet	blik	på	EU	og	dets	styringsrationale	til	rådighed,	hvorfor	specialet	af-

grænses	fra	at	have	blik	for	EU	som	et	differentieret	system	med	eventuelle	interne	forskelligheder	og	

forståelser	af	EU.	I	udvælgelsen	af	kilder	er	der	ligeledes	blik	for,	hvad	Niels	Åkerstrøm	Andersen	be-

skriver	som	cirkularitet,	hvor	læsningen	af	en	tekst	og	dennes	henvisninger	kan	føre	til	læsningen	af	en	

endnu	ukendt	tekst	(Andersen,	1994:	32).	Det	vil	sige,	at	der	undervejs	i	analysen	muligvis	kan	iagttages	

nye	kilder,	der	kan	have	relevans	i	forhold	til	EU’s	konstruktion	af	sit	styringsrationale,	og	dermed	kilder	

hvis	relevans	ikke	kunne	vides	på	forhånd.	

	

2.3.4	Foucaults	magtforståelse	

Foruden	dispositivbegrebet	arbejdede	Foucault	også	med	en	anden	form	for	styringsrationale;	govern-

mentality,	hvor	det	imidlertid	er	væsentligt	først	at	beskrive	hans	magtforståelse.	Med	sit	magtbegreb	

adskiller	Foucault	sig	fra	de	klassiske	samfundsteoretikere,	der	beskæftiger	sig	med	magt.	Han	reduce-

rer	ikke	magt	til	at	tilhøre	staten	eller	til	enkelte	aktørers	skjulte	intentioner	eller	ideologier,	og	han	gør	

dermed	op	med	tanken	om	magt	som	værende	negativ,	fremmedgørende,	 lokaliserbar	og	undertryk-

kende	(Villadsen,	2013b:	241).	Magten	har	ikke	en	substans	og	kan	hverken	udspringe	fra	en	ideologi,	

påtvinges	fra	en	stat	eller	tilhøre	et	subjekt,	en	institution	eller	en	klasse.	Foucault	arbejder	derimod	

med	magtens	praktiske	organisering	og	tænker	magt	i	mikro-relationer,	hvor	den	udøves	i	alle	sociale	

relationer.	Man	kan	derfor	ikke	tale	om,	at	magten	kan	frisættes,	da	den	altid	vil	forekomme	i	sociale	

relationer,	hvor	den	dog	kan	organiseres	på	forskellig	vis	(Villadsen,	2013b:	341).	Det	er	i	denne	forbin-

delse	væsentligt	at	understrege,	at	subjektet	stadig	ikke	tillægges	nogen	særlig	betydning,	og	magten	

besiddes	derfor	ikke	af	subjekter,	men	det	er	derimod	magten,	der	opstår	i	sociale	relationer,	som	for-

mer	subjekterne	(Villadsen,	2013b:	342).	Her	tages	der	også	afstand	fra	den	mere	klassiske	magtdefini-

tion,	hvor	den	tilhører	en	enkelt	aktør,	der	har	magt	til	at	påtvinge,	og	skal	derimod	anses	i	en	mere	

moderne	kontekst,	hvor	ordrer	og	straf	erstattes	af	tilbud	og	opmuntring	(Villadsen,	2013b:	342).	Magt	

giver	derfor	mulighed	for	at	præge	subjekter	i	sociale	relationer	frem	for	at	undertrykke	dem.	

For	at	denne	magtrelation	er	muligt,	må	det	antages,	at	subjekter	er	frie	med	mulighed	for	reflek-

sion	og	samhandlen	i	det	moderne	samfund.	Subjekter	skal	besidde	en	iboende	rationalitet,	der	gør	det	

muligt	for	dem	at	lede	sig	selv	(Villadsen,	2013b:	343).	I	magtrelationen	er	det	ikke	muligt	at	under-

trykke,	sanktionere	eller	kontrollere,	men	det	er	derimod	muligt	at	skabe	kapacitet	i	subjekterne,	der	

styres	på,	hvilket	vil	sige,	at	magten	anses	som	produktiv	ifølge	Foucault.	Dette	er	ikke	ensbetydende	

med,	at	Foucault	udelukkende	forstår	magten	som	positiv,	men	det	skal	snarere	forstås	som,	at	magten	

producerer	 noget	 i	 subjektet	 som	 eksempelvis	 styrke,	 præstationsevne,	 refleksion	 og	 egenskaber.	
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Hermed	bliver	magten	produktiv	(Villadsen,	2013b:	342).	Magtudøvelsen,	der	opstår	i	sociale	relatio-

ner,	skal	ikke	forstås	som	envejs,	men	kræver	derimod	samhandlen.	Magten	går	ikke	blot	fra	den	sty-

rende	til	den	styrede,	men	indgår	i	en	fælles	udveksling	og	interaktion.	Dette	kræver,	at	de	subjekter,	

der	indgår	i	relationen,	anerkender	og	accepterer	magtforholdet	samt,	at	den	styrede	har	et	frit	hand-

lingsrum	ud	fra	hvilket,	den	kan	styre	sig	selv	(Villadsen,	2013b:	342).	Hvis	dette	ikke	er	tilfældet,	er	der	

for	Foucault	ikke	tale	om	magt,	men	tvang.	

	

2.3.5	Governmentality	som	et	moderne	styringsrationale		

Med	afsæt	i	ovenstående	magtforståelse	har	governmentality	opnået	betydelig	indflydelse	i	samfunds-

videnskaben	inden	for	især	politisk	og	historisk	sociologi	samt	international	politik	(Villadsen,	2013b:	

351).	Dette	er	med	øje	for,	at	governmentality	tilbyder	en	anderledes	forståelse	af	styringsrationaliteten	

i	det	moderne	samfund.	Der	er	her	tale	om	et	samfund	uden	en	politisk	suveræn	såsom	Niccoló	Machia-

vellis	Fyrsten12	(Foucault,	1991),	hvorfor	governmentality	kan	give	blik	for,	hvordan	styring	kan	foregå	

uden	et	egentligt	magtcenter	i	form	af	eksempelvis	en	fyrste.	Tilgangen	adskiller	sig	derudover	fra	tidli-

gere	tiders	styringsrationaliteter	ved	ikke	at	have	et	territorium,	men	derimod	den	levende	befolkning	

som	genstand	for	styring	(Villadsen,	2013b:	351):		

		

”The	population	was	discovered	as	a	’complex	reality’	composed	by	inherent	mecha-

nisms	of	self-regulations	and	possible	disturbances.”	(Villadsen,	2015:	147)	

		

Med	blik	herfor	består	governmentality	af	refleksioner	over,	hvordan	der	reguleres	med	respekt	for	de	

iboende	selvreguleringsmekanismer,	som	befolkningen	formodes	at	rumme.	Foucault	forsøger	dermed	

at	give	et	perspektiv	på	magt	og	styring,	som	ikke	bunder	i	staten	som	et	magtcenter,	der	udøver	en	

undertrykkende	magt,	men	i	stedet	som	en	styring,	der	muliggør	og	fremmer	civilsamfundets	selvsty-

ring	(Villadsen,	2013b:	351-355).	Denne	forståelse	kan	ses	i	forhold	til	den	moderne	liberale	samfunds-

tænkning	og	i	særdeleshed	med	øje	for	neoliberalismen.	Den	liberale	tanke	bygger	på,	at	markedet	skal	

være	frit	og	selvregulerende,	mens	den	neoliberalistiske	følger	med	en	tilføjelse	om	markedets	iboende	

fare	og	dermed	behovet	for	en	regulering.	Neoliberalismen	er	tidligere	blevet	sat	i	forlængelse	af	Fou-

caults	sikkerhedsdispositiv,	jf.	afsnit	2.3.1,	da	ideen	om	sikkerhed	bygger	på	et	rationale	’that	recognizes	

that	human	reality	is	not	amenable	to	planning	and	regulation	that	would	completely	eliminate	the	unde-

sired’	(Villadsen,	2015:	153-154).	Neoliberalismens	sikkerhedslogik	medfører,	at	moderne	styring	kan	

																																																													
12	Machiavelli	skriver	med	Fyrsten	en	form	for	politisk	lærebog,	der	er	kendt	for	begrebet	om,	at	“målet	helliger	
midlet”.	Dette	med	blik	for,	at	alt	er	tilladt	for	den	politiske	suveræn	for,	at	denne	skal	bibeholde	og	styrke	sin	egen	
og	statens	magt.	
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forstås	som	styring	af	selvstyring,	hvor	befolkningens	egne	og	indre	lovmæssigheder	fungerer	som	af-

sæt	og	begrænsning	for	styringen.	Governmentality	er	dermed	en	særlig	form	for	styringsrationalitet	i	

det	moderne	liberale	samfund:	

		

”(…)	this	very	specific	albeit	complex	form	of	power,	which	has	as	its	target	population,	

as	its	principal	form	of	knowledge	political	economy,	and	as	its	essential	technical	

means	apparatuses	of	security.”	(Foucault,	1991:	102)	

		

For	at	forstå	governmentality	til	fulde	er	det	imidlertid	nødvendigt	at	beskrive	opkomsten,	da	govern-

mentality	ifølge	Foucault	beskriver	en	historisk	proces	bestående	af	forskellige	typer	politisk	tænkning,	

som	efterfølger,	overlapper	og	bryder	med	hinanden	samt	er	dannet	som	en	delvis	kritik	af	eksisterende	

styringsrationaler	(Villadsen,	2013b:	357).	Denne	historiske	proces	kalder	Foucault	’the	governmentali-

zation	of	the	state’	(Foucault,	1991:	103),	der	skal	forstås	som	en	slags	‘history	of	governmentality’	(Fou-

cault,	1991:	103),	hvortil	han	mener:	

	

”The	process,	or	rather	the	result	of	the	process,	through	which	the	state	of	justice	of	

the	Middle	Ages,	transformed	into	the	administrative	state	during	the	fifteenth	and	six-

teenth	centuries,	gradually	becoming	governmentalized.”	(Foucault,	1991:	103)	

	

Disse	tre	styringsformer	svarer	til	Foucaults	tre	dispositiver;	lov,	disciplin	og	sikkerhed	som	henholds-

vis	et	samfund	baseret	på	lov,	et	samfund	baseret	på	regulering	og	disciplin	samt	et	samfund	baseret	på	

sikkerhedsforanstaltninger.	Her	er	det	imidlertid	vigtigt	at	påpege,	at	styringen	i	det	moderne	samfund	

ikke	udelukkende	kan	oversættes	til	sikkerhedsdispositivet.	Som	tidligere	beskrevet	i	afsnit	2.3.1,	læg-

ger	Foucault	vægt	på	rationalernes	sameksistens	og	samspil:	

		

”We	should	not	be	looking	for	some	sort	of	sovereignty	form	which	powers	spring,	but	

showing	how	the	various	operators	of	domination	support	one	another,	relate	to	one	

another,	at	how	they	converge	and	reinforce	one	another	in	some	cases,	and	negate	or	

strive	to	annul	one	another	in	other	cases.”	(Foucault,	2003:	45)	

		

Selvom	sikkerhedsdispositivet	er	karakteriserende	for	det	moderne	samfund,	betyder	det	således	ikke,	

at	lov-	og	disciplindispositivet	ikke	har	indvirkning.	Hvad	der	mere	præcist	kan	udledes	med	beskrivel-

sen	af	overgangen	er	imidlertid,	hvorledes	forskellige	typer	politisk	tænkning	opstår	og	eksisterer	igen-

nem	tiden.	Disse	har	alle	indflydelse	på	udviklingen	frem	mod	governmentaliseringen	af	staten,	hvoraf	

biopolitik,	populationen	og	pastoralmagt	har	særlig	indflydelse.		
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Biopolitikken	opstod	i	det	18.	århundrede	og	er	siden	blevet	anvendt	til	at	gøre	menneskets	biologiske	

liv	genstand	for	politiske	beregninger	og	derigennem	intervention.	Det	vil	sige,	at	menneskets	livspro-

cesser	blev	underlagt	 ’videnskontrollens	og	magtindgrebets	områder’	(Foucault,	1994:	147).	Disse	var	

oftest	på	befolkningsniveau	i	form	af	fødselstal,	folkesundhed,	boligforhold,	migration	med	videre,	men	

indebar	også	tiltag	rettet	mod	livsstile	og	miljøforhold	(Villadsen,	2013b:	353).	Alt	sammen	indebærer	

en	styring	af	ikke	blot	et	territorium,	men	også	en	levende	befolkning,	der	af	Foucault	betegnes	som	

populationen.	Denne	rummer	som	tidligere	nævnt	egne	og	indre	styringsmekanismer	(Villadsen,	2013b:	

354),	hvorfor	referencepunktet	for	politisk	magtudøvelse	skifter	fra	at	være	centreret	om	’herskeren	og	

hans	placering	i	en	Guds	given	naturlig	orden’	(Villadsen,	2013b:	354)	til	samfundets	faktiske	natur	for-

stået	som	den	levende	befolkning.	Styring	handler	med	introduktionen	af	biopolitik	og	populationen	

ikke	længere	om	udelukkende	at	styre	for	at	sikre	herskerens	fortsatte	mulighed	for	suverænitet	over	

et	territorium,	men	derimod	for	at	fremme	befolkningens	styrke,	sundhed	og	lykke	(Villadsen,	2013b:	

354).		

Med	dette	for	øje	var	der	ifølge	Foucault	tale	om	en	reformulering	af	pastoralmagten,	da	det	nye	

styringsrationale	ikke	bryder	fuldstændigt	med	den	religiøse	forestilling.	Fra	at	være	en	ide	om	styring	

med	henblik	på	frelse	blev	hensigten	at	skabe	frelse	’only	now	in	terms	of	ensuring	well-being,	happiness	

and	protection	against	accidents	in	this	world’	(Villadsen,	2015:	150).	Pastoralmagten	styrede	gennem	

omsorg	om	den	sjælelige	udvikling,	og	dette	rationale	er	siden	blevet	en	integreret	del	af	en	række	in-

stitutioner	i	den	moderne	velfærdsstat.	Derudover	anskuede	pastoralmagten	ikke	mennesket	som	fuld-

stændigt	prædefineret	af	Gud,	men	troede	på	en	fri	vilje	til	netop	at	’choose	the	ways	of	God’	(Villadsen,	

2015:	150).	Dette	kan	ses	tilsvarende	moderne	styring,	hvor	subjektet	ikke	anses	som	passivt,	under-

ordnet	og	kontrolleret.	I	stedet	eksisterer	præmissen	om	fri	vilje,	hvorigennem	subjektet	kan	træffe	re-

fleksive	valg	og	dermed	være	selvstyrende	(Villadsen,	2015:	150).	Den	pastorale	magt	tilbyder	således	

et	styringsrationale,	der	overskrider	den	gængse	magtforståelse	som	værende	den	suveræne	og	repres-

sive	juridiske	magt	ved	at	være	omsorgsorienteret,	kontinuerlig	og	rettet	mod	den	levende	befolkning	

med	blik	for	at	opnå	frelse,	eller	i	en	moderne	optik;	lykke	(Villadsen,	2015:	151).	De	pastorale	styrings-

teknikker	er	hermed	blevet	til	en	grundlæggende	præmis	for	den	moderne	politiske	styring	gennem	

dens	fokus	på	subjektets	selvrefleksion	og	mulighed	for	individuelle	valg.	

Med	blik	for	introduktionen	af	begreberne	biopolitik,	population	og	pastoralmagt	kan	det	belyses,	

hvordan	governmentaliseringen	af	staten	sker	gradvist	ved,	at	den	enkeltes	selvstyring	og	de	refleksive	

principper	hermed	ikke	længere	kan	adskilles	fra	statens	styring.	Politisk	styring	må	derfor	tage	højde	

for	og	udarbejdes	med	afsæt	i	befolkningens	faktiske	adfærd	og	rationalitet.	Styringen	foregår	derfor	

med	udgangspunkt	 i	et	netværk	af	 frie	magtudøvere,	hvis	egne	strategier,	 identiteter	og	værdier	må	

tages	i	betragtning	(Villadsen,	2013b:	355).	Med	blik	herfor	kan	magten	ikke	være	ensidig	og	ensret-

tende,	hvorfor	Foucault	magtforståelse	også	bryder	med	det	mere	traditionelle	magtbegreb.			



EU	–	et	ustyrligt	styringsprojekt?		 	 Kapitel	2:	Analysestrategi	

	

Side	34	af	98	

Mitchell	Deans	fortolkning	af	Foucaults	governmentality	

Mitchell	Dean	arbejder	videre	med	magtbegrebet	og	styring	i	sin	fortolkning	af	Foucault	og	i	udarbej-

delsen	af	sin	governmentalityanalyse.	Dean	definerer	styring	som	værende	ethvert	forsøg	på	at	forme	

subjekters	adfærd	med	bestemte	normsæt	og	mål	(Dean,	2006:	43).	Styring	kan	forekomme	i	hvilken	

som	helst	aktivitet	og	kan	udøves	på	utallige	måder	og	med	forskellige	og	omskiftelige	mål	for	øje,	hvor-

for	styringen	har	uforudsigelige	resultater,	effekter	og	konsekvenser	(Dean,	2006:	44).	Ved	at	styre	men-

neskelig	adfærd,	hvor	mennesker	opfattes	som	værende	forskellige	og	med	hver	deres	iboende	rationa-

litet,	skal	styring	forstås	som	en	moralsk	aktivitet.	Der	styres	på	baggrund	af	en	antagelse	om,	at	men-

nesket	besidder	en	morale	om	at	stille	sig	selv	til	ansvar	for	egne	handlinger,	og	menneskers	moralitet	

skaber	derved	et	rum	for	styringen.	Menneskelig	adfærd	bliver	ikke	blot	genstanden	for	styring,	men	

genstanden	for	menneskets	styring	af	sig	selv,	og	styring	bliver	derved	en	moralsk	styring	af	andres	

selvstyring	(Dean,	2006:	45).	Selvstyring	bygger	videre	på	magtbegrebets	grundlæggende	antagelse	om	

subjektet	som	frit,	da	det	er	en	nødvendighed	for	selvstyring,	at	mennesket	er	et	individ,	der	kan	regu-

lere	og	overvåge	egen	adfærd.	Gennem	styring	skabes	et	handlingsrum	for	den	styrede,	hvori	den	kan	

handle	frit,	og	styringen	former	dermed	den	styredes	frihed	i	stedet	for	at	fratage	den.	Indenfor	hand-

lingsrummet	har	den	styrede	et	utal	af	frie	handlingsmuligheder	og	kan	handle	på	måder,	styringen	ikke	

kan	forudse.	Ligesom	Foucaults	beskrivelse	af	magtbegrebet	tager	Deans	fortolkning	af	styring	derfor	

afstand	fra	en	klassisk	forståelse	af	styring,	der	er	afgrænset	til	en	udøvelse	af	magt	af	autoriteter	til	i	

stedet,	hvordan	mennesket	styrer	sig	selv	gennem	selvstyring	(Dean,	2006:	46).	

Med	afsæt	i	magtbegrebet	og	ideen	om	styring	som	styring	af	selvstyring	beskriver	Dean	govern-

mentalityanalysen.	For	Dean	optræder	selvstyring	gennem	kapaciteten	til	at	tænke,	og	governmentali-

tyanalysen	har	fokus	på,	hvordan	tænkning	opstår	inden	for	praksisregimer	(2006:	51).	Analysen	er	

derfor	en	undersøgelse	af	styringsrationaler,	da	den	har	blik	for	den	tænkning,	der	indlejres	i	og	forbin-

der	institutioner,	praksisser	og	tekniske	redskaber,	som	er	rettet	mod	at	forme	og	regulere	menneskelig	

adfærd	(Dean,	2006:	51).	Formålet	med	analysen	er	at	undersøge	styringspraksisser,	og	hvordan	disse	

producerer	sandhed	i	politiske,	kulturelle	og	sociale	praksisser	i	forskellige	og	komplekse	situationer	

(Dean,	2006:	51).	Denne	sandhed	kan	både	forstås	som	den	bagvedliggende	sandhed	om	menneskets	

eksistens,	der	ligger	forud	for	styringen,	og	som	den	sandhed,	der	produceres	gennem	måden,	hvorpå	

styringen	foregår	(Dean,	2006:	51).	Genstanden	for	governmentalityanalysen	er	de	praksis-	eller	sty-

ringsregimer,	mennesket	styrer	sig	selv	igennem.	Et	sådant	regime	skal	forstås	som	de	praksisser,	der	

producerer	sandhed	gennem	mange	former	for	kalkuleret	og	teknisk	rationalitet	og	kan	reformeres	gen-

nem	mange	programmer.	Et	praksisregime	er	en	organiseret	måde,	hvorpå	aktiviteter	tænkes,	reforme-

res	og	praktiseres	på	et	givet	sted	på	et	givent	tidspunkt.	Det	kan	derfor	være	institutionelle	praksisser,	

hvor	overordnede	rutiner	og	ritualer	definerer,	hvordan	handlinger	udføres	og	tanker	tænkes	eksem-
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pelvis	inden	for	afstraffelse,	omsorg	og	uddannelse.	Regimet	eksisterer	kun	inden	for	styringsmentali-

tetens	domæne	og	kan	derfor	ikke	være	et	domæne	i	sig	selv	(Dean,	2006:	51).	

Governmentalityanalysen	tager	udgangspunkt	i	en	problematisering	af	styringen	ved	at	identifi-

cere	specifikke	situationer,	hvor	der	sættes	spørgsmålstegn	ved	styringen.	Dette	kan	både	være	i	forhold	

til,	hvordan	styringen	udøves,	og	hvordan	adfærd	formes	gennem	styringen,	og	der	kan	derved	både	

stilles	spørgsmålstegn	ved	den	styrende	og	den	styredes	selvstyring	(Dean,	2006:	68).	Her	har	analysen	

særligt	blik	for,	hvordan	problematiseringen	af	styring	er	opstået	og	dermed	de	forudgående	styrings-

praksisser	samt	de	udfald,	effekter	og	konsekvenser,	styringen	kan	medføre	(Dean,	2006:	69).	Analysen	

har	dermed	ikke	til	formål	at	undersøge,	hvem	der	styrer,	eller	hvor	styringen	udspringer	fra,	men	der-

imod	hvordan	der	styres,	hvordan	der	tildeles	magt	i	relationen	i	forbindelse	med	styring	samt,	hvordan	

der	skabes	handlingsrum	og	subjektpositioner	på	baggrund	af	styringen.	

	

2.3.6	Magt	og	governmentality	som	blikke	på	ledelsesudfordringer	

Foucaults	magtforståelse	og	governmentalitybegreb	anvendes	i	specialets	diskussion	til	at	besvare	spe-

cialets	anden	problemstilling.	Med	afsæt	i	genealogianalysens	udpensling	af	EU’s	konstruktion	af	sty-

ringsrationalet	stiller	diskussionen	blikke	til	rådighed	for,	hvilke	udfordringer	der	kan	følge	heraf,	og	

hermed	hvilke	ledelsesudfordringer	EU	eventuelt	står	over	for.	Diskussionen	gør	derfor	ikke	brug	af	nye	

kilder,	men	tager	udelukkende	udgangspunkt	i	Foucaults	begreber	og	de	konklusioner,	der	fremskrives	

i	genealogianalysen.	

Ledelsesudfordringerne	kan	som	det	første	belyses	med	afsæt	i	Foucaults	magtforståelse	ud	fra	

hvilken,	det	er	muligt	at	udpensle	den	magtrelation,	der	udspiller	sig	mellem	EU	og	medlemslandene	og	

herigennem	stille	et	blik	til	rådighed	for	styringsudfordringer.	Samtidig	er	det	interessant	at	gå	mere	i	

dybden	med	begrebet	styring	i	forbindelse	med	belysningen	af	eventuelle	ledelsesudfordringer,	hvilket	

Foucaults	governmentalitybegreb	og	–analyse	giver	blik	for.	Med	governmentalitybegrebet	er	det	netop	

muligt	at	undersøge,	hvordan	EU’s	styring	gennem	styringsrationalet	eventuelt	udfordrer	medlemslan-

denes	selvstyring	og	herigennem	stille	endnu	et	blik	til	rådighed	for	de	eventuelle	ledelsesudfordringer,	

der	følger	EU’s	konstruktion	af	sit	styringsrationale.	Endvidere	er	det	muligt	at	undersøge,	hvordan	EU	

er	konstrueret	i	lyset	af	det	moderne	samfund	uden	et	egentligt	magtcenter	og	derfor	baseret	på	ucen-

treret	styring,	og	hvilke	udfordringer	dette	eventuelt	fører	med	sig	for	EU’s	styring.	Slutteligt	bliver	det	

med	afsæt	i	selvstyringen	muligt	at	udpensle	de	subjektpositioner,	der	stilles	til	rådighed	i	EU’s	styring	

af	medlemslandene	og	herigennem	undersøge,	hvorvidt	dette	skaber	ledelsesudfordringer	for	EU’s	sty-

ring.	Det	er	i	denne	forbindelse	væsentligt	at	understrege,	at	Foucaults	magtforståelse	og	governmenta-

litybegreb	ikke	anvendes	som	egentlige	analyser	i	sig	selv,	trods	dette	ofte	er	sådan	Foucault	anvender	

dem.	Derimod	reflektere	specialets	diskussion	over,	hvordan	EU’s	styring	kan	blive	et	problem	i	sig	selv	

med	udgangspunkt	i	de	begreber,	der	stilles	til	rådighed	i	analyserne	såsom;	moderne	magtrelationer,	
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moderne	ucentreret	styring,	styring	af	selvstyring	samt	subjektpositioner.	De	anvendes	derfor	ikke	som	

dybdegående	analyser	i	sig	selv,	men	derimod	som	forskellige	reflekterende	blikke	på	de	ledelsesudfor-

dringer,	der	eventuelt	følger	af	EU’s	konstruktion	af	sit	styringsrationale	som	udpensles	i	genealogiana-

lysen.	

	

Som	beskrevet	i	afsnit	1.2	er	Brexit	det	første	eksempel	i	historien	på,	at	et	medlemsland	melder	sig	ud	

af	EU,	hvilket	har	medført	endnu	en	krise	for	Unionen	udover	de	fire,	der	udpensles	i	genealogianalysen:	

		

“2016	var	historisk	for	EU.	For	første	gang	har	et	medlem	besluttet,	at	man	vil	forlade	

samarbejdet.	Det	sætter	EU	i	en	meget	vanskelig	situation.”	(Jørgensen,	2016)	

		

Storbritanniens	udmeldelse	af	EU	iagttages	således	som	endnu	en	stor	udfordring	for	Unionen.	Brexit	

inddrages	derfor	kort	i	specialets	diskussion	som	et	eksempel	på	en	ledelsesudfordring	for	EU,	og	i	for-

hold	til	hvordan	Brexit	kan	anskues	ud	fra	Foucaults	magtforståelse	og	governmentalitybegreb.	Inddra-

gelsen	af	Brexit	er	kortfattet	i	diskussionen	og	anvendes	ikke	som	en	dybdegående	analyse	i	sig	selv,	

men	som	et	aktuelt	eksempel	på	og	en	refleksion	over,	hvordan	EU’s	styring	kan	blive	et	problem	i	sig	

selv.
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Kapitel	3:	En	genalogisk	analyse	af	Unionens	styringsrationale	
	
Dette	kapitel	har	til	formål	at	undersøge,	hvordan	EU	har	konstrueret	sit	styringsrationale	fra	konstitue-

ringen	i	1952	frem	til	2018	med	udgangspunkt	i	The	Empty	Chair	Crisis,	krisen	om	Forfatningstraktaten,	

finanskrisen	samt	flygtninge-	og	migrationskrisen.	Analysen	har	særligt	blik	for	Foucaults	tre	dispositi-

ver;	lov,	disciplin	og	sikkerhed	i	de	fire	nedslagspunkter.	I	hvert	punkt	undersøges,	hvordan	EU	konstru-

erer	sit	styringsrationale	for	slutteligt	at	sætte	disse	i	relation	til	hinanden	således,	at	styringsrationalets	

udvikling	udledes.	

	

3.1	Den	første	store	interne	krise	med	The	Empty	Chair	Crisis	
Efter	konstitueringen	af	Kul-	og	Stålunionen	i	1952	opstod	den	første	større	krise	for	Unionen	i	1965-

1966	som	The	Empty	Chair	Crisis.	Krisen	opstod,	da	Frankrig	ikke	deltog	i	Ministerrådet,	og	der	derfor	

var	en	’tom	stol’	i	syv	måneder	(Caraffini,	2015).	Krisens	ophav	kan	imidlertid	findes	i	årene	forinden,	

hvor	de	dengang	seks	medlemslande13	i	forbindelse	med	Fouchet-planen	blev	uenige	om	de	grundlæg-

gende	principper	bag	det	europæiske	samarbejde	(Caraffini,	2015;	Teasdale,	2016).	Denne	uenighed	

kom	til	udtryk	i	to	forskellige	strategier	for	Unionens	styring	med	tanken	om	en	supranational	institu-

tion	på	den	ene	side	og	ideen	om	et	intergovernmentalistisk	samarbejde	på	den	anden	(Caraffini,	2015:	

174;	Teasdale,	2016:	1).	Der	ses	således	to	konstruktioner	af	EU	med	to	forskellige	ideer	om,	hvor	stor	

en	rolle	nationalstaten	skulle	spille	i	det	europæiske	samarbejde.	Dette	mundede	endeligt	ud	i	The	Em-

pty	Chair	Crisis.			

		

De	to	strategier	kan	anskues	med	afsæt	i	Stephan	Lessenichs	beskrivelse	af	det	moderne	vestlige	sam-

fund	som	værende	både	kapitalistisk	og	nationalistisk.	 Ifølge	Lessenich	er	velfærdsstaten	derfor	per	

definition	en	kapitalistisk	nationalstat.	Af	dette	følger	imidlertid	det	liberale	paradoks,	der	kan	anskues	

som	kapitalisme	over	for	nationalisme	(Lessenich,	2011:	307):	

		

“In	its	most	basic	version,	the	resulting	“liberal	paradox”	consists	in	(a)	an	economic	

logic	–	the	logic	of	commodification	–	that	is	fundamentally	(among	other	things:	terri-

torially)	unlimited,	being	combined	or,	to	be	more	precise,	being	functionally	inter-

twined	with	(b)	a	political	logic	–	the	logic	of	inclusion	–	which	is	strictly	(not	least:	

territorially)	delimited	in	its	operation.”	(Lessenich,	2011:	307-308)	

	

																																																													
13	Disse	var	Tyskland	(det	daværende	Vesttyskland),	Frankrig,	Italien,	Belgien,	Luxembourg	og	Holland.	
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Lessenich	identificerer	med	den	kapitalistiske	nationalstat	et	paradoks	grundet	dualismen	mellem	en	

open	economy	og	en	closed	polity.	Med	antagelsen	opstår	fundamentale	styringsproblemer	på	baggrund	

af	antagonismen	mellem	 liberty	og	discipline	eller	mere	præcist	 ’the	dialectics	of	mobility	and	control’	

(Lessenich,	2011:	308).	Sagt	på	en	anden	måde	er	kapitalismen	indbegrebet	af	mobilitet	som	eksempel-

vis	økonomiske	transaktioner	inden	for	og	på	tværs	af	nationale	markeder.	Modsat	karakteriseres	nati-

onalismen	som	kontrol	af	denne	mobilitet.	Nationalstaten	søger	at	kontrollere	sit	territorium	’by	insti-

tuting	an	effective	regime	of	surveillance	and	control	of	its	territory’	(Lessenich,	2011:	309).	Nationalsta-

ten	er	således	en	closed	polity,	hvor	alt	uden	for	fremmedgøres	og	forsøges	kontrolleret	lige	såvel	som	

alt	 indenfor.	Det	 liberale	paradoks	opstår	dermed,	når	kapitalismens	styring	møder	nationalstatens.	

Dette	kan	ses	som	henholdsvis	frihed	over	for	disciplin	samt	mobilitet	over	for	kontrol:	

		

”In	a	paradoxical	manner,	then,	the	modern	regime	of	welfare	capitalism	is	based	(…)	

on	the	(economic)	mobilization	of	people	and,	at	the	very	same	time,	on	the	internal	

and	external	(political)	limitation	of	their	mobility.”	(Lessenich,	2011:	309)	

		

Velfærdsstaten	befinder	sig	i	et	paradoks,	da	den	emergerer	‘as	a	political	“authority”	torn	between	con-

tradicting	logics	of	action,	selectively	and	situationally	urging	people	to	mobilize	and,	at	the	very	same	

time,	to	demobilize	themselves’	(Lessenich,	2011:	310).	Med	blik	herfor	viser	Lessenich,	hvorledes	den	

moderne	stat	er	splittet	mellem	kapitalisme	og	nationalisme.	Denne	splittelse	kommer	ligeledes	til	ud-

tryk	i	relationen	mellem	nationalstaten	og	EU.	På	den	ene	side	er	der	tale	om	et	kapitalistisk	imperativ,	

hvor	nationalstaten	vil	være	en	del	af	EU’s	markedstransaktioner	med	åbne	grænser	og	fri	cirkulation	

af	varer.	På	den	anden	side	er	der	også	tale	om	et	suverænt	imperativ,	hvor	nationalstaten	vil	sikre	eget	

territorium	 og	 egeninteresse.	 Lessenichs	 liberale	 paradoks	 kan	 således	 fremvise	 det	 sikkerhedsdi-

lemma,	som	nationalstaten	står	over	for	i	relation	til	EU;	hvordan	deltager	nationalstater	i	et	europæisk	

samarbejde	og	samtidig	sikrer	egen	suverænitet?	Dilemmaet	kommer	 til	udtryk	 i	de	 to	ovenstående	

strategier	for	EU,	der	netop	er	uenige	om,	hvor	stor	betydning	det	nationale	imperativ	skal	have	i	det	

europæiske	samarbejde,	hvilket	beskrives	i	det	følgende	afsnit.		

De	to	imperativer	kan	anskues	i	forhold	til	Foucaults	dispositiver	som	to	forskellige	retninger	in-

den	for	disse.	Altså	skal	der	lovgives	ud	fra	et	kapitalistisk	eller	nationalistisk	imperativ;	skal	institutio-

ner	oprettes	for	at	disciplinere	og	overvåge	‘de	skyldige’	med	blik	for	kapitalismen	eller	nationalismen;	

eller	skal	sikkerhedsforanstaltninger	installeres	for	at	sikre	kapitalismen	eller	nationalismen?	Lesse-

nichs	imperativer	kan	således	anskues	som	to	generelle	bagvedliggende	rationaler,	der	kan	spændes	for	

Foucaults	dispositiver	i	forbindelse	med	at	udlede	de	interesser,	der	er	på	spil	i	The	Empty	Chair	Crisis.	

Lessenich	kan	dermed	bidrage	til	at	belyse	det,	Foucault	ikke	kan,	nemlig	subjektets	bagvedliggende	

intentioner.	 Det	 er	 imidlertid	 ikke	 specialets	 formål,	 som	 tager	 udgangspunkt	 i	 Foucaults	 tanke	 om	
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subjektet	som	værende	uden	betydning.	Det	er	dog	interessant	at	inddrage	Lessenichs	teori	med	øje	for,	

at	denne	krise	er	resultatet	af	to	forskellige	intentioner	om	EU’s	fremtid,	som	konstrueres	i	spændings-

feltet	mellem	det	nationalistiske	og	kapitalistiske	imperativ.	

	

3.1.1	Tanken	om	en	supranational	institution	

Ideen	om	det	 europæiske	samarbejde	 som	en	supranational	 institution	med	overstatslige	beføjelser	

havde	sin	begyndelse	med	Schumanerklæringen	fra	1950,	der	betegnes	som	den	officielle	indledning	til	

oprettelsen	af	EU.	Baggrunden	for	erklæringen	findes	i	det	europæiske	klima	i	kølvandet	på	Anden	Ver-

denskrig	og	den	daværende	Kolde	Krig,	 som	man	 frygtede	kunne	lede	op	 til	en	 tredje	verdenskrig.	 I	

erklæringen	italesætter	den	franske	premierminister	Robert	Schuman	EU	som	et	sikkerhedsfremmende	

projekt.	Med	nedenstående	udtalelse	konstrueres	det	europæiske	samarbejdet	således	for	første	gang	

som	en	strategi	for	sikkerhed	i	Europa:	

		

”Fælles	kul	og	stålproduktion	vil	øjeblikkeligt	sikre	tilvejebringelsen	af	fælles	grundlag	

for	økonomisk	udvikling,	første	etape	mod	den	europæiske	føderation.	Det	vil	ændre	

disse	egnes	skæbne,	der	længe	har	været	helliget	fremstilling	af	våben	til	krige.”		

(Schuman,	1950)	

		

Her	bliver	etableringen	af	et	overstatsligt	føderalt	samarbejde	den	forsikringspolice,	der	skal	forhindre	

uønskede	begivenheder	såsom	en	tredje	verdenskrig	ved	at	skabe	et	økonomisk	bånd	mellem	kontinen-

tets	mange	nationer.	Denne	forsikring	er	imidlertid	flersidet.		

For	det	første	kan	den	anskues	i	parallel	til	Foucaults	disciplindispositiv,	hvor	den	uønskede	situ-

ation	med	en	 fremtidig	krig	helt	kan	undgås	gennem	disciplinering.	Ved	at	overvåge,	disciplinere	og	

regulere	medlemslandenes	produktion	af	kul	og	stål,	bliver	det	muligt	at	undgå,	at	landene	opruster	og	

derfor	har	mulighed	for	at	føre	krig.	Dette	kan	sammenlignes	med	Foucaults	beskrivelse	af	at	den	skyl-

dige,	der	kan	overvåges	og	disciplineres	i	fængsler	således,	at	denne	ikke	i	fremtiden	begår	ny	krimina-

litet	(Foucault,	2008:	10).	Der	konstrueres	derfor	et	styringsrationale	om,	at	en	uønsket	fremtidig	krig	

kan	undgås	gennem	disciplineringen	og	reguleringen	af	kul-	og	stålproduktionen,	ligesom	kriminalitet	

kan	undgås	gennem	disciplineringen	og	overvågningen	af	kriminelle	i	fængsler.	

For	det	andet	kan	forsikringen	anskues	i	lyset	af	Foucaults	sikkerhedsdispositiv	i	forhold	til	øko-

nomisk	regulering,	jf.	afsnit	2.3.1.	I	denne	forbindelse	opstår	den	uønskede	situation	som	produktionen	

af	kul	og	stå	til	våben,	ligesom	den	hos	Foucault	blandt	andet	opstår	som	prissving.	Denne	uønskede	

situation	kan	ikke	undgås.	Man	kan	blot	sikre,	at	den	ikke	får	fatale	konsekvenser.	Dette	kommer	til	

udtryk,	da	EU	kan	sætte	de	økonomiske	rammer	for	produktionen	og	prissætningen	af	kul	og	stål	for	

derigennem	 at	 sikre,	 der	 ikke	 bliver	 produceret	 for	 meget	 således,	 at	 en	 oprustning	 bliver	 mulig.	
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Foucault	beskriver	ligeledes,	at	gennem	oprettelsen	af	intervaller	for	økonomien	er	det	ikke	muligt	at	

forhindre	prisstigninger	og	-fald,	men	blot	forsikre	sig	mod,	at	disse	bliver	for	kraftige.	Schumans	fokus	

på	EU	som	et	økonomisk	sikkerhedsprojekt	medfører	således,	at	EU	konstrueres	i	parallel	med	sikker-

hedsdispositivet,	hvor	samarbejdet	bliver	den	teknologi,	der	skal	sikre	Europas	fremtid	gennem	økono-

misk	regulering.	Ifølge	Schuman	er	en	højere	myndighed,	såsom	EU,	den	sikkerhedsforanstaltning,	hvor-

med	man	kan	regulere	og	optimere	Europa	for	derigennem	at	fastsætte	en	europæisk	standard	og	en-

stemmighed	for,	hvad	der	er	optimalt	og	acceptabelt	(Schuman,	1950):	

		

”Ved	et	fællesskab	om	basisprodukter	og	oprettelsen	af	en	ny,	højere	myndighed,	hvis	

afgørelser	er	bindende	(…)	vil	dette	forslag	realisere	et	første,	reelt	grundlag	for	en	eu-

ropæisk	føderation,	som	vil	være	uundværlig	for	bevarelse	af	freden.”	(Schuman,	1950)	

		

En	tredje	side	kommer	her	til	udtryk,	som	kan	anskues	i	forlængelse	af	Foucaults	lovdispositiv.	Discipli-

neringen	af	produktionen	af	kul	og	stål	og	rammesætningen	af	økonomien,	der	tilsammen	skal	sikre	fred	

i	Europa,	kan	kun	 forekomme	ved	et	overstatsligt	samarbejde.	For	Schuman	kan	kun	en	overstatslig	

myndighed	have	en	disciplinerende	effekt	på	Europas	befolkning,	hvorfor	en	sådan	må	etableres.	Denne	

højere	myndighed	skal	med	udgangspunkt	i	en	opdeling	mellem	ønsket	og	uønsket	opstille	love	med	

tilhørende	straffe	og	sanktioner	for	herigennem	at	kunne	disciplinere.	Dette	kan	sættes	i	parallel	til	Fou-

caults	lovdispositiv,	hvor	loven	netop	opstår	som	opdelingen	af	ønsket	og	uønsket.	I	denne	henseende	

kan	det	anskues,	at	kapitalismen	vægtes	højere	end	nationalismen	set	 i	 lyset	af	 i	Lessenichs	liberale	

paradoks.	Den	højere	myndighed	skal	sikre	kapitalismen	på	bekostning	af	nationalstaternes	suveræni-

tet.	Det	er	altså	væsentligt	for	Schuman,	at	nationalstaterne	er	villige	til	at	opgive	dele	af	suveræniteten	

for,	at	det	europæiske	samarbejde	kan	bestå,	og	freden	i	Europa	herigennem	kan	sikres.	Det	er	derfor	

kun	igennem	et	økonomisk	samarbejde,	at	nationalstaten	egentlig	kan	sikres;	for	uden	fred	i	Europa,	

hvad	er	nationalstaten	så	værd?		

Jean	Monnet	er	en	af	forgangsmændene	for	den	føderale	Unionstanke,	der	netop	foreskriver,	at	

krig	kan	undgås	ved	at	binde	Europas	nationer	sammen	gennem	ikke	blot	et	økonomisk,	men	også	et	

politisk,	socialt	og	kulturelt	samarbejde	(Rådet	for	Den	Europæiske	Union,	1961b).	Monnet	bygger	så-

ledes	videre	på	Schumans	tanke	ved	at	anskue	det	supranationale	samarbejde	som	en	instans	med	en	

disciplinerende	effekt	på	befolkning:	

		

“If	the	citizens	of	our	countries	are	able	to	pursue,	understand	and	support	this	com-

mon	interest,	we	must	create	the	conditions	which	will	progressively	change	their	atti-

tudes	and	their	conduct	towards	others;	national	problems	must	be	shared.	This	can	be		
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done	and	achieved	only	through	the	adoption	of	common	laws	and	institutions.”		

(Monnet,	1962)	

		

Europas	befolkninger	bindes	sammen	gennem	lovgivningen	og	institutioner	sat	af	et	overstatsligt	sam-

arbejde.	Ved	at	installere	institutioner	i	forlængelse	af	loven	får	denne	netop	en	disciplinerende	effekt,	

da	den	tredje	enhed,	medlemslandet,	kan	disciplineres,	hvis	loven	ikke	overholdes.	Hermed	kan	fremti-

dige	lovbrydninger	således	undgås.	Dette	står	i	parallel	til	Foucaults	beskrivelse	af	sammenhængen	mel-

lem	lov-	og	disciplindispositivet.	Sidstnævnte	opstiller	institutioner	som	eksempelvis	fængsler	for	heri-

gennem	at	disciplinere,	overvåge	og	afrette	den	tredje	enhed	som	den	skyldige	eller	fremtidig	skyldige.	

Dette	med	udgangspunkt	i	lovens	opdeling	mellem	ønsket	og	uønsket	eller	tilladt	og	forbudt	for	heri-

gennem	at	sikre,	at	den	skyldige	ikke	bryder	loven	igen.	Tilsvarende	kan	EU	disciplinere	sine	medlem-

mer	gennem	opstilling	af	love	og	oprettelse	af	institutioner.	På	denne	måde	adskiller	EU	det	ønskede	fra	

det	uønskede	via	love,	hvilket	kan	siges,	som	Foucault	også	selv	beskriver	det	jf.	afsnit	2.3.1,	implicit	at	

medføre	en	disciplinering	af	medlemslandene	og	dermed	også	en	sikkerhedsskabende	funktion.	Monnet	

beskriver	endvidere:	

		

“Step	by	step,	the	way	in	which	European	peoples	conduct	themselves	towards	each	

other	is	changing.	They	have	begun	to	have	common	interests,	a	common	destiny.	(…)	

It	will	be	an	indispensable	element,	working	for	peace.”	(Monnet,	1962)	

		

EU	konstrueres	således	både	som	et	objekt	for	lovgivning,	disciplin	og	sikkerhed.	Gennem	overstatslig	

lovgivning	er	det	muligt	at	disciplinere	og	overvåge	produktionen	af	kul	og	stål	for	at	undgå	oprustning	

og	samtidig	opstille	rammerne	inden	for	hvilke,	økonomien	frit	kan	cirkulere	for	herigennem	at	forsikre	

sig	mod	katastrofale	udfald	deraf.	Den	konstruktion	af	EU,	der	opstår	i	kølvandet	på	Anden	Verdenskrig,	

kan	således	anskues	i	et	spændingsfelt	mellem	Foucaults	lov-,	disciplin-	og	sikkerhedsdispositiv.	Trods	

EU	konstrueres	i	lyset	af	lov-	og	sikkerhedsdispositivet,	er	det	disciplindispositivet,	der	kan	siges	særligt	

at	gøre	sig	gældende.	Den	uønskede	situation	med	krig	i	Europa	iagttages	helt	at	kunne	undgås	gennem	

disciplinering	af	medlemmernes	produktion	af	kul	og	stål	i	det	europæiske	samarbejde,	som	derfor	må	

være	en	supranational	institution.	

	

På	et	topmøde	i	Paris	d.	10.-11.	februar	1961	opretter	Ministerrådet	en	komite	med	franske	Christian	

Fouchet	som	formand.	Fouchet-komitéen	fik	til	opgave	at	fremsætte	forslag	til	udformningen	af	fremti-

den	for	EU	og	derigennem	konstruere	en	samlet	strategi	for	Unionen.	Komitéens	endelige	forslag	mun-

dede	ud	i	Fouchet-planen,	som	beskrives	yderligere	i	afsnit	3.2.1.	På	et	efterfølgende	møde	i	Bonn	den	

18.	juli	1961	gentager	Ministerrådet	vigtigheden	i	at	fastlægge	en	fremtidig	vej	mod	et	stærkere	samar-
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bejde,	da	det	anser	EU	som	muligheden	for	at	sikre	fred	og	frihed	Europa.	I	en	pressemeddelelse	kom-

mer	ambitionen	om	en	europæisk	fremtidssikring	til	udtryk	som	en	slags	forsikringstegning	mod	frem-

tidige	stridigheder	i	Europa:	

	

”(…)	only	a	united	Europe	(…)	is	in	a	position	to	face	the	dangers	which	menace	the	

existence	of	Europe	and	of	the	whole	free	world.”	

	(Rådet	for	Den	Europæiske	Union,	1961b)	

		

Paul-Henri	Spaak,	tidligere	belgisk	udenrigsminister	og	medlem	af	Ministerrådet	på	daværende	tids-

punkt,	beskriver	EU’s	formål	og	fremtid	i	tråd	med	Schuman	og	Monnets	supranationale	tanke:	

		

“Those	who	drew	up	the	Rome	Treaty	–	and	I	shall	go	on	repeating	this	–	did	not	think	

of	it	as	essentially	economic;	they	thought	of	it	as	a	stage	on	the	way	to	political	un-

ion.”	(Spaak,	1964)	

		

Spaak	betegner	yderligere	den	politiske	union	som	et	“United	States	of	Europe”	(Spaak,	1964),	hvilket	

også	 ekkoer	 Jean	Monnets	 føderalistiske	 integrationsideal.	Med	både	Schumans,	Monnets	og	 Spaaks	

konstruktioner	af	EU	ses,	hvordan	den	nationale	følelse	bliver	italesat	som	uønsket	og	fællesskabet	som	

det	ønskede,	hvorfor	nationalismen	kan	siges	at	må	vige	til	fordel	for	fred.	Det	vil	sige,	at	denne	strategi	

konstruerer	EU	som	en	supranational	institution,	der	med	overstatslige	beføjelser	har	hjemmel	i	lov	til	

at	kunne	disciplinere	medlemslandene	samt	opstille	rammerne	for	deres	økonomi	for	herigennem	at	

kunne	sikre	fred	i	Europa.	

	

3.1.2	Ideen	om	et	intergovernmentalistisk	samarbejde	

Konstruktionen	af	EU	som	et	overstatsligt	fredsprojekt	brydes	i	1961	med	det	første	udkast	til	Fouchet-

planen	(Teasdale,	2016;	Spaak,	1964;	Fouchet,	1972).	Spaak	iagttager	denne	som	det	endelige	brud	med	

ideen	om	den	supranationale	politiske	union:	

		

“We	were	wrong	in	believing	we	could	create	a	United	States	of	Europe	(…).”	

(Spaak,	1964)	

		

For	første	gang	sættes	der	spørgsmålstegn	ved	EU’s	fremtid	i	kølvandet	på	Fouchet-planens	forslag	om	

en	intergovernmentalistisk	“Union	of	Europe”	frem	for	et	supranationalt	“United	States	of	Europe”	(Fou-

chet	Komitéen,	1961).	Fouchet-planen	iagttages	af	Anthony	Teasdale	i	The	Fouchet	Plan:	De	Gaulle’s	In-

tergovernmental	Design	for	Europe	som	et	usuccesfuldt	initiativ	fra	den	franske	præsident	Charles	de	
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Gaulle	(2016:	1).	Det	var	de	Gaulle,	der	foreslog	Fouchet	som	formand	for	komitéen,	hvorfor	udkastet	

også	bærer	præg	af	præsident	de	Gaulles	’innermost	thoughts	about	the	future	of	Europe’,	som	Fouchet	

beskriver	det	10	år	efter	Fouchet-planens	sammenbrud	(Fouchet,	1972).	Fouchet	iagttager	tilsvarende	

de	Gaulle	ideen	om	et	supranationalt	EU	som	en	utopi	 ’by	which	I	mean	a	 ’stateless,	technocratic	and	

irresponsible	Europe’’	(Fouchet,	1972).	Med	planen	forsøgte	Frankrig	i	stedet	at	skabe	et	politisk	samar-

bejde	af	intergovernmentalistisk	karakter.	Fouchet-planen	endte	dog	med	at	opdele	de	seks	medlems-

lande	i	to	grupper	med	hver	sin	strategi	for	EU;	med	Frankrig	på	den	ene	side	og	de	resterende	fem	på	

den	anden	(Teasdale,	2016).	Fouchet-planen	viser	således	den	interne	kamp,	der	opstår	om	at	konstru-

ere	EU	og	dens	styring	med	tilhørende	styringsrationale.		

Fouchet-komitéen	blev	ellers	nedsat	ved	topmødet	i	Paris	i	1961	med	en	intention	om	’to	lay	the	

foundation	of	a	union	which	would	develop	progressively’	(Rådet	for	Den	Europæiske	Union,	1961a).	Pla-

nen	tager	imidlertid	ikke	udgangspunkt	i	en	supranational	institution,	men	derimod	et	intergovernmen-

talistisk	samarbejde.	Udkastet	konstruerer	en	“Union	of	States”	parallelt	med	de	europæiske	institutio-

ner	allerede	oprettet14	med	Ministerrådet	som	den	ledende	instans,	hvis	beslutninger	afgøres	ved	en-

stemmighed	(Fouchet	Komitéen,	1961).	Denne	strategi	iagttages	af	modstanderne	som	ikke	mere	end	

en	alliance	mellem	stater,	hvor	Unionen	ikke	bliver	en	uafhængig	instans,	men	i	stedet	styret	af	natio-

nalstaterne.	Enstemmigheden	iagttages	ydermere	som	en	måde	hvorpå	at	styrke	den	nationale	suveræ-

nitet,	 da	 vetoretten	 altid	 kan	 aktiveres,	 hvormed	 beslutninger	 ikke	 kan	 påtvinges	medlemslandene	

(Teasdale,	2016:	28-29).	Fouchet-planen	konstruerer	således	ikke	EU	som	den	fredssikrende	institu-

tion,	der	blev	lagt	op	til	under	mødet	i	Bonn,	men	derimod	som	et	objekt,	det	er	muligt	at	handle	på.	Der	

er	tale	om	en	handlen	baseret	på	opdelingen	mellem	det	ønskede	og	uønskede	som	vurderet	af	natio-

nalstatens	egeninteresse	frem	for,	hvad	der	er	til	fordel	for	Europa	og	det	fælles	samarbejde.	I	forlæn-

gelse	med	Lessenichs	liberale	paradoks	kan	det	siges,	at	der	her	lægges	vægt	på	nationalismen	frem	for	

kapitalismen	modsat	den	tidligere	tanke	om	den	supranationale	institution.	EU’s	styringsrationale	kon-

strueres	derfor	ud	fra	nationalstaternes	egeninteresse	og	deres	mulighed	for	kontrol,	frem	for	den	ka-

pitalistiske	tanke	om	fri	mobilitet	med	fællesskabets	bedste	for	øje.	Denne	form	for	objektivering	og	

opdeling	af	suverænitet	over	for	fællesskab	konstruerer	et	samarbejde,	der	står	i	kontrast	til	den	tidli-

gere	konstruktion	af	EU’s	styringsrationale.	

	

Det	første	udkast	af	Fouchet-planen	bliver	imidlertid	afvist,	da	de	øvrige	medlemslande	ikke	ønsker	at	

forkaste	den	tidligere	ide	om	EU	som	en	supranational	institution.	Den	18.	januar	1962	udgiver	Fouchet-

																																																													
14	Det	europæiske	samarbejde	var	tredelt	i	tiden	under	udarbejdelsen	af	Fouchet-planen.	Samarbejdet	blev	over-
ordnet	betegnet	som	De	Europæiske	Fællesskaber,	som	bestod	af;	Det	Europæiske	Kul-	og	Stålfællesskab,	Det	Eu-
ropæiske	Økonomiske	Fællesskab	og	Det	Europæiske	Atomenergifællesskab,	jf.	bilag	II.	
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komitéen	derfor	en	revideret	udgave,	som	dog	fremhæver	de	intergovernmentalistiske	træk	fra	første	

udkast.	Med	dette	skridt	konstrueres	en	mere	nationalistisk	strategi	for	EU.	Denne	fremstiller	teknikker,	

der	netop	understøtter	nationalstatens	suverænitet.	For	det	første	oprettes	en	komité	af	ministre	for	

hvert	politiske	område,	som	skal	erstatte	Ministerrådet.	Hermed	lægges	alle	områder	under	institutio-

ner	styret	af	medlemslandenes	egeninteresser.	For	det	andet	indskrænkes	de	allerede	etablerede	insti-

tutioners	uafhængighed	ved,	at	beslutninger	om	økonomi	træffes	af	Ministerrådet	og	dermed	underlæg-

ges	medlemslandenes	vetoret.	Derudover	bliver	det	Europæiske	Parliaments	konsulterende	beføjelse	

reduceret,	og	slutteligt	skal	traktaten	udelukkende	konstruere	EU	som	et	simplificerende,	rationalise-

rende	og	koordinerende	samarbejde	frem	for	at	fusionere	Unionens	daværende	tredelte	institutioner	i	

en	samlet	europæisk	politisk	union	(Teasdale;	2016;	Fouchet	Komitéen,	1962).	EU	bliver	således	kon-

strueret	ud	fra	nationale	interesser	som	eksempelvis	Frankrigs:	

	

”French	Sovereignty	belongs	to	the	French	people,	which	shall	exercise	it	through	its	

representatives	by	means	of	referendums.”	(de	Gaulle,	1965)	

	

Fouchet-planen	iagttages	af	Murray	Forsyth	som	’[what]	may	be	said	to	represent	the	nearest	approach	

to	the	founding	text	of	a	classic	confederation	that	has	been	made	in	post-war	Europe’	(Forsyth,	1981:	

180).	EU	konstrueres	hermed	som	en	klassisk	konføderation15,	frem	for	en	føderation,	i	spændingsfeltet	

mellem	det	kapitalistiske	og	nationalistiske	imperativ.	Medlemslandene	indgår	netop	kun	i	samarbejdet	

så	længe,	det	fremmer	deres	egeninteresse.	Gennem	en	klar	opdeling	mellem	ønsket	og	uønsket	eller	

tilladt	og	forbudt	bliver	det	således	muligt	at	straffe	og	sanktionere,	når	nationalstatens	suverænitet	

begrænses.	Et	medlemsland	kan	eksempelvis	straffe	de	andre	ved	at	nedlægge	veto	 i	en	beslutning,	

hvorfor	den	uønskede	situation	for	det	enkelte	medlemsland	derfor	ikke	opstår.	Med	Fouchet-planen	

konstrueres	EU	således	i	forlængelse	af	Foucaults	lovdispositiv	som	en	lovmæssig	begrænsning	af	EU’s	

overnationale	beføjelser.		

Fouchet-planen	kan	ligeledes	anskues	i	forlængelse	af	Foucaults	sikkerhedsdispositiv,	hvor	det	

uønskede	ikke	kan	undgås,	men	gennem	en	intervalbaseret	styring	kan	man	undgå,	at	det	får	fatale	kon-

sekvenser.	Frankrigs	opstilling	af	suverænitet	over	for	fællesskab	i	Fouchet-planen	kan	iagttages	som	

en	opdeling	mellem	ønsket	og	uønsket.	Det	uønskede	 fællesskab	 i	det	europæiske	samarbejde	kan	 i	

dette	tilfælde	ikke	undgås,	da	de	Gaulle	ikke	ser	det	som	en	mulighed	at	melde	landet	ud	af	fællesskabet.	

De	Gaulle	øjner	i	stedet	en	konføderation	som	måden	hvorpå	at	løse	problematikken	om	suverænitet	

																																																													
15	En	konføderation	er	en	union	af	suveræne	stater	forenet	af	et	formål,	som	foreskriver	en	fælles	handling,	der	
gerne	står	i	kontrast	til	andre	stater.	De	er	ofte	skabt	med	en	traktat	oprettet	for	at	håndtere	kritiske	problemstil-
linger,	der	ikke	kan	sikres	alene	af	nationalstaten	såsom	sikkerhed,	udenrigspolitik	med	videre.	
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over	for	fællesskab.	Samarbejdet	sættes	hermed	i	sammenhæng	med	en	række	sandsynlige	begivenhe-

der	og	ved	at	opstille	regler,	der	tilgodeser	vitale	nationale	interesser,	forsøger	de	Gaulle	at	konstruere	

en	strategi	for	EU,	hvor	der	sættes	rammer	for,	hvor	langt	fællesskabet	kan	gå.	Det	uønskede	fællesskab	

kan	således	ikke	undgås,	men	de	Gaulle	forsøger	med	Fouchet-planen	at	forsikre	sig	mod,	at	fællesskabet	

indskrænker	national	suverænitet,	da	’France	cannot	be	France	without	greatness’,	hvilket	kræver	et	’so-

vereign,	 independent	and	free’	Frankrig	(De	Gaulle,	 	1954:	1).	Sikkerhedsdispositivet	fremgår	således	

anderledes	end	tidligere,	da	der	ikke	er	fokus	på	at	undgå	katastrofale	krige,	men	for	meget	suveræni-

tetsafgivelse.	Det	vil	sige,	at	denne	strategi	konstruerer	EU	som	et	intergovernmentalistisk	samarbejde,	

der	kun	har	beføjelser	så	længe,	at	medlemslandenes	vitale	nationale	interesser	bevares.	

	

3.1.3	Intern	splittelse		

Fouchet-planen	efterlader	EU	i	et	spændingsfelt	mellem	Frankrigs	bud	på	et	intergovernmentalistisk	

samarbejde	og	de	resterende	fem	medlemslandes	stræben	efter	en	mere	supranational	institution.	De	

fem	udgav	derfor	 et	 alternativt	 udkast	 til	Fouchet-planen	med	ønsket	 om	en	 “European	Union”,	 der	

skulle	forene	de	europæiske	lande	såvel	som	det	europæiske	folk	(Europa-Parlamentet,	Komitéen	for	

Institutionelle	affærer,	1982).	De	to	forskellige	udkast	viser	den	problematik,	der	opstod	fra	1961-62	i	

forbindelse	med	at	skabe	en	samlet	strategi	for	EU’s	styring	og	dermed	også	manglen	på	et	samlet	sty-

ringsrationale	som	følge	heraf.	Med	et	samlet	styringsrationale	menes	således,	hvorvidt	alle	medlem-

merne	er	enige	i	styringsrationalet	eller	ej,	og	dermed	om	EU	samler	sig	som	en	styrende	aktør	eller	ej.	

Ifølge	Teasdale	efterlod	dette	samarbejdet	i	en	krisetid,	der	endeligt	mundede	ud	i	The	Empty	Chair	

Crisis	(Teasdale,	2016).	Krisen	opstod	den	1.	juli	1965,	dagen	hvor	Frankrig	trak	sig	fra	forhandlingerne	

om	et	udspil	fra	Kommissionen	vedrørende	forslaget	om	blandt	andet	flertalsafgørelser	som	erstatning	

for	enstemmighed	i	Ministerrådet	(Europa-Kommissionen,	1965).	Frankrig	kunne	ikke	godtage	at	se	sin	

hånd	tvunget	af	flertalsbeslutninger	på	økonomiske	såvel	som	politiske	område,	hvilket	vil	sige	kapita-

listiske	såvel	som	nationale.	For	de	Gaulle	var	krisen	således	’sooner	or	later	(…)	inevitable’	(de	Gaulle,	

1965).	Lessenichs	liberale	paradoks	mellem	kapitalismen	og	nationalismen	kan	igen	iagttages	i	denne	

forbindelse,	da	Frankrig	er	splittet	mellem	at	ville	deltage	i	de	kapitalistiske	fordele,	EU	fører	med	sig,	

og	samtidig	sikre	sine	vitale	nationale	interesser.		

Et	ekstraordinært	møde	blev	nedsat	i	Luxembourg	for	at	løse	problematikken	og	foregik	fra	den	

17.-18.	samt	den	28.-29.	januar	1966.	Efter	de	første	to	dages	møder	var	resultatet,	at	Frankrig	udeluk-

kede	 flerstemmighed	 vedrørende	 vitale	 interesser,	mens	 de	 resterende	 fem	medlemmer	 nedstemte	

Frankrigs	forslag	om	hvert	land	som	’the	sole	judge	of	what	constituted	vital	interests’	(Nöel,	1966).	Ved	

det	sidste	møde,	hvor	medlemmerne	opnåede	enighed,	blev	resultatet:	
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“Where,	in	the	case	of	decisions	which	may	be	taken	by	majority	vote	(…)	very	im-

portant	interests	of	one	or	more	partners	are	at	stake,	the	Members	of	the	Council	will	

endeavour	(…)	to	reach	solutions	which	can	be	adopted	by	all	the	Members	of	the	

Council	while	respecting	their	mutual	interests	(…)	the	French	delegation	considers	

that	where	very	important	interests	are	at	stake	the	discussion	must	be	continued	until	

unanimous	agreement	is	reached.”	(Rådet	for	Den	Europæiske	Union,	1966)	

		

Ministerrådet	konstruerer	med	denne	beslutning	imidlertid	ikke,	hvad	der	præcist	betegner	vitale	nati-

onale	interesser,	hvorfor	de	indskriver	en	ekstra	tilføjelse:	

		

“The	six	delegations	note	that	there	is	a	divergence	of	views	on	what	should	be	done	in	

the	event	of	a	failure	to	reach	complete	agreement.”		

(Rådet	for	Den	Europæiske	Union,	1966)	

	

Luxembourg-kompromiset	 ender	 således	The	Empty	Chair	Crisis	 (Rådet	 for	Den	Europæiske	Union,	

1966).	Kompromiset	blev,	at	beslutninger	vedrørende	vitale	nationale	interesser	skulle	vedtages	ved	

enstemmighed,	hvorfor	Frankrig	opnåede	sin	ønskede	vetoret.	EU	kunne	således	kun	træffe	beslutnin-

ger,	der	kunne	intervenere	i	indre	anliggender,	hvis	alle	medlemmer	var	enige.	Der	konstrueres	dermed	

et	kompromis	mellem	den	supranationale	institution	med	overstatslige	beføjelser	og	det	intergovern-

mentalistiske	samarbejde,	hvor	medlemmernes	suverænitet	i	højere	grad	forbliver	intakt.	EU	formår	

gennem	kompromisset	således	at	håndtere	The	Empty	Chair	Crisis,	der	netop	er	resultatet	af	disse	to	

forskellige	strategier	for	det	europæiske	samarbejde.	Det	styringsrationale,	EU	konstruerer	for	sig	selv	

ved	at	opstille	Luxembourg-kompromiset,	bunder	i	en	opdeling	mellem	den	ønskede	situation	i	form	af	

enighed	og	den	uønskede	i	form	af	uenighed.	De	to	strategier	for	EU	repræsenterer	således	den	uøn-

skede	uenighed,	hvilket	endeligt	mundede	ud	i	en	krise	for	EU	i	form	af	The	Empty	Chair	Crisis.	Ud	af	

denne	forskelsdragning	opstillede	EU	reglen	om	vetoret.	Her	opstår	en	parallel	til	Foucaults	lovdisposi-

tiv,	hvor	loven	netop	opstår	som	enheden	mellem	tilladt	og	forbudt	med	tilhørende	straffe	og	sanktio-

ner.	Men	hvor	loven	opstilles	for	at	helt	at	undgå	det	uønskede,	som	eksempelvis	smitten	af	spedalske	

som	set	hos	Foucault,	jf.	afsnit	2.3.1,	kan	man	med	vetoretten	i	dette	tilfælde	ikke	undgå	den	uønskede	

uenighed.	Vetoretten	bliver	netop	i	sig	selv	et	udtryk	for	uenighed.	Styringsrationalet	med	kompromiset	

kan	i	stedet	med	fordel	sættes	i	forlængelse	med	Foucaults	sikkerhedsdispositiv.	Foucault	beskriver,	at	

med	sikkerhedsdispositivet	er	det	uønskede	netop	uundgåeligt,	og	man	kan	derfor	gennem	styring	blot	

mindske	konsekvenserne	heraf.	Det	er	derfor	ikke	muligt	at	undgå	uenighed	i	EU,	ligesom	det	ikke	er	

muligt	 at	 undgå	 sygdomsepidemier,	 som	Foucault	 beskriver	det,	men	blot	 at	 opstille	 rammerne	 for	

uenigheden	eller	opstille	sikkerhedsforanstaltninger	i	form	af	vacciner	for	epidemierne.	Ved	at	bibehol-
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de	vetoretten	sikrer	Unionen	sig	mod,	at	denne	uundgåelige	uenighed	får	den	ultimative	konsekvens	

som	set	ved	The	Empty	Chair	Crisis.	

Styringsrationalet	bag	EU’s	konstruktion	af	Luxembourg-kompromisset	kan	således	læses	i	lyset	

af	både	Foucaults	lov-	og	sikkerhedsdispositiv,	men	opstilling	af	vetoretten	kan	ligeledes	sættes	i	rela-

tion	til	Lessenichs	to	imperativer.	Vetoretten	er	netop	bibeholdt	for	at	håndtere	spændingsfeltet	mellem	

kapitalismen	og	nationalismen,	altså	medlemslandenes	 tiltrækning	til	EU’s	økonomiske	 fordele,	men	

samtidig	deres	ønske	om	at	sikre	vitale	nationale	interesser.	Vetoretten	blev	opstillet	som	en	begræns-

ning	for	EU’s	intervention	i	indre	anliggender	således,	at	medlemmerne	kunne	få	de	økonomiske	fordele,	

men	kun	så	længe	det	ikke	udfordrer	deres	suverænitet.	Hvis	deres	suverænitet	kommer	i	spil,	kan	de	

netop	nedlægge	veto	for	derigennem	at	begrænse	EU.	På	denne	måde	kan	styringsrationalet	ikke	blot	

anskues	i	lyset	af	Foucaults	sikkerhedsdispositiv,	men	ligeledes	i	forlængelse	af	Lessenichs	liberale	pa-

radoks,	hvor	vetoretten	bliver	den	sikkerhedsforanstaltning,	der	i	højere	grad	skal	sikre	nationalstatens	

suverænitet	mod	EU’s	overstatslige	beføjelser.		

Der	opstår	imidlertid	et	spørgsmål	om,	hvorvidt	EU	løser	problematikken	med	de	to	forskellige	

strategier	for	Unionens	fremtid	med	Luxembourg-kompromisset.	Som	beskrevet	sætter	EU	netop	med	

opstilling	af	vetoretten	en	begrænsning	for	sig	selv,	da	et	medlemsland	kan	nedlægge	veto	i	det	øjeblik,	

det	ikke	er	enig	i	Unionens	beslutning.	Løsningen	samler	således	kun	Unionen	så	længe,	at	alle	er	enige,	

men	i	det	øjeblik,	der	opstår	uenighed,	kan	man	stille	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	der	egentlig	eksi-

sterer	en	samlet	Europæisk	Union	med	et	samlet	styring	og	dermed	et	samlet	styringsrationale,	eller	

om	der	er	seks	forskellige	styringsrationaler	på	spil;	et	for	hvert	medlemsland.	Man	kan	i	denne	forbin-

delse	reflektere	over,	hvilken	betydning	dette	vil	få	for	EU	i	takt	med,	Union	vokser	sig	større	med	flere	

medlemmer.	Ud	fra	ovenstående	kan	det	iagttages,	at	EU	har	haft	store	udfordringer	ved	at	samle	sig	

som	en	Union	siden	konstitueringen	i	1952	og	i	særdeleshed	i	forbindelse	med	The	Empty	Chair	Crisis	i	

1965.	Luxembourg-kompromisset	var	et	forsøg	på	at	løse	konflikten	med	en	splittet	Union,	men	opstil-

ler	ikke	muligheden	for	at	samle	EU	fuldstændigt.	Det	er	først	ved	vedtagelsen	af	Traktaten	for	den	Eu-

ropæiske	Union	i	1991,	også	kaldet	Maastrichttraktaten,	at	EU	beskriver	sig	selv	som	netop	en	Europæ-

isk	Union	og	herigennem	søger	at	styre	medlemslandene	som	én	styrende	aktør	med	et	samlet	styrings-

rationale.		

	

3.2	Fra	en	samlet	Union	med	Maastricht	til	krisen	om	Forfatningen	
I	årene	fra	The	Empty	Chair	Crisis	og	Luxembourg-kompromiset	og	frem	til	Maastrichttraktaten	udvides	

EU	af	to	omgange.	Storbritannien	fik	endeligt	godkendt	sin	ansøgning	efter	flere	afslag	fra	Frankrig	og	

blev	sammen	med	Irland	og	Danmark	medlemmer	i	1973.	EU	blev	endnu	engang	udvidet	i	1981,	hvor	

Grækenland	 blev	 medlem,	 efterfulgt	 af	 Spanien	 og	 Portugal	 i	 1986	 (Kelstrup	 et	 al;	 2012:	 64-67).	
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Maastrichttraktaten	trådte	i	kraft	i	1993	og	samlede	en	Europæisk	Union	med	nu	12	medlemslande.	

Trods	EU	blev	til	en	officiel	Union	med	traktaten,	var	dette	ikke	ensbetydende	med,	at	splittelsen	internt	

om	EU’s	fremtid	ikke	længere	gjorde	sig	gældende.	

	

3.2.1	Konstruktionen	af	Den	Europæiske	Union	

Maastrichttraktaten	blev	konstrueret	som	et	forsøg	på	at	samle	det	europæiske	samarbejde	under	en	

fælles	fane	og	dermed	’markere	en	ny	fase	i	den	europæiske	integrationsproces,	der	blev	indledt	med	op-

rettelsen	af	De	Europæiske	Fællesskaber’	(Den	Europæiske	Union,	1995:	17).	Traktaten	samlede	således	

de	tre	daværende	organer;	Det	Europæiske	Kul-	og	Stålfællesskab,	Det	Europæiske	Økonomiske	Fælles-

skab	og	Det	Europæiske	Atomenergifællesskab,	jf.	bilag	II.	Fra	Maastrichttraktaten	og	frem	blev	det	eu-

ropæiske	samarbejde	dermed	ikke	betragtet	som	et	fællesskab,	men	en	union:	

		

”Ved	denne	traktat	opretter	de	HØJE	KONTRAHERENDE	PARTER	indbyrdes	en	EURO-

PÆISK	UNION	(…)	Denne	traktat	udgør	en	ny	fase	i	processen	hen	imod	en	stadig	

snævrere	union	mellem	de	europæiske	folk	(…).”	(Den	Europæiske	Union,	1995:	23)	

		

Unionen	konstrueres	som	en	tredelt	søjlestruktur	for	at	illustrere	de	to	forskellige	former	for	samar-

bejde	inden	for	EU;	det	mellem-	og	overstatslige.	Beslutninger	på	det	mellemstatslige	niveau	træffes	ved	

enstemmighed,	mens	beslutninger	afgøres	med	flertal	på	det	overstatslige	(Kelstrup	et	al.,	2012:	121).	

Det	vil	sige,	at	ved	mellemstatslige	beslutninger	har	medlemslandene	mulighed	for	at	nedlægge	veto,	

mens	det	for	EU	er	muligt	at	vedtage	regler	gældende	for	alle	lande	på	det	overstatslige	niveau	uden	alle	

medlemslandes	accept.		

Den	første	søjle	er	overstatslig	og	omhandler	de	klassiske	samarbejdsområder,	heriblandt	det	in-

dre	marked,	fiskeripolitik,	landbrugspolitik	med	videre.	Anden	søjle	er	derimod	mellemstatslig	og	dæk-

ker	over	EU’s	fælles	udenrigs-	og	sikkerhedspolitik.	Den	tredje	og	sidste	søjle	er	ligeledes	mellemstatslig	

og	omhandler	de	retlige	og	indre	anliggender	(Folketingets	EU-Oplysning,	2018b).	Maastrichttraktaten	

ekkoer	således	de	Gaulles	intergovernmentalistiske	håb	for	EU.	Dette	med	blik	for,	at	blandt	andet	den	

tredje	søjle,	som	omhandler	EU’s	mulighed	for	at	intervenere	i	 indre	anliggender,	netop	forbliver	på	

mellemstatsligt	niveau,	hvorfor	politikker	herom	skal	vedtages	med	enstemmighed.	EU	er	således	med	

Maastricht	blevet	mere	intergovernmentalistisk	end	supranational.		

EU	konstruerer	traktaten	som	en	styringsteknologi	og	hermed	et	styringsrationale,	der	må	tage	

udgangspunkt	i	en	opdeling	mellem	enighed	og	uenighed	som	henholdsvis	den	ønskede	og	uønskede	

situation,	 ligesom	det	kom	til	udtryk	med	Luxembourg-kompromiset.	Ud	 fra	denne	 forskelsdragning	

opsætter	traktaten	regler	for,	hvornår	overstatsligt	samarbejde	om	vitale	nationale	interesser	er	tilladt	

og	forbudt.	Traktaten	definerer	således	det,	Luxembourg-kompromisset	ikke	kunne,	netop	hvad	vitale	
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nationale	interesser	er.	Herigennem	forsøger	Unionen	at	undgå	uenigheden	om	inden	for	hvilke	politi-

ske	områder,	EU	skal	være	overstatsligt.	Den	vetoret,	der	blev	bibeholdt	med	Luxembourg-kompromis-

set,	er	således	ikke	længere	nødvendig,	og	den	bliver	dermed	afskaffet	med	søjlestrukturen.	Styringsra-

tionalet	kan	anskues	i	forlængelse	af	Foucaults	lovdispositiv,	hvor	søjlestrukturen	konstruerer	det	til-

ladte	over	for	det	forbudte	for	helt	at	undgå	den	uønskede	uenighed.	Med	dette	udgangspunkt	fungerer	

søjlerne	tillige	som	intervaller	for	acceptabel	overstatslig	intervention.	Der	kan	således	også	ses	et	sty-

ringsrationale,	der	kan	læses	i	parallel	med	Foucaults	sikkerhedsdispositiv.	Ved	at	oprette	acceptable	

niveauer	 for	 overstatslig	 intervention	konstruerer	EU	 rammerne	 for	 et	 europæisk	 samarbejde,	 hvor	

medlemmerne	ikke	skal	se	deres	hånd	tvungen	på	områder,	der	omhandler	vitale	nationale	interesser,	

men	hvor	der	samtidig	er	åbne	grænser	til	økonomisk	transaktion	og	cirkulation	af	varer.	Uenighed	er	

imidlertid	uundgåelig,	da	EU	ikke	kan	forvente,	at	alle	daværende	12	medlemslande	altid	er	enige.	EU	

opretter	derfor	en	sikkerhedsforanstaltning	i	takt	med	traktaten,	om	hvad	Unionen	gør,	når	uenigheden	

opstår.	Her	opstilles	forskellige	regler	inden	for	hver	søjle,	om	hvorvidt	beslutningerne	vedtages	ved	

fler-	eller	enstemmighed,	når	uenigheden	opstår.		

EU	konstruerer	hermed	et	styringsrationale,	der	kan	siges	at	have	base	i	den	moderne	stats	impe-

rativer	i	forhold	til	det	sikkerhedsdilemma,	som	er	beskrevet	af	Lessenich,	jf.	afsnit	3.1.	Maastrichttrak-

taten	kan	indlæses	i	spændingsfeltet	mellem	den	moderne	stats	kapitalistiske	og	nationalistiske	impe-

rativer,	der	begge	bygger	på	en	sikkerhedslogik	om	at	sikre	henholdsvis	økonomiske	transaktioner	så-

vel	som	nationale	interesser.	Det	er	i	dette	spændingsfelt,	at	Maastrichttraktaten	opstår	som	den	første	

endelige	løsning	på	spørgsmålet	om,	hvordan	det	europæiske	samarbejde	skal	konstrueres	i	kølvandet	

på	flere	års	kamp	mellem	intergovernmentalisme	og	supranationalisme.	Traktaten	problematiserede	

således	den	daværende	praksis	og	udgrænsede	i	store	træk	ideen	om	supranationalisme	til	fordel	for	

intergovernmentalisme.	Løsningen	blev	en	intergovernmentalistisk	strategi,	der	adskilte	nationale	in-

teresser	fra	kapitalistiske	som	udledt	gennem	lov-	og	sikkerhedsdispositivet.	

	

3.2.2	Forfatningsforsøget	

Efter	Maastrichttraktaten	blev	EU	endnu	engang	udvidet	med	optagelsen	af	Sverige,	Finland	og	Østrig	i	

1995.	Med	udsigten	til	en	større	udvidelse	i	2004	med	ti	nye	medlemslande16,	hovedsageligt	fra	Østeu-

ropa	der	nu	var	åbnet	op	efter	Berlinmurens	fald,	opstod	der	et	behov	for	en	ny	traktat	for	EU	(Kelstrup	

et	al.,	2012:	74).	Den	tyske	udenrigsminister	Joschka	Fischer	var	den	første	til	at	italesætte	ideen	om	en	

europæisk	 forfatning,	 hvilket	 han	 udtrykte	 i	Humboldttalen	 fra	 2000.	 I	 talen	 udtrykker	 Fischer	 en	

																																																													
16	Også	kaldet	The	Big	Enlargement.	Omhandlede	optagelsen	af:	Polen,	Tjekkiet,	Slovakiet,	Ungarn,	Slovenien,	Est-
land,	Letland,	Litauen,	Malta	og	Cypern.	
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bekymring	om,	hvordan	EU	ville	se	ud,	hvis	alle	30	lande	i	Europa	blev	medlemmer,	og	derfor	et	behov	

for	en	ny	traktat	i	forbindelse	med	de	ti	kommende	medlemslande:	

	

“Enlargement	will	render	imperative	a	fundamental	reform	of	the	European	institu-

tions.	(...)	How,	with	the	system	of	institutions	that	exists	today,	are	thirty	states	sup-

posed	to	balance	interests,	take	decisions	and	then	actually	act?	How	can	one	prevent	

the	EU	from	becoming	utterly	intransparent,	compromises	from	becoming	stranger	

and	more	incomprehensible,	and	the	citizens'	acceptance	of	the	EU	from	eventually	hit-

ting	rock	bottom?”	(Fischer,	2000)	

	

Humboldtalen	ligger	til	grund	for	det	konvent,	der	senere	blev	nedsat	af	det	Europæiske	Råd	med	La-

ekenerklæringens	“Konvent	om	Europas	fremtid”,	der	skulle	fremsætte	forslag	til	en	ny	traktat.	Spørgs-

målet	var	blot,	hvordan	EU	med	den	nye	traktat	skulle	konstrueres?	Ifølge	Fischer	var	løsningen	ikke	en	

konføderation,	men	en	føderation:		

	

”(…)	there	is	a	very	simple	answer:	the	transition	from	a	union	of	states	to	full	parlia-

mentarization	as	a	European	Federation,	something	Robert	Schuman	demanded	50	

years	ago.	And	that	means	nothing	less	than	a	European	Parliament	and	a	European	

government	which	really	do	exercise	legislative	and	executive	power	within	the	Feder-

ation.	This	Federation	will	have	to	be	based	on	a	constituent	treaty.”	(Fischer,	2000)	

	

I	tråd	med	Fischers	tanke	udmunder	konventets	forslaget	i	en	forfatningstraktat:	

		

”Unionen	har	status	som	juridisk	person.”	(Den	Europæiske	Union,	2005:	19)	

		

EU	bliver	med	Forfatningstraktaten	en	juridisk	institution	på	lige	fod	med	medlemslandene.	Hermed	

bliver	det	muligt	for	EU	blandt	andet	at	underskrive	erklæringer	og	konventioner	på	alle	medlemmer-

nes	vegne	(Folketingets	EU-Oplysning,	2018d).	Forfatningstraktaten	lægger	sig	derfor	mere	op	af	den	

supranationale	konstruktion	af	EU,	idet	flere	politikområder	underlægges	det	overstatslige	niveau.	Der-

udover	afskaffes	alle	tidligere	traktater	for	således	at	samle	EU	i	én.	Samtidig	afskaffes	søjlestrukturen,	

som	siden	1993	har	placeret	EU	i	kontinuummet	mellem	kapitalistiske	og	nationalistiske	interesser:	

		

“Europe	has	been	built	in	stages	and	is	based	on	different	Treaties	that	have	been	con-

cluded	over	time.	This	is	why	the	European	construction	is	difficult	to	understand	to-

day.	From	now	on,	there	will	be	only	one	European	Union	replacing	the	present	
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“European	Communities”	and	the	“European	Union”;	the	three	“pillars”	will	be	merged,	

even	though	special	procedures	in	the	fields	of	foreign	policy,	security	and	defence	are	

maintained;	the	EU	and	EC	Treaties,	as	well	as	all	the	treaties	amending	and	supple-

menting	them	will	be	replaced	by	the	“Treaty	establishing	a	Constitution	for	Europe”.”		

(Europa-Kommissionen,	2004)	

	

Forfatningstraktaten	 problematiserer	 således	 Maastrichttraktatens	 intergovernmentale	 praksis.	 EU	

forsøger	at	gøre	op	med	Maastrichttraktatens	adskillelse	af	nationale	og	kapitalistiske	 interesser	 for	

dermed	at	konstruere	sig	som	en	tættere	Union.	Fischer	beskriver	dog,	at	dette	ikke	skal	være	på	be-

kostning	af	nationalstatens	vitale	interesser:		

	

”(…)	the	existing	concept	of	a	federal	European	state	replacing	the	old	nation	states	

and	their	democracies	as	the	new	sovereign	power	shows	itself	to	be	an	artificial	con-

struct	which	ignores	the	established	realities	in	Europe.	The	completion	of	European	

integration	can	only	be	successfully	conceived	if	it	is	done	on	the	basis	of	a	division	of	

sovereignty	between	Europe	and	the	nation	state.”	(Fischer,	2000)	

		

Forfatningstraktaten	 skal	 ikke	 tilsidesætte	det	nationale	aspekt	 af	 samarbejdet,	men	 i	 stedet	under-

strege	det	med	en	 ‘clear	definition	of	 the	competences	of	 the	Union	and	 the	nation	states	respectively’	

(Fischer,	2000).	Her	er	der	ikke	tale	om	en	søjlestruktur	tilsvarende	Maastricht,	men	i	stedet	en	kompe-

tencefordeling	mellem	Unionen	og	medlemslandene.	Inddelingen	definerer,	hvornår	Unionen	generelt	

har	(1)	enekompetence	(2)	delt	kompetence	(3)	understøttende,	koordinerende	eller	supplerende	kompe-

tence,	jf.	tabel	I	(Den	Europæiske	Union,	2005:	19):	

	

Tabel	I:	EU’s	kompetencefordeling	i	Forfatningstraktaten	
Enekompetence	 Når	Unionen	i	forfatningen	tildeles	enekompetence	på	et	bestemt	område,	

er	det	kun	Unionen,	der	kan	lovgive	og	vedtage	juridisk	bindende	retsak-
ter,	og	medlemsstaterne	har	kun	beføjelse	hertil	efter	bemyndigelse	fra	
Unionen	eller	med	henblik	på	at	gennemføre	EU-retsakter.	

Delt	kompetence	 Når	Unionen	i	forfatningen	på	et	bestemt	område	tildeles	en	kompetence,	
som	den	deler	med	medlemsstaterne,	kan	Unionen	og	medlemsstaterne	
lovgive	og	vedtage	juridisk	bindende	retsakter	på	dette	område.	Medlems-
staterne	udøver	deres	kompetence,	i	det	omfang	Unionen	ikke	har	udøvet	
sin	eller	er	ophørt	med	at	udøve	den.	

Understøttende,	koordine-
rende	eller	supplerende	kom-
petence	

Når	Unionen	i	forfatningen	på	et	bestemt	område	tildeles	en	kompetence,	
som	den	deler	med	medlemsstaterne,	kan	Unionen	og	medlemsstaterne	
lovgive	og	vedtage	juridisk	bindende	retsakter	på	dette	område.	Medlems-
staterne	udøver	deres	kompetence,	i	det	omfang	Unionen	ikke	har	udøvet	
sin	eller	er	ophørt	med	at	udøve	den.	
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Med	denne	struktur	overgår	alle	politikområder	i	teorien	til	det	overstatslige	niveau	(Panizza,	2018).	

Det	vil	sige,	at	flere	beslutninger	træffes	ved	flerstemmighed	frem	for	enstemmighed,	hvorfor	medlems-

landenes	vetoret	mindskes.	Intervallerne	fungerer	imidlertid	som	barrierer	for	EU’s	indgriben	gennem	

subsidiaritetsprincippet	eller	det	såkaldte	nærhedsprincip17	(Den	Europæiske	Union,	2005:	29).	Fischer	

beskriver	tanken	bag	kompetencefordelingen	og	nærhedsprincippet	som	følgende:		

	

“core	sovereignties	and	matters	which	absolutely	have	to	be	regulated	at	European	

level	being	the	domain	of	the	Federation,	whereas	everything	else	would	remain	the	

responsibility	of	the	nation	states.”	(Fischer,	2000)	

	

Nogle	politikker	karakteriseres	således	som	‘of	federal	nature’	(Gerbet,	2004),	hvorfor	beslutningerne	

herom	skal	være	overstatslige,	mens	andre	politikker	behandles	så	tæt	på	medlemslandenes	borgere	

som	muligt,	hvad	end	dette	er	på	mellem-	eller	overstatsligt	niveau.	EU	konstruerer	således	ikke	en	di-

rekte	opdeling	af,	hvornår	mellem-	og	overstatsligt	samarbejde	er	tilladt	og	forbudt.	Der	bliver	i	stedet	

konstrueret	tre	kategorier,	som	kan	anskues	i	forlængelse	af	Foucaults	begreb	om	intervaller	med	blik	

for	sikkerhedsdispositivet.	For	Foucault	skal	sandsynlige	begivenheder	netop	indsættes	i	intervaller	for	

derigennem	at	sikre,	at	de	ikke	får	fatale	konsekvenser.	Med	dette	for	øje	inddeler	EU	sine	beslutnings-

strategier	i	tre	intervaller	for	herigennem	at	sikre	de	vitale	nationale	interesser	bedst	muligt	således,	at	

en	uønsket	uenighed	ikke	opstår,	som	set	ved	The	Empty	Chair	Crisis.		

Kompetencefordelingen	kan	ligeledes	anskues	i	forlængelse	af	Lessenichs	liberale	paradoks.	Uni-

onens	enekompetence	dækker	blandt	andet	over;	toldunionen,	den	monetære	politik,	konkurrencereg-

ler,	fiskeripolitik	og	handelspolitik	(Den	Europæiske	Union,	2005:	19).	Disse	områder	indgik	tidligere	i	

den	første	og	overstatslige	søjle	af	Maastrichttraktaten	og	kan	anskues	som	kapitalistiske	interesser.	

Det	vil	sige,	at	de	områder,	hvor	EU	har	enekomptence	til	at	træffe	beslutninger	på	vegne	af	hele	Unio-

nen,	er	kapitalistiske	af	karakter.	EU	konstruerer	således	sig	selv	som	en	organisation,	der	sikrer	øko-

nomiske	transaktioner	og	dermed,	at	varer	frit	kan	cirkulere	på	tværs	af	de	europæiske	medlemslandes	

markeder.	Dette	har	siden	oprettelsen	af	EU	været	måden,	hvorpå	EU	har	konstrueret	sit	styringsratio-

nale;	som	et	samarbejde	om	kapitalistiske	interesser.	Forskellen	er	imidlertid,	at	Forfatningstraktaten	

bryder	med	ideen	om,	at	det	kun	er	økonomiske	områder,	der	samarbejdes	om	på	overstatsligt	niveau.		

Det	andet	niveau	med	delt	kompetence	dækker	blandt	andet	over:	det	indre	marked,	social-	og	

arbejdspolitik,	miljø,	forbrugerbeskyttelse,	transport,	landbrug,	området	med	frihed,	sikkerhed	og	ret-

																																																													
17	Subsidiaritetsprincippet	er	et	princip	om,	at	politiske	beslutninger	skal	træffes	på	det	lavest	mulige	politiske	
niveau	således,	at	beslutningerne	træffes	så	tæt	på	borgerne	som	muligt.	Subsidiaritetsprincippet	kan	også	an-
skues	som	begrebet	nærhedsprincippet,	der	fremgår	direkte	af	Forfatningstraktatens	protokol	om	anvendelse	af	
nærhedsprincippet	og	proportionalitetsprincippet.	
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færdighed,	fælles	sikkerhedsudfordringer	på	folkesundhedsområdet	og	forskning	og	teknologisk	udvik-

ling	(Den	Europæiske	Union,	2005:	19).	Beslutninger	vedrørende	ovenstående	områder	kan	således	fo-

regå	på	over-	såvel	som	mellemstatsligt	niveau	alt	afhængigt	af,	hvad	der	er	bedst	qua	nærhedsprincip-

pet.	Nogle	af	de	retlige	og	indre	anliggender	samt	dele	af	udenrigs-	og	sikkerhedspolitikken,	der	med	

Maastrichttraktaten	udgjorde	henholdsvis	den	anden	og	tredje	søjle,	overdrages	således	til	et	delt	kom-

petenceniveau.	 I	 Maastrichttraktaten	 var	 disse	 områder	 på	mellemstatsligt	 niveau,	 og	 beslutninger	

herom	skulle	derfor	træffes	ved	enstemmighed,	hvorfor	medlemslandene	havde	vetoret.	Med	Forfat-

ningstraktaten	bliver	EU	og	medlemslandene	imidlertid	lige	på	mange	områder,	men	EU	får	dog	mulig-

heden	for	at	træffe	overstatslige	beslutninger	gennem	flerstemmighed	inden	for	også	dette	kompeten-

ceniveau.		

Det	tredje	og	sidste	kompetenceniveau	giver	Unionen	færrest	beføjelser	og	dækker	blandt	andet	

over:	beskyttelse	og	forbedring	af	menneskers	sundhed,	industri,	kultur,	turisme,	uddannelse,	ungdom,	

sport,	 erhvervsuddannelse,	 civilbeskyttelse	 og	 administrativt	 samarbejde	 (Den	 Europæiske	 Union,	

2005:	19).	På	dette	område	kan	EU	modsat	de	to	ovenstående	niveauer	ikke	træffe	overstatslige	befø-

jelser	medmindre,	medlemslandene	indvilliger.		

Intervalniveauet	sikrer	således,	at	der	stadig	tages	hensyn	til	nationale	interesser	på	disse	områ-

der,	men	samtidig	sikrer	intervallet	også,	at	der	kan	samarbejdes	mere	i	dybden	gennem	mere	flerstem-

mighed	i	Unionen.	På	denne	måde	forsøger	Forfatningstraktaten	at	gøre	op	med	Maastrichttraktatens	

mere	skarpe	opdeling	af	kapitalistiske	og	nationalistiske	interesser	og	derigennem	udvide	samarbejdet	

på	begge	områder,	dog	med	øje	for	medlemslandenes	nationale	interesser.	EU	tildeler	imidlertid	sig	selv	

muligheden	for	overstatslige	beføjelser	inden	for	det	første	og	andet	kompetenceniveau.		

	

Med	Forfatningstraktaten	konstruerer	EU	et	styringsrationale	baseret	på	acceptable	niveauer	for	over-

statslig	indgriben	og	forsøger	dermed	at	opstille	en	sikring	mod,	at	der	hverken	bliver	udøvet	for	meget	

eller	for	lidt	overstatslig	styring.	Dette	kan	anskues	i	parallel	med	Foucaults	sikkerhedsdispositiv,	hvor	

han	beskriver	markedets	frie	cirkularitet,	jf.	afsnit	2.3.1.	I	denne	forbindelse	beskriver	han	hvorledes,	

der	kan	opstilles	intervaller	inden	for	hvilke,	markedet	frit	kan	cirkulere,	for	derigennem	at	sikre	sig	

mod	markedets	iboende	fare.	På	samme	måde	opstiller	EU	niveauer	inden	for	hvilke,	EU’s	styring	frit	

skal	cirkulere	for	derigennem	at	sikre	sig	mod	den	iboende	fare	med	for	meget	styring.	Faren	kan	an-

skues	som	uenighed	blandt	medlemslandene,	der	kan	udmunde	i	en	krise,	som	set	ved	The	Empty	Chair	

Crisis.	

	

3.2.3	Endnu	en	intern	krise		

Forfatningstraktaten	blev	forhandlet	på	plads	i	juni	2004,	samme	år	som	de	ti	nye	lande	officielt	blev	

medlem,	og	blev	herefter	sendt	til	afstemning.	Den	franske	og	hollandske	befolkning	stemte	imidlertid	
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nej	ved	folkeafstemning	i	maj	2005,	hvorfor	traktaten	ikke	kunne	vedtages.	Dette	medførte	den	næste	

større	krise	i	EU’s	historie,	der	beskrives	som	en	dyb	eksistentiel	krise	(Kelstrup	et	al.,	2012:	76).	EU	

oplever	endnu	engang	intern	splittelse,	hvor	uenigheden	om	EU’s	fremtidige	strategi	igen	gør	sig	gæl-

dende.	I	tre	år	ligger	spørgsmålet	om	EU’s	fremtid	hen	i	det	uvisse,	 inden	forhandlingerne	om	en	ny	

traktat	igangsættes	til,	hvad	der	senere	bliver	Lissabontraktaten.	I	mellemtiden	udvides	EU	endnu	en-

gang,	da	Rumænien	og	Bulgarien	bliver	medlemmer	i	2007,	og	Unionen	består	således	af	27	medlems-

lande.		

Lissabontraktaten	blev	underskrevet	i	december	2007	for	til	sidst	at	træde	i	kraft	den	1.	december	

2009.	Hvor	Forfatningstraktaten	skulle	afløse	alle	tidligere	traktater	med	et	nyt	samlet	grundlag	for	EU,	

blev	Lissabontraktaten	konstrueret	som	en	reformtraktat,	der	blot	skulle	supplere	og	ændre	bestem-

melserne	i	det	allerede	eksisterende	traktatgrundlag.	Traktaten	blev	imidlertid	konstrueret	meget	lig	

Forfatningstraktaten	med	samme	formål	om	at	effektivisere	beslutningsprocessen	med	blik	for	kom-

mende	udvidelser,	hvor	‘EU	skulle	ikke	handlingslammes,	men	være	i	stand	til	at	agere,	selv	om	fællesska-

bet	voksede’	(Kelstrup	et	al.,	2012:	77).	Beslutninger	truffet	ved	enstemmighed	skulle	med	den	nye	trak-

tat	stadig	erstattes	af	flere	flertalsbeslutninger	således,	EU	kunne	være	mere	handlekraftig	trods,	flere	

interesser	kom	på	spil.	Lissabontraktaten	adskiller	sig	dog	i	høj	grad	fra	Forfatningstraktaten,	da	disse	

beslutninger	ikke	på	noget	tidspunkt	må	vægte	højere	end	national	lovgivning:		

	

“I	modsætning	til	forfatningstraktaten	indeholder	Lissabontraktaten	ingen	bestemmel-

ser,	hvori	det	udtrykkeligt	fastsættes,	at	EU-lovgivningen	har	forrang	frem	for	national	

lovgivning.”	(Panizza,	2018)	

	

Forskellen	mellem	de	to	traktater	kan	anskues	i	lyset	af	Lessenichs	liberale	paradoks.	Forfatningstrak-

taten	var	et	forsøg	på	at	gøre	det	nemmere	at	 træffe	beslutninger	ved	at	underlægge	 flere	nationale	

interesser	overstatslige	beføjelser.	Lissabontraktaten	var	tilsvarende	et	forsøg	på	at	effektivisere	be-

slutningsprocessen,	men	med	større	blik	for	medlemslandenes	egeninteresser,	hvor	EU-lovgivningen	

netop	ikke	skulle	vægte	højere	end	den	nationale.	Lissabontraktaten	opstod	således	i	spændingsfeltet	

mellem	forsøget	på	at	fremtidssikre	kapitalistiske	såvel	som	nationalistiske	interesser.	Traktaten	vide-

reførte	derfor	kompetenceniveauerne	som	beskrevet	i	Forfatningstraktaten	med	samme	formål	om	at	

sikre	Unionen	mod	intern	uenighed.	EU	konstruerede	med	Lissabontraktaten	tilsvarende	Forfatnings-

traktaten	ikke	en	direkte	opdeling	af,	hvornår	mellem-	og	overstatsligt	samarbejde	er	tilladt	og	forbudt.	

De	tre	kategorier	fungerer	derimod	stadig	som	intervaller	med	øje	for	at	sikre	de	vitale	nationale	inte-

resser	bedst	muligt	således,	at	en	uønsket	uenighed	ikke	opstår.	På	denne	måde	opstår	igen	et	parallel	

til	Foucaults	sikkerhedsdispositiv.		
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Lissabontraktaten	har	ligesom	Maastrichttraktaten	til	formål	at	samle	EU	som	én	styrende	aktør	med	et	

dertilhørende	samlet	styringsrationale	for	at	gøre	EU	mere	handlingsdygtig	med	øje	for	bedre	at	kunne	

træffe	fælles	beslutninger.	Efter	flere	år	med	interne	kriser	konstruerer	EU	sig	som	en	samlet	Union	med	

flere	overstatslige	beføjelser	end	under	The	Empty	Chair	Crisis	og	krisen	om	Forfatningstraktaten.	EU	

har	således	vokset	sig	større	både	i	bredden	og	dybden.	De	følgende	år	møder	EU	imidlertid	ydre	trusler	

i	særdeleshed	i	form	af	den	globale	finanskrise	samt	flygtninge-	og	migrationskrisen,	og	det	bliver	derfor	

interessant	at	belyse,	hvordan	EU	konstruerer	sit	styringsrationale,	når	en	ekstern	krise	er	på	spil	frem	

for	en	intern.	

	

3.3	Den	globale	finanskrise	som	den	store	trussel	udefra	
Den	globale	 finanskrise,	der	brød	ud	 i	2008	med	udspring	 i	den	amerikanske	bolig-	og	 finanssektor,	

ramte	EU	gennem	flere	stadier.	Først	udbrød	den	generelle	økonomiske	og	finansielle	krise,	der	ramte	

samtlige	vestlige	lande.	Den	medførte,	at	flere	kreditmarkeder	frøs	til	i	og	med,	at	udlånerne	blev	bety-

deligt	mere	påpasselige	med	at	låne	penge	ud	(Kelstrup	et	al.,	2012:	305).	Adskillige	stater	inden	og	

uden	for	EU	vedtog	bankpakker	for	at	forhindre	en	eskalering	af	krisen,	men	disse	pakker	betød	flere	

udgifter	for	stater,	der	i	nogle	tilfælde	i	forvejen	havde	underskud	på	statsbudgettet,	hvorfor	der	opstod	

en	statsgældskrise	 for	 flere	 lande.	Dette	betød	et	nyt	stadie	af	krisen	 for	EU,	da	 flere	medlemslande	

overskred	 ØMU’ens	 konvergenskrav18	 angående	 underskud	 på	 statsbudgetter	 og	 gældsstiftelse.	 EU	

måtte	derfor	handle	på	krisen,	der	ellers	kunne	synes	begrænset	til	enkelte	medlemslande	(Kelstrup	et	

al.,	2012:	306).	Krisen	ramte	imidlertid	medlemslandene	forskelligt,	men	i	særdeleshed	Portugal,	Irland,	

Italien,	Grækenland	og	Spanien	blev	hårdt	ramt.	Med	finanskrisen	fulgte	dermed	flere	udfordringer	for	

EU.	Det	var	i	særdeleshed	statsgældskriserne,	der	voldte	EU	problemer,	da	Unionen	ikke	var	forberedt	

på	at	yde	en	sådan	form	for	økonomisk	bistand	til	medlemslandene,	hvilket	direkte	kommer	til	udtryk	i	

Maastrichttraktaten,	der	netop	foreskriver,	at	EU	ikke	må	hæfte	for	medlemmernes	gæld	(Kelstrup	et	

al.,	 2012:	314-315).	Trods	dette	 fremlagde	EU	en	 række	 teknologier	med	 tilhørende	 teknikker	 som	

værktøjer	til	at	håndtere	krisen.	For	det	første	vedtog	EU	den	midlertidige	Europæiske	Finansielle	Stabi-

litetsfacilitet	(EFSF)	i	2010,	der	havde	til	formål	at	yde	økonomisk	støtte	til	medlemmerne	af	eurozonen.	

EFSF	blev	i	2011	transformeret	til	den	permanente	Europæiske	Stabilitetsmekanisme	(ESM)	(Kelstrup	

et	al.,	2012:	316),	som	blandt	andet	undersøges	nærmere	i	denne	analyse.	Det	er	væsentligt	at	under-

strege,	at	EU	med	den	midlertidige	EFSF	og	den	permanente	ESM	fremsætter	konkrete	styringsstrategi-

																																																													
18	Den	Økonomiske	og	Monetære	Union	(ØMU)	er	et	samarbejde	om	økonomisk	politik,	fælles	valuta	(euroen)	og	
den	Europæiske	Centralbank	i	EU.	Konvergenskravene	er	de	økonomiske	krav,	et	medlemsland	skal	opfylde	for	at	
deltage	i	tredje	fase	af	ØMU’en	og	dermed	indføre	euroen.	
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er	til,	hvordan	de	samlet	skal	håndtere	den	aktuelle	krise	og	eventuelle	fremtidige	kriser,	hvorfor	det	er	

muligt	at	anskue	EU’s	styringsrationale	ud	fra	strategierne.	

	 	

3.3.1	Den	Europæiske	Stabilitetsmekanisme	

ESM	byggede	videre	på	EFSF,	men	med	deltagelse	fra	den	internationale	valutafond.	ESM	har	en	udlåns-

kapacitet	på	500	milliarder	euro,	og	samtlige	medlemslande	fra	euroområdet	kan	ansøge	om	økonomisk	

støtte	fra	mekanismen.	Støtten	tildeles	på	baggrund	af	en	bæredygtighedsanalyse	af	den	pågældendes	

statsgæld	og	med	et	særligt	hensyn	til	det	samlede	euroområdes	økonomiske	stabilitet	(Kelstrup	et	al.,	

2012:	316).	EU	implementerer	således	ESM	som	en	overordnet	teknologi	i	forsøget	på	at	håndtere	fi-

nanskrisen.	Ved	gennemlæsning	af	teknologien	kommer	et	overordnet	styringsrationale	om	sikkerhed	

til	udtryk,	hvor	teknologien	som	det	første	beskriver	en	tilføjelse	til	den	gældende	traktat	om	den	Euro-

pæiske	Union,	hvor	ESM	skal	skrives	ind:	

		

"The	Member	States	whose	currency	is	the	euro	may	establish	a	stability	mechanism	to	

be	activated	if	indispensable	to	safeguard	the	stability	of	the	euro	area	as	a	whole.	The	

granting	of	any	required	financial	assistance	under	the	mechanism	will	be	made	sub-

ject	to	strict	conditionality."		(Europa-Kommissionen,	2012a:	3)	

		

Det	overordnede	formål	med	teknologien	er	at	sikre	stabilitet	i	euroområdet,	hvorfor	den	kan	iagttages	

som	en	sikkerhedsforanstaltning	mod	økonomisk	ustabilitet	for	hele	Unionen.	Teknologien	må	imidler-

tid	bygge	på	en	opdeling	mellem	ønsket	og	uønsket	med	hensyn	til	medlemslandenes	økonomi,	førend	

denne	sikkerhedsforanstaltning	kan	konstrueres.	I	denne	forbindelse	må	det	ønskede	være	økonomisk	

stabilitet	og	det	uønskede	ustabilitet.	Økonomiske	udsving	kan	imidlertid	aldrig	forhindres,	da	økono-

mien	har	en	iboende	fare,	jf.	afsnit	2.3.1.	Den	ustabile	økonomi	kan	således	ikke	undgås,	men	EU	kan	

oprette	sikkerhedsforanstaltninger	som	eksempelvis	ESM	for	derigennem	at	sikre,	at	økonomiske	ud-

sving	 ikke	 får	katastrofale	konsekvenser	som	set	ved	statsgældskriserne	under	 finanskrisen.	Økono-

misk	støtte	tildeles	derfor	de	medlemslande,	hvis	økonomier	vurderes	som	ustabile,	og	tager	derfor	af-

sæt	i	en	vurdering	af	medlemslandenes	økonomiske	bæredygtighed	med	særligt	hensyn	til	euroområ-

dets	overordnede	stabilitet.	EU	opstiller	dermed	intervaller	for	acceptable	niveauer	af	medlemslande-

nes	betalingsunderskud.		

Dette	forsøg	på	at	sikre	Unionens	økonomiske	stabilitet	kan	anskues	parallelt	med	Foucaults	sik-

kerhedsdispositiv.	Foucault	beskriver	netop,	at	det	uønskede	som	eksempelvis	prissving	ikke	kan	und-

gås.	I	stedet	kan	der	kan	opstilles	rammer	for,	hvor	meget	priserne	bør	svinge	for	dermed	at	konstruere	

en	sikkerhedsforanstaltning	til	at	begrænse	de	uønskede	prissving.	På	samme	vis	kan	EU	ikke	undgå	

økonomisk	ustabilitet	i	medlemslandene,	men	forsøge	at	begrænse	denne	således,	at	det	ikke	munder	
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ud	i	endnu	en	finanskrise.	Styringsrationalet	om	sikkerhed	kommer	ligeledes	til	udtryk	i	følgende,	hvor	

EU	beskriver	formålet	med	etableringen	af	ESM:		

		

“The	purpose	of	the	ESM	shall	be	to	mobilise	funding	and	provide	stability	support	un-

der	strict	conditionality,	appropriate	to	the	financial	assistance	instrument	chosen,	to	

the	benefit	of	ESM	Members	which	are	experiencing,	or	are	threatened	by,	severe	fi-

nancing	problems,	if	indispensable	to	safeguard	the	financial	stability	of	the	euro	area	

as	a	whole	and	of	its	Member	States.”	(Europa-Kommissionen,	2012a:	10)	

	

Det	styringsrationale,	der	kommer	til	udtryk	i	ovenstående,	kan	ligeledes	iagttages	i	forlængelse	af	Fou-

caults	disciplindispositiv	med	blik	for,	at	der	kan	gives	økonomisk	støtte	med	udgangspunkt	i	strikse	

betingelser	til	ansøgeren.	Betingelserne	er	dannet	på	baggrund	af	en	opdeling	mellem	ønsket	og	uøn-

sket,	altså	mellem	økonomisk	stabilitet	og	ustabilitet.	Ved	at	opstille	betingelser	forsøger	EU	at	regulere	

medlemslandenes	økonomi	for	at	undgå,	at	den	i	fremtiden	bliver	ustabil.	Ligeledes	beskriver	Foucault,	

at	den	kriminelle	skal	afrettes	gennem	blandt	andet	overvågning,	standardisering	og	sammenligning	for	

herigennem	at	undgå	fremtidig	kriminalitet.	Medlemslandene	skal	tilsvarende	den	kriminelle	overvåges	

og	disciplineres	for	derved	at	forhindre	den	uønskede	situation	i	at	opstå.	Denne	overvågning	er	mulig	

for	EU	både	før	og	efter,	støtten	er	tildelt.	Før	et	land	kan	ansøge	om	støtte,	skal	det	kunne	påvise	en	

ustabil	økonomi	til	fare	for	hele	euroområdet,	hvorfor	EU	i	forbindelse	med	ESM	kan	overvåge	landets	

økonomi.	Samtidig	giver	et	medlemsland	EU	mulighed	for	løbende	at	overvåge	økonomien	efter,	støtten	

er	tildelt:	

		

“After	the	ESM	Member	has	drawn	funds	for	the	first	time	(via	a	loan	or	a	primary	

market	purchase),	the	Board	of	Directors	shall	decide	by	mutual	agreements	on	a	pro-

posal	from	the	Managing	Director	and	based	on	an	assessment	conducted	by	the	Euro-

pean	Commission,	in	liaison	with	the	ECB,	whether	the	credit	line	continues	to	be	ade-

quate	or	whether	another	form	of	financial	assistance	is	needed.”		

(Europa-Kommissionen,	2012a:	31)	

		

EU	opretter	ESM	som	styringsteknologi	til	at	håndtere	finanskrisen.	EU	konstruerer	således	et	overord-

net	styringsrationale	baseret	på	sikkerhed,	hvor	det	grundlæggende	formål	er	at	sikre	et	økonomisk	

stabilt	euroområde.	Samtidig	konstruerer	EU	et	styringsrationale	baseret	på	disciplin,	hvilket	bliver	mu-

lighedsbetingelsen	 for	 rationalet	 om	sikkerhed,	 idet	det	hviler	på	de	disciplinerende	 teknikker	med	

hjemmel	i	loven.	
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3.3.2	Finanspagten	

ESM	stod	imidlertid	ikke	alene	som	styringsværktøj	for	EU	i	forsøget	på	at	styrke	det	finanspolitiske	

samarbejde	i	Unionen	og	herigennem	håndteringen	finanskrisen.	Den	blev	efterfulgt	af	Finanspagten	i	

2012,	som	først	var	tænkt	som	en	udvidelse	af	EU-traktaten,	men	på	grund	af	modstand	fra	i	særdeles-

hed	Storbritannien	blev	pagten	en	mellemstatslig	aftale	indgået	mellem	alle	medlemslande	med	undta-

gelse	af	Storbritannien	og	Tjekkiet.	Finanspagten	bygger	videre	på	de	samme	regler	fra	Stabilitets-	og	

Vækstpagten	fra	199719	(Folketingets	EU-Oplysning,	2018a),	men	med	en	stramning	af	de	tidligere	fi-

nanspolitiske	regler	om	strukturel	balance	i	de	statslige	budgetter	samt	en	yderligere	automatisk	kor-

rektionsmekanisme,	der	træder	i	kraft,	hvis	medlemslandene	afviger	fra	det	vedtagne.	Implementerin-

gen	af	pagten	og	korrektionsmekanismerne	skal	sikres	gennem	national	lovgivning	i	medlemslandene	

(Kelstrup	et	al,	2012:	317).	Trods	Storbritannien	og	Tjekkiet	ikke	indgår	i	samarbejdet,	iagttages	finans-

pagten	som	en	grundlæggende	strategi	for,	hvordan	EU	håndterede	finanskrisen.		

		

Med	finanspagten	indgår	medlemslandene	i	et	finanspolitisk	samarbejde,	der	skal	sikre	den	økonomiske	

stabilitet	i	EU	tilsvarende	ESM.	Finanspagten	er	derfor	en	styringsteknologi,	EU	konstruerer	med	det	

formål	at	styrke	Unionens	økonomiske	stabilitet:	

		

”På	grundlag	af	samordning	af	de	økonomiske	politikker	som	defineret	i	traktaten	om	

Den	Europæiske	Unions	funktionsmåde	forpligter	de	kontraherende	parter	sig	til	sam-

men	at	arbejde	hen	imod	en	økonomisk	politik,	der	fremmer	den	økonomiske	og	mone-

tære	unions	rette	virkemåde	og	økonomisk	vækst	gennem	øget	konvergens	og	konkur-

renceevne.	Med	henblik	herpå	foretager	de	kontraherende	parter	de	nødvendige	hand-

linger	og	træffer	de	nødvendige	foranstaltninger	på	samtlige	områder,	der	er	afgø-

rende	for	euroområdets	rette	virkemåde,	for	at	fremme	konkurrenceevnen,	øge	be-

skæftigelsen,	bidrage	yderligere	til	de	offentlige	finansers	holdbarhed	og	øge	den	fi-

nansielle	stabilitet.”	(Europa-Kommissionen,	2012b:	17)	

		

Det	kommer	her	til	udtryk,	at	EU	med	pagten	ønsker	at	styrke	Unionens	samlede	konkurrenceevne,	be-

skæftigelse	og	den	generelle	økonomiske	stabilitet	i	Unionen.	EU	konstruerer	i	dette	tilfælde	sig	selv	

som	en	institution,	der	kan	samle	medlemslandene	og	gennem	samarbejdet	skabe	en	stærkere	økono-

misk	Union.	Finanspagten	konstrueres	således	som	en	styringsteknologi,	der	skal	skabe	balance	i	med-

lemslandenes	økonomier	og	på	den	måde	øge	den	generelle	konkurrenceevne	og	beskæftigelse.	Dette	

																																																													
19	Stabilitets-	og	vækstpagten	har	til	formål	at	sikre,	at	udviklingen	i	et	medlemslands	offentlige	budgetunderskud	
og	gæld	ikke	får	en	negativ	effekt	på	de	øvrige	medlemslande.	
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ved	hjælp	af	indførelsen	af	flere	finanspolitiske	regler,	der	netop	betegnes	som	strukturel	balance	grun-

det	en	korrektionsmekanisme,	der	træder	i	kraft,	hvis	medlemslandene	afviger	fra	de	vedtagne	regler.	

Styringsrationalet	kan	derfor	anskues	i	forlængelse	af	sikkerhedsdispositivet	med	blik	for	Foucaults	for-

ståelse	af	sikkerhed	som	en	intervalbaseret	styring	af	økonomiens	iboende	fare.	Finanspagten	bliver	

dermed	et	forsøg	på	at	skabe	økonomisk	konvergens	ved	netop	at	opstille	et	spænd	inden	for	hvilket,	

økonomien	skal	balancere.	Det	vil	sige,	at	der	skal	være	samordning	mellem	medlemslandenes	økono-

mier	således,	at	enkelte	medlemmer	ikke	bevæger	sig	udover	det	spænd,	som	kan	øge	krisen	eller	skabe	

en	krise	for	alle	medlemslande	tilsvarende	finanskrisen.	I	det	overordnede	formål	med	Finanspagten	

kan	sikkerhedsdispositivet	således	iagttages	at	gøre	sig	gældende	i	EU’s	konstruktion	af	sit	styringsra-

tionale,	da	formålet	netop	er	at	forsøge	at	skabe	økonomisk	balance:	

		

”Med	denne	traktat	aftaler	de	kontraherende	parter	som	medlemsstater	i	Den	Europæ-

iske	Union	at	styrke	den	økonomiske	søjle	i	Den	Økonomiske	og	Monetære	Union	ved	at	

vedtage	et	regelsæt,	der	skal	fremme	budgetdisciplin	gennem	en	finanspolitisk	aftale,	

at	styrke	samordningen	af	deres	økonomiske	politikker	og	at	forbedre	styringen	i	euro-

området,	for	derved	at	støtte	opnåelsen	af	Den	Europæiske	Unions	mål	om	bæredygtig	

vækst,	beskæftigelse,	konkurrenceevne	og	social	samhørighed.”		

(Europa-Kommissionen,	2012b:	8)	

		

I	ovenstående	konstruerer	EU	igen	sig	selv	som	en	organisation,	der	samler	medlemslandene	og	heri-

gennem	sikrer	et	mere	økonomisk	stabilt	euroområde.	Samtidig	konstruerer	EU	et	rationale	om,	at	det	

blandt	andet	er	gennem	budgetdisciplin	i	euroområdet,	at	den	overordnede	målsætning	kan	opnås,	og	

dermed	sikre	en	mere	stabil	og	bæredygtig	økonomi.	EU	udtrykker	dermed	et	ønske	om	at	forbedre	

styringen	gennem	disciplin,	hvormed	der	opstår	en	parallel	til	Foucaults	disciplindispositiv.	Dette	kom-

mer	ligeledes	til	udtryk	i	følgende:	

		

”Rådet	for	Den	Europæiske	Union	og	Europa-Kommissionen	overvåger	gennemførelsen	

af	det	budgetmæssige	og	økonomiske	partnerskabsprogram	og	med	de	årlige	budget-

planer	i	overensstemmelse	med	det.”	(Europa-Kommissionen,	2012b:	15)	

		

Der	opstår	her	den	tredje	enhed,	tilskrevet	af	Foucault	med	disciplindispositivet,	som	den	skyldige	eller	

fremtidig	skyldige.	Medlemslandene	bliver	således	denne	mulige	skyldige,	der	skal	reguleres	for	heri-

gennem	at	undgå,	at	landene	bliver	så	økonomisk	ustabile,	at	Unionen	møder	de	økonomiske	udfordrin-

ger	som	set	i	2008.	Rådet	og	Kommissionen	skal	derfor	overvåge	de	lande,	der	er	med	i	samarbejdet	om	

Finanspagten.	Overvågningen	kan	anskues	som	et	disciplinerende	tiltag,	der	får	en	normaliserende	og	
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foreskrivende	funktion	på	sin	omverden	og	i	forhold	til	eventuelle	problemer.	Med	disciplin	søger	EU	

således	 at	 afrette	 og	 derigennem	 forbedre	medlemslandenes	 økonomier,	 hvilket	 her	 opnås	 gennem	

overvågning	såvel	som	standarder	og	sammenligning,	teknikker	som	skal	’styrke	samordningen	af	(…)	

økonomiske	politikker’	(Europa-Kommissionen,	2012b:	8).	Standardisering	og	sammenligning	skal	der-

med	skabe	mere	social	samhørighed	og	derigennem	bidrage	til	’økonomisk	vækst	gennem	øget	konver-

gens	og	konkurrenceevne’	(Europa-Kommissionen,	2012b:	17).	EU	konstruerer	dermed	et	styringsrati-

onale	om,	at	gennem	disciplinerende	teknikker	er	det	muligt	at	undgå	mere	og	fremtidig	økonomisk	

ustabilitet:	

		

“(...)	hvis	der	konstateres	væsentlige	afvigelser	fra	den	mellemfristede	målsætning	eller	

tilpasningsstien	i	retning	af	denne	målsætning,	skal	en	korrektionsmekanisme	automa-

tisk	sættes	i	gang.	Mekanismen	skal	bl.a.	medføre	en	forpligtelse	for	den	pågældende	

kontraherende	part	til	at	gennemføre	foranstaltninger	til	at	korrigere	afvigelserne	i	

løbet	af	en	nærmere	fastsat	periode.”	(Europa-Kommissionen,	2012b:	12)	

		

Med	ovenstående	følger	en	beskrivelse	af	hvilke	krav,	der	sættes	til	de	medlemslande,	som	indgår	i	Fi-

nanspagten,	 og	 i	 særdeleshed	 til	 deres	 økonomier	 samt	målsætninger	 om	 økonomisk	 vækst	 i	 disse	

lande.	Det	kommer	herefter	til	udtryk,	hvordan	der	sættes	ind,	hvis	et	medlemsland	ikke	overholder	

disse	budgetter	og	målsætninger.	Alene	ved	at	fremsætte	krav	til	medlemslandenes	statsbudgetter	og	

målsætninger	herfor,	konstruerer	EU	et	styringsrationale,	der	kan	anskues	med	afsæt	i	Foucaults	tanker	

om	disciplin.	Kravene	må	understøttes	af	en	lovmæssig	opdeling	mellem	det	tilladte	og	forbudte	stats-

budget	ud	fra	hvilket,	det	er	muligt	at	styre	eller	regulere	medlemslandet.	Samtidig	fremsætter	Finans-

pagten	 yderligere	 regulering	 i	 form	 af	 en	 disciplinerende	 korrektionsmekanisme	 i	 forbindelse	med	

overtrædelse	af	kravene	til	statsbudgetterne.	Denne	træder	i	kraft,	hvis	et	medlemsland	overskrider	

kravene,	for	at	sikre,	at	medlemslandet	igen	opnår	det	ønskede	statsbudget	og	dermed,	at	det	uønskede	

ikke	opstår	igen.	Korrektionsmekanismen	kan	således	tilskrives	en	disciplinerende	funktion.		

Der	stilles	efterfølgende	krav	til,	at	medlemslandene	skal	implementere	bestemmelserne	i	Finans-

pagten	i	national	lovgivning	inden	for	det	første	år	efter,	Finanspagten	er	vedtaget	(Europa-Kommissi-

onen,	2012b:	12).	Hvis	dette	ikke	overholdes,	kan	sagen	indgives	til	EU-Domstolen:		

	

”Finder	en	kontraherende	part	på	grundlag	af	sin	egen	eller	Europa-Kommissionens	

vurdering,	at	en	anden	kontraherende	part	ikke	har	truffet	de	nødvendige	foranstalt-

ninger	til	at	efterkomme	Domstolens	dom,	jf.	stk.	1,	kan	den	indbringe	sagen	for	Dom-

stolen	og	nedlægge	påstand	om,	at	der	pålægges	økonomiske	sanktioner	(...).	Hvis	



EU	–	et	ustyrligt	styringsprojekt?																																Kapitel	3:	En	genealogisk	analyse	af	Unionens	styringsrationale	

	

Side	61	af	98	

Domstolen	finder,	at	den	pågældende	kontraherende	part	ikke	har	efterkommet	dens	

dom,	kan	den	pålægge	den	at	betale	et	fast	beløb	eller	en	tvangsbøde	(…)”		

(Europa-Kommissionen,	2012b:	16)	

		

Domstolen	kan	herefter	pålægge	medlemslandene	sanktioner,	hvis	de	ikke	implementerer	Finanspag-

ten.	Der	opstår	i	denne	forbindelse	en	parallel	til	lovdispositivet,	hvor	Foucault	beskriver,	at	netop	ud	

fra	en	opdeling	mellem	tilladt	og	forbudt	opstilles	loven	med	tilhørende	straffe	og	sanktioner	(Foucault,	

2008:	11).	Det	er	gennem	denne	opdeling,	EU	opstiller	loven	om	implementering	af	Finanspagten.	Hvis	

denne	brydes,	altså	hvis	et	medlemsland	ikke	implementerer	den	eller	ikke	implementerer	den	korrekt,	

kan	Domstolen	pålægge	bøder	som	straf.	EU	konstruerer	dermed	et	styringsrationale	om,	at	hvis	med-

lemslandene	ikke	implementerer	den	fælles	aftale	i	national	lovgivning,	da	straffes	de.		

Styringsrationalet	konstrueres	således	i	spændingsfeltet	mellem	Foucaults	tre	dispositiver.	Det	

overordnede	formål	med	Finanspagten	er	at	skabe	en	disciplinerende	sikkerhedsforanstaltning,	men	

hvis	denne	ikke	overholdes,	bliver	loven	det	endelige	rationale,	der	sanktionerer	medlemslandene.		

	

Det	kan	overordnet	iagttages,	at	EU	fremsætter	to	særlige	styringsteknologier	som	værktøjer	til	at	hånd-

tere	finanskrisen;	den	Europæiske	Stabilitetsmekanisme	og	Finanspagten.	Igennem	disse	styringstek-

nologier	har	EU	konstrueret	et	styringsrationale,	der	på	overfladen	tager	afsæt	i	sikkerhed.	Begge	tek-

nologier	oprettes	for	at	sikre	en	stabil	og	bæredygtig	økonomi	i	EU,	hvorfor	de	opstår	som	sikkerheds-

foranstaltninger,	der	skal	sikre	Unionen	mod	en	ny	fremtidig	finanskrise.	Ved	at	gå	mere	i	dybden	med	

teknologierne	træder	disciplin	imidlertid	frem	og	endda	i	lige	så	høj	grad	som	sikkerhed.	Det	er	med	

afsæt	i	disciplin,	EU	konstruerer	et	styringsrationale	om,	hvordan	dette	overordnede	sikkerhedsformål	

opnås	og	dermed,	hvordan	medlemslandene	skal	styres.	Dette	sker	gennem	disciplinens	overvågende,	

standardiserede,	sammenlignende	og	dermed	regulerende	teknikker.	EU	konstruerer	ligeledes	sit	sty-

ringsrationale	ud	fra	loven	i	forbindelse	med,	hvordan	overtrædelse	af	de	to	teknologier	sanktioneres.	

	

3.3.3	Det	græske	problem	

Af	de	statsgældskriser,	der	fulgte	som	konsekvens	af	finanskrisen	i	2008,	har	særligt	Grækenlands	bragt	

megen	omtale	og	diskussion	blandt	de	øvrige	medlemslande,	da	landet	har	modtaget	flere	økonomiske	

hjælpepakker	fra	EU.	Grækenland	udgør	yderligere	et	særligt	tilfælde,	da	flere	problematiske	samfunds-

forhold	gjorde	sig	gældende.	For	det	første	indgik	Grækenland	i	eurosamarbejdet	med	 ‘en	sådan	for-

skønnelse	af	regnskabstal,	at	det	må	anses	for	at	være	kreativ	bogføring’	(Kelstrup	et	al.,	2012:	313).	For	

det	andet	bliver	de	tidligere	græske	regeringer	betragtet	som	havende	været	‘meget	letsindige	med	op-

tagelsen	af	store	lån’	(Kelstrup	et	al.,	2012:	313).	Slutteligt	er	der	efterfølgende	sat	spørgsmålstegn	ved	

Grækenlands	offentlige	sektors	funktionsdygtighed	med	hensyn	til	blandt	andet	skatteopkrævningssy-
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stemet	og	udbredt	korruption	(Kelstrup	et	al.,	2012:	314).	Yannis	Stavrakakis	beskriver,	hvorledes	Græ-

kenland	er	blevet	italesat	af	EU	som	Europas	“syge	mand”,	hvis	sygdom	frygtes	at	spredes	til	de	reste-

rende	medlemslande	(Stavrakakis,	2013:	46).	Med	øje	herfor	mener	Stavrakakis,	at	EU	har	konstrueret	

Grækenland	som	værende	et	uproduktivt	medlemsland	med	tendens	til	overforbrug	og	generelt	en	ad-

færd,	der	står	i	stærk	kontrast	til	de	fornuftige,	ordentlige	og	sunde	europæiske	værdier	(Stavrakakis,	

2013:	46).	På	trods	af	at	EU	har	iagttaget	Grækenland	som	“den	slemme	dreng	i	klassen”,	nåede	EU	til	

enighed	om	at	hjælpe	Grækenland	af	 flere	omgange.	EU	tilbød	 i	alt	tre	økonomiske	hjælpepakker	 til	

Grækenland	i	perioden	fra	2010	til	2018	med	krav	om,	at	landet	indførte	en	række	reformer	(Politiken,	

2018).	Eksempelvis	opstillede	Eurogruppen20	12	krav	i	forbindelse	med	den	anden	hjælpepakke,	her-

iblandt	kravet	om	en	strømlining	af	momssystemet,	udvidelse	af	skattegrundlaget,	fuld	implementering	

af	automatiske	budgetnedskæringer	og	efterlevelse	af	EU-regelsæt	om	genopretning	og	afvikling	af	ban-

ker	(Bruun,	2018).	Med	hjælpepakkerne	følger	dermed	en	disciplinering	af	Grækenlands	økonomi	såle-

des,	den	bliver	stabil	og	ikke	længere	er	til	fare	for	den	samlede	økonomiske	stabilitet	i	EU.	Med	hjælpe-

pakkerne	får	EU	derfor	mulighed	for	at	indirekte	at	påvirke	national	lovgivning	i	Grækenland	med	for-

målet	at	sikre	de	fælles	kapitalistiske	interesser.		

Foruden	Grækenland	oplevede	også	andre	sydeuropæiske	 lande	som	eksempelvis	Portugal	og	

Spanien	store	økonomiske	vanskeligheder.	Trods	EU	 formåede	at	samle	medlemslandene	 i	en	 fælles	

strategi	om	at	hjælpe	Grækenland	og	andre	lande	gennem	blandt	andet	etableringen	af	ESM	og	Finans-

pagten,	opstod	en	begyndende	opdeling	mellem	de	stærke	og	svage	økonomier	 i	Unionen,	som	hen-

holdsvis	Nordeuropa	over	for	Sydeuropa.	Nordeuropæerne	var	utilfredse	med	sydeuropæernes	“uan-

svarlige	økonomi”,	og	modsat	var	sydeuropæerne	skeptiske	over	for	nordeuropæernes	indgriben	i	de-

res	indre	anliggender	(Magasinet	Europa,	2013;	Poulsen,	2017).	Trods	EU	formåede	at	styre	medlems-

landene	under	finanskrisen	som	én	styrende	aktør	og	derigennem	konstruere	et	samlet	styringsratio-

nale,	opstod	således	en	begyndende	intern	splittelse.	

	

3.4	Massive	flygtningestrømme	skaber	interne	spændinger	i	Unionen	
EU	havde	knapt	overstået	udfordringerne	med	finanskrisen,	før	en	ny	krise	fulgte	i	2015;	flygtninge-	og	

migrationskrisen.	I	mellemtiden	var	også	Kroatien	blevet	medlem	af	EU	i	2013,	og	Unionen	bestod	her-

efter	af	28	medlemslande.	Ifølge	EU’s	grænse-	og	kystagentur	Frontex	toppede	de	massive	flygtninge-

strømme	 i	oktober	2015,	hvor	omkring	450.000	 illegale	migranter	krydsede	EU’s	ydre	grænser,	og	 i	

løbet	af	2015	nåede	antallet	op	på	mere	end	en	million.	Til	sammenligning	krydsede	gennemsnitligt	

																																																													
20	Eurogruppen	er	et	uformelt	organ	bestående	af	økonomi-	og	finansministrene	fra	landene	i	euroområdet,	Kom-
missæren	for	økonomiske	og	finansielle	anliggender	og	Den	Europæiske	Centralbanks	formand.	Gruppens	formål	
er	at	drøfte	spørgsmål	angående	medlemslandenes	fælles	ansvar	i	forbindelse	med	euroen	for	at	sikre	tæt	sam-
ordning	af	de	økonomiske	politikker	i	eurolandene.	
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9.000	migranter	illegalt	EU’s	ydre	grænser	per	måned	i	perioden	fra	januar	2009	til	 januar	2014.	De	

høje	tal	skyldes	til	dels	de	massive	flygtningestrømme	fra	borgerkrigen	i	Syrien	samt	den	politiske	usta-

bile	situation	i	Afghanistan	og	Irak	(Kelstrup	et	al,	2017:	76).	Disse	flygtninge	krydsede	Middelhavet	fra	

Afrika	for	herigennem	at	nå	EU’s	ydre	grænser.	Dette	skabte	stor	mediebevågenhed,	da	de	krydsede	

Middelhavet	i	gamle	og	overfyldte	både,	hvor	flere	kæntrede,	og	flere	tusinde	flygtninge	døde	undervejs.		

De	massive	flygtningestrømme	udfordrede	EU’s	tidligere	migrations-	og	asylaftaler	såsom	Dubl-

inforordningen	og	Schengenaftalen.	Dublinforordningen	 fra	2003	er	en	aftale	om	proceduren	vedrø-

rende	asylansøgninger	i	EU’s	medlemslande,	hvor	det	første	land	en	person	registreres	i,	eller	en	asyl-

ansøgning	 indgives	 til,	 har	 ansvaret	 for	 den	 følgende	 ansøgningsproces	 (Rådet	 for	 Den	 Europæiske	

Union,	2003:	1).	Denne	betød,	at	de	lande,	der	udgør	EU’s	ydre	grænser,	blev	sat	under	stort	pres	i	for-

bindelse	med	de	massive	flygtningestrømme.	Her	i	særdeleshed	Italien	og	Grækenland	der	i	forvejen	

var	 svækkede	af	 efterveerne	 fra	 finanskrisen.	Grænselandene	 registrerede	kun	en	brøkdel	 af	 de	an-

komne	og	lod	flere	flygtninge	rejse	videre	nordpå	gennem	Europa.	Dublinforordningen	brød	derfor	sam-

men	(Kelstrup	et	al,	2017:	76).	Italien	og	Grækenland	stod	i	endnu	en	stor	krise,	hvorfor	EU	efter	ned-

bruddet	af	Dublinforordningen	måtte	finde	en	ny	og	mere	permanent	løsning.	Schengenaftalen	fra	1985	

er	et	samarbejde	om	at	skabe	et	fælles	område	uden	indre	grænser	og	med	fælles	visumregler	(Folke-

tingets	EU-Oplysning,	2018c).	Da	flere	nordeuropæiske	lande,	heriblandt	Danmark,	Sverige	og	Tyskland,	

oprettede	midlertidige	nationale	grænsekontroller	for	at	sikre	sig	mod	de	mange	illegale	flygtninge,	blev	

Schengenaftalen	 midlertidigt	 suspenderet	 (Kelstrup	 et	 al,	 2017:	 76).	 Både	 Dublinforordningen	 og	

Schengenaftalen	viste	sig	således	at	være	utilstrækkelige	i	forbindelse	med	flygtninge-	og	migrations-

krisen,	og	EU	stod	derfor	uden	en	konkret	strategi	for	og	styringsteknologi	til	at	håndtere	krisen.	

	

3.4.1	En	overordnet	dagsorden	for	migration	

Som	reaktion	på	 flygtninge-	og	migrationskrisen	vedtog	Europa-Kommissionen	 i	2015	En	europæisk	

dagsorden	for	migration	(EDFM).	I	denne	fremsatte	Kommissionen	en	konkret	handlingsplan	for,	hvor-

dan	den	aktuelle	flygtninge-	og	migrationskrise	skulle	håndteres.	Kommissionen	forpligtede	sig	samti-

dig	til	at	overholde	denne	handlingsplan.	EDFM	er	en	kombination	af	både	intern	og	ekstern	EU-politik	

og	består	af	kortvarige	såvel	som	langsigtede	målsætninger	for	EU’s	migrationspolitik	(Folketingets	EU-

Oplysning,	2018a).	EDFM	er	første	gang,	EU	officielt	opstillede	løsningsforslag	til	flygtninge-	og	migra-

tionskrisen	og	herigennem	udtrykker	en	strategi	for	hele	Unionen,	hvorfor	et	samlet	styringsrationale	

kan	udledes.	EU	fremstiller	i	EDFM	forslag	til	løsningsstrategier	og	dermed	ikke	konkrete	vedtagne	sty-

ringsteknologier.	Der	kommer	således	kun	et	overordnet	styringsrationale	til	udtryk	i	EDFM.	Som	det	

første	beskriver	EDFM,	at	det	kun	er	EU	som	en	samlet	enhed,	der	kan	løse	problematikken	med	de	

massive	flygtningestrømme:	
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”Der	er	derfor	behov	for	en	række	foranstaltninger	og	en	konsekvent	og	klar	fælles	po-

litik.	Vi	må	genskabe	tilliden	til	vores	evne	til	at	samordne	europæiske	og	nationale	be-

stræbelser	på	at	håndtere	migration,	til	at	opfylde	vore	internationale	og	etiske	for-

pligtelser	og	til	at	arbejde	effektivt	sammen	i	overensstemmelse	med	principperne	om	

solidaritet	og	fælles	ansvar.	Ingen	medlemsstat	kan	håndtere	migration	effektivt	

alene.”	(Europa-Kommissionen,	2015b:	2)	

		

På	vegne	af	EU	fremstiller	Kommissionen	her	en	strategi	om,	hvordan	flygtninge-	og	migrationskrisen	

løses	bedst	i	fællesskab.	EU	fremstår	derfor	som	en	samlet	aktør,	der	kan	fremstille	en	samlet	løsning	

på	problematikken.	Der	kommer	derfor	ikke	en	intern	splittelse	til	udtryk	som	eksempelvis	i	The	Empty	

Chair	Crisis	eller	krisen	om	Forfatningstraktaten.	I	ovenstående	konstrueres	et	styringsrationale	om,	at	

problematikken	om	migration	kun	kan	løses	i	fællesskab	og	ikke	af	medlemslandene	alene.	EU	konstru-

erer	sig	dermed	som	en	løsningsskabende	aktør,	da	det	netop	er	gennem	EU,	medlemslandene	kan	sam-

arbejde	om	en	fælles	løsning.	I	EDFM	er	der	derfor	ikke	tvivl	om	EU’s	evne	til	at	løse	problematikker	

såsom	flygtninge-	og	migrationskrisen	som	en	styrende	aktør	med	et	samlet	styringsrationale.	Der	er	

dog	en	hvis	naturlighed	i,	at	denne	krise	adskiller	sig	 fra	de	 to	 første	kriser	om	The	Empty	Chair	og	

Forfatningstraktaten,	da	der	i	dette	tilfælde	er	tale	om	en	trussel,	der	kommer	udefra,	i	modsætning	til	

en	splittelse	internt	i	Unionen.	Og	hvor	finanskrisen	til	dels	opstod	udefra,	men	blev	til	en	intern	krise	

grundet	statsgældskriserne,	er	flygtninge-	og	migrationskrisen	udelukkende	en	udefrakommende	trus-

sel	mod	Unionen.	

Efterfølgende	beskrives	det	overordnede	formål	med	EDFM,	hvor	der	i	særdeleshed	lægges	vægt	

på	at	sikre	EU	mod	den	aktuelle	flygtninge-	og	migrationskrise	og	fremtidige	kriser	af	samme	art.	De	

massive	flygtningestrømme	fremstilles	som	en	stor	trussel	for	EU’s	medlemslande	og	i	særdeleshed	for	

Grækenland	og	Italien,	og	der	beskrives	derfor	et	behov	for,	at	EU	finder	en	samlet	løsning	på	problemet.	

Flygtninge-	og	migrationskrisen	ér	indtruffet	og	derfor	ikke	en	hændelse,	Unionen	kan	undgå,	men	blot	

forsøge	at	mindske	konsekvenserne	af:	

		

”EU	bør	handle,	før	presset	bliver	uacceptabelt	højt.”		

(Europa-Kommissionen,	2015b:	3)	

		

I	ovenstående	fremstår	det	således,	at	presset	fra	de	massive	flygtningestrømme	ikke	kan	undgås,	men	

blot	mindskes.	I	EDFM	fremstår	det	ligeledes,	at	en	lignende	krise	ikke	kan	undgås	i	fremtiden:	

		

”Det	ville	være	en	illusion	at	tro,	at	dette	er	et	kortsigtet	behov,	som	ikke	vil	opstå	

igen.”	(Europa-Kommissionen,	2015b:	11)	
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	Det	fremgår	hermed,	at	problematikken	med	flygtninge	ikke	vil	stå	alene,	men	sandsynligvis	gentage	

sig	i	fremtiden,	dog	muligvis	ikke	i	samme	grad.	Der	opstår	dermed	en	opdeling	mellem	det	ønskede	og	

uønskede,	i	dette	tilfælde	mellem	legale	og	illegale	migranter.	Det	kommer	dog	til	udtryk,	at	det	uøn-

skede	ikke	kan	undgås,	men	at	der	altid	vil	komme	illegale	migranter	til	EU’s	medlemslande.	Det	er	så-

ledes	ikke	muligt	for	EU	helt	at	undgå	illegale	migranter,	men	blot	at	forsikre	sig	mod,	at	de	der	kommer,	

ikke	udfordrer	Unionen	i	lige	så	høj	grad,	som	set	under	flygtninge-	og	migrationskrisen,	ved	at	opstille	

et	acceptabelt	omfang	heraf.	Her	opstår	der	en	parallel	til	Foucaults	sikkerhedsdispositiv,	hvor	det	uøn-

skede	netop	ikke	kan	undgås,	men	blot	forsikres	mod.	Illegale	migranter	vil	ligesom	sygdomsepidemier	

hos	Foucault	altid	udfordre	et	samfund.	Det	er	derfor	kun	muligt	at	forsikre	sig	mod	disse	ved	eksem-

pelvis	at	opstille	en	asylpolitik,	en	grænsekontrol	eller	vacciner	som	set	hos	Foucault.	EU	konstruerer	

således	et	styringsrationale	om	sikkerhed	med	EDFM,	hvilket	kan	sammenlignes	med	Foucaults	sikker-

hedsdispositiv:	

		

”Denne	hurtige	reaktion	skal	også	tjene	som	model	for	EU’s	reaktion	på	fremtidige	kri-

ser,	uanset	hvilken	af	de	fælles	ydre	grænser,	der	kommer	under	pres	fra	øst	til	vest	og	

fra	nord	til	syd.”	(Europa-Kommissionen,	2015b:	2)	

		

I	ovenstående	kommer	det	ligeledes	til	udtryk,	at	EU	konstruerer	et	styringsrationale	om	sikkerhed	i	og	

med,	at	EDFM	også	fremtidigt	skal	fungere	som	en	sikkerhedsforanstaltning	for	lignende	kriser.	Igen	

konstrueres	flygtninge-	og	migrationskrisen	ikke	som	enkeltstående.	EU	etablerer	således	en	sikker-

hedsforanstaltning	med	udgangspunkt	i	EDFM	for	at	kunne	sikre	sig	bedre	mod	fremtidige	illegale	mi-

granter,	som	uden	tvivl	vil	komme	til	EU	igen.	I	EDFM	opstiller	EU	en	række	forslag	til	styringsværktøjer	

for	flygtninge-	og	migrationskrisen,	heriblandt	en	fordeling	af	de	mange	flygtninge,	der	især	befinder	

sig	i	Grækenland	og	Italien,	hvorfor	disse	medlemslande	i	særdeleshed	er	udfordret	af	krisen.	I	EDFM	

beskrives	det,	at	fem	medlemsstater	i	2014	behandlede	72%	af	det	samlede	antal	asylansøgninger	i	EU,	

hvilket	viser	en	stor	skævhed	i	arbejdsbyrden,	hvorfor	EU	her	vil	reformere	asylpolitikken:	

		

”EU	har	nemlig	brug	for	en	permanent	ordning	til	fordeling	af	ansvaret	for	et	stort	an-

tal	flygtninge	og	asylansøgere	mellem	medlemsstaterne.”		

(Europa-Kommissionen,	2015b:	3)	

		

EU	konstruerer	et	styringsrationale	om	ansvarlighed	ved,	at	alle	medlemslande	skal	 tage	ansvar	 for	

flygtningeproblematikken.	Grækenland	og	Italien	skal	ikke	stå	alene,	hvorfor	de	mange	flygtninge	skal	

fordeles	rimeligt	mellem	alle	medlemslande.	EU	konstruerer	sig	igen	som	en	institution,	der	kan	samle	

medlemslandene	og	herigennem	løse	flygtninge-	og	migrationskrisen.	Det	er	EU,	der	kan	tage	ansvar	
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for,	at	hvert	medlemsland	selv	tager	ansvar	for	og	del	i	flygtningeproblematikken.	Dette	med	antagelsen	

om,	at	medlemslandene	besidder	iboende	selvregulerende	processer	og	mekanismer.	Flygtninge-	og	mi-

grationskrisen	bliver	derfor	en	krise	for	samtlige	medlemslande,	selv	de	der	modtager	meget	få	illegale	

migranter.	Der	er	således	ikke	kun	tale	om	en	krise	for	de	lande,	der	danner	EU’s	ydre	grænser,	som	

netop	Grækenland	og	Italien.	EU	konstruerer	således	en	overordnet	strategi	for	håndteringen	af	flygt-

ninge-	og	migrationskrisen	med	EDFM,	der	med	udgangspunkt	i	Foucault	kan	fremlæses	som	et	sikker-

hedsrationale.	

	

3.4.2	Flygtningemekanismen	med	tilhørende	flygtningekvoter	

EDFM	er	en	overordnet	strategi	uden	konkrete	forslag	til	styringsteknologier.	Den	efterfølges	imidlertid	

af	en	række	konkrete	forslag	til,	hvordan	EDFM	netop	udleves	gennem	styringsteknologier.	Den	9.	sep-

tember	2015	fremstillede	Kommissionen	et	Forslag	til	Rådets	afgørelse	om	midlertidige	foranstaltninger	

til	fordel	for	Italien,	Grækenland	og	Ungarn	på	området	international	beskyttelse.	Siden	EDFM	for	migra-

tion	blev	offentliggjort,	har	Ungarn	også	oplevet	store	flygtningestrømme,	hvorfor	landet	i	dette	forslag	

sættes	på	linje	med	Italien	og	Grækenland.	Forslaget	forsøger	at	løse	problematikken	med	den	skæve	

fordeling	af	flygtninge	og	migranter	mellem	medlemslandene	og	frembringer	et	konkret	forslag	om	en	

flygtningemekanisme.	Denne	skal	omfordele	120.000	flygtninge	på	baggrund	af	beregnede	fordelings-

nøgler,	der	sidenhen	er	omtalt	som	flygtningekvoter.	Forslaget	om	flygtningekvoter	fik	stor	opmærk-

somhed,	og	trods	mange	medlemmer	var	imod,	blev	forslaget	vedtaget	den	22.	september	2015	af	at	

flertal	af	medlemslandenes	indenrigsministre	repræsenteret	i	Rådet	for	den	Europæiske	Union.	Rådet	

vedtog	dog	i	juli	2015	en	aftale	om	fordelingen	af	40.000	flygtninge	og	migranter	fra	Italien,	Grækenland	

og	Ungarn.	Men	i	forslaget	fra	september	2015	udtrykkes	det,	at	krisen	er	eskaleret	yderligere	siden	juli,	

hvorfor	der	er	behov	for	en	ny	aftale	for	at	hjælpe	de	tre	lande:	

	

”Siden	denne	aftale	blev	truffet	i	Rådet,	er	migrationssituationen	i	det	centrale	og	øst-

lige	Middelhavsområde	forværret.	Strømmen	af	migranter	og	flygtninge	er	mere	end	

fordoblet	i	løbet	af	sommermånederne,	hvilket	giver	anledning	til	at	udløse	en	ny	flygt-

ningemekanisme	for	at	lette	presset	på	Italien,	Grækenland	og	Ungarn.”		

(Europa-Kommissionen,	2015a:	2)	

		

Med	en	ny	flygtningemekanisme	henvises	til	forslaget	om	omfordeling	af	yderligere	120.000	flygtninge	

og	migranter	 fra	 Italien,	Grækenland	og	Ungarn	 til	 de	øvrige	medlemslande.	 Flygtningemekanismen	

fremstilles	således	som	en	styringsteknologi	for	EU,	hvorigennem	de	kan	opnå	de	konkrete	målsætnin-

ger	fremsat	i	EDFM.	Det	skal	her	pointeres,	at	styringsteknologien	ikke	har	til	formål	at	styre	de	mange	

flygtninge,	men	derimod	at	styre	hvordan	medlemslandene	skal	håndtere	de	mange	flygtninge	og	deri-
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gennem,	hvordan	EU	samlet	skal	håndtere	flygtninge-	og	migrationskrisen.	Formålet	med	flygtningeme-

kanismen	følger	i	tråd	med	formålet	med	EDFM,	der	bygger	på	et	bagvedliggende	rationale	om	sikker-

hed.	Men	hvor	der	i	EDFM	konstrueres	en	opdeling	mellem	legale	og	illegale	migranter,	tager	forslaget	

om	flygtningemekanismen	udgangspunkt	i	den	skæve	fordeling	af	arbejdsbyrden.	Dette	med	en	opde-

ling	mellem	den	ønskede	og	ikke	ønskede	arbejdsbyrde.	Det	vil	sige,	det	acceptable	antal	flygtninge	et	

land	modtager	over	for	det	uacceptable	antal	flygtninge.	I	forslaget	om	flygtningemekanismen	anskues	

problematikken	om	fordelingen	af	flygtninge	ikke	som	en	enkeltstående	krise,	der	kan	undgås	i	fremti-

den,	men	derimod	at	problematikken	med	en	skæv	fordeling	sandsynligvis	vil	opstå	igen:	

		

”I	forslaget	gøres	der	opmærksom	på	den	mulighed,	(…)	at	vedtage	midlertidige	foran-

staltninger	til	fordel	for	en	medlemsstat,	som	udover	Italien,	Grækenland	eller	Ungarn	

ville	kunne	risikere	at	stå	over	for	en	lignende	nødsituation	i	form	af	en	pludselig	til-

strømning	af	tredjelandsstatsborgere.	Dette	kunne	eventuelt	blive	nødvendigt	i	tilfælde	

af,	at	situationen	i	den	østlige	del	af	Ukraine	forværres	yderligere.”	

	(Europa-Kommissionen,	2015a:	6-7)	

		

Det	kommer	i	ovenstående	til	udtryk,	at	en	pludselig	tilstrømning	af	flygtninge	til	enkelte	medlemslande,	

som	set	ved	flygtninge-	og	migrationskrisen,	er	et	fænomen,	der	sandsynligvis	vil	gentage	sig.	EU	kan	

ikke	undgå,	at	flygtninge	vil	strømme	til	enkelte	lande,	og	der	derfor	bliver	en	skæv	fordeling.	Unionen	

kan	derimod	søge	sikre,	et	acceptabelt	niveau	for	den	skæve	fordeling	ved	netop	at	opstille	en	flygtnin-

gemekanisme.	Ved	at	opstille	 flygtningekvoter	 forsøger	Unionen	at	sikre	en	mere	 ligelig	 fordeling	af	

ansvaret	for	de	mange	flygtninge.	Dette	kan	ikke	udligne	forskellen	helt,	da	der	er	en	naturlighed	i,	at	

det	er	de	medlemslande,	som	danner	EU’s	ydre	grænser,	der	modtager	 flest	 flygtninge.	Det	kommer	

derfor	til	udtryk,	at	den	uønskede	situation	med	en	skæv	ansvarsfordeling	ikke	kan	undgås.	EU	kan	blot	

forsøge	at	begrænse	dens	konsekvenser,	hvilket	er	i	tråd	med	Foucaults	beskrivelse	af	sikkerhedsdis-

positivet.	Ved	at	styre	med	udgangspunkt	i	sikkerhed	mener	Foucault	netop,	at	det	ikke	er	muligt	at	

undgå	den	uønskede	situation,	men	kun	at	forsikre	sig	mod,	at	den	ikke	får	altødelæggende	konsekven-

ser.	En	flygtninge-	og	migrationskrise	med	en	efterfølgende	skæv	fordeling	af	flygtninge	medlemslan-

dene	imellem	skal	således	ikke	anskues	som	et	enkeltstående	tilfælde,	men	som	naturlige	tilstande	der	

vil	gentage	sig.	Dette	er	i	tråd	med	Foucaults	anskuelse	af	sygdomsepidemier	som	fænomener,	der	er	

uundgåelige	og	altid	vil	ramme	samfundet.	I	tråd	med	EDFM	konstruerer	EU	med	flygtningemekanismen	

et	overordnet	styringsrationale	med	udgangspunkt	i	sikkerhed	i	beskrivelsen	af	det	overordnede	formål	

med	mekanismen.		
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Som	beskrevet	indeholder	flygtningemekanismen	et	forslag	til	en	fordelingsnøgle,	også	kaldet	flygtnin-

gekvoter,	hvilket	er	et	helt	konkret	forslag	til,	hvordan	ansvaret	for	de	mange	flygtninge	og	migranter	

fordeles	mellem	medlemslandene.	I	denne	forbindelse	beskrives	de	medlemslande,	der	kan	pålægges	

flygtningekvoterne	som	tilflytningsmedlemsstaterne,	hvilket	dækker	over	alle	medlemslandene	ud	over	

Italien,	Grækenland	og	Ungarn	samt	Danmark,	Storbritannien	og	Irland	grundet	henholdsvis	retsforbe-

holdet	og	tilvalgsordningen21.	Flygtningekvoterne	er	beregnet	på	baggrund	af	tilflytningsmedlemssta-

ternes	BNP,	 indbyggertal,	arbejdsløshedsprocent	og	 tidligere	antal	asylansøgere	og	genbosatte	 flygt-

ninge	(Europa-Kommissionen,	2015a:	1).	En	liste	over	flygtningekvoterne,	som	Kommissionen	forslår,	

og	Rådet	senere	vedtager,	kan	findes	i	bilag	IV.	Efter	Rådets	vedtagelse	er	flygtningekvoterne	bindende	

regler	for	de	pågældende	medlemslande:	

		

”Medlemsstaterne	skal	i	overensstemmelse	med	gældende	EU-ret	fuldt	ud	opfylde	deres	

forpligtelser.”	(Europa-Kommissionen,	2015a:	23)	

	

Flygtningekvoterne	er	dermed	regler	for	de	pågældende	medlemslande,	som	de,	jf.	tidligere	EU-lovgiv-

ning,	er	forpligtet	til	at	opfylde.	EU	pålægger	således	medlemslandene	flygtningekvoterne	og	derigen-

nem	styrer	fordelingen	af	de	mange	flygtninge	og	migranter,	der	i	særdeleshed	udfordrer	Italien,	Græ-

kenland	og	Ungarn.	Som	tidligere	beskrevet	tager	styringsteknologien	om	flygtningemekanismen	ud-

gangspunkt	i	en	opdeling	mellem	en	skæv	og	ligelig	fordeling	af	flygtninge.	Derved	en	opdeling	mellem	

det	ønskede	og	uønskede,	som	også	Foucault	beskriver	i	forbindelse	med	de	tre	dispositivformer;	lov,	

disciplin	og	sikkerhed.	Den	konkrete	pålægning	af	flygtningekvoter	på	medlemslandene	kan	iagttages	i	

forlængelse	med	Foucaults	beskrivelse	af	lovdispositivet.	I	form	af	flygtningekvoter	bunder	loven	i	en	

opdeling	mellem	skæv	og	ligelig	fordeling	af	flygtninge	mellem	medlemslandene.	Den	skæve	fordeling	

af	flygtninge	og	migranter	i	2015,	hvor	Italien,	Grækenland	og	Ungarn	står	med	størstedelen	af	arbejds-

byrden,	 er	den	uønskede	 situation.	Med	udgangspunkt	 i	 beregninger	om	 landenes	økonomi,	 befolk-

ningstal	med	videre	opstilles	derfor	kvoter	for,	hvor	mange	flygtninge	hvert	land	skal	modtage	og	der-

ved	sikre	en	mere	ligelig	fordeling,	hvorfor	den	ønskede	situation	opstilles.	EU	kan	således	undgå	den	

uønskede	situation	om	en	skæv	fordeling	af	flygtninge	ved	at	opstille	flygtningekvoter	og	herigennem	

ved	lov	bestemme	medlemslandenes	andel	i	arbejdsbyrden.		

Flygtningemekanismen	med	tilhørende	flygtningekvoter	kan	imidlertid	også	anskues	som	disci-

plinerende	på	medlemslandene,	da	styringsteknologien	netop	har	til	formål	at	regulere	gennem	loven.	

																																																													
21	Danmark	har	et	retsforbehold	på	området	for	retlige	og	indre	anliggender,	hvilket	blandt	andet	omhandler	sam-
arbejdet	på	udlændingeområdet	og	grænsekontrollen.	Storbritannien	og	Irland	har	derimod	en	tilvalgsordning	på	
retsområdet,	hvorfor	de	fra	sag	til	sag	kan	tage	stilling	til,	om	de	vil	deltage	eller	ej.	
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Som	beskrevet	i	afsnit	2.3.1	adskiller	Foucault	disciplindispositivet	fra	lovdispositivet,	da	der	optræder	

en	tredje	enhed,	udover	lov	og	straf,	som	den	skyldige,	der	enten	har	overtrådt	loven	eller	formodes	at	

gøre	det	i	fremtiden.	Ifølge	Foucault	disciplineres	den	skyldige	for	at	undgå,	at	det	uønskede	opstår	igen.	

Ved	at	sammenligne	og	standardisere	medlemslandenes	økonomier,	befolkningstal	med	videre	forsøger	

EU	således	at	regulere,	hvor	mange	flygtninge	hvert	land	modtager	for	dermed	at	undgå,	at	den	uøn-

skede	skæve	fordeling	opstår	igen.	Med	flygtningekvoterne	skaber	EU	ligeledes	en	mulighed	for	at	over-

våge	medlemslandene	i	forbindelse	med	implementeringen	af	kvoterne:	

		

”Medlemsstaterne	skal	med	regelmæssige	mellemrum	og	mindst	hver	tredje	måned	

meddele,	hvor	mange	ansøgere,	der	hurtigt	kan	flyttes	til	deres	områder,	samt	eventu-

elt	andre	relevante	oplysninger.”	(Europa-Kommissionen,	2015a:	23)	

		

I	ovenstående	forpligter	medlemslandene	sig	til	at	rapportere,	hvor	mange	flygtninge	de	kan	modtage	

samt	øvrige	relevante	oplysninger,	hvilket	giver	EU	mulighed	for	at	overvåge	medlemmerne.	I	forslaget	

om	en	flygtningemekanisme	med	tilhørende	flygtningekvoter	konstruerer	EU	således	et	styringsratio-

nale	med	udgangspunkt	i	disciplin,	der	kan	sættes	i	parallel	til	disciplindispositivet.	EU	konstruerer	der-

med	den	overordnede	strategi	med	flygtningemekanismen	med	udgangspunkt	i	sikkerhed,	imens	den	

konkrete	udførelse	gennem	flygtningekvoter	tager	udgangspunkt	i	disciplin	med	hjemmel	i	lov.		

I	forbindelse	med	flygtninge-	og	migrationskrisen	konstruerer	EU	således	et	overordnet	styrings-

rationale	med	parallel	til	Foucaults	sikkerhedsdispositiv	gennem	EDFM.	I	denne	beskriver	EU,	at	det	

ikke	er	muligt	at	undgå	krisen,	men	blot	at	opstille	et	acceptabelt	omfang	heraf.	Efterfølgende	fremsæt-

ter	EU	en	konkret	styringsteknologi	til	løsningen	af	problematikken	om	en	skæv	fordeling	af	de	mange	

flygtninge.	I	denne	konstruerer	EU	et	overordnet	styringsrationale	om	sikkerhed	og	et	underbyggende	

rationale	om	disciplin	gennem	lov.	Formålet	med	flygtningekvoterne	er	sikkerhedsskabende,	men	i	an-

vendelsen	og	implementeringen	kommer	et	styringsrationale	om	disciplin	til	syne	set	i	forhold	til	Fou-

caults	disciplindispositiv.	Det	 overordnede	 formål	synes	 ikke	 at	 kunne	opnås	uden	disciplineringen,	

hvorfor	EU	konstruerer	sit	styringsrationale	i	et	spændingsfelt	mellem	sikkerheds-	og	disciplindisposi-

tivet	med	udgangspunkt	i	opdelingen	mellem	det	ønskede	og	uønskede.		

	

Foruden	Foucaults	dispositivbegreb	kan	styringsrationalet	bag	 flygtningekvoterne	også	belyses	med	

blik	for	spændingsfeltet	mellem	det	kapitalistiske	og	nationalistiske	imperativ	som	tidligere	beskrevet	

med	Lessenich.	 Flygtningekvoterne	udfordrer	 i	 særdeleshed	den	nationale	 interesse,	 da	de	dikterer	

hvor	mange	flygtninge,	der	skal	krydse	de	nationale	grænser.	Det	udfordrer	således	landenes	nationale	

imperativ	om	at	lukke	sig	om	sig	selv	som	nation	for	derigennem	at	sikre	eget	territorium	og	egeninte-

resse.	Flygtningekvoterne	udfordrer	imidlertid	også	det	kapitalistiske	imperativ,	da	formålet	ikke	er	at	



EU	–	et	ustyrligt	styringsprojekt?																																Kapitel	3:	En	genealogisk	analyse	af	Unionens	styringsrationale	

	

Side	70	af	98	

sikre	de	kapitalistiske	interesser	internt	i	EU,	som	eksempelvis	et	stabilt	euroområde	som	set	ved	fi-

nanskrisen,	men	derimod	at	yde	bistand	til	de	tredjelandsborgere,	der	kommer	til	EU.	EU’s	medlems-

lande	udfordres	således	både	på	det	nationalistiske	og	kapitalistiske	imperativ.	Tidligere	har	det	ellers	

været	det	kapitalistiske,	som	i	særdeleshed	kan	anskues	at	have	understøttet	samarbejdet,	der	netop	er	

bygget	op	som	en	økonomisk	sikkerhedsforanstaltning	fra	oprettelsen	af	Kul-	og	Stålunionen	og	frem	til	

konstruktionen	af	Den	Europæiske	Union.		

Trods	udfordringerne	blev	forslaget	om	flygtningemekanismen	med	tilhørende	flygtningekvoter	

vedtaget	af	Ministerrådet	den	22.	september	2015	med	kvalificeret	flertal,	men	mødte	imidlertid	stor	

modstand	fra	især	de	østeuropæiske	lande.	Tjekkiet,	Slovakiet,	Ungarn	og	Rumænien	stemte	imod	for-

slaget,	mens	Finland	helt	undlod	at	stemme	(Ussing,	2015).	Ungarn	og	Slovakiet	ville	imidlertid	ikke	

anerkende	den	overstatslige	beslutning	og	gik	derfor	til	EU-Domstolen	for	at	få	omfordelingen	kendt	

ulovlig	 og	 annulleret,	 hvilket	Domstolen	 efterfølgende	 ikke	 gav	medhold	 i.	 Efter	 omfordelingen	blev	

kendt	gyldig	ved	Domstolen,	har	EU	flere	gange	truet	med	retssager	mod	de	lande,	der	ikke	overholder	

flygtningekvoterne.	Det	er	dog	endnu	ikke	mundet	ud	i	en	konkret	retssag	(Berlingske,	2017a).	Efter	

vedtagelsen	i	2015	har	EU	og	de	tilhørende	medlemslande	desuden	ikke	levet	op	til	egne	forventninger	

som	kommunikeret	gennem	forslaget	om	flygtningemekanismen.	I	september	2017,	to	år	efter	flygtnin-

gekvoterne	om	omfordelingen	af	120.000	flygtninge	og	migranter	blev	vedtaget,	har	EU	kun	formået	at	

omfordele	29.142	(Vormsby,	2017:	3).	Der	kan	således	stilles	spørgsmålstegn	ved	EU’s	evne	til	at	efter-

leve	den	styring	og	dermed	det	styringsrationale,	de	selv	konstruerer.	Derudover	modsagde	Ungarn	og	

Slovakiet	sig	direkte	EU’s	styring,	da	de	ikke	ville	underlægges	styringen.	I	forlængelse	heraf	kan	der	

således	også	sættes	spørgsmålstegn	ved,	om	EU	formår	at	konstruere	sig	selv	som	én	styrende	aktør	og	

dermed	også	et	egentligt	samlet	styringsrationale.		

	

3.5	Det	evige	styringsproblem	
Med	afsæt	i	ovenstående	genealogiske	gennemgang	af	EU’s	styringsrationale	kan	det	udledes,	at	EU’s	

udvikling	fra	konstitueringen	i	1952	og	frem	til	2018	har	været	præget	af	forskellige	kriser,	interne	såvel	

som	eksterne.	EU	mødte	i	de	første	år	store	udfordringer	med	at	konstruere	en	strategi	for	Unionens	

fremtid,	hvilket	ledte	til	intern	splittelse	om	styringen	og	dermed	også	styringsrationalet,	som	endeligt	

mundede	ud	i	The	Empty	Chair	Crisis.	Denne	interne	splittelse	gjorde	sig	gældende	frem	til	Maastricht-

traktaten	 i	 1993,	der	 endeligt	samlede	Den	Europæiske	Union	 som	et	mere	 intergovernmentalistisk	

samarbejde.	Med	forslaget	til	Forfatningstraktaten	i	2004	forsøgte	EU	at	understøtte	unionstanken	ved	

at	konstruere	et	samlet	grundlag	for	Unionen.	Traktaten	gjorde	imidlertid	op	med	Maastrichttraktatens	

mere	intergovernmentalistiske	struktur	for	i	stedet	at	gøre	EU	mere	supranationalistisk.	Forfatnings-

tanken	mødte	dog	sit	endeligt	ved	nationale	folkeafstemninger	i	2005,	hvilket	efterlod	EU	i	endnu	en	



EU	–	et	ustyrligt	styringsprojekt?																																Kapitel	3:	En	genealogisk	analyse	af	Unionens	styringsrationale	

	

Side	71	af	98	

eksistentiel	krise	grundet	den	interne	splittelse	om	EU’s	konstruktion.	I	kølvandet	på	krisen	om	Forfat-

ningstraktaten	forsøgte	EU	endnu	en	gang	at	konstruere	sig	som	én	samlet	styringsaktør,	hvilket	mun-

dede	ud	i	Lissabontraktatens	endelige	vedtagelse	i	2007.	Dette	fik	EU	imidlertid	brug	for	efter	2008,	da	

den	globale	finanskrise	ramte	EU	og	medførte	flere	statsgældskriser	blandt	medlemmerne.	EU	formåede	

i	dette	tilfælde	at	konstruere	et	styringsrationale	udformet	som	konkrete	styringsteknologier	til	at	gen-

stabilisere	økonomien	 i	 euroområdet.	Krisen	medførte	dog	også	 intern	splittelse	 i	Unionen,	 da	 flere	

medlemslande	var	utilfredse	med	blandt	andet	Grækenlands	overforbrug.	EU	formåede	dog	at	stå	sam-

men	som	Union	og	gennemførte	økonomiske	hjælpepakker	til	de	gældsramte	medlemslande.	Men	lige-

som	finanskrisens	hold	i	Europas	økonomier	var	ved	at	løsnes,	ramtes	EU	af	en	ny	udfordring	i	2015	i	

form	af	flygtninge-	og	migrationskrisen.	Tilsvarende	finanskrisen	formåede	EU	at	konstruere	et	samlet	

styringsrationale	udformet	som	konkrete	styringsteknologier,	heriblandt	kravet	om	flygtningekvoter.	

Disse	skabte	imidlertid	stor	utilfredshed	blandt	nogle	af	medlemslandene,	hvorfor	EU	oplevede	udfor-

dringer	ved	at	håndhæve	dem.	Der	opstod	således	igen	intern	splittelse	i	Unionen.		

Med	blik	herfor	opstod	de	to	første	kriser	med	afsæt	i	en	intern	splittelse	i	EU,	mens	de	to	sidste	

kriser	opstod	på	grund	af	eksterne	trusler.	Hvor	styringsrationalet	blev	konstrueret	for	at	undgå	split-

telse	under	The	Empty	Chair	Crisis	og	krisen	om	Forfatningstraktaten,	opstod	splittelsen	i	forbindelse	

med	konstruktionen	af	styringsrationalet	i	finanskrisen	samt	flygtninge-	og	migrationskrisen.	Der	op-

står	således	intern	splittelse	om	EU’s	styring	i	forbindelse	med	alle	fire	kriser.	I	de	sidste	to	kriser,	har	

EU	imidlertid	vokset	sig	til	en	så	overstatslig	institution	i	forbindelse	med	Lissabontraktaten,	at	Unionen	

kan	påtvinge	beslutninger	trods	denne	uenighed	gennem	flertalsbeslutninger.	EU	har	derfor	mulighed	

for	at	implementere	styringsteknologier	til	trods	for	den	interne	splittelse.					

	

På	tværs	af	kriserne	konstruerer	EU	et	overordnet	styringsrationale,	som	kan	udledes	i	spændingsfeltet	

mellem	Foucaults	lov-,	disciplin-	og	sikkerhedsdispositiv	og	det	bliver	således	tydeligt,	at	EU’s	styring	

ikke	kan	reduceres	til	én	entydig	styringsrationalitet.	Der	ses	en	tendens	til,	at	det	overordnede	formål	

med	styringen	konstrueres	i	parallel	til	sikkerhedsdispositivet,	da	EU	forsøger	at	opstille	sikkerhedsfor-

anstaltninger	for	derigennem	at	søge	et	acceptabelt	omfang	af	kriserne	og	eventuelle	fremtidige	kriser.	

Disse	underbygges	af	styringsteknologier,	der	kan	anskues	i	forlængelse	med	Foucaults	disciplindispo-

sitiv.	Det	er	herigennem,	at	EU	forsøger	at	standardisere	og	samordne	medlemslandene	gennem	over-

vågning	for	at	undgå	tilsvarende	kriser.	Medlemslandene	bliver	i	denne	forbindelse	den	skyldige	eller	

den	mulige	fremtidige	skyldige,	der	skal	reguleres	for	derigennem	at	sikre	Unionen.	Disciplinen	under-

bygges	blandt	andet	af	EU’s	lovhjemmel.	EU	har	med	Lissabontraktaten	tilskrevet	sig	muligheden	for	at	

træffe	flere	overstatslige	beslutninger,	hvilket	medfører,	at	EU	kan	sanktionere	medlemslandene,	hvis	

de	bryder	med	EU-lovgivningen.	Dette	er	i	tråd	med	Foucaults	lovdispositiv.		
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EU	blev	med	Kul-	og	Stålunionen	konstrueret	som	et	kapitalistisk	fællesskab,	men	har	sidenhen	udviklet	

sig	til	et	samarbejde	om	økonomiske	interesser	lige	såvel	som	en	del	nationale.	Med	øje	for	dette	kan	

styringsrationalet	også	anskues	i	spændingsfeltet	mellem	det	kapitalistiske	og	nationalistiske	impera-

tiv,	som	udpenslet	med	inspiration	fra	Lessenich.	EU	udvides	af	flere	omgange	og	går	fra	at	være	seks	til	

nu	28	medlemslande,	hvorfor	flere	nationale	interesser	kommer	på	spil.	Denne	udfordring	forsøger	EU	

at	imødekomme	med	Lissabontraktaten	 for	derigennem	at	effektivisere	beslutningsprocessen	ved	at	

gøre	flere	politikområder	overstatslige.	Det	må	således	formodes	at	være	lettere	for	EU	at	træffe	beslut-

ninger,	men	flygtninge-	og	migrationskrisen	er	et	eksempel	på,	hvordan	EU	har	vanskeligt	ved	at	hånd-

hæve	sin	ellers	fastlagte	styringsstrategi,	da	flere	lande	modsiger	sig	styringen.	Det	kommer	således	til	

udtryk,	at	EU	i	alle	fire	kriser	har	svært	ved	at	undgå	intern	splittelse,	hvilket	udfordrer	EU’s	samlede	

styring.	Med	blik	herfor	opstår	spørgsmålet	om,	hvorvidt	EU	som	en	styrende	aktør	egentligt	konstrue-

rer	et	samlet	styringsrationale,	eller	om	EU	blot	er	et	ustyrligt	styringsprojekt?	
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Kapitel	4:	Problematisk	styring	i	det	moderne	samfund	
	
Dette	kapitel	har	til	formål	at	diskutere,	hvordan	EU’s	styring	af	medlemslandene	i	kriserne	kan	blive	et	

problem	i	sig	selv	i	det	moderne	samfund.	Diskussionen	har	særligt	blik	for	Foucaults	magtforståelse	og	

governmentalitybegreb	og	bygger	videre	på	genealogiens	iagttagelser	for	derigennem	at	belyse,	hvilke	

ledelsesudfordringer	EU	står	over	for	i	det	moderne	samfund.	

	

4.1	Det	moderne	samfunds	usammenlignelige	styringsrationaler	
Udfordringen	med	at	konstruere	EU	som	en	styrende	aktør	med	et	dertilhørende	samlet	styringsratio-

nale	kan	anskues	i	forhold	til	selve	konstruktionen	af	en	Europæisk	Union	i	det	moderne	samfund.	Fou-

cault	beskriver,	at	der	i	dette	samfund	ikke	er	en	fyrste	med	en	naturlig	autoritær	magt	og	derfor	ikke	

et	fastlagt	magtcentrum.	Moderne	styring	har	således	ikke	til	formål	at	sikre	en	fyrstes	territorium	med	

blik	for	opretholdelsen	af	suverænitet,	men	i	stedet	at	optimere	den	levende	befolkning	med	antagelsen	

om,	at	disse	besidder	iboende	styringsmekanismer	i	form	af	egen	rationalitet,	moralitet,	identitet,	vær-

dier	og	frihed,	jf.	afsnit	2.3.5.	Der	er	derfor	tale	om	styring	af	en	befolkning,	der	består	af	et	netværk	af	

egentlige	magtudøvere,	som	besidder	selvrefleksion	og	friheden	til	selvregulering.	Set	ud	fra	Foucaults	

magtforståelse	kan	EU	således	ikke	besidde	en	naturlig	magtposition	som	en	autoritet	ud	fra	hvilken,	

den	kan	påtvinge	styring,	men	må	i	stedet	have	blik	for	medlemslandenes	rationalitet	samt	deres	be-

folknings	holdninger,	og	dermed	kommer	selvstyring	i	forgrunden.	Der	opstår	derfor	et	spørgsmål	om,	

hvilken	betydning	denne	moderne	magt	og	styring	har	for	relationen	mellem	EU	som	en	styrende	aktør	

og	dens	medlemmer,	og	hermed	hvordan	EU’s	styring	af	medlemmerne	kan	blive	et	problem	i	sig	selv	i	

det	moderne	samfund?		

Diskussionen	tager	således	afsæt	i	Foucaults	beskrivelse	af	governmentality	som	et	moderne	sty-

ringsrationale	med	særligt	fokus	på	hans	begreb	om	magt,	styring	og	subjektpositioner.	Disse	begreber	

kan	netop	give	blik	 for,	hvordan	der	styres,	hvordan	der	 tildeles	magt	 i	 relationer	 i	forbindelse	med	

styring	samt,	hvordan	der	skabes	handlingsrum	og	subjektpositioner	i	kraft	af	styringen,	jf.	afsnit	2.3.5.	

Alt	sammen	for	at	diskutere	EU’s	udfordringer	med	at	styre	i	det	moderne	samfund,	som	kan	anskues	

ud	fra	følgende	tre	nedenstående	perspektiver.	

	

4.1.1	Det	gensidigt	afhængige	magtforhold	

Problematikken	om	EU’s	mangelfulde	konstruktion	af	et	samlet	styringsrationale	som	beskrevet	i	ana-

lysen	kan	anskues	med	blik	for	Foucaults	magtbegreb,	jf.	afsnit	2.3.4.	Med	sin	magtforståelse	tager	Fou-

cault	afstand	 fra,	at	magten	naturligt	 ligger	hos	autoriteter	som	eksempelvis	EU.	Magten	er	derimod	

allestedsnærværende	i	mikro-relationer.	EU	som	en	aktør	besidder	derfor	ikke	en	naturlig	magt	over	
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medlemslandene.	Magten	udspiller	sig	i	stedet	i	relationen	mellem	EU	og	medlemmerne.	EU	kan	kun	

have	magt	over	medlemslandene,	hvis	de	tilkendegiver	denne	magtrelation,	hvorfor	den	konstant	er	til	

forhandling.	Denne	 forhandling	kom	til	udtryk	 i	de	 første	år	efter	konstitueringen,	hvor	der	var	stor	

uenighed	om,	hvordan	magtforholdet	mellem	EU	og	medlemslandene	skulle	opbygges.	Tilhængerne	af	

den	supranationalistiske	tanke	og	fortalerne	for	den	intergovernmentalistiske	ide	kæmpede	en	kamp	

om	at	definere,	hvordan	 forholdet	skulle	se	ud,	og	dermed	hvor	meget	magt	medlemslandene	skulle	

tildele	EU	og	omvendt;	skulle	EU	være	en	supranationalistisk	institution,	hvor	medlemmerne	tildeler	

EU	magten	 til	at	 træffe	overstatslige	beslutninger,	 eller	 et	 intergovernmentalistisk	 samarbejde	hvor	

medlemslandene	bibeholder	magten	til	at	kunne	varetage	nationale	interesser?	Der	forhandles	fortsat	

om	magtrelationen	efter	konstitueringen,	hvilket	i	særdeleshed	kom	til	udtryk	under	The	Empty	Chair	

Crisis.	Ved	at	efterlade	en	tom	stol	i	Ministerrådet	i	syv	måneder	anerkendte	Frankrig	ikke	magtrelatio-

nen	mellem	landet	og	EU,	hvorfor	denne	brød	sammen.	Relevant	i	denne	forbindelse	er	Foucaults	poin-

tering	af,	at	magten	netop	kun	kan	gøre	sig	gældende,	hvis	den	accepteres	af	både	den	styrende	og	den	

styrede.		

Med	Maastrichttraktaten	blev	der	endeligt	opnået	enighed	om,	hvilke	beføjelser	medlemslandene	

tildelte	EU	og	sig	selv.	Dette	var	ikke	ensbetydende	med,	at	EU	herefter	fik	en	naturlig	magtposition,	da	

en	sådan	ifølge	Foucault	ikke	kan	fastlægges	en	gang	for	alle.	Med	krisen	om	Forfatningstraktaten	i	2005	

kom	 det	 ligesom	med	 The	 Empty	 Chair	Crisis	 til	 udtryk,	 hvordan	medlemslandene	 kan	 undergrave	

magtrelationen	mellem	dem	og	EU.	Traktaten	var	et	forsøg	på	at	give	EU	flere	overstatslige	beføjelser	

og	kan	derfor	anskues	som	et	forsøg	på	at	etablere	EU	som	en	overstatslig	institution	og	derfor	som	et	

egentligt	magtcentrum.	Som	beskrevet	iagttager	Foucault	imidlertid,	at	en	sådan	central	magt	ikke	kan	

eksistere,	da	magt	ikke	tilhører	autoriteter,	men	opstår	i	relationer.	Anskuet	på	denne	baggrund	kan	

Forfatningstraktaten	derfor	ikke	endeligt	tilskrive	EU	som	et	magtcentrum,	da	magten	er	relationel	og	

dermed	konstant	til	forhandling.	Ved	at	stemme	nej	ved	folkeafstemninger	anerkendte	Frankrig	og	Hol-

lands	befolkninger	netop	ikke	denne	magtrelation,	som	traktaten	foreskrev,	hvorfor	der	opstod	en	krise	

om	Forfatningstraktaten.	For	at	EU	som	en	styrende	aktør	kan	have	magt	over	medlemslandene,	er	det	

en	nødvendighed,	at	samtlige	medlemmer	accepterer	og	bekræfter	magtrelationen,	hvilket	netop	ikke	

gjorde	sig	gældende	ved	Forfatningstraktaten.	

Lissabontraktaten	kan	anses	som	det	endelige	forsøg	fra	EU’s	side	på	at	konstruere	sig	selv	som	

en	overstatslig	institution.	Med	vedtagelsen	accepterede	medlemslandene	denne	magtrelation	samt	den	

lovhjemmel,	EU	tildeles	til	at	træffe	flere	overstatslige	beslutninger	på	vegne	af	medlemmerne.	I	forlæn-

gelse	af	Foucaults	beskrivelse	af	magtrelationer	er	denne	magt	imidlertid	konstant	til	forhandling	grun-

det	dens	relationelle	karakter,	og	traktaten	kan	derfor	ikke	iagttages	som	en	endelig	og	konstant	etab-

lering	af	magtrelationen.	Magten	kan	ikke	naturligt	tilhøre	EU	som	en	styrende	aktør,	men	er	afhængig	

af	at	medlemslandene	bekræfter	den.	At	EU	ikke	kan	besidde	en	naturlig	magt	som	autoritet	kommer	i	
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særdeleshed	til	udtryk	ved	flygtninge-	og	migrationskrisen	i	2015.	Med	Lissabontraktaten	in	mente	har	

EU	mulighed	for	at	træffe	overstatslige	beslutninger	blandt	andet	vedrørende,	hvor	mange	flygtninge	

der	skal	omfordeles	fra	Italien,	Grækenland	og	Ungarn	til	de	resterende	medlemslande.	Men	da	EU	kun	

har	magt	til	at	træffe	en	sådan	beslutning,	når	medlemslandene	anerkender	den,	er	det	ikke	en	endelig	

beslutning,	før	medlemslandene	accepterer	omfordelingen	og	fører	den	ud	i	livet.	Med	flygtningekvo-

terne	kommer	det	til	udtryk,	at	EU	beslutter	at	omfordele	120.000	flygtninge,	men	at	landene	reelt	kun	

omfordeler	knap	30.000.	Dette	kan	anskues	som,	at	landene	ikke	anerkender	beslutningen,	hvorfor	den	

mister	sin	gyldighed,	og	magtrelationen	mellem	EU	og	medlemslandene	kan	derfor	siges	at	undergraves.	

Samtidig	er	det	et	udtryk	for,	at	magt	i	det	moderne	samfund	ifølge	Foucault	ikke	kan	påtvinge	eller	

undertrykke,	men	blot	præge	subjekter.	EU	kan	derfor	ikke	tvinge	medlemslandene	til	at	modtage	et	

bestemt	antal	flygtninge,	men	blot	opfordre	dem	til	det	gennem	dialog	og	frivillige	aftaler.	Flygtninge-

kvoterne	kan	imidlertid	anskues	som	ufrivillige	aftaler,	da	medlemslandene	har	vedtaget	dem	i	EU	ved	

flerstemmighed,	hvorfor	nogle	medlemmer	uvilligt	er	indgået	i	aftalen.	Dette	kom	blandt	andet	til	ud-

tryk,	da	Tjekkiet,	Slovakiet,	Ungarn	og	Rumænien	stemte	nej	til	kvoterne,	og	Slovakiet	og	Ungarn	endvi-

dere	gik	til	EU-Domstolen	for	at	få	kendt	aftalen	ugyldig.		

I	det	øjeblik	EU	påtvinger	beslutningerne	om	flygtningekvoterne	ved	eksempelvis	at	true	med	

retssager	eller	sanktioner	mod	de	lande,	der	ikke	overholder	dem,	jf.	afsnit	3.4.2,	er	der	for	Foucault	ikke	

længere	tale	om	en	magtudøvelse,	men	derimod	tvang,	hvilket	ikke	kan	sammenlignes.	Medlemslandene	

skal	herefter	overveje	konsekvenserne	for	henholdsvis	at	deltage	i	aftalen	eller	modsige	sig	den	og	der-

med	underlægge	sig	eventuelle	sanktioner.	Tvangen	medfører	således	en	handlingskompleksitet	for	den	

styrede,	men	også	for	den	styrende	da	flere	lande	ikke	har	overholdt	flygtningekvoterne,	hvorfor	EU	må	

overveje	at	sanktionere,	hvilket	også	kom	til	udtryk,	jf.	afsnit	3.4.2.	

	

Med	afsæt	i	Foucaults	magtbegreb	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	medlemslandene	egentligt	anerkender	

den	magtrelation	mellem	dem	og	EU,	der	er	en	forudsætning	for,	at	EU	som	en	samlet	styrende	aktør	

kan	træffe	overstatslige	beslutninger.	I	de	kriser,	EU	møder	i	sin	historiske	udvikling,	som	beskrevet	i	

den	genealogiske	analyse,	udfordres	EU’s	legitimitet	og	dermed	også	magtpositionen	af	medlemslan-

dene	af	flere	omgange.	Eftersom	EU	som	en	styrende	aktør	er	afhængig	af	medlemslandes	anerkendelse	

og	bekræftelse,	kan	den	siges	at	undergraves	hver	gang,	et	medlemsland	nedlægger	veto,	stemmer	nej	

til	en	traktat	eller	ikke	overholder	disses	bestemmelser.	Med	blik	for	at	visse	medlemslande	til	tider	ikke	

anerkender	magtrelationen	til	EU,	kan	der	endvidere	argumenteres	for,	hvorvidt	dette	ligger	til	grund	

for,	at	EU	oplever	udfordringer	ved	at	konstruere	et	samlet	styringsrationale	som	belyst	i	analysen.	Når	

medlemslandene	ikke	anerkender	magtrelationen,	bliver	det	vanskeligt	for	EU	at	træffe	og	implemen-

tere	fælles	bindende	beslutninger,	da	dette	netop	ikke	kan	gøres	ved	tvang.	Medlemslandene,	som	selv	

udgør	EU,	må	anerkende	magtrelationen	og	 styringsrationalet,	 førend	man	egentligt	 kan	 tale	 om	et	
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sådant.	EU	er	således	kun	en	samlet	styrende	aktør,	så	længe	samtlige	medlemslandene	løbende	aner-

kender	og	bekræfter	den.	I	det	tilfælde	at	blot	et	enkelt	medlemsland	modsiger	sig	EU’s	styring	og	der-

med	ikke	anerkender	magtrelationen,	kan	hele	styringsprojektet	falde	til	jorden	i	og	med,	at	Unionen	

kan	stå	uden	legitimitet	til	at	udøve	styringen.	Det	kommer	således	til	udtryk,	hvordan	EU’s	styring	kan	

blive	et	problem	i	sig	selv,	da	medlemslandene	til	enhver	tid	kan	modsige	sig	den	magtrelation,	der	er	

en	forudsætning	for	EU’s	styring	af	medlemslandene.		

	

4.1.2	Styring	gennem	selvstyring?	

EU	kan	iagttages	som	en	styrende	aktør	for	medlemslandene,	men	samtidig	består	EU	af	disse,	hvorfor	

medlemmerne	også	styrer	sig	selv	igennem	EU.	Styring	gennem	selvstyring	kan	derfor	betragtes	som	

særligt	vigtigt	for	en	styrende	aktør	som	EU.		

Siden	konstitueringen	har	EU	konstrueret	et	styringsrationale	med	fokus	på	de	nationale	interes-

ser.	Som	beskrevet	i	Lissabontraktaten	må	EU-lovgivningen	på	intet	tidspunkt	have	forrang	frem	for	

national	til	trods	for,	at	EU	tilskriver	sig	selv	flere	overstatslige	beføjelser	med	traktaten.	Respekten	for	

national	lovgivning	og	interesse	kan	anskues	i	forlængelse	med	Foucaults	beskrivelse	af	governmenta-

lity,	hvor	menneskets	frihed	er	essentiel	for	styring	gennem	selvstyring.	Det	er	en	forudsætning	for	selv-

styring,	at	mennesket	har	en	iboende	moralitet	og	rationalitet	samt	friheden	til	netop	at	kunne	styre	sig	

selv.	Hvis	ikke	dette	gør	sig	gældende,	er	der	ifølge	Foucault	ikke	tale	om	styring,	men	derimod	tvang.	

Ved	at	respektere	national	lovgivning	giver	EU	udtryk	for	netop	nødvendigheden	af	medlemslandenes	

frihed	inden	for	rammerne	af	EU’s	styring.	Når	medlemslandene	er	frie	til	at	styre	sig	selv	gennem	nati-

onal	lovgivning,	er	det	netop	muligt	for	EU	at	styre	dem	gennem	denne	selvstyring.	Fastholdelsen	af	

medlemslandenes	suverænitet	via	lovgivning	udgør	således	muligheden	for	at	etablere	den	governmen-

tale	magtrelation,	som	respekterer	landenes	autonomi,	og	at	de	primært	skal	styres	via	påvirkning,	for-

handling	og	opfordring	med	videre	frem	for	central	styring	af	EU.	Forfatningsforsøget	i	2005	var	som	

beskrevet	i	analysen	et	forsøg	på	at	tildele	EU	flere	overstatslige	beføjelser	og	give	EU-lovgivningen	for-

rang.	Med	blik	herfor	kan	Forfatningstraktaten	iagttages	som	et	forsøg	på	at	konstruere	EU	som	et	au-

toritært	magtcentrum,	hvilket	imidlertid	er	problematisk	at	opretholde	i	det	moderne	samfund	med	blik	

for	den	governmentale	magtrelation.	Set	ud	fra	et	governmentalt	perspektiv	kan	nedprioriteringen	af	

national	lovgivning	således	anskues	som	indskrænkende	på	medlemslandenes	frihed,	hvor	de	efterlades	

mindre	rum	til	at	styre	sig	selv,	og	som	resultat	heraf	kan	EU	opleve	udfordringer	med	at	styre	dem	

gennem	selvstyring.	Der	kan	således	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	dette	ligger	til	grund	for,	at	

Forfatningstraktaten	ikke	blev	vedtaget.		

	

Som	belyst	i	analysens	genealogiske	gennemgang,	har	EU	konstrueret	et	overordnet	styringsrationale	

med	fokus	på	sikkerhed,	der	kan	anskues	i	lyset	af	Foucaults	sikkerhedsdispositiv,	jf.	afsnit	3.5.	Dette	
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kan	anskues	som,	at	EU	forsøger	at	skabe	plads	til	medlemslandenes	selvstyring,	da	Unionen	som	sty-

rende	aktør	herigennem	opstiller	rammerne	inden	for	hvilke,	medlemmerne	kan	styre	sig	selv.	Dette	

kan	anskues	i	forhold	til	to	eksempler.	For	det	første	opsatte	EU	ved	konstitueringen	rammebetingelser	

for	produktionen	af	kul	og	stål.	Denne	form	for	regulering	kan	ses	som	styring	gennem	selvstyring,	da	

reguleringen	fortsat	gav	mulighed	for,	at	kul-	og	stålproduktionen	kunne	cirkulere	frit	inden	for	EU’s	

opsatte	intervaller.	For	det	andet	gav	EU	medlemslandene	mulighed	for	selv	at	regulere	deres	nationale	

økonomier	under	finanskrisen.	EU	opsatte	blot	rammerne	inden	for	hvilke,	økonomierne	frit	kunne	cir-

kulere.	I	takt	med	sin	udvikling	konstruerer	EU	derfor	et	styringsrationale	præget	af	sikkerhedsoverve-

jelser,	som	overordnet	kan	siges	at	skabe	mere	plads	og	frihed	til	medlemmernes	selvstyring.		

	

I	analysen	beskrives	det	ligeledes,	at	EU	underbygger	dette	sikkerhedsrationale	med	et	baseret	på	di-

sciplin,	jf.	afsnit	3.5.	Den	overordnede	sikkerhed	for	medlemslandene	opnås	netop	gennem	discipline-

rende	styringsteknologier	og	teknikker.	Denne	disciplinering	tager	udgangspunkt	i	overvågning,	stan-

dardisering,	 regulering	og	samordning,	hvilket	kan	ses	 i	 forlængelse	af	Foucaults	disciplindispositiv.	

Med	blik	for	tanken	om	governmentality	vedrørende	de	frie	aktørers	selvstyring	kan	der	argumenteres	

for,	at	der	med	styring	gennem	disciplin	skabes	et	mindre	rum	til	selvstyring	sammenlignet	med	styring	

gennem	sikkerhed.	EU	konstruerer	i	særdeleshed	et	styringsrationale	med	udgangspunkt	i	disciplin	un-

der	finans-	samt	flygtninge-	og	migrationskrisen.	Ved	at	opstille	økonomiske	hjælpepakker	i	forbindelse	

med	finanskrisen	tildeler	EU	sig	selv	mulighed	for	overvågning	af	de	gældsramte	medlemslandes	øko-

nomier.	Samtidig	stiller	EU	krav	til	de	medlemslande,	der	ansøger	om	økonomisk	hjælp,	og	får	derved	

mulighed	for	at	afrette,	regulere	og	standardisere	medlemslandenes	økonomier.	Som	set	ved	eksemplet	

med	Grækenland,	anvender	EU	hjælpepakkerne	til	at	intervenere	i	Grækenlands	indre	anliggender	ved	

at	stille	krav	til	omfattende	reformer	af	landets	velfærdsordninger,	hvor	Grækenland	til	gengæld	får	

økonomisk	hjælp	fra	EU.	Disciplineringen	af	medlemslandene	og	i	særdeleshed	af	Grækenland	kan	iagt-

tages	at	indskrænke	medlemmernes	frihed	til	at	styre	sig	selv,	da	EU	gennem	disciplinering	mindsker	

medlemmernes	handlingsrum,	og	de	får	derfor	mindre	plads	og	frihed	til	økonomisk	selvstyring.		

Samtidig	er	det	også	muligt	at	tale	om	disciplinering,	når	det	gælder	flygtninge-	og	migrationskri-

sen,	hvor	EU	opstiller	flygtningekvoter,	der	skal	fordele	120.000	flygtninge	medlemslandene	imellem.	

Inden	opstillingen	af	kvoterne	har	EU	overvåget	landenes	økonomier	og	generelle	tilstande	for	derigen-

nem	at	opstille	kvoter	for,	hvor	mange	flygtninge	landene	kan	modtage.	Ved	at	opsætte	disse	søger	EU	

som	styrende	aktør	således	at	påvirke,	ensrette	og	regulere	sine	medlemmer.	Ligesom	set	ved	finans-

krisen	kan	dette	antages	at	være	på	bekostning	af	medlemslandenes	frihed	til	selvstyring	set	ud	fra	et	

governmentalt	synspunkt.	Ved	at	opstille	det	præcise	antal	flygtninge,	landene	skal	modtage,	indskræn-

ker	EU	landenes	handlingsrum	og	frihed	til	at	kunne	styre	sig	selv.	
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Samtidig	med	at	konstruere	et	overordnet	styringsrationale	med	udgangspunkt	i	sikkerhed	og	supplere	

dette	med	et	rationale	baseret	på	disciplin	kan	det	iagttages	med	afsæt	i	analysen,	at	EU	konstruerer	

disse	rationaler	med	hjemmel	i	loven,	jf.	afsnit	3.5.	EU	anvender	loven	til	at	straffe	og	sanktionere	de	

lande,	der	bryder	med	EU’s	styring.	Dette	kom	blandt	andet	til	udtryk	ved	konstruktionen	af	Finanspa-

gten,	hvor	EU	beskriver,	at	EU-Domstolen	kan	sanktionere	de	lande,	der	ikke	overholder	bestemmel-

serne	i	pagten.	Desuden	kommer	det	til	udtryk	ved	flygtninge-	og	migrationskrisen,	hvor	EU	har	truet	

de	lande,	der	ikke	overholder	de	opstillede	flygtningekvoter	med	en	retssag	ved	EU-Domstolen.	Ved	at	

tage	endeligt	udgangspunkt	i	loven,	hvis	et	medlemsland	ikke	overholder	de	vedtagne	regler	og	bestem-

melser,	indskrænker	EU	i	høj	grad	medlemslandenes	handlingsrum.	Ved	at	sanktionere	og	straffe	giver	

netop	EU	meget	lidt	plads	og	frihed	til,	at	medlemslandene	kan	styre	sig	selv.	Der	efterlades	således	

meget	begrænset	frihed	til,	at	medlemslandene	selv	kan	beslutte,	hvorvidt	de	vil	overholde	bestemmel-

serne	i	Finanspagten	eller	flygtningekvoterne.	Med	afsæt	i	Foucaults	magtforståelse,	hvor	han	beskriver,	

at	det	i	en	magtrelation	ikke	er	muligt	at	undertrykke	og	tvinge	subjekter,	men	blot	at	præge	dem,	kan	

der	imidlertid	argumenteres	for,	at	der	i	tilfælde	med	medlemmer,	som	påberåber	sig	veto	eller	generelt	

modsætter	sig	styringen,	ikke	er	tale	om	styring,	men	tvang.		

	

Med	afsæt	i	Foucaults	governmentality	kan	EU’s	styring	anskues	som	hvilende	på	et	sikkerhedsratio-

nale,	der	tildeler	relativt	stor	frihed	til	det	enkelte	medlemslands	selvstyring.	Dette	suppleres	imidlertid	

af	et	disciplinerende	rationale,	hvor	medlemslandenes	handlingsrum	indskrænkes	i	 forbindelse	med	

disciplineringen.	Endeligt	kan	det	iagttages,	at	EU	ofte	artikulerer	disse	rationaler	med	understøtning	af	

loven,	hvilket	i	særdeleshed	indskrænker	medlemslandenes	handlingsrum	således,	at	der	ikke	efterla-

des	megen	plads	eller	frihed	til	selvstyring.	Det	bliver	hermed	tydeligt,	at	den	styring,	som	udfolder	sig	

inden	 for	rammen	af	EU,	 ikke	kan	reduceres	 til	én	entydig	styringsrationalitet.	Foucaults	begreb	om	

governmentality	kan	netop	give	blik	for,	hvordan	moderne	styring	ofte	udspiller	sig	som	opfordring	og	

påvirkning	snarere	end	tvang,	hvilket	også	kan	siges	at	gøre	sig	gældende	for	styringsrelationerne	inden	

for	EU.	Begrebet	om	governmentality	giver	imidlertid	også	mulighed	for	at	analysere	en	kompleks	sty-

ringskontekst,	hvor	intet	endegyldigt	rationale	råder,	og	styringen	derfor	må	navigere	mellem	forskel-

ligartede	rationaler	som	eksempelvis	lov,	disciplin	og	sikkerhed.	Flere	af	de	ovenfor	analyserede	eksem-

pler	viser	netop,	hvordan	EU’s	 forsøg	på	at	styre	udspiller	sig	 i	et	komplekst	 felt,	hvor	divergerende	

rationaler	skaber	helt	forskellige	iagttagelser	og	løsningsstrategier.	Styringen	kan	således	siges	at	blive	

kompleks,	når	EU	søger	selvstyring	gennem	sikkerhedsstrategier,	men	underbygger	disse	med	discipli-

nerende	teknikker	med	hjemmel	i	lov,	hvor	der	modsat	tildeles	mindre	plads	til	selvstyringen.	Der	kan	

således	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	denne	kompleksitet	bevirker,	at	EU’s	forsøg	på	styring	som	

en	samlet	aktør	bliver	et	problem	i	sig	selv?		
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4.1.3	Nationalborger	eller	unionsborger?	

Som	beskrevet	ovenfor	har	EU	konstrueret	et	overordnet	styringsrationale	baseret	på	sikkerhed,	hvor	

der	skabes	et	stort	handlingsrum	inden	for	hvilket,	subjektet	i	princippet	kan	handle	frit.	I	denne	styring	

stilles	således	brede	subjektpositioner	til	rådighed	for	medlemslandene,	hvor	der	er	plads	til	landenes	

nationale	regeringer	og	nationale	identitet	i	og	med,	at	landene	har	frihed	til	at	styre	sig	selv	inden	for	

rammerne	af	EU-lovgivningen.	Eksempelvis	vælger	medlemslandene	selv,	hvorledes	de	vil	regulere	de-

res	økonomier	under	finanskrisen,	så	længe	det	er	inden	for	de	rammer	sat	af	EU.	

Dette	sikkerhedsrationale	suppleres	og	underbygges	imidlertid	af	mere	disciplinær	styring,	som	

indsnævrer	handlingsrummet	og	dermed	også	de	subjektpositioner,	der	stilles	til	rådighed.	Ved	at	over-

våge,	regulere	og	standardisere	medlemmerne	bliver	handlingsrummet	indsnævret	som	nævnt	ovenfor,	

og	derfor	indsnævres	også	de	subjektpositioner,	der	stilles	til	rådighed	i	styringen.	Trods	Lissabontrak-

tatens	bestemmelse	om,	at	nationalstaternes	lovgivning	vægter	højere	end	EU-lovgivningen,	får	EU	med	

disciplineringen	i	højere	grad	mulighed	for	at	intervenere	i	landenes	indre	anliggender	som	set	blandt	

andet	under	finanskrisen.	Eksempelvis	kan	det	anskues,	at	EU	stiller	en	subjektposition	til	rådighed	for	

medlemslandene,	hvor	national	lovgivning	og	derfor	national	identitet	ikke	længere	har	forrang	frem	

for	EU-lovgivningen	og	den	europæiske	identitet.	Hermed	kan	anskues,	at	denne	subjektposition	nær-

mer	sig	en	“unionsborger”	frem	for	en	“nationalborger”,	idet	kriserne	hovedsageligt	skal	løses	i	fælles-

skab,	hvorfor	medlemslandene	skal	nedprioritere	deres	nationale	interesser	for	at	indtage	positionen.	

Som	set	løbende	i	den	genealogiske	analyse	er	dette	et	centralt	problem,	EU	støder	på	igennem	kriserne,	

hvor	medlemslandene	befinder	sig	i	kontinuummet	mellem	nationale	hensyn	og	interesser	i	øget	øko-

nomisk	og	politisk	 integration,	hvilket	skaber	 intern	splittelse	 i	Unionen.	Det	kommer	 flere	gange	til	

udtryk,	at	medlemslandene	ikke	er	villige	til	at	opgive	nationale	interesser	til	fordel	for	det	stadigt	dy-

bere	integrerede	fællesskab,	hvorfor	de	ikke	ønsker	at	indtræde	i	de	subjektpositioner,	EU	stiller	til	rå-

dighed	i	styringen,	hvoraf	en	af	disse	paradigmatisk	kan	betegnes	som	unionsborger	frem	for	national-

borger.		

Som	det	eksempelvis	kommer	til	udtryk	ved	flygtninge-	og	migrationskrisen,	modsiger	flere	lande	

sig	flygtningekvoterne	ved	ikke	at	modtage	det	pålagte	antal.	Ungarn	og	Slovakiet	gik	sågar	til	EU-Dom-

stolen	for	at	få	kvoterne	dømt	ugyldige.	Som	beskrevet	i	analysen	er	dette	et	eksempel	på,	at	nogle	med-

lemslande	vægter	deres	nationale	interesser	højere	end	den	fælles	EU-interesse	i	kriserne,	hvorfor	det	

kan	iagttages,	at	de	vægter	deres	position	som	nationalborger	højere	end	blandt	andet	den	subjektposi-

tion,	EU	stiller	til	rådighed,	der	kan	betegnes	som	unionsborger.	Nogle	medlemslande	vælger	således	

ikke	at	indgå	i	denne	subjektposition,	hvilket	står	dem	frit	for,	da	det	gennem	moderne	styring	ikke	er	

muligt	at	 tvinge	eller	undertrykke	 ifølge	Foucault.	Medlemmerne	kan	 frit	vælge	at	stille	sig	uden	 for	

positionen	og	dermed	uden	for	styringen	for	derigennem	at	udfordre	magtrelationen	mellem	dem	og	

EU	som	aktør.	Som	set	ved	flygtninge-	og	migrationskrisen	står	EU	i	en	situation,	hvor	de	styrede	med-
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lemslande,	heriblandt	Ungarn,	Slovakiet,	Tjekkiet	og	Rumænien,	ikke	ønsker	at	indtræde	i	den	subjekt-

position,	der	blandt	flere	stilles	til	rådighed,	og	derfor	ikke	vil	underkaste	sig	styringen.	EU	vælger	ef-

terfølgende	at	true	medlemslandene	med	retssager	for	derigennem	at	påtvinge	flygtningekvoterne,	men	

hvis	EU	følger	denne	trussel	til	dørs,	er	der	ikke	længere	tale	om	styring,	men	blot	tvang.	Der	kan	således	

stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	EU	egentligt	tilbyder	subjektpositioner	eller	blot	påtvinger	dem,	og	der-

med	hvorvidt	EU’s	styring	bliver	et	problem	i	sig	selv.			

	

4.2	Et	ustyrligt	styringsprojekt?	
“Endvidere	kommer	Brexit	som	Unionens	store	eksistentielle	prøvelse.”		

(Kelstrup	et	al.,	2017:	505)	

	

Den	ultimative	styringsudfordring	mødte	EU,	da	Storbritannien	stemte	nej	til	EU-samarbejdet	ved	fol-

keafstemningen	den	23.	juni	2016,	og	Brexit	blev	en	realitet.	Set	ud	fra	et	foucauldiansk	perspektiv	kan	

Brexit	anskues	som	et	udtryk	for,	at	Storbritannien	ikke	længere	anerkender	magtrelationen	mellem	

landet	og	EU	som	en	styrende	aktør	og	dermed	ikke	ønsker	at	underlægge	sig	EU’s	styring.	Dette	kom-

mer	blandt	andet	kommer	 til	udtryk	kort	 før	 folkeafstemningen	 i	 formanden	 for	UKIP	Nigel	Farages	

artikel	i	den	britiske	avis	The	Independent:		

		

“Leaving	would	mean	that	we	would	be	taking	back	control.	(…)	Leaving	the	European	

Union	would	revitalise	our	democracy	and	mean	that	the	big	decisions	were	made	by	

us	instead	of	for	us.”	(Farage,	2016)	

		

Farage	udtrykker,	at	Storbritannien	ikke	skal	underlægge	sig	EU’s	position	som	en	overstatslig	aktør,	

men	i	stedet	gentage	kontrollen	med	eget	land.	Dette	kan	ses	i	forhold	til	Farages	iagttagelse	af,	at	Stor-

britanniens	mulighed	for	selvstyring	er	blevet	indsnævret	i	sådan	en	grad,	at	det	ikke	længere	er	dem,	

men	EU	som	træffer	beslutningerne	på	deres	vegne.	Det	skal	dog	nævnes,	at	Farage	kun	repræsenterer	

de	EU-skeptiske	briter	 i	ovenstående.	Da	Storbritannien	meldte	sig	ud	af	EU	var	det	således	 for	EU-

skeptikerne	med	argumentet	om,	at	Storbritannien	igen	skulle	være	frie	til	at	træffe	egne	beslutninger:		

		

“EU	membership	increasingly	holds	us	back	from	representing	our	own	interests	on	the	

world	stage.	We	are	unable	to	negotiate	global	trade	deals	because	we	have	to	allow	

the	EU	do	it	on	our	behalf.	But	outside	we	would	be	free	to	act	in	our	own	national	in-

terest,	unrestrained	by	EU	bureaucracy.”	(Farage,	2016)	
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Farage	iagttager	her	EU	som	et	bureaucracy,	der	kan	ses	parallelt	med	et	autoritært	magtcentrum	med	

magt	til	at	påtvinge	overstatslige	beslutninger	på	Storbritanniens	vegne.	Det	er	netop	dette,	som	Farage	

med	Brexit	vil	gøre	op	med.	Farage	udtrykker,	at	Storbritannien	ikke	skal	være	underlagt	EU’s	over-

statslige	styring,	men	derimod	være	frie	til	at	styre	sig	selv.	Derfor	skal	Storbritannien	træde	ud	af	den	

governmentale	relation	til	EU	for	i	stedet	at	indtræde	i	en	mere	klassisk	suveræn	relation.	Dette	er	mu-

ligt	for	Storbritannien,	da	Foucault	netop	beskriver,	at	subjekter	til	enhver	tid	kan	træde	ud	af	styrings-

situationer	samt	undergrave	magtrelationer,	hvorfor	det	også	her	er	muligt	for	Storbritannien	at	træde	

ud	af	relationen	til	EU.	Storbritannien	kan	således	med	blik	for	ovenstående	siges,	at	vægte	deres	sub-

jektposition	som	nationalborger	højere	end	unionsborgeren,	hvilket	står	dem	frit	for.		

Samtidig	med	Brexit	har	nationalistiske	og	EU-skeptiske	partier	vundet	frem	ved	nationale	parla-

mentsvalg	i	flere	medlemslande,	jf.	afsnit	1.2.	Briterne	står	derfor	ikke	alene	med	deres	EU-skepsis.	Flere	

nationale	partier	kæmper	for,	at	EU-lovgivningen	skal	fylde	mindre	i	deres	nationalstater.	Det	kan	såle-

des	iagttages,	at	ikke	kun	Storbritannien	er	utilfredse	med	den	begrænsede	mulighed	for	selvstyring	og	

de	subjektpositioner,	der	bliver	dem	tilbudt	i	forbindelse	med	EU’s	styring.	Utilfredsheden	med	EU’s	

styring	kan	imidlertid	iagttages	som	værende	et	gennemgående	tema	for	EU’s	historie	som	set	løbende	

i	genealogien,	hvor	Brexit	fremtræder	som	den	ultimative	konsekvens	af,	hvad	der	kan	karakteriseres	

som	EU’s	ustyrlighed.	Der	kan	således	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	Brexit	er	et	enkeltstående	

tilfælde,	eller	om	flere	lande	vil	følge	trop	og	udtræde	af	den	governmentale	relation	til	EU.		

	

Udfordringen	med	at	konstruere	EU	som	en	styrende	aktør	med	et	dertilhørende	samlet	styringsratio-

nale	kan	således	anskues	i	forhold	til	selve	konstruktionen	af	en	Europæisk	Union	i	det	moderne	sam-

fund.	Dette	er	med	blik	for,	at	EU	som	en	styrende	aktør	ikke	kan	tilskrive	sig	selv	som	et	magtcentrum	

uanset	hvor	mange	beføjelser,	den	tilskriver	sig	gennem	lovgivningen.	Det	er	derfor	ikke	naturligt	givet,	

at	EU	besidder	en	fast	position	som	en	overstatslig	styrende	aktør,	da	denne	er	til	konstant	forhandling.	

Det	moderne	samfund	kan	således	siges	at	komplicere	EU’s	eksistensgrundlag,	hvorfor	der	opstår	et	

overordnet	spørgsmål	om,	hvorvidt	EU	siden	dets	konstitueringen	har	været	et	ustyrligt	styringspro-

jekt?	
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Kapitel	5:	Afrunding	
	
Dette	kapitel	har	til	formål	at	samle	op	på	de	foregående	kapitler	med	blik	for	at	konkludere	på	og	re-

flektere	over,	hvordan	EU’s	styringsrationale	har	udviklet	sig	siden	konstitueringen,	og	hvilke	udfordringer	

dette	skaber	for	EU’s	styring	af	medlemslandene.	Med	blik	herfor	introduceres	de	kritiske	overvejelser,	

der	er	opstået	løbende	i	specialeprocessen,	som	udmunder	i	en	refleksion	over	andre	tilgange	og	mulige	

bidrag	til	specialets	problemfelt.	

	

5.1	Konklusion		
Siden	seks	lande	blev	enige	om	at	konstituere	en	fælles	Kul-	og	Stålunion	i	1952,	har	det	europæiske	

samarbejde	udviklet	sig	til	en	Europæisk	Union	i	2018	med	28	medlemslande,	der	har	integreret	en	

række	forskellige	politikker	samt	tilskrevet	sig	selv	overstatslige	beføjelser	inden	for	en	række	områder.	

Trods	den	umiddelbare	positive	udvikling	har	EU	stødt	på	en	række	kriser	gennem	historien	og	mødte	

i	2016	den	hidtidige	største	udfordring,	da	Storbritannien	ved	folkeafstemning	valgte	at	forlade	Unio-

nen.	Brexit	blev	således	en	realitet,	og	for	første	gang	siden	konstitueringen	har	et	land	meldt	sig	ud	af	

EU.	EU’s	historiske	udvikling,	der	umiddelbart	kan	synes	positiv	og	kontinuerlig,	har	været	præget	af	en	

række	udfordringer	gennem	flere	kriser,	og	det	er	derfor	interessant	at	undersøge,	hvordan	EU	har	sty-

ret	medlemslandene	gennem	udviklingen,	og	dermed	hvordan	EU	overordnet	har	konstrueret	sit	sty-

ringsrationale	 siden	konstitueringen,	 og	 efterfølgende	hvordan	dette	udfordrer	EU’s	 styring	af	med-

lemslandene.	

	Med	afsæt	i	Michel	Foucaults	beskrivelse	af	genealogien	og	hans	dispositivbegreb	har	det	været	

muligt	at	undersøge,	hvordan	EU	har	konstrueret	sit	styringsrationale	i	takt	med	sin	udvikling	siden	

konstitueringen.	Med	udgangspunkt	i	genealogien	som	analysestrategi	har	dette	speciale	udarbejdet	en	

analyse	ud	fra	fire	nedslagspunkter	i	hvilke,	EU’s	konstruktion	af	styringsrationalet	er	fremlæst	med	

særligt	blik	for	Foucaults	tre	dispositiver;	lov,	disciplin	og	sikkerhed.	Disse	nedslagspunkter	er	udvalgt	

som	de	kriser,	der	særligt	har	udfordret	EU	og	er;	The	Empty	Chair	Crisis	i	1965,	krisen	om	Forfatnings-

traktaten	i	2004,	finanskrisen	i	2008	og	endeligt		flygtninge-	og	migrationskrisen	i	2015.	

	

I	de	første	år	efter	konstitueringen	mødte	EU	store	udfordringer,	da	der	var	intern	splittelse	om,	hvor-

dan	en	fremtidig	strategi	for	Unionen	skulle	konstrueres.	Der	var	to	strategier	for	EU’s	fremtid;	tanken	

om	EU	som	en	supranationalistisk	institution	og	ideen	om	EU	som	et	intergovernmentalistisk	samar-

bejde.	Altså	hvorvidt	EU	skulle	være	en	overstatslig	institution	med	retten	til	at	træffe	overstatslige	be-

slutninger,	eller	om	EU	mere	skulle	være	et	samarbejde	mellem	nationalstater,	hvor	den	nationale	inte-

resse	og	suverænitet	vægter	højere	end	samarbejdet.	Denne	interne	splittelse	mundede	endeligt	ud	i	
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The	Empty	Chair	Crisis	i	1965,	da	Frankrig	efterlod	et	tomt	sæde	i	Ministerrådet	i	syv	måneder.	Trods	

der	blev	indgået	et	kompromis	i	Luxembourg	for	at	løse	konflikten,	gjorde	splittelsen	sig	gældende	frem	

til,	Maastrichttraktaten	blev	underskrevet	i	1992,	hvilken	samlede	Den	Europæiske	Union	som	et	mere	

intergovernmentalistisk	samarbejde.	Da	Maastrichttraktaten	trådte	i	kraft	i	1993,	havde	EU	udvidet	sig	

til	at	rumme	12	medlemslande,	og	efterfølgende	trådte	endnu	tre	lande	ind	i	samarbejdet.	Med	udsigt	

til	en	større	udvidelse	i	2004	med	ti	nye	medlemslande,	hovedsageligt	fra	det	tidligere	lukkede	Østeu-

ropa,	opstod	behovet	for	en	ny	traktat	for	EU.	Der	blev	udarbejdet	et	forslaget	om	Forfatningstraktaten,	

der	skulle	samle	alle	tidligere	traktater	til	én	gældende.	Traktaten	skulle	erstatte	Maastrichttraktatens	

intergovernmentalistiske	struktur	for	i	stedet	at	gøre	EU	mere	supranationalistisk	med	flere	overstats-

lige	beføjelser.	Splittelsen	mellem	de	to	grundlæggende	strategier	for	EU	blussede	derfor	op	på	ny.	For-

fatningstraktaten	forblev	ved	forsøget,	da	franske	og	hollandske	folkeafstemninger	stemte	nej	i	2005,	

og	EU	stod	igen	i	en	intern	krise.	Den	interne	splittelse	nåede	imidlertid	sit	endeligt,	da	Lissabontrakta-

ten	blev	vedtaget	i	2007.	Ligesom	Forfatningstraktaten	ville	Lissabontraktaten	erstatte	flere	enstem-

mighedsbeslutninger	med	flerstemmighed	og	derved	tilskrive	EU	flere	overstatslige	beføjelser.	En	væ-

sentlig	forskel	på	de	to	traktater	er	dog,	at	med	Lissabontraktaten	får	EU-lovgivningen	ikke	forrang	frem	

for	national,	hvorfor	den	nationale	interesse	sikres	i	højere	grad	end	ved	Forfatningstraktaten.	Ligesom	

Maastrichttraktaten	havde	Lissabontraktaten	til	formål	at	gøre	EU	mere	handlingsdygtig,	hvilket	EU	fik	

brug	for	med	de	næste	års	eksterne	trusler.	

I	2008	ramte	den	globale	finanskrise	også	EU,	hvor	flere	af	medlemslandene	havnede	i	statsgælds-

kriser,	og	især	Grækenland	stod	i	en	stor	finansiel	krise.	Med	afsæt	i	Lissabontraktaten	var	det	muligt	

for	EU	at	konstruere	sig	selv	som	en	styrende	aktør	med	et	dertilhørende	samlet	styringsrationale	under	

krisen	udformet	som	konkrete	styringsteknologier.	EU	gennemførte	økonomiske	hjælpepakker	til	de	

gældsramte	medlemslande,	hvilke	havde	til	formål	at	genstabilisere	økonomien	i	euroområdet.	Trods	

det	samlede	styringsrationale	opstod	der	igen	intern	splittelse	i	Unionen,	da	flere	medlemslande	var	

utilfredse	med	blandt	 andet	Grækenlands	 tidligere	overforbrug.	 Endnu	en	 ekstern	krise	 ramte	EU	 i	

2015,	da	massive	flygtningestrømme	krydsede	Unionens	ydre	grænser,	og	en	reel	flygtninge-	og	migra-

tionskrise	blev	en	realitet.	Under	krisen	konstruerede	EU	igen	et	styringsrationale	for	hele	Unionen	som	

set	ved	finanskrisen,	udformet	som	konkrete	styringsteknologier.	Blandt	andet	blev	der	vedtaget	flygt-

ningekvoter,	der	skulle	omfordele	de	mange	flygtninge	fra	Italien,	Grækenland	og	Ungarn	til	de	reste-

rende	medlemslande.	Trods	det	samlede	styringsrationale	opstod	der	igen	intern	splittelse	i	EU,	da	flere	

medlemslande	var	utilfredse	med	især	flygtningekvoterne,	hvorfor	EU	oplevede	store	udfordringer	med	

at	håndhæve	dem.	

Det	kommer	således	til	udtryk,	at	der	har	været	intern	splittelse	i	EU	siden	konstitueringen,	men	

hvor	kriserne	opstod	på	baggrund	af	splittelsen	under	The	Empty	Chair	Crisis	og	krisen	om	Forfatnings-

traktaten,	opstod	splittelsen	på	grund	af	håndteringen	af	kriserne	ved	finans-	samt	flygtninge-	og	migra-
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tionskrisen.	Der	opstår	således	intern	splittelse,	om	hvordan	EU	skulle	konstruere	sig	selv	som	en	sty-

rende	aktør	med	et	dertilhørende	samlet	styringsrationale	for	derigennem	at	styre	i	alle	fire	kriser.	I	de	

to	seneste	kriser	har	EU	imidlertid	vokset	sig	til	en	så	overstatsslige	institution	i	forbindelse	med	Lissa-

bontraktaten,	at	Unionen	til	dels	kan	trodse	splittelsen	og	påtvinge	beslutninger	ved	flertalsafgørelser.	

	

På	tværs	af	alle	fire	kriser	kan	det	anskues,	at	EU	konstruerer	styringsrationalet	i	spændingsfeltet	mel-

lem	Foucaults	 lov-,	 disciplin-	 og	 sikkerhedsdispositiv.	Grundlæggende	kommer	det	 til	 udtryk,	 at	det	

overordnede	formål	med	styringsrationalet	konstrueres	i	forlængelse	af	sikkerhedsdispositivet.	EU	sø-

ger	ikke	endeligt	at	undgå	kriserne,	da	de	er	indtruffet,	men	derimod	at	opstille	sikkerhedsforanstalt-

ninger	for	derigennem	at	søge	et	acceptabelt	niveau	for	de	daværende	og	fremtidige	krisers	omfang.	

Dette	overordnede	 formål	suppleres	af	styringsteknologier,	der	kan	anskues	 i	 forlængelse	med	Fou-

caults	disciplindispositiv.	Igennem	disse	forsøger	EU	at	overvåge,	standardisere	og	samordne	medlems-

landene	for	at	undgå	tilsvarende	kriser	i	fremtiden.	I	denne	forbindelse	bliver	medlemslandene	de	skyl-

dige	eller	de	mulige	skyldige	set	i	forhold	til	Foucault,	der	skal	reguleres	og	disciplineres	for	derigennem	

at	sikre	Unionen.	Med	Lissabontraktaten	tilskrev	EU	sig	muligheden	for	at	træffe	flere	overstatslige	be-

slutninger,	hvilken	medførte,	at	EU	får	muligheden	for	at	sanktionere	medlemslandene,	hvis	de	bryder	

med	EU-lovgivningen.	De	disciplinerende	styringsteknologier	underbygges	med	hjemmel	i	lov,	hvilket	

er	i	tråd	med	Foucaults	lovdispositiv.	Det	er	således	med	et	overordnet	sikkerhedsrationale,	at	EU	im-

plementerer	disciplinerende	styringsteknologier,	og	hvis	medlemslandene	ikke	overholder	og	indgår	i	

disse,	sanktioneres	de	med	hjemmel	i	EU-lovgivningen.	

EU’s	styringsrationale	kan	ligeledes	indlæses	i	spændingsfeltet	mellem	det	kapitalistiske	og	na-

tionalistiske	imperativ,	der	fremgår	i	lyset	af	Stephan	Lessenichs	liberale	paradoks	i	det	moderne	sam-

fund.	Som	en	Kul-	og	Stålunion	blev	EU	konstitueret	som	et	kapitalistisk	fællesskab	med	øje	for	de	den-

gang	seks	nationale	interesser.	EU	er	sidenhen	blevet	udvidet	af	flere	runder	til	i	2018	at	bestå	af	28	

medlemslande,	der	bliver	til	27	efter	Brexit.	Flere	lande	har	således	indtrådt	i	det	kapitalistiske	samar-

bejde,	hvilket	har	medført,	at	flere	nationale	interesser	er	på	spil.	EU	søgte	at	imødekomme	udfordrin-

gen	med	Lissabontraktaten,	hvor	enstemmighed	i	højere	grad	blev	erstattet	af	flerstemmighed	for	der-

igennem	at	effektivisere	beslutningsprocessen	ved	at	gøre	flere	politikområder	overstatslige.	Trods	at	

EU	forsøgte	at	gøre	det	lettere	for	sig	selv	at	træffe	overstatslige	beslutninger	og	herigennem	styre	sine	

medlemslande,	har	Unionen	sidenhen	haft	vanskeligt	ved	at	håndhæve	den	ellers	fastlagte	styring.	Dette	

kom	i	særdeleshed	til	udtryk	under	flygtninge-	og	migrationskrisen,	da	flere	medlemslande	modsagde	

sig	flygtningekvoterne	ved	ikke	at	overholde	dem.	Det	kan	således	iagttages,	at	EU	i	alle	fire	kriser	har	

svært	 ved	 at	undgå	 intern	splittelse,	 hvilket	udfordrer	EU’s	 samlede	styring.	Med	blik	herfor	opstår	

spørgsmålet	om,	hvorvidt	EU	egentligt	konstruerer	sig	selv	som	en	styrende	aktør	med	et	dertilhørende	

samlet	styringsrationale?	
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Med	afsæt	i	Foucaults	magtforståelse	og	governmentalitybegreb	har	det	endvidere	været	muligt	at	dis-

kutere,	hvilke	udfordringer	der	følger	EU’s	konstruktion	af	sig	selv	som	en	styrende	aktør	med	et	samlet	

styringsrationale	og	derigennem,	hvordan	styring	for	EU	kan	blive	et	problem	i	sig	selv.	Udfordringen	

kan	anskues	i	forlængelse	med	selve	konstruktionen	af	en	Europæisk	Union	i	det	moderne	samfund,	

hvor	der	ifølge	Foucault	ikke	er	en	autoritær	magt	og	derfor	ikke	et	fastlagt	magtcentrum.	EU’s	kon-

struktion	af	sig	selv	som	en	overstatslig	institution,	som	derigennem	styrer	sine	medlemslande,	er	der-

for	paradoksal	i	sig	selv,	hvorfor	denne	form	for	styring	skaber	en	række	udfordringer.	For	det	første	er	

EU	afhængig	af	medlemslandenes	accept	af	deres	interne	magtrelation,	førend	EU	kan	siges	at	styre	og	

konstruere	et	egentligt	samlet	styringsrationale.	Hvis	medlemslandene	ikke	anerkender	magtrelatio-

nen,	kan	der	for	Foucault	ikke	eksistere	en	sådan.	For	det	andet	udtrykker	EU	et	overordnet	styringsra-

tionale	baseret	på	sikkerhed,	hvor	der	derigennem	er	plads	og	frihed	til	medlemslandenes	selvstyring.	

Dette	suppleres	dog	med	en	mere	disciplinerende	lovgivning,	hvormed	selvstyringen	kan	siges	at	be-

grænses,	og	EU’s	ambition	om	styring	gennem	selvstyring	derved	bliver	problematisk.	For	det	tredje	

bliver	de	subjektpositioner,	der	tilbydes	medlemslandene	i	styringen,	også	indskrænket	i	takt	med,	at	

selvstyringen	begrænses.	Medlemslandene	tilbydes	eksempelvis	en	subjektposition	som	unionsborger	

frem	for	nationalborger,	hvilket	bliver	på	bekostning	af	deres	nationale	interesser	og	derfor	ligeledes	

udfordrer	styringen.		

Selve	konstruktionen	af	en	Europæisk	Union	og	den	videre	styring	af	de	mange	medlemslande	

kan	således	iagttages	at	være	problematisk	i	sig	selv	og	skabe	konstante	udfordringer	for	Unionens	kon-

struktion	af	et	samlet	styringsrationale.	EU	kan	ikke	tilskrive	sig	selv	som	et	naturligt	magtcentrum	i	det	

moderne	samfund	og	som	følge	heraf	ikke	konstruere	sig	selv	som	en	styrende	aktør	med	det	dertilhø-

rende	samlede	styringsrationale,	da	dette	ligesom	magtrelationen	vil	være	til	konstant	forhandling.	Det	

moderne	samfund	kan	således	siges	at	komplicere	EU’s	eksistensgrundlag,	hvorfor	der	opstår	et	over-

ordnet	spørgsmål	om,	hvorvidt	EU	siden	dets	konstitueringen	har	været	et	ustyrligt	styringsprojekt?	

	

5.2	Specialets	blinde	pletter	
Efter	udarbejdelsen	af	specialet	er	en	række	overvejelser	opstået	i	forhold	til,	hvilken	betydning	de	ana-

lysestrategiske	valg	og	fravalg,	der	er	truffet	forud	for	analysen	og	diskussionen,	har	haft	på	specialets	

endelige	konklusion.	Afsættet	i	socialkonstruktivismen	medfører	overordnet,	at	specialet	ikke	kan	pro-

ducere	en	endegyldig	sandhed	om	EU’s	styringsrationale,	men	blot	stille	et	blik	til	rådighed	på	dette.	

Specialet	iagttager,	hvordan	EU	konstruerer	sit	styringsrationale,	og	EU	er	derfor	iagttagelsespunktet	

og	styringsrationalet	genstanden.	Der	lægges	således	et	bestemt	blik	på	EU,	hvor	der	udelukkende	er	

blik	for,	hvordan	EU	selv	iagttager	sit	styringsrationale,	og	derfor	ikke	blik	for	hvordan	andre	iagttager	

det,	og	samtidig	er	der	ikke	blik	for	EU’s	andre	iagttagelser.	Dette	iagttagelsesprogram	har	haft	stor	ind-
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flydelse	på,	hvordan	virkeligheden	om	EU	er	blevet	arrangeret,	idet	det	analysestrategiske	blik	har	ladet	

genstanden	emergere	på	bestemt	vis.	Det	analysestrategiske	valg	medfører	derfor	nødvendigheden	af	

at	reflektere	over,	hvordan	styringsrationalet	som	genstand	er	blevet	synlig	med	Foucaults	begrebsap-

parat	som	den	valgte	analysestrategi,	hvilket	er	belyst	i	analysestrategien	jf.	afsnit	2.3.3.	Det	er	imidler-

tid	også	væsentligt	at	klarlægge	hvad,	der	ikke	kan	iagttages;	de	blinde	pletter.		

	

Som	det	første	iagttages	EU	gennem	specialet	som	én	samlet	aktør	gennem	strategier	med	blik	for	lede-

forskellen	mellem	enhed	og	differentiering,	hvilket	løbende	har	været	en	udfordring,	da	Union	som	be-

skrevet	i	afsnit	2.3.3	er	differentieret	i	forskellige	medlemslande,	institutioner	og	politikker.	Specialet	

har	ikke	haft	blik	for	den	interne	differentiering	i	EU,	hvilket	er	en	blind	plet,	da	der	ikke	er	øje	for	dif-

ferentieringens	betydning	for	EU’s	evne	til	at	konstruere	styringsrationalet.	Spørgsmålet	er,	om	der	ek-

sempelvis	er	forskellige	styringsstrategier	tilknyttet	de	forskellige	medlemslande,	institutioner	og	poli-

tiske	strategier?	Der	er	derfor	opstået	tvivl	om,	hvornår	og	om	det	er	muligt	at	iagttage	EU	som	samlet,	

og	hvilke	blinde	pletter	dette	skaber	for	analysen.	Der	er	endvidere	opstået	en	undren	over,	hvordan	EU	

ville	fremstå,	hvis	man	ikke	iagttog	Unionen	som	en	samlet	styrende	aktør,	men	i	stedet	eksempelvis	

som	en	politisk	arena,	der	blot	skaber	rummet	 for	medlemslandenes	samhandlen.	Afsnit	1.4	belyser	

netop,	at	litteraturen	om	EU	er	mangfoldig,	hvorfor	der	er	mange	forskellige	vinkler	at	belyse	EU	ud	fra.	

Det	kunne	således	også	være	interessant	at	undersøge,	hvordan	EU’s	styring	og	styringsrationale	ud-

spiller	sig,	set	ud	fra	disse	andre	vinkler.		

For	det	andet	sætter	det	en	begrænsning	for	analysen,	at	den	tager	udgangspunkt	i	blot	fire	ned-

slagspunkter	defineret	ud	 fra	de	kriser,	EU	er	stødt	på	gennem	sin	udvikling,	 jf.	afsnit	2.3.3.	 I	denne	

forbindelse	kan	der	reflekteres	over,	hvorvidt	det	er	muligt	udelukkende	at	konkludere	på	baggrund	af	

kriser,	da	det	må	formodes,	at	det	er	i	disse	styringsrationalet	særligt	træder	frem.	Der	kan	således	stil-

les	spørgsmålstegn	ved,	om	det	ikke	særligt	er	under	kriser,	at	sikkerhedsrationalet	fremtræder,	da	der	

netop	opstår	en	uønsket	situation,	man	ønsker	at	mindske	konsekvenserne	af	i	fremtiden.	Det	kunne	

derimod	være	interessant	at	belyse,	hvordan	EU	styrer	medlemslandene,	når	Unionen	oplever	fremgang	

og	 ikke	udelukkende	modgang,	og	hvorvidt	der	i	 så	 fald	ville	 træde	et	anderledes	og	et	mere	samlet	

styringsrationale	 frem.	 Samtidig	 iagttages	 styringsrationalet	 i	 nedslagspunkterne	meget	 overordnet,	

hvilket	dog	er	i	tråd	med	Foucaults	beskrivelse	af	genealogien,	hvor	der	skal	fremlæses	relationer	mel-

lem	nedslagspunkter	frem	for	analyseres	i	dybden.	Det	kunne	imidlertid	være	interessant	at	læse	ned-

slagspunkterne	mere	i	dybden	og	belyse	selve	kommunikationen	i	kriserne.	Ved	at	læse	mere	i	dybden	

end	i	bredden	kunne	det	eksempelvis	undersøges,	hvilke	tendenser	der	er	blandt	medlemslandenes	an-

erkendelse	af	styringsrationalet.	Kunne	det	eventuelt	iagttages,	at	Frankrig	konsekvent	modsiger	sig	og	

stemmer	nej	til	EU’s	beslutninger,	og	Tyskland	altid	stemmer	ja,	og	hvilken	indvirkning	dette	ville	have	

på	EU’s	konstruktion	af	et	samlet	styringsrationale?	Genealogianalysen	er	således	meget	begrænset	i	
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forhold	til	Foucaults	genealogier,	da	der	lægges	et	begrænset	blik	på	historien,	hvorfor	der	ikke	er	blik	

for	alt,	som	Foucault	ellers	foreskriver,	jf.	afsnit	2.3.2.	Specialet	bidrager	derfor	med	et	begrænset	blik	

på	udviklingen	af	EU’s	styringsrationale,	og	hvordan	Unionen	i	det	moderne	samfund	støder	på	ledel-

sesudfordringer.		

For	det	tredje	beskrives	det	i	analysestrategien,	at	Foucaults	genealogi	ikke	giver	blik	for	kausale	

forklaringer,	jf.	afsnit	2.3.2.	Disse	kunne	imidlertid	være	interessante	at	belyse	i	forbindelse	med	udar-

bejdelsen	af	specialet.	Den	store	udvidelse	i	2004	med	hovedsageligt	østeuropæiske	lande,	blev	en	mu-

lighed	efter	Berlinmurens	fald	i	1989,	og	grænsen	mellem	Øst-	og	Vesteuropa	igen	blev	åbnet.	Med	afsæt	

i	den	tidligere	opdeling	mellem	det	kommunistiske	Østeuropa	og	det	kapitalistiske	Vesteuropa	kan	det	

anskues,	at	de	nye	medlemslande	fra	østen	indtrådte	i	EU	med	markant	anderledes	nationale	interesser	

end	de	resterende	medlemmer	fra	vesten.	Det	kunne	derfor	være	interessant	at	belyse,	hvilken	indvirk-

ning	Murens	fald	havde	på	EU,	og	endvidere	hvilken	betydning	de	ti	nye	østlige	nationale	interesser	

havde	for	EU’s	konstruktion	af	et	samlet	styringsrationale.		

Slutteligt	opstår	også	blinde	pletter	for	specialets	diskussion,	som	udelukkende	belyser	magtrela-

tionen	mellem	EU	og	medlemslandene	med	iagttagelsen	af	EU	som	en	styrende	aktør.	Specialet	har	der-

for	ikke	blik	for	den	magtrelation,	der	udspiller	sig	mellem	medlemslandene,	mellem	EU-institutionerne	

eller	mellem	medlemslandene	og	de	enkelte	institutioner.	Ifølge	Foucault	tilhører	magten	ikke	autorite-

ter,	men	udspiller	sig	derimod	i	mikro-relationer,	hvorfor	det	kunne	være	relevant	at	belyse	de	magtre-

lationer,	der	yderligere	er	på	spil	internt	i	EU.	

	

5.3	Afsluttende	refleksioner			
Med	afsæt	i	ovenstående	overvejelser	kan	der	reflekteres	over,	hvorvidt	disse	blinde	pletter	kunne	imø-

degås	ved	at	tilgå	specialet	med	et	anderledes	teoretisk	udgangspunkt	end	Foucault,	samt	hvorvidt	spe-

cialets	konklusion	kan	perspektiveres	til	andre	problemfelter.		

	

5.3.1	Et	luhmanniansk	blik	på	Unionen	og	dens	styringsrationale		

Udover	Foucault	kunne	Niklas	Luhmann	med	fordel	anvendes	i	belysningen	af	specialets	problemfelt.	

Ved	at	anvende	Luhmanns	semantiske	analyse	vil	det	i	tråd	med	Foucaults	genealogianalyse	være	mu-

ligt	at	undersøge	en	historisk	udvikling.	Luhmann	interesserer	sig	udelukkende	 for	kommunikation,	

men	iagttager	til	gengæld	denne	som	allestedsværende,	hvilket	også	kommer	til	udtryk	i	hans	semanti-

ske	analyse.	Luhmann	beskriver	semantik	som	en	særlig	struktur,	der	forbinder	kommunikation	med	

kommunikation	ved	at	stille	forskellige	former	for	mening	til	rådighed	gennem	en	ledeforskel	mellem	

kondensering	og	mening	(Andersen,	1999:	142).	Semantikanalysen	har	til	formål	at	undersøge,	hvordan	

kondenserede	 og	 gentagelige	 former	 for	mening	 står	 til	 rådighed	 for	 kommunikationen	 (Andersen,	
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1999:	143),	hvilket	er	muligt	at	undersøge	over	en	historisk	periode.	I	forhold	til	dette	speciale	vil	en	

semantisk	analyse	derfor	også	give	blik	for	en	historisk	udvikling,	men	med	blik	for	meningsdannelse	i	

modsætning	til	dispositiver	hos	Foucault.	En	semantisk	analyse	kunne	undersøge,	hvordan	der	konden-

seres	mening	om	EU	som	organisation	over	tid,	og	dermed	hvilke	meninger	der	knyttes	an	til	begrebet	

EU.	Dette	kunne	både	tage	udgangspunkt	i,	hvordan	EU	kondenserer	mening	om	sig	selv	over	tid,	eller	

hvordan	andre	aktører,	eksempelvis	medlemslandene,	kondenserer	mening	om	EU	over	tid.	Dette	per-

spektiv	kunne	bidrage	til	forståelsen	af,	hvorfor	EU	oplever	udfordringer	med	at	konstruere	et	samlet	

styringsrationale.	Samtidig	kunne	dette	sættes	i	forhold	til	Lessenich	med	blik	for	at	udfolde	kontinu-

ummet	mellem	 nationale	 og	 kapitalistiske	 interesser.	 Der	 kunne	 derved	 stilles	 spørgsmålstegn	 ved,	

hvorvidt	EU’s	styringsudfordringer	skyldes	kondenseringen	af	mening	om	EU	gennem	tiden,	hvilket	se-

mantikanalysen	netop	giver	blik	for.	Med	semantikanalysen	opstår	dermed	muligheden	for	at	læse	mere	

i	dybden	end	blot	bredden	vedrørende	EU’s	styringsmæssige	udvikling.	

Foruden	semantikanalysen	kunne	Luhmanns	differentieringsanalyse	ligeledes	anvendes	i	specia-

let.	I	en	sådan	analyse	kommer	Luhmanns	fokus	på	kommunikation	også	til	udtryk,	da	denne	giver	blik	

for,	hvordan	kommunikationen	er	differentieret	i	forskellige	subsystemer.	Disse	har	hver	deres	iagtta-

gelsesperspektiv,	hvor	de	iagttager	omverdenen	gennem	ledeforskellen	mellem	system	og	omverden	på	

vidt	 forskellige	måder	 (Andersen,	 1999:	134).	Omverdenen	 fremstår	derfor	 forskelligt	afhængigt	af,	

hvilket	subsystem	der	iagttager	den,	hvorfor	det	aldrig	bliver	muligt	at	iagttage	samfundet	som	en	hel-

hed,	men	udelukkende	som	værende	differentieret	(Andersen,	1999:	135).	Med	afsæt	i	denne	analyse	

vil	det	være	muligt	at	iagttage	EU	som	et	differentieret	system,	og	undersøge	igennem	hvilke	ledefor-

skelle	EU	iagttager	sit	styringsrationale.	Samtidig	vil	det	være	muligt	at	 iagttage,	hvilke	ledeforskelle	

medlemslandene	iagttager	EU’s	styringsrationale	igennem.	Det	vil	sige,	at	differentieringsanalysen	kan	

give	blik	for	de	forskellige	iagttagelser	af	styringsrationalet,	der	er	på	spil,	og	hvordan	en	eventuel	for-

skel	i	disse	udfordrer	EU’s	konstruktion	af	et	samlet	styringsrationale.	Differentieringen	kunne	derfor	i	

særdeleshed	bidrage	med	et	interessant	blik	for	forskellen	mellem	EU	og	Storbritannien	i	forhold	til	at	

sammenligne	 disses	 iagttagelser	 for	 derigennem	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 Brexit	 kan	 forklares	 ud	 fra	

eventuelle	forskelle.		

Derudover	har	Luhmann	særligt	blik	for	paradokser,	hvilket	i	særdeleshed	ville	være	interessant	

at	bidrage	med	i	dette	speciale.	EU’s	styring	af	medlemslandene	kan	anskues	som	værende	paradoksal	

i	sig	selv,	da	EU	er	en	styrende	aktør,	men	samtidig	består	af	medlemslandene	selv.	Det	vil	sige,	at	EU	

både	 styrer	medlemslandene,	men	at	medlemslandene	 i	 denne	 forbindelse	også	 styrer	 sig	selv.	Når	

Frankrig	under	The	Empty	Chair	Crisis	modsiger	sig	EU’s	styring,	modsiger	de	sig	ligeledes	sin	egen	

styring,	hvilket	set	ud	fra	et	luhmanniansk	perspektiv	er	paradoksalt.	Paradoksaliteten	ved	EU	kunne	

være	et	interessant	bidrag,	da	dette	speciale	udleder	en	overordnet	tendens,	der	påviser,	at	EU	generelt	

har	oplevet	udfordringer	med	at	konstruere	sig	selv	som	en	styrende	aktør	med	et	dertilhørende	samlet	
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styringsrationale.	Med	Luhmanns	blik	for	paradokser	kunne	det	således	undersøges,	hvordan	EU	i	sig	

selv	er	et	paradoks,	og	hvordan	dette	udfordrer	konstruktionen	af	et	samlet	styringsrationale.	Dette	

aspekt	kunne	således	bidrage	til	yderligere	forståelse	af	de	udfordringer,	EU	står	over	for	som	en	sty-

rende	aktør	i	det	moderne	samfund.		

Luhmanns	begreber	om	semantik,	differentiering	og	paradokser	kan	dermed	imødekomme	nogle	

af	de	blinde	pletter,	der	er	opstået	i	forbindelse	med	specialets	analysestrategiske	til-	og	fravalg	og	der-

igennem	bidrage	med	uddybende	blikke	på	specialets	problemfelt.	

	

5.3.2	Et	reflektivistisk	blik	på	Unionen	

Foruden	Luhmann	kunne	også	de	nyere	tendenser	inden	for	europæisk	integrationsteori	inddrages	til	

at	uddybe	analysen	af	EU’s	styringsrationale.	Her	menes	den	mere	reflektivistiske	forståelse	af	EU,	som	

har	fokus	på	identitet	og	politik,	hvor	der	også	arbejdes	med	iagttagelser	af	andres	iagttagelser.	Med	et	

diskursivt	afsæt	iagttager	blandt	andet	Lene	Hansen	og	Ole	Wæver	samt	Hooghe	og	Marks,	jf.	afsnit	1.4,	

hvordan	national	identitet	formes	og	skabes,	samt	hvorledes	denne	proces	påvirker	den	nationale	selv-

forståelse	i	forhold	til	EU.	De	iagttager	hermed	EU	som	en	unik	enhed,	der	ikke	nødvendigvis	er	definer-

bar.	Derfor	iagttages	EU’s	mulighedsbetingelse	også	som	værende	afhængig	af	identitetskonstruktionen	

i	hvert	enkelt	medlemsland.	De	iagttager	dermed,	hvordan	andre	lande	iagttager	EU,	og	hvilken	betyd-

ning	de	forskellige	iagttagelser	har	for	EU’s	mulighedsbetingelse.	Tilgangen	medvirker,	at	de	har	blik	for	

EU	som	et	differentieret	system,	hvilket	med	fordel	kunne	inddrages	i	specialet.	Denne	tilgang	vil	netop	

kunne	stille	et	blik	til	rådighed	for,	hvordan	medlemslandene	iagttager	og	identificerer	sig	med	EU	for-

skelligt,	og	hvordan	dette	udfordrer	EU’s	styring	af	medlemslandene.	I	særdeleshed	i	forbindelse	med	

Brexit	kunne	det	være	interessant	at	belyse,	hvorledes	Storbritannien	iagttager	og	identificerer	sig	med	

EU,	og	hvilken	betydning	dette	har	haft	for	landets	udmeldelse.		

Samtidig	kan	der	anskues	en	generel	tendens	i	EU’s	medlemslande,	hvor	nationalistiske	og	EU-

skeptiske	partier	vinder	frem	både	ved	nationale	parlamentsvalg	og	ved	europaparlamentsvalget,	jf.	af-

snit	1.2.	Med	afsæt	i	Hansen,	Wæver,	Hooghe	og	Marks’	reflektivistiske	tilgange	til	international	politik	

vil	det	være	muligt	at	belyse,	hvordan	denne	nationalistiske	tendens	på	tværs	af	medlemslandene	på-

virker	den	generelle	iagttagelse	og	identifikation	af	EU,	hvilke	ledelsesudfordringer	der	følger	heraf	og	

slutteligt	om	Brexit	bliver	et	enkeltstående	tilfælde.	Dette	kunne	med	fordel	anskues	parallelt	med	Les-

senichs	beskrivelse	af	det	liberale	paradoks,	og	dermed	hvordan	det	kapitalistiske	og	nationalistiske	

imperativ	har	betydning	for	landenes	iagttagelse	og	identifikation	med	EU.	Med	de	reflektivistiske	til-

gange	opstår	tilsvarende	med	Luhmann	således	en	mulighed	for	at	imødekomme	den	blinde	plet,	speci-

alet	har	mødt	ved	ikke	at	have	blik	for	EU	som	et	differentieret	system.				
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5.3.3	EU	-	det	eneste	ustyrlige	styringsprojekt?	

EU	bliver	i	litteraturen	karakteriseret	som	det	mest	succesfulde	eksempel	på	et	institutionaliseret	inter-

nationalt	politisk	samarbejde	nationalstater	imellem,	jf.	afsnit	1.4.	Som	set	i	specialets	konklusion	ople-

ver	EU	imidlertid	udfordringer	med	at	konstruere	sig	som	en	styrende	aktør	med	et	dertilhørende	sam-

let	 styringsrationale	og	derigennem	også	udfordringer	med	at	 styre	medlemslandene.	Dette	bunder	

blandt	andet	i,	at	konstruktionen	af	EU	som	en	organisation	med	overstatslige	beføjelser	i	sig	selv	kan	

siges	at	være	problematisk	i	det	moderne	samfund.	Der	opstår	i	denne	forbindelse	en	refleksion	over,	

hvorvidt	problematikken	også	gør	sig	gældende	for	andre	internationale	organisationer.	De	Forenede	

Nationer	(FN)	og	North	Atlantic	Treaty	Organisation	(NATO)	blev	ligesom	EU	oprettet	i	kølvandet	på	

Anden	Verdenskrig	med	 tanken	om,	 at	 fred	 sikres	 gennem	 internationalt	 samarbejde	nationalstater	

imellem.	Modsat	EU	er	FN	og	NATO	imidlertid	mellemstatslige	organisationer,	hvilket	blandt	andet	kom-

mer	til	udtryk,	da	FN’s	permanente	medlemmer	i	Sikkerhedsrådet	har	vetoret.	Med	blik	herfor	kunne	

det	endvidere	være	interessant	at	undersøge,	hvorvidt	FN	og	NATO	dermed	i	højere	grad	har	blik	for	

spændingen	mellem	nationalistiske	og	kapitalistiske	interesser,	som	belyst	med	Lessenichs	iagttagelse	

af	det	liberale	paradoks,	samt	problematikken	om	overstatslig	styring	i	det	moderne	samfund	som	set	

ud	fra	Foucault.	Der	kan	i	denne	forbindelse	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	FN	og	NATO	som	mel-

lemstatslige	organisationer	i	højere	grad	formår	at	styre	deres	medlemmer	under	et	samlet	styringsra-

tionale	end	EU	som	en	overstatslig	institution?	Der	opstår	i	denne	forbindelse	et	overordnet	spørgsmål	

om	EU’s	ledelsesudfordringer	er	et	enkeltstående	tilfælde,	eller	om	det	generelt	er	problematisk	og	pa-

radoksalt	at	styre	den	moderne	nationalstat	gennem	overstatslige	styring?	Er	EU	således	det	eneste	ek-

sempel	på,	hvad	der	kan	anskues	som	værende	et	ustyrligt	styringsprojekt?	
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Bilag		
	
Bilag	I:	Tidslinje		
Årstal	 Begivenhed	
1948	 Belgien,	Frankrig,	Luxembourg,	Holland	og	Storbritannien	underskriver	Traktaten	om	økonomisk,	

socialt	og	kulturelt	samarbejde	og	kollektivt	selvforsvar		
1951	 Tyskland,	Frankrig,	Belgien,	Italien,	Nederlandene	og	Luxembourg	underskriver	Paristraktaten	om	

oprettelsen	af	Det	Europæiske	Kul-	og	Stålfælleskab	
1952	 Paristraktaten	for	Det	Europæiske	Kul-	og	Stålfælleskab	træder	i	kraft	
1957	 Oprettelsen	af	Det	Europæiske	Økonomiske	Fællesskab	og	Det	Europæiske	Atomenergifællesskab	

vedtages	ved	underskrivelsen	af	Romtraktaten	(træder	i	kraft	1958)	
1962	 Etableringen	af	Den	Fælles	Landbrugspolitik	
1968	 Toldunionen	træder	i	kraft	
1973	 Storbritannien,	Danmark	og	Irland	indtræder	i	samarbejdet	
1979	 Oprettelsen	af	Det	Europæiske	Monetære	System	
1979	 Første	direkte	valg	til	Europa-Parlamentet	
1981	 Grækenland	indtræder	i	samarbejdet	
1986	 Spanien	og	Portugal	indtræder	i	samarbejdet	
1986	 Den	Europæiske	Fælles	Akt	underskrives,	også	kendt	som	EF-pakken	(træder	i	kraft	1987)	
1990	 Schengenaftalen	underskrives	
1992	 Traktaten	om	Den	Europæiske	Union	(Maastrichttraktaten)	underskrives	(træder	i	kraft	1993)	
1993	 Det	Indre	Marked	træder	i	kraft	
1993	 Københavnerkriterierne,	der	opstiller	politiske	og	økonomiske	betingelser	for	ansøgere	om	med-

lemskab,	vedtages	
1995	 Østrig,	Finland	og	Sverige	indtræder	i	samarbejdet	
1997	 Amsterdamtraktaten,	Traktat	om	ændring	af	Maastrichttraktaten	om	Den	Europæiske	Union,	ved-

tages	(træder	i	kraft	1999)	
1999	 Den	Økonomiske	og	Monetære	Union	(ØMU)	implementeres	endeligt	
2001	 Nicetraktaten,	om	ændring	af	Traktaten	om	Den	Europæiske	Union,	Traktaterne	om	oprettelse	af	

De	Europæiske	Fællesskaber	og	visse	tilknyttede	akter,	underskrives	(træder	i	kraft	2003)	
2004	 Den	store	udvidelse	med	Cypern,	Tjekkiet,	Estland,	Ungarn,	Letland,	Litauen,	Malta,	Polen,	Slova-

kiet	og	Slovenien.			
2004		 Forslaget	om	Forfatningstraktaten	vedtages	
2005	 Forfatningstraktaten	afkastes	efter	franske	og	hollandske	folkeafstemninger	stemmer	nej	
2007	 Rumænien	og	Bulgarien	indtræder	i	samarbejdet	
2007	 Lissabontraktaten	underskrives	(træder	i	kraft	2009)	
2008	 Den	globale	finanskrise	rammer	EU	
2013		 Kroatien	indtræder	i	samarbejdet	
2015	 Massive	flygtningestrømme	krydser	middelhavet	til	Italien	og	Grækenland	og	der	bliver	tale	om	en	

flygtninge-	og	migrationskrise	
2016	 Storbritannien	stemmer	sig	ud	af	EU	ved	folkeafstemning	og	Brexit	bliver	en	realitet	
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Bilag	II:	EU’s	grundlæggende	traktater	
Traktat	 Underskrevet/	

konsolideret			
Indhold		

Traktaten	om	økonomisk,	socialt	
og	kulturelt	samarbejde	og	kol-
lektivt	selvforsvar	(Bru-
xellestraktaten)	

1948/1948	 Traktaten	omhandler	gensidig	forsvarsforpligtelse	og	
blev	underskrevet	af	Belgien,	Frankrig,	Luxembourg,	
Holland	og	Storbritannien	

Traktaten	om	oprettelse	af	Det	
Europæiske	Kul-	og	Stålfælles-
skab	(Paristraktaten)	

1951/1952	 Traktaten	grundlagde	det	Europæiske	Kul-	og	stålfæl-
lesskab,	som	senere	er	blevet	til	den	Europæiske	
Union.	Den	blev	indgået	mellem	Frankrig,	Tyskland	
som	det	daværende	Vesttyskland,	Italien	og	Bene-
luxlandene	bestående	af	Belgien,	Luxembourg	og	Hol-
land.	Landene	betegnes	som	de	seks	grundlæggere.		

Traktaten	om	oprettelse	af	Det	
Europæiske	Økonomiske	Fælles-
skab	(Romtraktaten)	

1957/1958	 Traktaten	grundlagde	det	Europæiske	Økonomiske	
Fællesskab	og	Det	Europæiske	Atomenergifællesskab	
for	at	skabe	henholdsvis	økonomisk	integration	og	et	
europæisk	marked	for	atomenergi	for	at	fremme	ud-
viklingen	af	kernekraft	i	Europa.	Her	dannes	altså	Det	
Europæiske	Fællesskab	

Traktaten	om	oprettelse	af	et	
fælles	Råd	og	en	fælles	Kommis-
sion	for	De	Europæiske	Fælles-
skaber,	traktat	om	oprettelse	af	
Det	Europæiske	Fællesskab	(Fu-
sionstraktaten)	

1965/1967	 Traktaten	er	en	sammenlægning	af	Paristraktaten	og	
Romtraktaten,	som	dannede	De	Europæiske	Fællesska-
ber.	Hermed	blev	de	tre	udøvende	magter	fusioneret	

Den	Europæiske	Fælles	Akt	(EF-
pakken)		

1986/1987	 Traktaten	var	en	større	revision	af	Romtraktaten	ved	
etableringen	af	det	såkaldte	indre	marked	og	europæi-
ske	politiske	samarbejde		

Traktaten	om	Den	Europæiske	
Union	(Maastrichttraktaten)		

1992/1993	 Traktaten	dannede	Den	Europæiske	Union	og	den	så-
kaldte	europæiske	søjlestruktur	med	det	indre	marked,	
retlige	og	indre	anliggender	samt	udenrigs-	og	sikker-
hedspolitik.	Samtidig	blev	Traktaten	om	Det	Europæi-
ske	Økonomisk	Fællesskab	ændret	til	Traktaten	om	op-
rettelse	af	Det	Europæiske	Fællesskab.	Sammen	udgør	
de	to	traktater	det	primære	retsgrundlag	for	Unionen.		

Amsterdamtraktaten	om	æn-
dring	af	Traktaten	om	Den	Euro-
pæiske	Union,	retsakterne	om	
oprettelse	af	De	Europæiske	
Fælleskaber	og	visse	tilknyttede	
akter	(Amsterdamtraktaten)		

1997/1999	 Traktaten	havde	til	formål	at	revidere	Traktaten	om	
Den	Europæiske	Union.	Med	Amsterdamtraktaten	blev	
den	fælles	beslutningsprocedure	forenklet	og	beslut-
ningsproceduren	udvidet	

Nicetraktaten	om	ændring	af	
Traktaten	om	Den	Europæiske	
Union,	Traktaterne	om	opret-
telse	af	de	Europæiske	Fælleska-
ber	og	visse	tilknyttede	akter	
(Nicetraktaten)	

2001/2003	 Traktaten	havde	til	formål	at	tilpasse	Den	Europæiske	
Unions	institutionelle	struktur	til	de	forestående	udfor-
dringer	i	forbindelse	med	nye	udvidelser.	Traktaten	
skulle	medføre	flere	ændringer,	som	ikke	var	blevet	
udført	i	forbindelse	med	Amsterdamtraktaten.	Her	kan	
der	nævnes,	at	Nicetraktaten	udvidede	Europa-Parla-
mentets	lovgivnings-	og	kontrolbeføjelser	samt	
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III	

anvendelsesområdet	for	afstemninger	med	flerstem-
mighed	i	Rådet	for	Den	Europæiske	Union		

Lissabontraktaten	om	en	æn-
dring	af	Traktaten	om	Den	Euro-
pæiske	Union	og	Traktaten	om	
oprettelse	af	Det	Europæiske	
Fællesskab	(Lissabontrakta-
ten)		

2007/2009	 Traktaten	reformerede	Traktaten	om	Den	Europæiske	
Union	og	Traktaten	om	oprettelse	af	Det	Europæiske	
Fællesskab,	hvoraf	sidstnævntes	navn	blev	ændret	til	
Traktaten	om	Den	Europæiske	Unions	Funktionsmåde	
i	forbindelse	med	nedlæggelsen	af	Det	Europæiske	
Fællesskab.	Hermed	blev	også	søjlestrukturen	fra	Maa-
strichttraktaten	nedlagt.	Det	Europæiske	Atomenergi-
fællesskab	bliver	med	Lissabontraktaten	juridisk	ad-
skilt	fra	Den	Europæiske	Union,	men	har	de	samme	
medlemslande	og	styres	også	af	Unionens	institutioner	
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Bilag	III:	EU’s	grundlæggende	institutioner	
Officielle	navn	 Også	betegnet	som	 Medlemmer	 Funktion	 Oprettet	
Det	Europæiske	
Råd	
	

Europarådet,	EU-Rå-
det	
	

Stats-	og	regerings-
chefer,	formanden	
for	Europa-Kom-
missionen	og	den	
højtstående	repræ-
sentant	for	uden-
rigsanliggender	og	
sikkerhedspolitik	
	

Definerer	EU’s	ge-
nerelle	politiske	
linjer	og	prioriteter	
	

1974	(uformel	fo-
rum),	1992	(formel	
status),	2009	(offi-
ciel	EU-institution)		
	

Europa-Parla-
mentet	
	

Parlamentet,	The	Eu-
ropean	Parliament,	
EU-Parlamentet	
	
	

751	medlemmer,	
der	vælges	ved	nati-
onale	Europa-Parla-
mentsvalg	
	

Direkte	valgt	EU-
organ	med	ansvar	
for	lovgivning,	til-
syn	og	budget	
	

1952	som	parla-
mentarisk	forsam-
ling	for	Det	Euro-
pæiske	Kul-	og	Stål-
fællesskab,	blev	i	
1962	til	Europa-
Parlamentet,	første	
direkte	valg	i	1979.		
	

Rådet	for	Den	
Europæiske	
Union	
	

Ministerrådet,	Rådet,	
The	Council,	Council	
of	the	European	
Union,	Council	of	Mi-
nisters,	Rådet	for	Det	
Europæiske	Økono-
miske	Fællesskab		
	

Ministre	for	hvert	
EU-land,	alt	efter	
hvilket	politikom-
råde	der	skal	drøf-
tes	
	

Talerør	for	EU’s	
medlemslande,	
vedtager	EU-lovgiv-
ning	og	koordine-
rer	EU-politikker	
	

1958	(som	Rådet	
for	Det	Europæiske	
Økonomiske	Fæl-
lesskab)	
	
	

Europa-Kom-
missionen	
	

Kommissionen,	EU-
Kommissionen,	Den	
Europæiske	Kommis-
sion,	The	European	
Commission,	The	
Commission	
	

Et	hold	kommissæ-
rer,	én	fra	hvert	
medlemsland	
	

Fremmer	EU’s	
overordnede	inte-
resser	ved	at	stille	
forslag	om	og	hånd-
hæve	lovgivningen	
og	gennemføre	po-
litikker	og	EU’s	
budget	
	

1958	
	
	

Den	Europæiske	
Unions	Domstol	
	

EU-Domstolen,	Dom-
stolen,	Court	of	Jus-
tice	of	the	European	
Union,	CJEU	
	

Én	dommer	fra	
hvert	medlemsland,	
samt	11	generalad-
vokater	
	

Sikrer,	at	EU-lov-
givningen	fortolkes	
og	anvendes	på	
samme	måde	i	alle	
medlemslande,	og	
at	lande	og	EU-in-
stitutioner	overhol-
der	reglerne		
	

1952	
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V	

Bilag	IV:	Flygtningekvoter	
Lande	 Antal	flygtninge	

fra	Italien	
Antal	flygtninge	fra	
Grækenland	

Antal	flygtninge	
fra	Ungarn	

Flygtninge-
kvote	i	alt	

Østrig	 473	 1.529	 1.638	 3.640	
Belgien	 593	 1.917	 2.054	 4.564	
Bulgarien	 208	 672	 720	 1.620	
Kroatien	 138	 447	 479	 1.064	
Cypern	 36	 115	 123	 274	
Tjekkiet	 387	 1.251	 1.340	 2.978	
Estland	 48	 157	 168	 373	
Finland	 312	 1.007	 1.079	 2.398	
Frankrig	 3.124	 10.093	 10.814	 24.031	
Tyskland	 4.088	 13.206	 14.149	 31.443	
Letland	 68	 221	 237	 526	
Litauen	 101	 328	 351	 780	
Luxembourg	 57	 185	 198	 440	
Malta	 17	 56	 60	 133	
Nederlandene	 938	 3.030	 3.246	 7.214	
Polen	 1.207	 3.901	 4.179	 9.287	
Portugal	 400	 1.291	 1.383	 3.074	
Rumænien	 604	 1.951	 2.091	 4.646	
Slovakiet	 195	 631	 676	 1.502	
Slovenien	 82	 265	 284	 622	
Spanien	 1.941	 6.271	 6.719	 14.931	
Sverige	 581	 1.877	 2.011	 4.469	
	

	

	

	


