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Resumé 

 

Integration and disintegration in the European Union 

In this paper, I'm going to investigate how the neofunctionalism can explain integration and 

disintegration in the European Union relating to the crises in the 1970s and the last decade. I 

expect that the crises in both periods have led to both integration and disintegration in the EU and 

that these integration dynamics partly can be explained be the neofunctionalist concepts spill-over 

and spill-back. However, I expect that today's crises are more serious and therefore that the future 

of (the direction of) the integration in the EU is more uncertain. 

First, I will explain and elaborate the neofunctionalism (which is a central part of my project). Then 

I'm going to look at the oil crises and economic stagnation in the EC/EU in/during the 1970s and 

how these affected the integration in the union using the neofunctionalism to explain the 

processes. After that I'm going to go through the latest crises in the EU, that is the economic and 

financial crisis together with the refugee crisis and analyze how they have affected the dynamics 

of integration in the union (again) by using the concepts of the neofunctionalism. After having 

analyzed these two periods I will compare them and their crises looking at how the integration 

and disintegration in the EU have been affected by using the neofunctionalist theory. Lastly, I will 

discuss the future scenarios of the EU. 

My analysis shows that the neofunctionalism can explain integration and disintegration relating to 

the crises in the 1970s and the last decade using spill-over and spill-back, but also that the theory 

place too little emphasis on the states and the citizens. During the 1970s the oil crises and the 

economic stagnation led to stagnation in the integration process and focus shifted to 

intergovernmental collaboration. However, after the second oil crisis the EC/EU started 

experiencing deeper integration once again. The crises during the last decade (the economic and 

financial crisis and the refugee crises) have also resulted in both integration and disintegration, but 

generally it has been difficult to reach common agreements. Also, the crises today are more 

serious because they partly are a result of the half-finished constructions of the EU, that is the 

EMU and the Schengen. However, it is still unsure if these crises in the long term are going to lead 



Kassandra Lythcke Clante  Speciale 2017 
 

4 
 

to more and deeper integration in the EU (as after the 1970s). Therefore, there are different 

future scenarios for the EU, i.e. a EU in different speeds or a more flexible EU. 
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Indledning 

 

Den Europæiske Union (EU) har efterhånden eksisteret i mange årtier, men samarbejdet er ikke 

altid gået lige let. Overordnet set, har samarbejdet oplevet mere integration (både i dybden og 

bredden), men der har også været perioder med kriser, hvilket har medført stagnation og/eller 

disintegration.  

Mange har i årenes løb også forsøgt at forklare EU's udvikling/integration. Blandt de mest brugte 

og kritiseret teorier er neofunktionalismen. Neofunktionalismen fokuserede på gradvis dybere 

integration, og blev derfor udfordret (i slut 1960'erne/1970'erne), da de første rigtige kriser i EU 

opstod. EU genvandt dog formen, og der forekom integration i dybden igen, hvilket også gav vind i 

neofunktionalismens sejl igen. Neofunktionalismen kan derfor stadigvæk bruges til at se på 

integration i unionen i dag, da den kan forklare visse aspekter af EU's integration/udvikling, (og 

den i øvrigt sidenhen er blevet revideret) (Schmitter & Lefkofridi 2016). 

I disse år er EU igen udfordret af kriser, og samarbejdets fremtidige udvikling er uvis. Normalt er 

EU kommet styrket ud af dens kriser, men spørgsmålet er om dette også vil være tilfældet denne 

gang, da (selve) EU-samarbejdet kan siges at være i krise. 

Det vil derfor være interessant at se på, hvordan disse seneste og nuværende kriser påvirker 

integrationen samt sætte dem i en historisk sammenhæng ved at sammenligne med tidligere 

kriser (ved hjælp af neofunktionalismen), og på den måde også kunne diskutere EU's fremtid 

bedre. Min problemformulering lyder derfor således: 

 

Problemformulering 

Hvordan kan neofunktionalismen forklare integration og disintegration i EU i forbindelse med 

kriserne i 1970'erne og det sidste årti? 

 

Hypoteser 

Jeg forventer, at begge perioder har været/er udfordrende for EF/EU, idet begge var/er præget af 

kriser, som har sat samarbejdet på en prøve, og som endda i nogen henseender har ført til 
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disintegration. Jeg forventer dog også, at kriserne i begge perioder har ført til noget integration. 

Dette gør jeg, fordi jeg formoder, at samarbejdet er dynamisk, men også at kriser kan ses som en 

af drivkræfterne i samarbejdet/integrationsprocessen. 

Jeg forventer, at neofunktionalismen vha. spill-over til dels kan forklare den integration, der har 

været, som resultat af at landene har prøvet at samarbejde om at løse nogle af disse 

konflikter/kriser i fællesskab. Desuden forventer jeg, at andre dele af teorien såsom 

politikernes/eliternes pragmatiske interesser (i forhold til EF/EU) jf. Haas samt spill-back vil kunne 

være med til at forklare tilfælde af stagnation i integrationen eller tilbagerulning af samarbejdet (i 

forbindelse med kriser i begge perioder). Udover dette formoder jeg, at Schmitters argument om, 

at kriser er en del af integrationsdynamikken, da de tvinger EU til at handle ved at skubbe 

samarbejdet ud af sin zone of indifference, vil kunne bruges til at forklare krisernes indflydelse på 

integration i EU. 

Jeg formoder, at der er visse ligheder mellem perioderne, idet de begge har været præget af en 

økonomisk krise, og at selvom disse økonomiske kriser udsprang af noget udefrakommende, blev 

de forværret af interne problemer, som eksisterede inden kriserne ramte, (og derfor blev 

tydeliggjort af disse) såsom divergente økonomier og politikker. Jeg formoder dog, at ifm. den 

seneste økonomiske krise at selve EU-systemet er blevet sat på en prøve, da man her havde en 

monetær og økonomisk politik, men at den var mangelfuld. Ydermere forestiller jeg mig, at 

flygtningekrisen også har sat selve EU-systemet på en (større) prøve, da den har udstillet, at EF/EU 

ingen grænser har, hverken indre eller ydre. Dermed går jeg ud fra, at denne periode dermed er 

mere udfordrende for EU-samarbejdet. 

Udover dette forventer jeg, at politikerne/staterne i begge perioder har haft en tendens til at kigge 

indad og fokusere nationalt (for at beskytte deres eget land). Jeg forestiller mig dog også, at 

EF/EU's institutioner har haft mere at skulle have sagt i nyere tid, da de generelt er mere 

magtfulde i dag end dengang, men samtidig også at der har været et større pres på 

staterne/EF/EU for handling, da borgerne i langt højere grad i dag end dengang følger med. 

Ydermere går jeg ud fra, at kriserne i dag omhandler politikområder, som er nærmere og mere 

følsomme for borgerne end dengang, og derfor interesserer borgerne sig også i højere grad for 

problemerne i dag. 
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Jeg forventer således, at håndteringen af kriserne i begge perioder er mundet ud i både 

integration og disintegration i EF/EU som kan forklares med spill-over- og spill-back-processer jf. 

neofunktionalismen.  

 

Metode 

I forhold til neofunktionalismen benytter jeg mig primært af tekster og artikler skrevet af 

neofunktionalister herunder Ernst B. Haas, Leon N. Lindberg og Philippe C. Schmitter. Tekster som 

spænder fra neofunktionalismens/EU's fødsel til i dag og både består af primære og sekundære 

kilder. Dette giver et overblik over teorien og dens udvikling samt giver et grundlagde for at kunne 

udvælge de mest relevante begreber for min opgave. Derfor har jeg naturligvis også forholdt mig 

kritisk til teksterne. Ligesom det er gældende for resten af mine kilder. 

For så vidt muligt er forsøgt brugt neutrale og mere faktuelle kilder, såsom tekster fra EU-

institutionerne (samt at benytte en blanding af bøger, artikler samt hjemmesider). Jeg har således 

mest benyttet mig af kvalitative metoder. 

 

Teori 

Jeg har valgt at fokusere på neofunktionalismen som hjælpemiddel til at forklare integration i EU, 

og derfor anvender jeg udelukkende denne teori. Neofunktionalismens centrale begreb er spill-

over, hvoraf der findes tre forskellige slags (funktionelt spill-over, politiks spill-over samt kulturelt 

spill-over). Teorien indebærer dog også andre vigtige begreber såsom spill-back. Jeg vil primært 

fokusere på tre neofunktionalisters udgave af teorien, nemlig Ernst B. Haas, Philippe C. Schmitter 

og Leon N. Lindberg. 

 

Opgavens struktur 

Først vil jeg uddybe neofunktionalismen. 

Herefter vil jeg gennemgå 1970'erne, herunder den økonomiske stagnation og de problemer 

oliekriserne medførte. Jeg vil også se på, hvordan kriserne påvirkede integrationen i EF/EU, og 

hvordan neofunktionalismen kan være med til at forklare disse integrationsdynamikker. 
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Derefter vil jeg gennemgå det seneste årti med fokus på den økonomiske og finansielle krise og 

flygtningekrisen. I dette afsnit vil jeg også se på, hvordan kriserne har påvirket integrationen i EU, 

og i hvilket omfang neofunktionalismen kan bruges til at forklare integrationsdynamikkerne. 

Efterfølgende vil jeg sammenligne de to perioder/afsnit med henblik på forskelle og ligheder i 

krisernes indflydelse på integration og disintegration i EU samt krisernes karakter. Dette vil jeg 

gøre ved hjælp af neofunktionalismens begreber. 

Til sidst vil jeg diskutere EU's fremtid (og mulige udkom af de nuværende kriserne). 

 

Afgrænsning 

Jeg har valgt at sammenligne de seneste kriser med 1970'erne, da EU i dag er inde i en 

udfordrende periode, hvor neofunktionalismens spill-over-logik udfordres, ligesom den blev det i 

1970'erne, som var en af de første kriseperioder i EU's historie. Hvilket er spændende at 

undersøge om teorien kan forklare og hvordan. 

Af de nuværende kriser har jeg valgt at fokusere på den økonomiske og finansielle krise samt 

flygtningekrisen, da disse omhandler integration og disintegration i dybden, hvilket er det 

neofunktionalismen (primært) omhandler, hvor Brexit mere omhandler integration i bredden. 

Desuden omhandler de to førstnævnte selve konstruktionen af nogle af EU's samarbejdsområder, 

hvor Brexit er en krise, som udspringer et andet sted fra. 

Jeg vil udelukkende benytte mig af neofunktionalismen, idet det er en af de første og mest brugte 

(regionale) integrationsteorier med fokus på EU, og det er derfor denne jeg har valgt se på, 

hvordan forklarer udviklingen i EU i forbindelse med kriser. 
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Hoveddel 

 

1. Uddybende teoriafsnit  

 

I dette afsnit vil jeg gennemgå neofunktionalismen herunder dens vigtigste begreber og dens 

udvikling. Dette vil jeg primært gøre ved hjælp af neofunktionalisterne Ernst B. Haas, Leon N. 

Lindberg og Philippe C. Schmitter, og jeg vil lægge størst vægt på de dele af teorien jeg vil bruge i 

min analyse. 

 

1.1 Neofunktionalisme 

Neofunktionalismen er en af de første teorier, der prøvede at forklare europæisk integration 

(Rosamond 2000: 2). Den opstod i 1950'erne og var meget indflydelsesrig indtil 1970'erne, hvor 

den blev udfordret. Den er dog efterfølgende blevet taget frem igen (Tranholm-Mikkelsen 1991: 

2). De første neofunktionalister, såsom Ernst B. Haas, havde fokus på at forklare regionale 

samarbejder generelt, men brugte Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF)/Det Europæiske 

Fællesskab (EF)/Den Europæiske Union (EU) som case (Rosamond 2000: 68-71). Til dags dato er 

det europæiske samarbejde dog stadigvæk det eneste tilfælde, hvor neofunktionalisme er blevet 

benyttet succesfuldt, hvilket af en af teoriens store svagheder. 

Neofunktionalismen var inspireret af funktionalisme og føderalisme, og kan ses som et forsøg på 

at teoretisere de strategier, der blev sat i værks efter anden verdenskrig for at fremme europæiske 

samarbejde (Rosamond 2000: 50-51). 

Neofunktionalisterne prøvede at forklare, hvordan transnationalt samarbejde på visse økonomiske 

områder ville føre til økonomisk samarbejde på andre økonomiske områder, og videre hvordan 

dette ville føre til samarbejde på mere politiske områder. Ydermere forklarede de, hvordan 

supranationale institutioner ville kunne lette denne proces (Rosamond 2000: 2). 

Neofunktionalismen er dog ikke en fastlagt teori, men en der har ændret sig med sin samtid og 

forfattere, hvoraf de mest fremtrædende igennem årene har været Ernst B. Haas, Leon N. 

Lindberg og Philippe C. Schmitter.  

Haas's bog ”The Uniting of Europe” fra 1958 er den første rigtige neofunktionalistiske tekst, der 
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introducerede teoriens logik og grundbegreber, og som derefter blev efterfulgt af egne og andres 

tekster (Rosamond 2000: 54). 

Kort fortalt går den neofunktionalistiske logik ud på, at integration mellem to lande på et 

økonomisk område (ligesom EKSF/EF/EU) vil føre til yderligere integration på andre beslægtede 

områder for at kunne udnytte det fulde potentiale af det første område osv.. For at samarbejdet 

er mere effektivt, oprettes en supranational institution til at overse dette. Dette samarbejde vil 

yderligere generere samarbejde på tværs af nationale aktører og skift i loyalitet (Rosamond 2000: 

58-60). Alle disse processer vil presse på for yderligere integration.  

Dette er mere eller mindre Haas definition af spill-over. Lindberg var enig, men formulerede det 

lidt anderledes, nemlig at ”...a situation in which a given action, related to a specific goal, creates a 

situation in which the original goal can be assured only by taking further actions...” (Rosamond 

2000: 60), hvilket igen kræver yderligere handling. Logikken bag spill-over var altså både ekspansiv 

og dybere (Rosamond 2000: 60). 

Denne logik eller sneboldeffekt kaldes for spill-over, og er nok det vigtigste begreb i 

neofunktionalismen. Spill-over inddeles i tre processer: Funktionelt spill-over, Politisk spill-over og 

Institutionelt/Kultiveret/Administrativt spill-over. (Tranholm-Mikkelsen 1991: 4 og Rosamond 

2000: 59). 

1) Funktionelt spill-over:  

Grundlæggende at samarbejde på et område vil føre til dybere samarbejde på dette område samt 

samarbejde på et andet område. Nogle (økonomiske) sektorer er nemlig så nært beslægtet, at 

samarbejde mellem lande på et af disse områder nødvendigvis vil føre til samarbejde på et andet 

område. Dette skyldes, at der vil opstå nogle problemer og behov i forbindelse med samarbejdet 

på det første område, som kun kan løses ved samarbejde på et andet. Så i EKSF/EF/EU's tilfælde 

nødvendiggjorde et samarbejde i kul- og stålsektoren f.eks. integration på andre energi- og 

økonomiområder samt transportområdet (Tranholm-Mikkelsen 1991: 4-5 og Rosamond 2000: 60). 

Ifølge Haas var chancerne for funktionelt spill-over større jo mere specifik (og økonomisk vigtig) et 

samarbejdsområde var (Haas 1961: 372). 

Lindberg mente, at der ville blive brug for fælles regler, i og med at det regionale samarbejde ville 

medføre transnational aktivitet. Han forudså dermed, at 'negativ integration' ville spill-over i 

'positiv integration'. Dvs., at afskaffelsen af barrierer i mellem de europæiske lande med tiden ville 
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føre til oprettelsen af fælles regler og politikker (Tranholm-Mikkelsen 1991: 4-5). 

Økonomisk integration (eller funktionelt spill-over i det hele taget) ville ydermere presse på for 

supranational regulering, dvs. ”...politics would follow economics.” (Rosamond 2000: 60-61). Dette 

leder os videre til de næste former for spill-overs. 

 

2) Politisk spill-over: 

Neofunktionalismen kan ses som en pluralistisk teori, da den ser samfundet som bestående af 

mange interessegrupper. Teorien bygger nemlig på, at det nationale politiske systems tendenser 

og struktur vil overføres til det regionale. Integrationsprocesserne vil ændre 

interessegruppernes/aktørernes adfærd således, at de vil skifte deres loyalitet og opmærksomhed 

fra det nationale til det supranationale/regionale niveau for at få indflydelse på de politiske 

resultater. Ydermere ville de med stor sandsynlighed begynde at arbejde sammen på tværs af 

nationale grænser for bedst muligt at influere disse nye supranationale institutioner. Således ville 

europæiske interessegrupper dannes (Rosamond 2000: 55-56 og Haas 1958: 452). Denne tendens 

ville ifølge Haas blive styrket, hvis nationalstaterne var præget af forskellige meninger, og man 

derfor ville søge ligesindede i de andre lande, som man kunne samarbejde om sine mål med (Haas 

1958: 449).  

Politisk spill-over affødes således af de vesteuropæiske landes pluralistisk natur. Det vil sige, at 

disse landes politikker er baseret på forskellige organiseret gruppers interesser, som er styret af 

deres ledere, 'eliterne'. Ifølge neofunktionalistisk logik vil disse eliter gå igennem en læringsproces, 

hvori de kommer til den erkendelse, at deres interesser bedst realiseres på supranationalt niveau 

frem for nationalt niveau (Tranholm-Mikkelsen 1991: 5). ”They will therefore refocus their 

activities, expectations and perhaps their loyalties to the new centre. Such reorientation will lead to 

calls for further integration, hence providing the process with political impetus.” (Tranholm-

Mikkelsen 1991: 5). Politisk integration er altså “...the process whereby political actors in several 

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

toward a new center, whose institutions possess or demand jurisdiction over the preexisting 

national states.” (Lindberg 1963: 154). For denne politiske integration var begrebet loyalitet meget 

vigtigt ifølge Haas. Han definerede 'loyaliteter' som, når en befolkning adlyder og respektere deres 

autoritet og dens arbejde samt henvender sig til denne for at få opfyldt deres forventninger og 
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krav. Som beskrevet over for, vil spill-over-processen medføre, at der sker et loyalitetsskifte. 

Neofunktionalismen beskæftigede sig dog mest med betydningsfulde interessegruppers og eliters 

loyalitetsskifte fra nationalt til supranationalt niveau, og derfor ikke med befolkningerne 

(Rosamond 2000: 65-67). Hvor Lindberg fokuserede mest på statslige eliter, fokuserede Haas mest 

på ikke-statslige eliter. Dvs., at Lindberg mest fokuserede på nationale regeringer og 

regeringsmedlemmer, mens Haas mest fokuserede på partiledere, ledere af fagforeninger og 

brancheforeninger m.m. (Tranholm-Mikkelsen 1991: 5).  

 

3) Institutionelt/Kultiveret/Administrativt spill-over:  

For både Haas og Lindberg var de overstatslige institutioner vigtige (i EU-sammenhæng især 

Kommissionen). For Haas var de vigtige kausative bindeled i integrationsprocessen (Haas 1958: 

450), da fremtidige problemer og udfordringer med samarbejdet kun kunne løses ved at give mere 

magt til dem (Haas 1958: 454). Institutionerne ville dermed lette integrationsprocessen ved at 

tjene de fælles interesser. Ifølge Haas resulterede transnationale samarbejders forhandlinger 

oftest med 'den laveste fællesnævner', men hvis der var en form for mægler, ville der kunne opnås 

mere. Dette indebærer 'splitting the difference', dvs., et kompromis ”...somewhere between the 

final bargaining positions.” (Haas 1961: 367), hvor alle giver indrømmelser, og dette indebærer 

dermed mere integration. Hvis denne mægler ydermere var selvstændig og institutionaliseret, 

(hvilket er tilfældet med EU-Kommissionen), kunne aftalerne resultere i en 'opgradering af de 

fælles interesser', dvs. en mere vidtgående aftale end staternes oprindelige udgangspunkt, og 

dermed fremme spill-over. I EU er kommissionens fornemste opgave derfor at søge disse 

løsninger, og integrationsprocessen afhænger derfor også af Kommissionens evne til dette 

(Tranholm-Mikkelsen 1991: 6, Rosamond 2000: 61 og Haas 1961: 367-372). ”Thus 'cultivated spill-

over' constitutes a voluntaristic element in an otherwise rather deterministic theory.” (Tranholm-

Mikkelsen 1991: 6). Ifølge Haas var det vigtigt for integrationsprocessen, at disse centrale 

institutioner var selvstændige nok til at kunne sikre samarbejdet, selvom staterne mistede 

interesse i det eller ændrede deres politiske mål, og for at håndtere de funktionelle områders 

'built-in autonomy'. Dvs. at deres opgave skulle være 'inherently expansive'/'ekspansiv i sig selv' 

(Rosamond 2000: 62 og Haas 1961: 376). 
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Neofunktionalismen er altså en teori, som omhandler regional integration, men som især er 

baseret på studier af EKSF/EF/EU. ”Their main thesis was that sectoral integration was inherently 

expansive – integration of some functional tasks would tend to spill over into integration of other 

tasks.” (Tranholm-Mikkelsen 1991: 6), og denne logik er baseret på de tre spill-overs, beskrevet 

ovenfor, som er med til at forklare de processer, der driver integration fremad. Integration er altså 

en 'incremental process'.  

Ifølge Schmitter bliver det også lettere at indgå kompromiser, de såkaldte 'package-deals' eller 

'logrolls', jo flere områder lande samarbejder på, da man så kan indgå kompromiser på tværs af 

sektorer (Schmitter 1969: 162-163). 

Både Haas og Lindberg mente, at denne spill-over-proces (før eller siden) ville føre til et politisk 

fællesskab (political community). Lindberg var dog lidt mere forsigtig, i og med at han mente, at 

der var adskillige ting, der muligvis kunne forstyrre eller standse integrationsprocessen (Tranholm-

Mikkelsen 1991: 6). Der var dog ikke nogen tidsramme for integrationsprocessen eller dette 

endemål (Schmitter 2005: 257). 

 

Igennem 1960'erne og 1970'erne begyndte neofunktionalisterne at revurdere 

neofunktionalismen, eftersom at deres primære studie (EF/EU) udviklede sig anderledes end, hvad 

de havde forventet (bl.a. grundet en undervurdering af nationalisme). 

 

Igennem 1960'erne ændrede synet på automatikken af disse spill-over-processer sig, og den 

gængse opfattelse blev, at det var aktørerne og deres interesser, der drev dem. ”Spill-over 

changed from being a matter of certainty to being a matter of probability.” (Tranholm-Mikkelsen 

1991: 9). Især Schmitter lagde stor vægt på aktørernes rolle i integrationsprocessen (Rosamond 

2000: 62-63). Hvis lande samarbejder på et område og har sat sig nogle fælles mål, men de ikke 

opnår det ønskede resultat, vil de forbedre det ved enten at se om, de kan enes om noget på et 

relateret område (”...expanding the scope of the mutual commitment...” (Schmitter 1969: 162)) 

eller ved at engagere sig endnu mere i det første område (”increasing the level of mutual 

commitment” (Schmitter 1969: 162)) eller eventuelt forsøge begge dele. 'Scope' består af to 

dimensioner; ”...the number of social groups or policy sectors potentially involved...” (Schmitter 

1969: 163) og ”...the importance of these policy sectors for the attainment of national actor-
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defined goals...” (Schmitter 1969: 163). Der er som regel en sammenhæng mellem disse to, men 

ikke nødvendigvis. 'Level' består ligeledes af to dimensioner nemlig; ”...continuity, i.e., the 

obligation to meet recurrently and to reevaluate periodically joint policies...” (Schmitter 1969: 163) 

og ”...techniques, i.e., the nature of the policymaking process itself.” (Schmitter 1969: 163). 

'Automaticity' betyder derfor heller ikke i neofunktionalistisk logik ifølge Schmitter en lineær og 

konfliktfri integrationsproces, tværtimod kan der sagtens opstå konflikter. Disse er faktisk en del af 

integrationsdynamikken, hvor EF/EU vil blive tvunget ud af sin 'zone of indifference', og de vil blive 

forsøgt løst ved udvide scope og/eller level. I tilfælde af begge er der tale om et tværsektorielt 

kompromis/package-deal, hvilket indebærer spill-over. Automaticity betyder således heller ikke, at 

udviklingen sker af sig selv og er ufrivillig, men at aktørernes (aktive) deltagelse er meget vigtig 

(Schmitter 1969: 164 og Lefkofrifi & Schmitter 2015: 5-6). 

Også Lindberg mente, at integrationsprocessen avler konflikter, som man så skal finde fælles 

løsninger på, og kaldte lige frem EF/EU for et krisesystem. Han skelnede dog mellem konflikter, 

som udsprang af politiske uenigheder, som var de sædvanlige konflikter, og andre mere 

usædvanlige konflikter, såsom institutionelle uenigheder, som det 'the empty chair crisis' var et 

eksempel på. Hvor han så de første som overkommelige og ligefrem gavnlige for integrationen, så 

han de andre som mere alvorlige, da de muligvis kunne føre til stagnation i samarbejdet eller 

opløsning (Lindberg 1966: 235-236). Han argumenterede således for, at integrationsprocessen er 

”...discontinuous and subject to "intrusions" of Grosspolitik and that spillover depends as much on 

political choices as on economic dynamics...” (Lindberg 1966: 262). 

 

Dette var også en del af 'loyalitetsproblemet', som især kom til udtryk i 1960'erne. Med Frankrigs 

præsident Charles de Gaulle blev det klart, at nationalisme og national identitet ikke var 

ligegyldigt, og at national regeringerne ikke bare var teknokratiske, men også ideologiske, noget 

neofunktionalisme ellers havde argumenteret imod. Ydermere blev det klart, at 

integrationsprocessen ikke havde svækket loyaliteten til nationalstaten (Rosamond 2000: 66-67). 

Nationalstaten var altså ikke på vej væk, som Haas ellers havde skrevet i 1961 (Haas 1961: 366 og 

Lindberg 1966: 235). 

Dette var en udfordring for neofunktionalismen, som både Haas og andre neofunktionalister 

prøvede at finde en forklaring på. Haas lagde vægt på flere ting, bl.a. at hvis statslige og ikke-
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statslige eliter havde samme mål, ville integration forløbe, som neofunktionalismen havde 

forudset, mens hvis dette ikke var tilfældet ville konflikter kunne opstå, eller integrationen gå i stå 

(Rosamond 2000: 67). Ydermere anerkendte Haas, at teknokratisk tænkning, (som fokuserede på 

'low politics') var et skrøbeligt grundlagde for integration.  

”Pragmatic interests, because they are pragmatic and not reinforced with deep ideological or 
philosophical commitment, are ephemeral. Just because they are weakly held they can be 
readily scrapped. And a political process that is built and projected from pragmatic interests, 
therefore, is bound to be a frail process susceptible to reversal. And so integration can turn into 
disintegration.” (Rosamond 2000: 68).  

Dvs., at af politikerne og de andre eliter generelt set har et tyndt tilhørsforhold til det europæiske 

samarbejde (i forhold til det nationale), da deres interesser kun er pragmatiske og ikke ideologiske. 

Samarbejdet handler derfor for dem primært om at forbedre hverdagen for borgerne og derfor 

ikke om en større vision. Følgelig er deres opbakning til samarbejdet/mere integration i 

samarbejdet kun intakt, så længe dette går godt og falder ud til deres fordel, men hvis dette ikke 

er tilfældet, opgiver de let samarbejdet, da de, som påpeget, ikke er dybt forankret i det og har 

dette stærke tilhørsforhold som til deres nationalstat. Haas anerkendte derfor også, at 

disintegration kunne forekomme. 

Udover dette erkendte Haas også, at regionalt samarbejde er ”...a two-way flow of inputs and 

outputs...” (Haas 1970: 641), da nationale grupper blev ved med at påvirke EF/EU, samtidig med at 

EF/EU-institutioner også påvirkede nationalstaterne, og ikke som han først havde forventet, at 

”...national outputs would dominate first, regional outputs later.” (Haas 1970: 640). Det miljø, der 

muliggjorde samarbejdet til at starte med, ændrer sig altså med tiden, hvilket både kan svække 

eller forstærke den videre integrationen (Haas 1970: 639-641).  

 

Det var dog især Lindberg og Schmitter, der gav sig i kast med at revurdere neofunktionalismen. 

De forsøgte at bevare spill-over-begrebet, som et brugbart begreb i forklaringen af 

integrationsprocesser (Rosamond 2000: 63-64). Lindberg (sammen med Stuart Scheingold) lagde 

meget vægt på begrebet 'spill-back', mens Schmitter forsøgte at genintroducere spill-over-

begrebet, som en ud af flere mulige integrationsstrategier, hvor spill-over nok var den mest 

effektive til at skabe et politisk fællesskab (political community), men som som regel ville blive 

brugt sammen med de andre strategier (af aktørerne). Schmitter argumenterede for, at efter et 
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samarbejde var begyndt, ville det komme ind i en zone of indifference, indtil en krise/konflikt ville 

nødvendiggøre handling i form af en af disse strategier/udfald (Lefkofrifi & Schmitter 2015: 5-6). 

En af disse andre strategier var også spill-back. Spill-back kan defineres som en proces, hvor 'level 

and scope of authority' tilbagetrækkes, og at samarbejdet muligvis ender med, at se ud som før 

integrationen blev påbegyndt (Rosamond 2000: 64-65). 

 

Som EF/EU udviklede sig, indså Haas også neofunktionalismens udfordringer og mangler, og i 

1970'erne argumenterede han for, at neofunktionalismen (sammen med føderalismen og 

communication approach) ikke var en teori, men en 'præteori' (pretheory). Han slog dog samtidig 

fast, at neofunktionalismen (endnu) ikke var blevet falsificeret (Rosamond 2000: 86-88 og Haas 

1970: 622-623 og 628-629). 

I midten af 1970'erne erklærede han integrationsteorier, herunder neofunktionalismen, for 

'obsolescent', (men vel og mærke ikke 'obsolete', dvs. ved at blive forældede over for at være 

forældede) (Rosamond 2000: 88 og Haas 1976: 177-178). ”...core assumptions on which these 

theories have been based are becoming less and less relevant to the behavior patterns actually 

displayed by governments active in regional organizations.” (Haas 1976: 173). Han mente altså, at 

de teorier, der var blevet udarbejdet til at forklare regionalt samarbejdede samt forudsige 

udviklingerne i disse, såsom neofunktionalisme, ikke havde været gode nok til dette, og at de ikke 

havde fulgt med tiden. Derfor mente han, at det ikke længere gav mening at studere dette. Der 

var andre fænomener, der var mere interessante at studere, såsom 'Interdependence' (Haas 1976: 

174-175). 

 

Så selvom mange anerkender, at neofunktionalismen kan bruges til at forklare EKSF's udvikling de 

første år, løb teorien altså ind i problemer i slutningen af 1960'erne og i 1970'erne, fordi den ikke 

kunne forklare samarbejdets udvikling tilstrækkeligt og blev dybt kritiseret.  

Nogle af grundene til at neofunktionalismen har været udfordret og er blevet kritiseret i årenes 

løb samt har måtte revurderes er bl.a. de følgende. 

 

For det første tog neofunktionalismen ikke rigtig højde for eksterne begivenheder, og spill-over 

fokuserer derfor udelukkende på interne dynamikker (Rosamond 2000: 80). Kritikere mente, at 
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dette var en af neofunktionalismens store svagheder. Teorien anerkendte simpelthen ikke EF/EU's 

eksterne miljø, og hvordan det påvirkede landene forskelligt, således at eksterne begivenheder 

kunne skabe splid landene imellem og dermed også disintegration (Tranholm-Mikkelsen 1991: 8). 

(Haas anerkendte i 1961, at eksterne faktorer spiller ind på integration, men at de ikke er nok i sig 

selv til at forklare (hastigheden og intensiteten af) integrationsprocessen (Haas 1961: 376)). 

Eksterne begivenheder godt kunne være blevet inddraget, som en (indskrevet) del af studiet af 

EF/EU og dermed neofunktionalismen. For selvom det primære fokus var at beskrive de interne 

dynamikker ved hjælp af spill-over, kunne man godt have argumenteret for, at udover interne 

konflikter kan eksterne begivenheder påvirke spill-over-processen og dermed også 

integrationsprocessen. Det nemlig ikke kun interne begivenheder/chok, der kan tvinge EF/EU ud af 

sin zone of indifference, det kan eksterne begivenheder/chok også. 

Dette både således at det fremmer integration, eller at det skaber disintegration. De eksterne 

begivenheder/chok kan nemlig resultere i, at landene samarbejder over for en ydre trussel, men 

de kan også skabe splid og dermed dele vandene i mellem de europæiske lande.  

 

For det andet fokuserede neofunktionalisme heller ikke på 'high politcs', men på mere jordnære 

ting, som omhandlede borgernes hverdag, såsom velfærd og materiale behov, altså 'low politics'. 

Haas mente, at i områder som disse, var chancerne for spill-over større (Rosamond 2000: 57 og 

62). Neofunktionalismen kan derfor kun forklare low politics og ikke rigtig high politics eller 

relationen i mellem disse (Rosamond 2000: 80). Kritikere argumenterede for, at 

neofunktionalismen måske godt kunne bruges til at forklare udvikling i low politics, men at den 

ikke kunne forklare high politics (her dominerede staterne), og derfor ville den økonomiske 

integration (i EF/EU) heller ikke blive efterfulgt af politisk integration (Tranholm-Mikkelsen 1991: 

8). 

 

En tredje svaghed ved neofunktionalismen, som kritikere har fremhævet, er, at den primært 

fokuserede på eliterne, (hvad enten det var statslige eller ikke-statslige). Befolkningerne har i 

midlertidig også en stor betydning for integrationsprocessen/integrationsdynamikkerne. Ydermere 

spillede nationalstaternes forskellighed også en rolle, som der heller ikke blev taget tilstrækkelig 

højde for (Tranholm-Mikkelsen 1991: 16-17 og Vilpišauskas 2013: 369-371). ”...nationalism and 
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diversity, limit the effects of the logic of spill-over.” (Tranholm-Mikkelsen 1991: 17). 

 

For det fjerde studerede neofunktionalismen heller ikke integration i bredden, dvs. udvidelser, på 

trods af at disse har haft stor betydning for beslutningsprocesserne og integrationsdynamikken i 

EF/EU. Neofunktionalismen havde intet at sige om, hvornår og hvorfor udvidelserne ville finde 

sted, samt hvad det ville betyde for beslutningstagerne/decision-making, selvom det forøgede 

samarbejdets diversitet og interesser (Schmitter 2005: 267 og Lefkofridi & Schmitter 2015: 13-14). 

Neofunktionalisme er dog senere hen blevet forsøgt brugt til analysere og forklare 

udvidelserne/integration i bredden. Bl.a. Schmitter, som argumenterer for, at udvidelser 

sandsynligvis hæmmer/forsinker spill-over, medmindre man samtidig med udvidelsen laver en 

aftale om mere integration (MacMillan 2009 og Schmitter 2002). 

 

For det femte formodede neofunktionalismen, at keynesianismen ville blive ved med at være den 

gængse økonomiske tilgang, og at kriser derfor ville besvares med mere offentlig regulering, som 

gradvis ville skifte til det regionale niveau. Da keynesianisme siden hen er blevet erstattet af en 

neoliberal/monetaristisk økonomisk tilgang, er økonomiske problemer, herunder den økonomiske 

krise, blev grebet an på en helt anden måde, end hvad neofunktionalisterne ville have forudsagt 

(Lefkofridi & Schmitter 2015: 11-12). Dette betyder ikke, at neoliberalisme og integration ikke kan 

gå hånd i hånd. I forbindelse med kriser håndterer de to økonomiske tilgang dog tingene vidt 

forskelligt, hvilket giver neofunktionalismen udfordringer, da den som sagt læner sig op af 

keynesianismen. 

 

1.2 Delkonklusion 

Neofunktionalisme er altså en teori, som forsøgte at forklare regional integration primært ud fra 

EKSF/EF/EU via begrebet spill-over. 

Jeg vil bruge teorien i min analyse til at se på om, den eller dele af den kan hjælpe mig med at 

forklare integrationsudviklingen samt hændelserne i EF/EU i 1970'erne i kølvandet på oliekriserne 

samt i nyere tid i kølvandet på den økonomiske krise og flygtningekrisen. 
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2. Gennemgang af EF/EU-samarbejdet og oliekriserne i 1970'erne 

 

I dette afsnit vil jeg gennemgå EF/EU i 1970'erne med fokus på integration og disintegration, og 

hvordan neofunktionalismen kan være med til at forklare integrationsprocessen/dynamikkerne. Til 

dette vil jeg bl.a. fokusere på de to oliekriser, som perioden var præget af. 

 

2.1 Økonomisk stagnation 

I løbet af 1960'erne var de europæiske lande inde i en højkonjunkturperiode, hvor den offentlige 

stat blev udvidet igennem reformer, som blev finansieret af lån. Denne voksende statsgæld blev et 

økonomisk problem for landene, da konjunkturerne skiftede i 1970'erne. I starten af 70'erne 

begyndte konjunkturerne nemlig så småt at ændre sig. Væksten gik næsten i stå, og 

arbejdsløsheden voksede (Hvidt 2016: 322-325). Dette blev kun forværret af de to oliekriser. Disse 

interne økonomiske problemer samt problemer forbundet med udvidelsen/integration i bredden i 

1973 gjorde, at integrationen i dybden (i EF/EU) stagnerede i løbet af 1970'erne (Hansen 1998: 

229 og 291).  

”De to begivenheder, der på kort sigt øvede størst indflydelse på europæisk økonomi, var de to 
energikriser OPEC I og OPEC II i 1973-74 og 1979-1980. OPEC I blev i første omgang tillagt 
skylden for ophøret af højvækstperioden. Siden har det vist sig, at der lå andre årsager af mere 
permanent karakter bag de faldende vækstrater og den voksende arbejdsløshed.” (Hansen 1998: 
232). 

Sammenlignet med den foregående periode var 70'erne derfor præget af en dårligere økonomi 

med lavere vækstrater samt højere inflation og arbejdsløshed (Hansen 1998: 231). Overordnet set 

var 1970'erne derfor i neofunktionalismens terminologi præget af midlertidige spill-backs med 

hensyn til integration i dybden. 

 

2.2 Udvidelse/Integration i bredden 

Udvidelsen af EF/EU i 1973 kan heller ikke siges at have hjulpet integrationen i dybden fremad, da 

både Storbritannien og Danmark ikke var de store tilhængere af dette. Hastigheden, hvormed man 

harmoniserede landenes regler, begyndte derfor også at gå langsommere i starten af 70'erne 
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grundet udvidelsen. Ydermere brugte Storbritannien de første år af sit medlemskab på at 

genforhandling de betingelser, de var blevet optaget på (især de finansielle) samt afholde en 

folkeafstemning om dette, som blev et ja til EF/EU (Dinan 2004: 145-147 og 155-157). 

Selvom neofunktionalisme oprindeligt ikke studerede udvidelser/integration i bredden, kan 

neofunktionalismens spill-over også bruges til at forklare disse (som det også senere hen er blevet 

gjort). I stedet for at man kan tale om spill-over fra et område til et andet (funktionelt spill-over), 

kan man tale om spill-over fra selve samarbejdet til et andet land. Så i stedet for at kun 

medlemslandenes eliter ser fordelene i at arbejde sammen og finde fælles løsninger (bl.a. ved 

hjælp af en overstatslig institution), gør andre landes eliter det også (i dette tilfælde Danmark, 

Storbritannien og Irland). Derfor retter de deres opmærksomhed og loyalitet mod EF/EU, hvilket 

munder ud i et ønske om at være en del af dette samarbejde.  

Udover dette kan integration i bredden have indflydelse på integration i dybden. Både i retning af 

mere eller mindre integration alt efter de nye landes holdninger. Da de nye lande ved udvidelsen i 

1973 (især Storbritannien og Danmark) var forholdsvis skeptiske, hvad angår mere samarbejde i 

dybden, kunne det forventes, at de ville kunne skabe udfordringer for samarbejdet i dybden. 

(Hvilket også har vist sig at være tilfældet). Så udover at man (til dels) kan bruge 

neofunktionalismen til at forklare integration i bredden, ville inddragelsen af udvidelser i 

revurderingerne af neofunktionalismen have været oplagt, idet de påvirker 

integrationsprocessen/dynamikkerne på godt og ondt og dermed også neofunktionalismens 

logik/spill-over.  

Ydermere kan det argumenteres for, at udvidelserne kan ses som et internt chok, især i tilfælde af 

at man optage EF/EU-skeptiske lande som i 1973. 

For at sikre EF/EU's sammenhængskraft var det også tiltænkt at udvidelsen i 1973, dvs. integration 

i bredden, skulle efterfølges af integration i dybden i form af oprettelsen af en økonomisk og 

monetær union (ØMU) (Dinan 2004: 131). Jf. Schmitter, at udvidelser kan hæmme/forsinke spill-

over, hvis de ikke samtidig efterfølges af integration i dybden. 

 

2.3 Økonomisk og monetær union 

Som svar på de økonomiske problemer samt udvidelsen planlagde EF/EU oprettelsen af en 

økonomisk og monetær union (Dinan 2004: 125-126). Udover disse besværliggjorde det politiske 
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klima i starten af 70'erne dog også integration i dybden. Således var EF/EU delt i to angående den 

økonomiske politik og ØMU'en, nemlig i økonomerne (the economists) og monetaristerne (the 

monetarists). Økonomerne (såsom Tyskland og Holland) mente, at medlemslandenes økonomier 

skulle harmoniseres, før man påbegyndte en monetær union, mens monetaristerne (såsom 

Frankrig og Belgien) argumenterede for, at en monetær union netop ville resultere i økonomisk 

konvergens (Dinan 2004: 132-133 og Moravcsik 1998: 241). Således var samarbejdets lande ikke 

enige om udformningen af ØMU'en (Dinan 2004: 128). Dette hang til dels sammen med om 

landene havde en stærk eller svag valuta (Moravcsik 1998: 238). 

 

2.4 Slange-samarbejdet 

Udover planerne om oprettelsen af en ØMU forhandlede man i 70'erne om den monetære 

politik/integration i tre etaper. Dog mest på mellemstatsligt niveau. Først slange-samarbejdet 

mellem 1969-73, så det Europæiske Monetære System (EMS) mellem 1977/78-79 og derefter 

videre forhandlinger i EMS (Moravcsik 1998: 291). 

The European Exchange Rate Agreement bedre kendt som 'slangen' var en 

valutakursudsvingsmekanisme, som blev organiseret uden for (de formelle) EF/EU-institutionerne 

og havde også lande med, som ikke var medlemslande. Slangen bandt landenes valutaer til 

hinanden, således at de ikke måtte afvige for meget fra hinanden (dvs. +/- 2,25%). Samarbejdet 

varede dog ikke så længe, og i 1976 var det kun Tyskland og nogle nordeuropæiske lande, der var 

tilbage. Med slangen fik man altså ikke stablet en fælles monetær politik på benene. Den 

monetære politik nærmede sig derfor ikke en ØMU (som EF/EU ellers ønskede realiseret i 1980), 

og integrationen gik dermed ikke fremad på dette område. Den gik nærmere bagud, hvis den gik 

nogen steder. De europæiske landes økonomier samt deres økonomiske og monetære politik var 

meget forskellige i denne periode, så slangen var derfor kun en lille undtagelse i EF/EU-landenes 

tendens til at divergere mere, så længe den varede (Moravcsik 1998: 238 og 293-295 og Sørensen 

1978: 203-206). Man så altså spæde tegn på spill-over til den monetære politik, men måske fordi 

integrationen forsøgtes opnået udenom de fælles supranationale institutioner (særligt 

Kommissionen), som ifølge Haas, var vigtige, som mægler for succesfuld integration/spill-over, 

lykkedes det ikke og integrationsprocessen gik derfor (nærmere) den modsatte vej. Der var altså 

også tegn på spill-back, bl.a. i og med at institutionerne fik mindre at skulle have sagt. 
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2.5 Den første oliekrise 

De ovenfor beskrevet økonomiske problemer samt økonomiske forskelle imellem EF/EU-landene 

blev ikke bedre af, at Vesten blev ramt af en oliekrise i slutningen af 1973. I og med at de 

europæiske økonomier var trængte i forvejen, var oliekrisen et chok for EF/EU's medlemslande, 

som fik bægeret til at flyde over og dermed sendte deres økonomier i krise (Hansen 1998: 233). 

Derfor blev konjunkturskiftet også først virkelig alvorligt, efter oliekrisen (Hvidt 2016: 324-325). 

Ydermere ramte olieboykotten også EF/EU hårdt, da EF/EU's medlemslande var blevet stadig mere 

afhængige af olie, og i 1973 udgjorde olie (importeret fra især Mellemøsten) således mere end 

60% af landenes energikilde (Sørensen 1978: 228-229). 

Førhen havde de arabiske olieproducerende lande konkurreret, og olieprisen blev dermed holdt 

nede, men i 1960'erne samlede disse lande sig mod deres fælles fjende Israel, som havde været 

dem overlegne i tidligere konflikter, da landet var blevet støttet af USA og til dels Europa. For at 

straffe disse europæiske lande og USA for dette, satte de prisen op på olie (efter Yom Kippur-

krigen). Som følge af krigen i Mellemøsten firdoblede de arabisk lande således olieprisen. Prisen 

for en tønde olie steg derfor fra ca. 3 til ca. 12 dollars. Hvorefter prisen stabiliseredes indtil den 

næste oliekrise (Hansen 1998: 234). Denne prisstigning fik vækstraterne til at falde kraftigt i EF/EU, 

således faldt de med omkring 6,6 procentpoint. Dette kom også til udtryk i den gennemsnitlige 

arbejdsløshed i EF/EU, som steg fra 2-3% til 4-5% samt inflations- og betalingsbalanceproblemer. 

Ligeledes blev der lagt en dæmper på investeringer, hvilket påvirkede produktiviteten. Hvilket igen 

skabte andre problemer end de økonomiske såsom sociale problemer (Hansen 1998: 234-248). 

Den første oliekrise ramte altså EF/EU-landenes økonomier hårdt, og de blev således påvirket 

kraftigt af noget uden for fællesskabet økonomisk set. 

Man fik dog forholdsvist hurtigt den økonomiske vækst tilbage på rette spor, men arbejdsløsheden 

faldt ikke, da høje lønninger gjorde, at virksomhederne så andre veje og f.eks. erstattede 

mennesker med maskiner. Statsgælden og inflation fortsatte også med at være et problem (Hvidt 

2016: 324-325).  

 

For integrationsprocessen i EF/EU var oliekrisen dog et hårdt slag, som det ikke var let at komme 

sig over. I stedet for at EF/EU-landenes økonomier og økonomiske politikker konvergeredes, blev 

de nu endnu mere divergente, og der var endda risiko for tilbagerulning på eksisterende 
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samarbejdsområder. Derfor blev bl.a. planerne om en ØMU udskudt på ubestemt tid, og det 

lykkedes heller ikke at oprette en fælles økonomisk politik, Mellemøsten-politik eller energipolitik. 

Det var altså både interne og eksterne ting, der påvirkede integrationen i EF/EU i denne periode. 

Både de interne (de økonomiske problemer samt de økonomiske og politiske forskelle) og 

eksterne problemer (oliekrisen) førte til, at samarbejdet om bl.a. en ØMU stagnerede, hvilket kan 

ses som disintegration/spill-back. Så selvom neofunktionalismen mest fokuserede på de interne 

dynamikker, og hvordan de påvirkede integrationen i samarbejdet, er oliekrisen et eksempel på, at 

teoriens logik også kan bruges til at forklare eksterne dynamikkers indflydelse på samarbejdet. 

Således er det ikke kun interne chok/kriser, men også eksterne der kan tvinge EF/EU til at handle 

og dermed skubbe EF/EU ud af sin zone of indifference, som EF/EU også blev det her. Man 

formåede dog ikke rigtig at finde en fælles strategi jf. Schmitter, men der var nok mest tale om en 

strategi i retning af spill-back (end spill-over), da samarbejdet (som sagt) var nærmere 

disintegration end integration i dybden. 

Så ligesom neofunktionalismen ikke inddrog udvidelsen, selvom den påvirkede integrationen, 

inddrog man heller ikke eksterne chok, selvom også de i høj grad påvirkede 

integrationsdynamikkerne. Derfor kan teorien have haft svært ved at forklare dynamikkerne i 

samarbejdet i denne periode.  

Grunden til, at man ikke formåede at handle fælles oven på oliekrisen, skyldtes i høj grad landenes 

manglende evne til at samarbejde om at komme ud af krisen, da landene fokuserede meget 

nationalt (Dinan 2004: 125-126 og 145-152). I og med at spill-over-processen også kræver de 

politiske aktørers såvel som andre aktørers aktive deltagelse, var det nationale fokus selvfølgelig 

heller ikke fremmende for integrationsprocessen i EF/EU. 

Det nationale fokus kom til udtryk ved, at de store EF/EU-lande havde en ”manglende vilje til at 

indgå i et samarbejde, hvor de økonomiske og politiske fordele ikke er åbenbare.” (Sørensen 1978: 

230). Medlemslandenes regeringer ville gerne indgå bindende aftaler på områder, hvor det 

gavnede dem, men ikke på områder, hvor national suverænitet gavnede dem mest. Samarbejdet 

var altså delvis styret af de største landes nationale økonomiske og politiske interesser, og ideologi 

kom i anden række (Moravcsik 1998: 308-309, Sørensen 1978: 232-233 og Dinan 2004: 148). Dette 

støtter Haas's udsagn om, at politikere generelt set kun bakker op om EF/EU- samarbejdet, så 

længe det er til gavn for deres eget land, og således ikke hvis det kun er til gavn for en større 
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vision. Landene/politikerne havde altså generelt set et tyndt tilhørsforhold til EF/EU. 

Som nævnt ovenfor var dette også tendensen efter oliekrisen, i og med at EF/EU-landene 

koncentrerede sig mere om deres nationale økonomi, og ikke var interesseret i at afgive 

suverænitet f.eks. ifm. oprettelsen af en ØMU, hvis ikke det overvejende var på deres præmisser. 

Ifølge neofunktionalismen og Haas er det her Kommissionen kommer ind i billedet, da den skulle 

fungere som mægler i mellem landene/aktørerne. Langt fra alle politikere/aktører begyndte dog at 

se til Kommissionen for løsninger, og derfor blev dennes position heller ikke styrket. (Man kan 

argumentere for at den ikke var selvstændig nok jf. neofunktionalisme). Der fandt altså ikke en 

tilstrækkelig mængde af politisk eller kultiveret spill-over sted for, at Kommissionen kunne påtage 

sig denne rolle. Det var altså hverken ideologiske eller geopolitiske interesser (dvs. high politics) 

der drev EF/EU's stats- og regeringslederes beslutninger i samarbejdet efter oliekrisen, men 

primært økonomiske interesser (Moravcsik 1998: 239). Som beskrevet ovenfor var politikernes 

interesser generelt set pragmatiske, og derfor gik de mere op i low politics, dvs. deres egne 

borgeres velfærd, og derfor havde de et primært økonomisk fokus. 

Da EF/EU-landene hverken havde nogen fælles energipolitik (med hensyn til olie) eller et fælles 

modsvar, måtte hvert land dermed hver især forhandle med de olieproducerende arabiske lande 

om oliekvoter (Sørensen 1978: 228-229 og Hvidt 2016: 329). 

 

Oliekrisen var således med til at sætte en dæmper på integrationen og dynamikken i EF/EU, og 

”...by the mid-1970s the process of integration had lost momentum under the pressure of divergent 

policy responces to the economic shocks of the period.” (Hansen 1998: 295). På den ene side viste 

de økonomiske problemer altså, at der var behov for et tættere europæisk samarbejde (jf. 

neofunktionalismes funktionelle spill-over, at samarbejde på et område kreerer problemer, som 

bedst løses ved enten at udvide samarbejdet eller intensivere det. Så de økonomiske problemer 

skabte et behov for spill-over), men på den anden side var det også dem, der besværliggjorde et 

sådan et (Hansen 1998: 295). 

”Til trods for oliekrisens brutale afsløring af EF-landenes manglende solidaritet indbyrdes og store 

uoverensstemmelser lykkedes det alligevel de ni EF-lande gennem det udenrigspolitiske 

samarbejde at formulere en fælles stillingtagen til Mellemøst-konflikten...” (Sørensen 1978: 234) 

samt at udvikle samarbejdet på områder som regional-, social- og miljøpolitik (Dinan 2004: 145 og 
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148-152 og Hvidt 2016: 333-334). Dette viste, at integration i dybden/(funktionelt) spill-over er 

muligt selv under de sværeste omstændigheder og kriser (Dinan 2004: 151). Jf. Schmitter og 

Lindberg, at kriser faktisk kan fremme integration, da de er en del af integrationsdynamikken, og 

EF/EU dermed kan ses som et krisesystem. Integrationen skete dog ikke på kerneområderne og de 

områder, hvor de største problemer var, altså de økonomiske, men på andre mindre vigtige 

områder. Så selvom der forekom integration i perioden, og man derfor kan give Lindberg og 

Schmitter ret i, at kriser kan hjælpe integration på vej, var denne krise ikke af afgørende karakter 

for samarbejdet, hvilket de måske havde forestillet sig. Ud fra deres syn på sammenhængen 

mellem kriser og integration skulle man derfor have forventet dybere integration på det 

økonomiske område, end hvad der var tilfældet. Dette viser, at neofunktionalismen i dette tilfælde 

ikke passede til virkeligheden, da EF/EU-samarbejdet reagerede anderledes, end hvad man 

forventede af sådan en situation. Dette viser derfor, at teorien ikke er stand til at forklare 

integrationsdynamikkerne i EF/EU til fulde og dermed er mangelfuld. En sandsynlig grund til, at 

neofunktionalismen ikke kunne forklare udviklingen af integration i EF/EU til fulde i forbindelse 

med denne krise, er, at teorien ikke lagde tilstrækkelig vægt på staterne og deres magt. Den tog 

ikke højde for, at staterne stadigvæk spillede en stor rolle i samarbejdets udvikling, og da de 

generelt set kun havde pragmatiske interesser og derfor et tyndt tilhørsforhold til EF/EU, kunne 

deres nationale interesser stå i vejen for spill-over-processen, hvis de ikke blev tilgodeset i 

samarbejdet, hvilket var tilfældet i forbindelse med denne krise. Selvom Haas anerkendte 

staternes tynde tilhørsforhold og det faktum, at det potentielt ville kunne føre til disintegration, 

var det ikke noget, man lagde meget vægt på i forhold til spill-over-processen, og derfor havde 

teorien problemer med at forklare/forudse virkeligheden i visse situationer.  

 

2.6 Det Europæiske Råd vs. Kommissionen  

Sideløbende med de økonomiske problemer og de manglende samarbejdsevner i EF/EU bevægede 

EF/EU sig mere og mere i retning af et mellemstatsligt samarbejde (Sørensen 1978: 11). EF/EU's 

institutioner blev svækket, og især Kommissionen blev oftere tilsidesat af medlemslandenes stats- 

og regeringsleder. (Det var også primært dem, der styrede det nyligt (1970) oprettede Europæisk 

Politisk Samarbejde (European Political Cooperation), som omhandlede udenrigspolitik) (Dinan 

2004: 143-145 og Hansen 1998: 292-293).  
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EF/EU's stats- og regeringsleder begyndte nemlig at mødes uden for EF/EU-regi for at drøfte 

EF/EU-anliggender. Der blev dermed lagt mindre vægt på samarbejdets supranationale karakter og 

mere vægt på det mellemstatslige. På et topmøde mellem medlemslandenes stats- og 

regeringsleder i Paris i 1974 blev disse møder gjort formelle i form af oprettelsen af en ny EF/EU-

institution, nemlig Det Europæiske Råd (DER). (Dette nye EF/EU-organs første møde var det 

efterfølgende år). Dette var en udvikling, som gik imod neofunktionalismens spill-over-logik, om at 

der med tiden ville ske en opgradering af de fælles interesser gennem de supranationale 

institutioner især Kommissionen. Her ses det nemlig, at selvom man så fælles løsninger som de 

bedste førte dette ikke (altid) til en opgradering af de supranationale institutioner f.eks. 

Kommissionen. Dermed blev der lagt mere vægt på den nye institution DER, som var 

mellemstatslig. Dette kan siges at være et eksempel på spill-back, da Kommissionens scope og 

level of authority til dels stagnerede. Dette kan muligvis skyldes, politikernes/aktørernes 

pragmatiske interesser og dermed nationale fokus jf. forrige underafsnit. 

Den integration, der trods alt fandt sted i EF/EU i 70'erne (eller forsøgene derpå), blev mere eller 

mindre iværksat af denne institution (DER) (Hansen 1998: 295-298 og Dinan 2004: 158-161). På 

trods af at 70'erne var en svær periode, fandt der altså (som beskrevet ovenfor) også funktionelt 

spill-over sted og dermed noget integration. Men altså ikke kun som resultat af/sammen med 

politisk og kultiveret spill-over jf. neofunktionalismens logik, men også som følge af fælles 

beslutninger medlemslandenes stats- og regeringsledere imellem. Så i disse situationer kan 

udviklingen ikke forklares med kultiveret spill-over, da Kommissionen ikke agerede mægler så ofte. 

 

Kommissionen prøvede dog at agere mægler ved at komme med forslag/tiltag til samarbejdet 

fremadrettet, f.eks. i form af rapporter udarbejdet enten på opfodring af staterne eller (generelle) 

årsrapport.  

Haas gik ud fra, at hvis Kommissionen var mægler ville resultatet være en opgradering af de fælles 

interesser, men hvis staterne ikke var interesseret i dette, som det ses her, ville det vel ikke kunne 

lykkes. Man kan derfor spørge sig selv om, hvorvidt det ville have nyttet noget alligevel, når nu 

viljen ikke var der. Jf. nedenfor så tilsidesætter/underkender landene til dels Kommissionens 

mæglerrolle. Så selvom Haas's argument (om at man opnår mest hvis Kommissionen agerer 

mægler) kan være rigtig, kan det være lige meget, hvis staterne ikke er interesseret i, at den 
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agerer mægler, men hellere selv vil styre forhandlinger f.eks. igennem DER.  

Et eksempel på dette er Marjolin-rapporten fra 1975, som blev udarbejdet af en komité nedsat af 

EU-Kommissionen med den tidligere kommissær Marjolin som formand. Rapporten omhandlede 

oprettelsen af en ØMU, og der blev argumenteret for, at (en fælles) vilje var en nødvendighed for 

realiseringen af en ØMU og EU. Landene skulle derfor tage fælles langsigtede beslutninger. 

Desuden ville oprettelsen af en ØMU kræve en fælles monetær, økonomisk og socialpolitik, et 

fælles banksystem samt finansiel solidaritet og fjernelsen af barrierer (Dinan 2004: 148 og 

Commission of the European Communities 1975: 5-6 og 29-35). I sin årlige rapport fra 1976 om det 

forgange år om samarbejdets generelle tilstand og fremtid lagde Kommissionen ligeledes stor 

vægt på vigtigheden af en ØMU og kompromiser for at udrydde problemer. I tråd med Tindemans 

(se nedenfor) slog man et slag for en harmonisering af de økonomiske politikker samt en styrkelse 

af EF internt og de monetære og økonomiske strukturer (European Commission 1976: XIII-XVII). 

En rapport som også kom i 1975 var Tindemans-rapporten, som blev udarbejdet af Belgiens 

premierminister Leo Tindemans. Denne rapport slog også fast, at en ØMU samt udenrigs- og 

sikkerhedspolitik var vigtige samarbejdsområder fremadrettet. Den understregede dog, at 

integrationen ikke kunne ske uden at afgive kompetencer til fælles institutioner. Så en stærkere 

Kommission og Parlament ville også være en del af processen. Rapporten lagde også op til, at 

mere integrationsvenlige lande kunne samarbejde mere på nogle områder, hvis de ønskede det. 

Rapporten var dog alt for vidtrækkende for de fleste medlemslande, og Kommissionen var hellere 

ikke meget begejstret, idet den lagde op til et EU i to hastigheder. Rapporten førte derfor ikke 

rigtig til noget i denne omgang (Dinan 2004: 161-163 og European Commission 1976: XVII-XXI).  

På trods af disse rapporter og forslag til samarbejdets videre forløb fra bl.a. Kommissionens side 

var det som sagt staterne, der i sidste ende endte med at bestemme mest. For at have fået mere 

indflydelse kunne Kommissionen, måske i kraft af stemningen efter krisen, have foreslået mindre 

vidtrækkende tiltag, som stadigvæk indebar kompromiser (f.eks. mellem monetarister og 

økonomer). Landene ville f.eks. gerne oprette en ØMU, men den politiske vilje manglede til at give 

sig. Så man skulle måske have brugt mere energi på at få landene til at give sig, så krisen kunne 

være blevet løst bedre/ved at opgradere de fælles interesser.  

Dette betød, som beskrevet, at samarbejdet gik i en mere mellemstatslig retning (som mere 

traditionelle samarbejder) samtidig med, at integrationen aftog, da deres tiltag ikke var ligeså 
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vidtrækkende. Så der forekom spill-back i form af mindre fokus på det overstatslige (herunder 

Kommissionen) samt mindre integration. Fællesskabet var derfor i højere grad præget af staternes 

nationale interesser og deres vilje til kompromiser/dybere integration (eller manglen på samme) 

(jf. Schmitter at aktørerne spiller en vigtig rolle i forhold til automatikken af spill-over-processen). 

 

2.7 Det Europæiske Monetære System 

Det var meningen, at slangen skulle bringe stabilitet til medlemslandenes økonomier, men da 

Frankrig forlod i 1974 (og blev efterfulgt af andre), blev den det langtfra. Ligeledes endte planerne 

om ØMU'en, som skulle integrere landene endnu mere, med at sætte en kile ned i mellem 

landene, og forhandlinger om ØMU'en var derfor, som beskrevet, næsten ikkeeksisterende i 

midten af 70'erne (Dinan 2004: 148). Et af de tiltag, den nye EF/EU-institution DER arbejdede på i 

anden halvdel af 70'erne, var derfor monetær integration/monetært samarbejde. Resultatet var 

det Europæiske Monetære System (EMS), som var en slags udvidelse af slange-samarbejdet. 

Kommissionen ønskede, at alle medlemslande skulle deltage i EMS (lige som den havde gjort med 

slangen), men ingen blev tvunget. Man åbnede derfor op for et EF/EU-samarbejde i to spor. 

Ydermere var EMS det første samarbejde, hvor landene havde forskellige obligationer (Moravcsik 

1998: 238, 299-300 og 312-313). EMS er ligesom slangen et eksempel på, at der var tegn på 

funktionelt spill-over i perioden, men at dette ikke nødvendigvis blev hjulpet på vej af 

Kommissionen. ”Though EC institutions served to legitimate cooperation, supranational actors 

played little role as mediators or mobilizers.” (Moravcsik 1998: 298). Ifølge Haas var dette dog 

(som beskrevet) vigtigt, hvis man ville opgradere de fælles interesser, og ikke kun opnå den laveste 

fællesnævner. Forklaringen er nok igen politikernes manglende ideologiske interesser med hensyn 

til EF/EU generelt set. 

 

2.8 Den anden oliekrise 

I slutningen af 70'erne lige som de europæiske økonomier begyndte at finde fode igen, ramte 

endnu en oliekrise i 1978/79 og sendte EF/EU i recession endnu en gang. (Der var dog forskel på, 

hvor hårdt landene var ramt) (Dinan 2004: 167-169 og 175-176). 

Denne gang steg prisen for en tønde olie (fra de ca. 12) til 36 dollars. Hvorefter prisen 
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stabiliseredes på 30 dollars pr. olietønde. Modsat første oliekrise faldt vækstraterne ikke lige så 

meget, men til gengæld tog det længere tid for dem at stige igen. De faldt således halvt så meget, 

dvs. med 3,2 procentpoint. Virkninger af den første oliekrise var altså kortvarige, mens 

virkningerne af den anden oliekrise var længerevarende. Som ved den første oliekrise kom det 

også til udtryk i den gennemsnitlige arbejdsløshed i EF/EU, som steg til 9-10% efter den anden 

oliekrise. Ydermere blev landenes statsgæld i forhold til BNP også et økonomisk problem efter 

denne oliekrise (EF-landenes gennemsnitlige statsgæld var på 21% af BNP i 1980), hvilket lagde 

pres på de offentlige finanser, hvilket igen ikke var godt erhvervsmæssigt samt skabte sociale 

problemer (Hansen 1998: 234-236 og 243-248).  

Dette er igen et eksempel på, at ikke kun interne, men også eksterne chok her i form af endnu en 

oliekrise, kan få EF/EU ud af sin zone of indifference. Neofunktionalismen kan derfor også her 

bruges til at forklare EF/EU's reaktion. Dengang fremmede det eksterne chok dog integrationen 

sammenlignet med chokket i 1973, og EF/EU valgte således en anderledes strategi. Så først da 

problemerne havde vokset sig endnu større og længerevarende, blev der for alvor taget initiativ til 

at styrke samarbejdet (Hansen 1998: 295). Dette kan til dels skyldes, at de politiske aktører var 

mere villige og parate denne gang, og at et tættere samarbejde ville gavne deres (nationale) 

interesser mere. Dette er et eksempel på politisk spill-over, da de nationale eliter kom til den 

erkendelse at deres nationale problemer (samt deres interesser) bedst ville kunne løses og opnås 

fælles. 

 

Det lykkedes EF/EU at få gennemført det først Europa-Parlamentsvalg samt den anden udvidelse, 

nemlig optagelsen af Grækenland i 1981. Ydermere begyndte landenes stats- og regeringsleder i 

endnu højere grad at se fælles løsninger, som de bedste på deres nationale problemer, og starten 

af 1980'erne lagde således grundlagt for mere integration i dybden i slut 80'erne/start 90'erne 

(Dinan 2004: 167-169 og 175-176 og Hvidt 2016: 345). Så der var altså begyndende tegn på spill-

over, jf. neofunktionalisme, at kriser kan føre til ny integration.  

 

2.9 Delkonklusion 

1970'erne var altså en blandet periode for EF/EU, hvad angår integration. EF/EU-landene var 

præget af økonomiske og politiske forskelle, hvilket ikke blev bedre med den første oliekrise i 
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1973, tværtimod. Integrationen så ud til at stagnere, og der blev lagt mere vægt på den nye 

mellemstatslige institution DER, end på den supranationale institution Kommissionen. (Nogle ting 

lykkedes dog, bl.a. udvidelser). Mod slutningen af 70'erne begyndte tingene at se lysere ud, men 

så kom endnu en oliekrise. Denne gang så det dog ud til at ende med at fremme integrationen, da 

samarbejdet fik fornyet kraft i midt 80'erne og frem. Kriser kan altså føre til både spill-over og spill-

back. Neofunktionalismen kan således til dels forklare EF/EU's udvikling i forbindelse med kriserne 

i 1970'erne ved hjælp af sin logik og begreber, men har også problemer med at forklare dele af 

grundet teoriens manglende fokus på staterne. 
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3. Gennemgang af de seneste/nuværende kriser i EU 

 

I dette afsnit vil jeg først gennemgå den økonomiske og finansielle krise og derefter 

flygtningekrisen med henblik på at analysere integration og disintegration i EU det seneste årti. Til 

at forklare disse processer vil jeg benytter mig af neofunktionalismen.  

 

3.1 Den økonomiske og finansielle krise 

I 2008 blev Europa ramt af en alvorlig økonomisk krise, som var startede i USA, hvorfra den bredte 

sig. Den startede i finanssektoren, men bredte sig hurtigt til andre områder også. Krisen var et 

resultat af at boligmarkedet bristede i USA, hvilket gjorde at låntager ikke længere var i stand til at 

tilbagebetale deres lån. Dette gjorde, at bankerne og låneinstitutter ikke fik deres penge tilbage, 

hvilket igen gjorde, at de gik konkurs eller stoppede med at låne flere penge ud. Markedet gik 

derfor i stå, da ingen kunne stole på nogen. I bl.a. Europa havde man købt aktier og obligationer i 

USA, som nu var blevet værdiløse (Hansen mfl. 2014: 236-237). Dette førte i løbet af 2009 til en 

recession i Europa i form af bl.a. en bankkrise og eurokrise. Dette gjorde, at det europæiske 

erhvervsliv og investeringer led et hårdt knæk (Hvidt 2016: 377).  

 

Finanskrisen skabte enorm arbejdsløshed, satte en stopper for væksten og forværrede det 

offentlige underskud og den offentlige gæld i de europæiske lande. Således var f.eks. eurozonens 

gennemsnitlige offentlige underskud i 2009 -6,4 % af BNP, mens den offentlige gæld for eurozonen 

i 2009 var på 80,0 % af BNP og for EU på 74,3 % af BNP. Dette var altså tal langt over de regler, 

man var blevet enige om med Stabilitets- og vækstpagten (Hansen mfl. 2014: 194 og 239 og 

Schmitter & Lefkofridi 2016: 15-16). Denne blev indgået i 1997 og fastsatte, ”... at underskuddet på 

statsbudgettet ikke må overstige 3 % af BNP, og at den samlede statsgæld ikke må overstige 60 % 

af BNP.” (Hansen mfl. 2014: 194). 

Staternes gæld og underskud havde allerede været i overkanten inden krisen satte ind, men krisen 

forværrede billedet. Især PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien) blev 

ramt hårdt af en statsgældskrise som følge af den voksende statsgæld og statsunderskud, hvilket 

påvirkede resten af EU og især eurolandene. Alle landene havde mange sociale udgifter og et 
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arbejdsmarked, som ikke fungerede optimalt og derfor krævede reformer (Hansen mfl. 2014: 195 

og 238). ”Derudover var de enkelte lande præget af forskellige problemer: For Spaniens 

vedkommende en boligboble, i Irland en vaklende banksektor, i Italien og Portugal en meget ringe 

vækst og i Grækenland en ineffektiv skatteopkrævning.” (Hansen mfl. 2014: 238). PIIGS-landenes 

store problemer blev også et europæisk problem, da andre europæiske banker havde investeret i 

disse samt det tætte samarbejde imellem landene (Lefkofridi & Schmitter 2015: 3). Finanskrisen 

viste dermed også, hvor afhængige de europæiske økonomier er blevet af hinanden, og hvor 

meget de påvirker hinanden (Hansen mfl. 2014: 195). 

 

Krisen viste i midlertidig også eurozonens økonomiske og politiske forskelligheder og uenigheder. 

Dette var i modstrid med, hvad man troede ØMU'en ville føre til. Man havde nemlig gået ud fra, at 

økonomisk og monetær regulering ville føre til, at disse økonomier konvergerede. Dermed viste 

ØMU-konstruktionen også svagheder. Kommissionen ønskede derfor en fuldbyrdig ØMU. Krisen 

førte dermed ikke kun til økonomiske, men også politiske problemer (Vilpišauskas 2013: 362 og 

Lefkofridi & Schmitter 2015: 4). 

 

Den økonomiske og finansielle krise er dermed et eksempel på, at eksterne begivenheder også kan 

påvirke EU, da krisen, som beskrevet, udsprang i USA. (Hvilket nok er endnu mere udpræget i dag i 

og med, at vi lever i en globaliseret verden). Krisen blev dog værre af interne udfordringer, som 

eksisterede i forvejen, såsom ØMU'ens struktur samt statsgæld og -underskud. Da krisen ramte, 

måtte EU derfor bevæge sig ud af sin zone of indifference jf. neofunktionalismen. I følge 

neofunktionalismens logik ville en sådan krise føre til mere integration/et stærkere samarbejde på 

vej mod politisk union. Som det analyseres nedenfor, var dette dog ikke helt tilfældet, da mange 

faktorer spillede ind. Heriblandt faktorer som neofunktionalismen ikke oprindeligt fokuserede så 

meget på, såsom staternes egeninteresser og borgernes indflydelse på eliterne/politikerne. Jf. 

Schmitter kan EU vælge forskellige strategier, når den skubbes ud af sin zone of indifference, 

hvilket var tilfældet i forbindelse med denne krise. 

 

Man kan argumentere for, at EU selv var med til at skabe denne krise eller i hvert fald alvoren af 

den. Som nævnt, blev krisen nemlig forværret af interne ting. EU-systemet herunder primært 
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ØMU'en, da det var en finansiel og økonomisk krise, var ikke gearet til at håndtere sådan en krise. 

Da EU-landene oprettede ØMU'en herunder euro-samarbejdet, var det ikke alle lande, der var 

villige til at gå hele vejen, da det indebar at afgive kompetencer til EU på (nationalt) følsomme 

områder. Man gav f.eks. ikke de supranationale institutioner i EU beføjelser til at styre 

medlemslandenes penge/finanspolitik. Dette medførte, at man kun fik oprettet dele af det ØMU-

samarbejde, EU havde forstillet sig, og ØMU'en startede derfor ud som en halv konstruktion. 

Mange havde nok forstillet sig, at man med tiden ville kunne fuldende ØMU-konstruktionen, da 

man var klar over, at det andet var skrøbeligt og formentligt ikke ville holde i længden (Ravn-

Olesen 06.09.2000 og Weber 25.03.2017). Som sagt, ville en sådan fuldendelse røre ved vigtige 

emner for staterne, og derfor manglede villigheden til dette, hvilket gjorde funktionelt spill-over 

(jf. neofunktionalismen) svært (jf. nedenfor). Dette gjorde dog, at ØMU'en vedblev med at være 

en halvfærdig konstruktion, så da den økonomiske og finansielle krise ramte Europa, ramte den EU 

på et ømt sted. Således havde unionen ikke de nødvendige beføjelser til at reagere, da nogle af 

disse stadigvæk lå i staternes hænder.  

 

3.1.1 Nationale tiltag/forholdsregler over for EU/Kommissionen  

Der har været mange topmøder mellem medlemslandenes stats- og regeringsledere, siden krisen 

startede, hvor man har diskuteret, hvad man skulle gøre samt den videre integration i unionen. 

Efter krisen er debatten bl.a. gået på om, hvorvidt EU skal have flere kompetencer f.eks. finansiel 

redistribueringen i mellem landene. Den offentlige opbakning til sådanne tiltag har dog været lav. 

Denne krise drejer sig ikke udelukkende om tekniske foranstaltninger og reguleringer, hvilket har 

fået borgerne til at deltage i debatten. Medlemslandenes nationale politik har altså også spillet en 

rolle for EU, hvilket har puttet en dæmper på integration. Landene har haft forskellige nationale 

præferencer med hensyn til den videre integration og løsningen af krisen. Indbyrdes uenigheder i 

mellem EU-landene gjorde derfor, at det var sværere at løse krisen i fællesskab, da der har derfor 

været forskellige holdninger til de fremlagte initiativer (Vilpišauskas 2013: 363-369). Til en vis grad 

har det derfor været svært for Kommissionen at agere mægler imellem landene og dermed 

opgradere de fælles interesser jf. neofunktionalisme, da landene har stået langt fra hinanden på 

nogle punkter. Noget der også er blevet yderligere besværliggjort af, at medlemslandene efter 

krisen havde en tendens til at kigge indad og derfor tog hensyn til nationale interesser på 
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bekostning af fællesskabets interesser, selvom landene i nogle tilfælde endda havde været med til 

at slå et slag for et stærkere samarbejde på EU-topmøder (Lefkofridi & Schmitter 2015: 8). Så 

selvom landene ytrede, at de ønskede fælles løsninger, handlede de nogle gange ikke i tråd med 

dette. Dette viser, at viljen til at handle og træffe svære beslutninger (på fællesskabets vegne) ikke 

altid var lige stærk, hvilket kan forklares ud fra Haas's argument om, at politikerne/eliterne 

generelt set kun har pragmatiske interesser i forhold til EU. Så da krisen brød ud, valgte mange at 

fokusere på det, der lå deres hjerte nærmest, nemlig deres eget land og dets velbefindende. Dette 

gjorde også, at det i høj grad var medlemslandene selv, der var med til at styre udviklingen i EU, og 

mange lande så derfor mod Tyskland, unionens stærkeste land (økonomisk set), og især mod 

kansler Angela Merkel. Tyskland var dermed en stabiliserende faktor under krisen (Hvidt 2016: 

378-381). 

Overordnet set, har det derfor også i overvejende grad været Tyskland i samarbejde med Den 

Europæiske Centralbank (ECB) (en anden supranational EU-institution), som har ført an i forsøget 

på at løse den økonomiske og finansielle krise i EU (Vilpišauskas 2013: 368). 

 

Kommissionen har dog også taget initiativ til at løse krisen (på fælles niveau) og er bl.a. kommet 

med forslag til at styrke dens magt på skatte-, budget- og bankområdet (Lefkofridi & Schmitter 

2015: 8). ”Supranational institutions have also been active in proposing solutions to the eurozone 

crisis, which would delegate more competences to the EU level, set stricter common rules of 

monitoring and control, and centralize financial resources.” (Vilpišauskas 2013: 366). 

Kommissionen har dermed slået et slag for mere økonomisk integration samt mere magt til EU. 

Nogle af de konkrete forslag, som Kommissionen kom med, var f.eks. 'the six-pack', 'the two-pack' 

og en bankunion. Kommissionen har også samarbejdet med andre EU-institutioner omkring disse 

initiativer såsom det mellemstatslige DER og den supranationale ECB. ECB som virkelig er kommet 

på banen i forbindelse med finanskrisen og har deltaget ivrigt i at overkomme eurokrisen. I juli 

2012 erklærede ECB's formand Mario Draghi endda, at ”...the ECB will do 'whatever it takes' to 

save the euro...” (Vilpišauskas 2013: 366). 

Så Kommissionen (samt andre EU-institutioner) har altså forsøgt at agere mægler ifm. den 

økonomiske krise, men med blandede resultater pga. staternes manglende vilje og evne til at 

samarbejde og afgive (de eventuelt nødvendige) kompetencer til EU.  
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3.1.2 Konkrete tiltag i forbindelse med krisen  

På trods af de sværere betingelser er nogle tiltag dog lykkedes. Medlemslandene har dog lagt 

mere vægt på at styrke de eksisterende samarbejdsområder end at oprette nye (Vilpišauskas 

2013: 367-368). Da ikke alle lande, som sagt, overholdte reglerne fra Stabilitets- og vækstpagten, 

indførte EU strengere kontrol både med Lissabon-traktaten i 2009 og med opstramningen af 

Stabilitets- og vækstpagten i 2011. Herefter skulle alle medlemslandene udarbejde økonomiske 

rapporter, ud fra hvilke Kommissionen så ville udarbejde en rapport til DER med henblik på, om 

nogle lande skulle have økonomiske henstillinger. Ydermere indgik EU-landene (på nær 

Storbritannien og Tjekkiet) i 2013 den såkaldte Finanspagt, som stillede endnu strengere 

økonomiske krav. ”Hovedpunktet i denne aftale er, at deltagerlandene forpligter sig til at 

begrænse deres strukturelle budgetunderskud (dvs. underskud renset for konjunkturafhængige 

udgifter som f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse) til maksimalt 0,5 % af BNP.” (Hansen mfl. 2014: 

195). Disse initiativer kan ses som spill-over, da eksisterende samarbejdsområder blev styrket for 

at gøre ØMU'en stærkere.  

 

Ydermere kom Kommissionen også med forslag om oprettelsen af en bankunion og en 

skatteunion, hvilket ville bringe EU tættere på en politisk union. (Noget som både de nationale 

politikker og borgerne, som sagt, ikke rigtig var tilhængere af efter krisen) (Lefkofridi & Schmitter 

2015: 4). En skatteunion ville dog kræve en ny EU-traktat, da det ville give flere kompetencer til de 

supranationale EU-institutioner (bl.a. ECB), hvilket mange lande ikke ønsker. Bankunionen har til 

gengæld været en succes for kommissionen, da den er blevet til virkelighed. Bankunionens formål 

er, at EU i fremtiden er bedre rustet, i tilfælde af endnu en økonomisk krise skulle opstå. Den har 

således etableret fælles regler for europæiske banker, et fælles banktilsyn samt afvikling af 

nødlidende banker i fællesskab. Ikke alle dele af bankunionen er endnu trådt i kraft, ligesom ikke 

alle lande har taget stilling til, om de vil deltage såsom Danmark. (Eurolande deltager dog 

automatisk) (EU-Oplysningen). Dette er et eksempel på spill-over, da samarbejdet udvides til også 

at omfatte en bankunion, og er dermed et vellykket eksempel på Kommissionen som mægler. 

 

I samarbejde med ECB og Den Internationale Valutafond (IMF) oprettede EU-landene også en 

pengetank, som kunne låne penge til de virkelige kriseramte lande såsom Grækenland, dog på 
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betingelse af store nedskæringer på offentlige udgifter (samt bekæmpelse af korruption) (Hvidt 

2016: 378-381 og Hansen mfl. 2014: 238). Da man frygtede, at eurozonen ville disintegrere. Hvis 

man skulle have økonomisk og finansiel hjælp, indebar det derfor, at man indførte reformer, som 

oftest var upopulære blandt befolkningen (Vilpišauskas 2013: 365-366). Da de lande, der modtog 

disse lånepakker, havde euroen som valuta, kunne de ikke bruge devaluering som et middel. De 

økonomiske problemer måtte derfor løses ved hjælp af andre midler, såsom en indre devaluering. 

”...dvs. at genskabe erhvervslivets konkurrenceevne gennem strukturreformer, 

arbejdsmarkedsreformer o.l.” (Hansen mfl. 2014: 240). 

Overordnet set fik disse lande (og de andre EU-lande) i årene efter krisens indtog nedbragt det 

offentlige underskud. Statsgælden vedblev dog med at stige ligesom arbejdsløsheden gjorde det 

og især i PIIGS-landene. Således var ungdomsarbejdsløsheden stadigvæk på over 50 % i Spanien og 

Grækenland i 2013 (mod eurozonens gennemsnit på o. 24 %) (Hansen mfl. 2014: 239 og 241). 

 

3.1.3 Neoliberal politik og borgernes indflydelse  

Neofunktionalismen formodede, at keynesianismen ville blive ved med at være den gængse 

økonomiske tilgang, og at kriser derfor ville besvares med mere offentlig regulering, som gradvis 

ville skifte til det regionale niveau. Da keynesianisme i midlertidig siden hen er blevet erstattet af 

en neoliberal/monetaristisk økonomisk tilgang, er den økonomiske krise blev grebet an på en 

anden måde end hvad neofunktionalisterne ville have forudsagt. Så den førte økonomiske politik 

kan siges at være en del af grunden til, at neofunktionalismens logik ikke er slået helt så stærkt 

igennem i forbindelse med finanskrisen.  

De vigtigste aktører i forbindelse med håndteringen af den økonomiske og finansielle krise såsom 

Kommissionen, ECB, IMF samt Tyskland har været neoliberalistiske i deres udsyn og håndtering af 

krisen, og de har derfor bl.a. lagt vægt på nedskæringer. Denne politik har dog ikke ført til det 

forventede/ønskede. Især i de sydeuropæiske lande, som har været hårdest ramt af krisen, har det 

ført til stigende arbejdsløshed, flere hjemløse og fattige og dermed sociale problemer og 

eksklusion. Generelt set har der dog været nedskæringer i alle lande og dermed også på f.eks. de 

sociale ydelser, hvilket har ført til, at der også kommet fattigdomsproblemer i Vesteuropa igen. EU 

begyndte dermed at blive associeret med en faldende levestandard, hvilket man ikke var vant til. 

Derfor blev almindelige folk på gaden også mere kritiske over for EU. Borgerne så derfor i højere 
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grad igen mod deres nationale regeringer for svar og hjælp (Lefkofridi & Schmitter 2015: 11-13, 

Schmitter & Lefkofridi 2016: 18-19 og Hvidt 2016: 378-381). Dette er en anderledes udvikling end, 

hvad neofunktionalismen forventede. Borgerne bevarede nemlig deres loyalitet hos deres 

nationale regeringer, hvilket påvirkede regeringerne, da de er valgt af borgerne. Dette kan ses som 

en form for spill-back, da loyaliteten delvis var skiftet til EU, men nu skiftede tilbage. Grunden til at 

neofunktionalismen ikke forventede denne udvikling, kan skyldes, at de udelukkende lagde vægt 

på eliterne, men ikke på borgerne, og hvordan de påvirker eliterne.  

Denne udvikling i EU har således ført til en øget EU-skepsis og en stigning i antallet af EU-skeptiske 

partier, hvilket presser de etablerede partier, da de til dels må imødekomme disse holdninger for 

ikke at miste stemmer (Lefkofridi & Schmitter 2015: 11-13). Dette udfordrer dermed også EU. 

 

Det er dog mere komplekst end som så. Krisen udstillede nemlig også en manglende solidaritet 

imellem EU-borgerne og imellem EU-landene. I forbindelse med de mange lånepakker de 

sydeuropæiske lande fik, var der en generel uforståenhed og utilfredshed fra andre landes borgere 

f.eks. tyskerne over, at de skulle betale for, at f.eks. grækerne ikke havde styr på deres økonomi 

(bl.a. grundet korruption og problemer med skatteinddragelse, hvilket også var gældende inden 

finanskrisen). På den anden side var der en generel uforståenhed og utilfredshed fra f.eks. 

grækerne over, at man trods ens økonomiske og især sociale problemer blev tvunget til at indføre 

stramme reformer, som indebar offentlige nedskæringer, hvis man ønskede lånepakkerne, da 

dette ville føre til yderligere sociale forringelser (Frese 24.01.2015 og Pedersen 24.11.2012). Man 

kan diskutere, hvad alternativet ville have været, og dermed om der vitterligt var tale om en 

benhård neoliberal styring fra EU's side, eller om det simpelthen var nødvendige krav de stillede. 

Hvis der ikke var blevet stillede sparekrav til f.eks. Grækenland, ville de være blevet ved med at 

bruge penge, de ikke havde, hvilket ville medføre, at de andre lande ikke ville give landet flere lån, 

da deres borgere dermed i endnu højere grad formentligt ville føle at de betalte for grækerne. Der 

er nemlig ikke samme solidaritet EU-borgerne imellem, som der er indbyrdes mellem borgerne i et 

land. Generelt set har danskerne således ikke noget imod, at penge omfordeles inden for landets 

grænser, men når det handler om at omfordele penge inden for EU er sagen en anden, der er altså 

ikke samme solidaritet (Pedersen 24.11.2012). (Så man kan sige, at befolkningerne står i vejen for 

integration i EU). I så fald ville Grækenland i sidste ende gå bankerot, hvilket EU ikke ønskede af 
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frygt for, hvordan det ville påvirke euroen og unionen (Frese 24.01.2015). Så måske havde EU ikke 

andet valg. På den anden side skar EU alle de kriseramte lande over en kam, da man forlangt disse 

reformer og sparekrav fra alle lande, især dem der modtog lånepakker, uden hensyntagen til 

landenes forskelligheder (arbejdsmarkeder etc.). (Dette sås bl.a. med finanspagten). (Hansen & 

Lund 05.03.2012). 

 

Befolkningerne er derfor også interesseret i, hvad der foregår i EU og hvilken indflydelse, EU har 

på deres velfærd og liv. Samtidig med dette er borgerne blevet mere og mere fjendtligt indstillet 

over for en politisk union, og tilliden til EU er dalet. Borgernes voksende interesse for EU gør, at 

den offentlige mening spiller en større rolle i udviklingen af integrationen i EU, og i kombination 

med den voksende skepsis påvirker de EU i en anden retning, end EU ønsker (Lefkofridi & 

Schmitter 2015: 9 og Vilpišauskas 2013: 369-372). Så det faktum at borgernes holdninger betyder 

mere samtidig med, at de bliver mere skeptiske over for dybere integration, gør at integrationen 

påvirkes i en negativ retning, og derfor udfordrer neofunktionalismens spill-over-logik. Ligesom 

neofunktionalisme skulle have lagt mere vægt på de eksterne choks betydninger for/indflydelse på 

EU, skulle man nok også have lagt mere vægt på borgerne. Denne mangel kan gøre, at 

neofunktionalisme kan have problemer med at forklare krisen og tiden efter til fulde, da fokus lå 

hos eliterne. 

 

3.2 Flygtningekrisen 

I kølvandet på den økonomiske og finansielle krise ramte endnu en krise EU. I 2015 kom der flere 

end en million flygtninge og migranter, svarende til ca. 0,2 % af EU's befolkning, til Europa over 

Middelhavet. De fleste kom via Tyrkiet til Grækenland, men mange kom også via Libyen til Italien 

og rejste så videre gennem Balkan. Årsagerne til denne pludselige tiltagende flygtningestrøm var 

borgerkrigen i Syrien, konflikten i Afghanistan samt andre uroligheder i Mellemøsten og Afrika. 

Dette gjorde, at mange mennesker flygtede mod bedre og mere fredelige steder såsom Europa. 

De fleste asylansøgere kom fra Syrien, mens Tyskland var det EU-land der modtog flest 

asylansøgere (Udenrigsministeriet 2016: 10 og 23-31, Europa-Kommissionen 2016 og Hvidt 2016: 

381-383). 
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Denne folkevandring (fra Mellemøsten og Afrika til Europa) endte i en flygtningekrise, som atter 

splittede EU-landene ad, hvoraf nogle stadig kæmpede med efterdønningerne af finanskrisen. Da 

det pludselige strømmede ind med mennesker over EU's ydre grænser, vidste landene ikke, 

hvordan de skulle handle pga. uenigheder samt det faktum, at ingen påtog sig lederrollen til at 

starte med (noget man kan sige Angela Merkel sidenhen prøvede på) (Hvidt 2016: 381-383). 

 

På den ene side havde og har EU-landene pligt til at behandle asylansøgninger (jf. 

flygtningekonventionen, som de har underskrevet), men på den anden side forsøgte og forsøger 

de at forhindre potentielle asylansøgere i at nå frem til Europa og søge om asyl (med f.eks. 

grænsekontrol eller strenge visumregler). Dette skubber dog de potentielle asylansøgere i armene 

på menneskesmuglere (Udenrigsministeriet 2016: 23).  

 

Selvom der kom virkelig mange flygtninge og migranter til Europa i løbet af 2015, er det dog kun 

en del af et billede/fænomen, da der også kom mange flygtninge og migranter til Europa før 2015, 

ligesom der også er kommet mange efter 2015. Antallet var bare ekstra voldsomt i 2015, og en 

generel tendens blev sat på spidsen, hvilket udviklede det til en krise, og åbnede EU-landenes øjne 

for problemerne (forbundet med disse migrant- og flygtningestrømninger samt ens ydre grænser) 

(Europa-Kommissionen 2016 og UNHCR 2017). 

 

3.2.1 Problemer som krisen skabte for EU  

Dublin-forordningen (som EU-landene har indgået, og som indebærer, at flygtninge/migranter skal 

registres i det første EU-lande, de kommer til samt søge asyl her og sendes tilbage hertil, hvis de 

prøver at søge asyl i et andet EU-land) blev tilsidesat af flygtningekrisen, da flere lande undlod at 

registrere flygtninge og dermed lod dem rejse videre op gennem Europa (Udenrigsministeriet 

2016: 26 og 34). Da det primært var Grækenland og Italien, som var det første land alle disse 

flygtninge og migranter kom til, havde landene ikke kapaciteten og ressourcerne til at tage imod 

alle og behandle alles sager. Derfor blev flygtningene/migranterne måske ikke registreret, og 

mange af dem ønskede også at søge til andre EU-lande og prøvede derfor at undslippe at blive 

registreret (Udenrigsministeriet 2016: 34-35). 

Ydermere er Schengen-området (som omhandler fri bevægelighed mellem medlemslandene) 
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blevet sat på en prøve, da nogle medlemslande, som følge af flygtningekrisen, har indført 

midlertidig grænsekontrol (Europa-Kommissionen 2016, Schmitter & Lefkofridi 2016: 16 og 

Udenrigsministeriet 2016: 10). 

EU-systemet var altså slet ikke forberedt og gearet til flygtningekrisen. Det at både Dublin-

forordning samt Schengen-samarbejdet (som er vigtige EU-aftaler) blev sat på standby, kan ses 

som en form for spill-back, da medlemslande tog nationale beslutninger modstridende med 

vedtaget EU-aftaler. Integration på disse områder gik altså i stå/blev midlertidigt tilbagerullet. 

 

Tyskland har været fortaler for en fælles løsning blandt EU-landene, men holdningerne har været 

delte blandt landene og på tværs af partier (Schmitter & Lefkofridi 2016: 26). Flygtningekrisen har 

altså også medført en politisk krise i EU, da det har været svært at opnå europæisk enighed (især 

om interne ting) (Udenrigsministeriet 2016: 10).  

 

Flygtningestrømmen udløste altså en krise i EU, som man ikke kunne sidde overhørig, men som 

man blev nødt til at handle på og finde en løsning. Dette er endnu et eksempel på, at eksterne 

chok også kan skubbe EU ud af sin zone of indifference, da flygtningekrisen startede grundet 

begivenheder uden for EU. Den blev dog forværret af EU-systemets mangler samt dets manglende 

evne til at håndtere krisen. Altså at EU hverken havde/har ydre eller indre grænser, og at aftaler 

som Schengen-samarbejdet og Dublin-forordningen ikke kunne klare denne situation.  

 

Dette er altså endnu et eksempel på en krise, som forværres grundet en halvfærdig konstruktion. 

Ligesom i forbindelse med den økonomiske og finansielle krise blev EU ramt på et område af 

samarbejdet, hvor man havde sagt a men ikke b. I dette tilfælde, at man med oprettelsen af 

Schengen-samarbejdet og dermed fjernelsen af de indre grænser, ikke styrkede de ydre grænser 

ved f.eks. at give EU beføjelser til oprette et stærkt nok fælles agentur, der kunne holde øje med 

og sikre EU's grænser. Igen var det staternes manglende villighed til at afgive kompetencer på 

dette område til de supranationale EU-institutioner. Udover at EU-systemet ikke kunne håndtere 

denne krise tilstrækkeligt, endte den også med at ramme de sydeuropæiske lande mest, i og med 

at de udgør EU’s ydre grænser mod syd. (Da de ligeså var blevet ramt hårdest af finanskrisen, var 

de endnu mindre gearet til at tage imod så mange flygtninge rent økonomisk). Dermed er det 
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disse lande, som i forvejen var hårdt ramte, der ender med størstedelen af omkostningerne, 

hvilket er med til at splitte EU ad (Fløistrup, Andreas 25.06.2015). 

Dette halve skridt/integration i form af at fjerne de indre grænser uden at styrke de ydre kan 

derfor siges, at have skabt problemet for EU, da migrant- og flygtningestrømningerne ellers i 

meget højere grad ville have kunnet løses i fællesskab samt ikke fået lov til at vokse sig til sådant 

et stort problem. 

Ligesom med den økonomiske og finansielle krise kan man argumentere for, at flygtningekrisen 

kunne have været forudsagt, eller i hvert fald således at de ikke have udviklet sig så dramatisk, 

eftersom at EU-landene burde være opmærksomme på de svage ydre grænser. 

 

3.2.2 Nationale tiltag/forholdsregler 

Generelt set har EU-landenes reaktion til flygtningekrisen været meget blandet. Mens lande som 

Tyskland og Sverige har været meget åbne og budt flygtningene velkommen (i hvert til at starte 

med), har andre lande såsom Ungarn indført midlertidig grænsekontrol, grænsehegn eller skærpet 

lovgivningen på området. Denne uenighed har været et problem og gjort krisen værre, da den er 

et fælles problem, som ikke løses fælles.  

Ydermere endte det med, at problemet blev sendt videre til andre lande, i og med at flere og flere 

lukkede grænserne eller førte en stramme udlændingepolitik, som følge af at nogle EU-lande 

gjorde dette. (Dette har ført til store illegale flygtningelejre med illegale flygtninge og migranter, 

såsom 'Junglen' ved Calais i Frankrig, som først for nyligt er blevet ryddet). Mange lande tager også 

nationale forholdsregler, da de ikke kan vente på at EU løser krisen/de fælles løsninger, det går 

simpelthen for langsomt (Udenrigsministeriet 2016: 26 og 36).  

 

Så hvis Kommissionen skal finde en fælles løsning, hvor de fælles interesser tilmed opgraderes, 

kommer den på noget af en opgave, da holdningerne er så forskellige og endda direkte imod dens 

egne ønsker for samarbejdets videre gang. Der har således været mange møder på EU-niveau og 

initiativer, men få løsninger, og medlemslandene har derfor handlet på ene hånd 

(Udenrigsministeriet 2016: 37). 

 

Udover at staterne tog nationale forholdsregler/tiltag i forbindelse med flygtningekrisen, gjorde de 
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det også tit uden at konsultere de andre EU-lande, på trods af at ens lands beslutning ville påvirke 

de andre. Et eksempel på dette er, da Tyskland og Merkel valgte at føre den såkaldte Willkommen-

politik i august 2015. Her tog Tyskland ikke hensyn til EU's regler og bød (syriske) flygtninge 

velkommen. Således rejste mange flygtningene igennem Europa for at nå Tyskland. Omkring en 

million flygtninge kom dermed til Tyskland på kort tid, og i takt med at virkeligheden gik op for 

Merkel og grundet kritik, ændrede også Tyskland politik og indførte midlertidig grænsekontrol 

(Tassinari 2016: 3-4). Det kan derfor virke som, at medlemsstaterne ikke har haft den 

tilstrækkelige vilje til at finde en fælles løsning hurtigt, hvilket kan skyldes deres generelle mangel 

på ideologiske interesser i forhold til EU jf. neofunktionalisme. De fleste lande tager nemlig størst 

hensyn til deres egne borgere og deres velfærd (jf. Haas), og da flygtninge kunne ses som en 

trussel mod dem, ønskede staterne, at handle hurtigst muligt til gavn for dem selv. Dilemmaet 

bestod dog i, at denne krise omhandlede mennesker i nød, og der derfor også var et ønske om at 

hjælpe dem, hvilket dog ville kræve samarbejde mellem medlemslandene, da det ville være for 

stor en mundfuld for et land alene. Problemet heri var i midlertidig, at medlemslandene (og EU) 

for det meste samarbejdede om low politics og ikke high politics, hvilket flygtningekrisen også 

berørte, idet den inddrog udlændinge- og asylpolitik samt udenrigspolitik. Områder staterne (jf. 

Haas) er mindre vilje til at give sig på, da de normalt er ideologisk ladede. 

 

3.2.3 EU's/Kommissionens tiltag  

Europa-Kommissionen har lagt mange kræfter i at løse ”...den politiske og humanitære krise ved 

EU's indre og ydre grænser, men med blandet resultater.” (Udenrigsministeriet 2016: 7). 

Der har været mange EU-topmøde i forbindelse med flygtningekrisen, men som tiden er gået er 

det blevet klarere, at mellemrummet mellem EU's idealer/det de siger og EU's handlinger vokser 

sig større (f.eks. omfordelingsaftalen og flygtningeaftalen med Tyrkiet) (Tassinari 2016: 4). 

De fleste lande bakker om en styrkelse af EU's ydre grænse og er enige om, at dette er nødvendigt, 

hvis Schengen-samarbejdet skal bestå. De er dog langt fra enige om hvordan. Om der skal satses 

på hot spots, Frontex eller noget tredje (Tassinari 2016: 4-5). 

 

EU herunder Kommissionen har fremlagt flere tiltag i forsøget på at løse flygtningekrisen i 

fællesskab. Man har bl.a. forsøgt at få stablet en aftale om at omfordele flygtninge mellem EU-
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landene på benene, så man kan deles om ansvaret. Til at starte med vil man (om)fordele 160.000 

af de flygtninge, der er kommet til EU, mellem medlemslandene. Dette tiltag er blevet vedtaget 

blandt medlemslandene ved flertalsafstemning, men indtil videre er den ikke blevet (fuldt) 

gennemført i og med, at det kun er lykkedes at fordele en meget lille del af disse flygtninge 

(Udenrigsministeriet 2016: 7, 10 og 37 og Tassinari, Fabrizio 2016: 4). Kommissionen har altså 

forsøgt at agere mægler ved at finde en fælles løsning, som ville styrke samarbejdet. Dens 

anstrengelser så først ud til at lykkes trods protester fra nogle lande, men der er endnu ikke rigtig 

kommet et resultat ud af det, da fordelingen som påpeget indtil videre er foregået i et meget 

langsomt tempo. Dette er utilstrækkeligt, hvis man skal nå op på det aftalte antal for slet ikke at 

tale om at løse krisen. Selvom staterne altså vedtog aftalen, har de ikke lagt nok kræfter i at 

realisere den, hvilket er tegn på at viljen hos staterne ikke har været stærk nok. 

Andre tiltag som EU/Kommissionen har forsøgt at få gennemført (med større succes) er 'hot spots' 

i Italien og Grækenland samt at hjemsende 'irregulære immigranter' (Udenrigsministeriet 2016: 7 

og 10). De såkaldte hot spots er, hvor Frontex og European Asylum Support Office (EASO) hjælper 

de lande, flygtningene kommer til f.eks. Grækenland eller Italien, med at modtage og registrere 

flygtningene og migranterne. Kommissionen ser disse hot spots som helt centrale for fordelingen 

af flygtninge og løsningen af flygtningekrisen (Udenrigsministeriet 2016: 37).  

Udover dette har Den Europæiske Politienhed også åbnet et center for migrantsmugling for at 

bekæmpe menneskesmugling (Europa-Kommissionen 2016).  

EU har haft svært ved at føre en fælles asylpolitik. Landene lod i stort omfang i først omgang, 

flygtningene passerer igennem deres land og videre til det næste, for i næste omgang at benytte 

sig af grænsekontrol og -hegn. Således har landene generelt set skubbede flygtningeproblemet 

rundt imellem sig, hvilket har været problematisk, da flygtningekrisen er et grænseoverskridende 

problem, og derfor kalder på transnationale løsninger (Lemberg-Pedersen 2015: 91-97). 

Kommissionen kom derfor også med forslag i løbet af 2016 om en bedre fælles asylpolitik. 

Overordnet set ønsker Kommissionen at bevare princippet om, at en flygtning/migrant bør søge 

asyl i det første EU-land, vedkommende kommer til ”...medmindre man har familie et andet sted 

— men hvis en medlemsstat er overbebyrdet, skal der udvises solidaritet, og ansvaret skal fordeles 

på en fair måde i EU.” (Europa-Kommissionen 2016). 
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De overordnet set manglende/svigtende fælles løsninger i forhold til de indre forhold i EU (som 

måske skyldes manglende vilje fra medlemslandene) har (som sagt) gjort, at medlemslandene i 

stedet har set indad og ”...taget nationale forholdsregler, såsom at lukke grænser og forringe 

flygtninges vilkår, i håb om at flygtninge i stedet søger til nabolande.” (Udenrigsministeriet 2016: 

7).  

Dette understreger, at krisen omhandler noget udefrakommende, der påvirker EU og dens 

integration, men også at det indre system ikke er gearet til alle disse mennesker, og det derfor er 

nødvendigt for EU at styrke/justere det. 

 

Selvom det heller ikke har været let at blive enige ift. de ydre forhold, har det trods alt været 

lettere for EU-landene, at enes her og få stablet noget holdbart på benene. Der er dog stadigvæk 

også stridsspørgsmål her (Udenrigsministeriet 2016: 37-38). 

Medlemslandene har været enige om, at EU's grænseagentur Frontex skal styrkes 

(Udenrigsministeriet 2016: 37-38). Kommissionens forslag om ”...en selvstændig grænse- og 

kystbevogtningsstyrke med mandat til at intervenere i medlemslandene, hvis det vurderes, at 

landene ikke kan leve op til unionens forventninger.” (Udenrigsministeriet 2016: 37) er nok 

alligevel for meget for nogle medlemslande. EU-landene er dog indtil videre blevet enige ”...om at 

oprette en ny europæisk grænse- og kystvagt for at forstærke forvaltningen og sikkerheden af EU’s 

fælles ydre grænser.” (Europa-Kommissionen 2016).  

Dette gælder et ydre forhold som stadigvæk forhandles internt i EU, og kan derfor ses som en 

form for spill-over, da man har styrket samarbejdet på det pågældende område (jf. 

neofunktionalisme).  

 

Et ydre forhold som ikke kun forhandles internt i EU er aftaler med tredjelande. I og med at 

flygtningekrisen ikke kun er et europæisk problem og ikke udspringer herfra, har 

EU/Kommissionen også taget tiltag til at indgå aftaler med andre berørte lande såsom Tyrkiet. 

Således blev en flygtningeaftale kaldet 'Joint Action Plan' indgået mellem EU og Tyrkiet den 18. 

marts 2016. EU's aftale med Tyrkiet indebærer, at Tyrkiet modtager 3 milliarder euro fra EU til at 

tage sig af flygtninge, får lempet visumreglerne for tyrkiske statsborgere samt genoptagelse af 

dele af forhandlingerne om Tyrkiets medlemskab af EU. Til gengæld skal Tyrkiet tage imod 



Kassandra Lythcke Clante  Speciale 2017 
 

45 
 

flygtninge som sendes retur fra Grækenland. For hver flygtning, der sendes retur, skal EU dog tage 

imod en flygtning fra en af Tyrkiets flygtningelejre. Ydermere skal Tyrkiet gøre mere for at 

bekæmpe menneskesmugling. Denne flygtningeaftale har dog langt fra begejstret alle EU-lande 

(Udenrigsministeriet 2016: 7, 10-11 og 38-39, Lemberg-Pedersen 2015: 95-96, Dimitriadi 2016: 3, 

Ritzau 17.06.2016 og Europa-Kommissionen 2016). 

Tyskland med Merkel i spidsen har i midlertidig påtaget sig lederrollen i EU, og det er tildels 

grundet Tyskland/Merkel, at aftalen med Tyrkiet kom i hus. Der var dog også generelt opbakning 

fra resten af EU grundet de massive problemer (Tassinari, Fabrizio 2016: 3). 

Man kan sige, at flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet har virket, fordi antallet af flygtninge er 

faldet (Europa-Kommissionen 2016 og UNHCR 2017), men den er også blevet kritiseret. Den er 

blandet andet blevet kritiseret for ikke at løse problemet ved dets rod, men kun sætte et plaster 

på såret. Desuden kritiseres den for at udsatte flygtninge for dårlige forhold. EU har således 

skubbet en del af problemet fra sig og videre til et land ude for unionen. (Squires 14.03.2017 og 

Dimitriadi 2016: 1).  

 

EU/Kommissionen er altså kommet med tiltag både med henblik på at løse problemerne med de 

ydre grænser samt de interne problemer. Overordnet set har det været lettetest for 

Kommissionen at få gennemført sine tiltag omhandlede de eksterne ting/ydre forhold, da der har 

været stor modstand fra medlemslandene over for tiltagene relateret til de indre forhold. Derfor 

er Kommissionen bange for, at flygtningekrisen kan føre til disintegration i EU-samarbejdet 

(Udenrigsministeriet 2016: 36). Samtidig med dette vokser EU-borgernes utilfredshed med EU 

(Hvidt 2016: 382). På trods af borgernes stigende bekymring og modstand fortsætter EU dog 

arbejdet med mere integration i bredden og dybden (hvilket der til dels bakkes op om fra de 

traditionelle partiers side) (Hvidt 2016: 382). 

 

EU har altså prøvet at løse krisen med forskellige tiltag, men størstedelen af dem kan siges at være 

lappeløsninger, idet de ikke løser de faktorer, den udspringer af. Man kan argumentere for, at 

krisen udspringer af en ekstern faktor, nemlig konflikterne i Mellemøsten og Afrika, og af en intern 

faktor, nemlig EU's manglende kontrol over de ydre grænser (jf. side 40). Den første faktor har EU 

selvsagt ikke ansvaret for og kan derfor heller ikke løse denne alene (men man kan gøre mere end 
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nu), mens den anden faktor er et problem skabt af EU selv, og derfor kun kan løses af EU selv.  

Som sagt, tager de fleste af EU's tiltag dog ikke fat i denne problematik. Selvom f.eks. 

omfordelingsaftalen ville være en god solidarisk aftale i mellem EU-landene, hvis den fungerede 

optimalt, ville den dog ikke løse selve problemet med de mange flygtninge og migranter, der 

ankommer til Europas sydlige kyster, hvoraf mange forsøger og lykkes med at rejse videre op 

gennem Europa. Hvis man virkelig skulle løse krisen, skulle man derfor, som først og fremmest, se 

på EU's konstruktion med hverken indre eller ydre grænser. Jf. side 44 lægger EU-staterne også op 

til en ny europæisk grænse- og kystvagt, men de er i midlertidig langt fra enige om, at den skal 

være lige så stærk, som Kommissionen har forslået, og derfor er det endnu usikkert, hvorvidt 

landene er villige til dette. Ud fra staternes hidtidige indstillinger er det dog formentligt noget, 

man ikke skal regne med, det vil i hvert fald tage lang tid.  

Man kan derfor godt tale om, hvad neofunktionalismen mente ville ske, og det giver også mening 

jf. ovenfor, men som det ses her, er det ikke sikkert, at det sker. Virkeligheden udvikler sig altså i 

visse tilfælde anderledes, end neofunktionalismens logik lægger op til, da teorien ikke tog hensyn 

til alle vigtige faktorer. Man kan sige, at neofunktionalismens spill-over-logik bremses af staterne, 

hvilket teorien ville kunne have forudsagt, hvis den havde fokuseret mere på dem og deres 

betydning for EU. Neofunktionalismen kan således godt forklare, hvordan udviklingen kunne have 

set ud, hvis staterne ikke vedblev med at sætte nationale interesser først, men sådan er 

virkeligheden ikke. 

 

3.3 Integration i bredden 

I løbet af denne kriseperiode har der trods EU's udfordringer med integration i dybden været to 

tilfælde af integration i bredden. Således blev EU i 2007/2009 udvidet til 27 lande med optagelsen 

af Rumænien og Bulgarien og i 2013 til 28 lande med optagelsen af Kroatien (Europa-

Parlamentet). Selvom neofunktionalismen (oprindeligt) ikke lagde vægt på integration i bredden, 

er udvidelser vigtige for samarbejdet og har i denne periode været succeshistorier i en svær tid og 

kan ses som spill-over. De har dog også gjort unionen endnu mere broget og dermed sværere at 

opnå fælles (enstemmige) beslutninger i. 

Delvist som et resultat af EU's turbulente tid de seneste år har der har dog også været et tilfælde 

af mindre integration i bredden i form af Brexit, da Storbritannien i juni 2016 stemte ja til at 
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forlade EU. Så om højst to år vil EU være 27 lande. Dette er første gang i EU's historie, at et land 

har valgt at melde sig ud af samarbejdet, og udmeldelsen er derfor præget af tvivl og 

spekulationer om fremtiden for både UK og EU. Brexit kan således siges at have bragt EU i en 

endnu dybere krise, da den oven i efterdønningerne af den økonomiske og finansielle krise samt 

den nyere flygtningekrise nu også skal forholde sig til og håndtere Storbritanniens udtræden (samt 

frygten for en dominoeffekt) (Hunt & Wheeler 30.03.2017). Man kan argumentere for, at Brexit er 

en form for spill-back, idet samarbejdet nu vil udgøre et land mindre, og EU's regler derfor ikke 

længere vil være lov her. EU mister således nogle beføjelser, som den havde fået, og integrationen 

går dermed den modsatte vej (fra det supranationale niveau til det nationale niveau). Oprindeligt 

talte neofunktionalismen kun om spill-back i forhold til mindre integration i dybden, men ligesom 

at man kan bruge neofunktionalismens logik til at forklare udvidelser/mere integration i bredden, 

og dermed se udvidelserne som spill-over, kan man ligeledes bruge neofunktionalismens logik til 

at forklare det modsatte (nemlig udtrædelsen af EU). 

I denne periode (fra o. 2008 til i dag) har der altså udover mere og mindre integration i dybden 

dvs. spill-overs og spill-backs (som var det neofunktionalismen fokuserede mest på) også været 

mere og mindre integration i bredden, hvilket også har påvirket EU-samarbejdet meget. 

 

3.4 Delkonklusion 

Det sidste årti har altså været en turbulent tid for EU og dets medlemslande, hvilket har budt på 

svære forhandlinger og beslutninger. Den økonomiske og finansielle krise satte både det 

økonomiske og politiske samarbejde på en prøve og udstillede ØMU'ens mangler. Flygtningekrisen 

satte også samarbejdet på en prøve og udstillede en anden svaghed ved EU-samarbejdet, nemlig 

at det har svage ydre grænse, hvilket i kombination med ingen indre grænser har skabt problemer, 

der kræver handling. Begge kriser kalder således på fælles løsninger, men disse har generelt set 

været svære at opnå, da mange lande har kigget indad i forbindelse med begge kriser. Ydermere 

ses en voksende EU-skepsis blandt EU-borgerne. Det sidste årti, præget af disse to kriser, har 

derfor både vist tegn på spill-over og spill-back/integration og disintegration. Neofunktionalismen 

kan således til dels bruges til at forklare integrationsprocesserne i perioden, men dens spill-over-

logik løber ind i nogle problemer, da teorien ikke tog tilstrækkeligt højde for staterne og borgerne, 
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og derfor kan den ikke forklare nogle udfald (på trods af Haas anerkendte staternes pragmatiske 

interesser). 
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4. Sammenligning af de to kriseperioder  

 

I dette afsnit vil jeg sammenligne oliekriserne og den økonomiske stagnation i 1970'erne med den 

økonomiske og finansielle krise og flygtningekrisen de seneste år (altså de to forrige afsnit) med 

henblik på, hvilke integrationsprocesser, der forekom i EF/EU i perioden, samt forskelle og ligheder 

mellem centrale processer/dynamikker i perioderne, som kan analyseres vha. neofunktionalisme. 

 

4.1 Integrationsdynamikker/processer i forbindelse med kriserne  

Begge de perioder, jeg har analyseret, var/er præget af kriser, og der er overordnet set eksempler 

på både integration og disintegration i EF/EU i begge perioder. Der er altså eksempler på både 

spill-over og spill-back i EF/EU i 1970'erne og det seneste årti. Trods at de samme dynamikker 

forekom i begge perioder, har disse dynamikker/processer dog også udmøntet/udviklet sig 

forskelligt i perioderne. (De har bl.a. været mere tydelige i den ene periode frem for den anden, 

nemlig i de senere år).  

Både 1970'erne og det seneste årti var/har været præget af økonomiske problemer i 

medlemslandene. Disse økonomiske problemer er udsprunget forskellige ting og har omhandlet 

forskellige økonomiske områder (oliekriser og valutakurser over for et boligmarked der krakkede 

og finansmarkedet), men har haft nogle af de samme konsekvenser såsom stigende arbejdsløshed 

og statsgæld samt nogle af de samme integrations- og disintegrationsdynamikker.  

Et af kendetegnene for begge perioder var således, at EU-landene havde en stigende statsgæld 

(niveauet dengang var dog lavt i forhold til i dag). Forskellen er dog, at landene i dag havde indgået 

en aftale om en grænse for statsgælden (Stabilitets- og vækstpagten), men alligevel var landenes 

statsgæld ude af kontrol. Man overskred altså de fælles regler med fuldt overlæg og dette på trods 

af man selv havde vedtaget dem.  

Overordnet set var det ens for de økonomiske kriser, at EU-landenes økonomier var divergente. 

Deres økonomiske politikker er dog en anden sag. De økonomiske politikker var nemlig også 

divergente i 70'erne, mens landene i dag til dels har været tvunget til at føre ens økonomiske 

politikker grundet et tættere samarbejde i dag bl.a. ØMU'en, herunder eurosamarbejdet. ECB har 
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derfor til dels styret især eurolandenes økonomiske politik på trods af, at der også i dag har været 

forskellige ønsker. ECB er ligesom Kommissionen en supranational EU-institution, og man kan 

derfor argumentere for, at det til dels var den, der agerede mægler og dermed forsøgte at 

opgradere de fælles interesser jf. neofunktionalismen i forbindelse med finanskrisen. Man kan 

derfor også argumentere for, at de supranationale institutioner er stærkere i dag end i 70'erne, i 

og med at der er flere supranationale institutioner i dag, samt at de har flere beføjelser på flere 

områder (Kelstrup m.fl. 2012: 110-11). Dermed kunne EU-landene også tvinges til at føre en 

bestemt politik, da den økonomiske og finansielle krise brød ud, hvilket de ikke kunne efter 

oliekriserne.  

 

Udover dette kan kriserne i begge de analyserede perioder siges at have skabt 

problemer/udfordringer for EF/EU, som bedst løstes i fællesskab og derfor skabte et behov for 

mere integration/spill-over. Begge perioders kriser krævede altså, at staterne gav flere 

kompetencer til EU for at løse kriserne bedst muligt, hvis man ikke skulle tilbagerulle vigtige dele 

af samarbejdet. Medlemslandenes har dog ikke været meget for dette (medmindre det klart 

gavnede dem). Dette har især været tilfældet det sidste årti, hvor kriserne har omhandlet prekære 

områder for medlemslandene. 

 

I dag har medlemslandene oplevet integration på/spill-over til områder man ønskede i 70'erne, 

f.eks. ØMU'en. EU har dog kun konstrueret disse halvt. I det lange løb kom der altså det EF/EU 

havde brug for (for at løse de økonomiske problemer i 70'erne) og staterne afgav kompetencer til 

EF/EU. Så spørgsmålet er, om der i det lange løb også vil komme det, EU har brug for, f.eks. en 

færdig konstrueret ØMU eller fælles kontrol med de ydre grænser, da det heller ikke denne gang 

ser ud til at 100%-løsningerne vil komme på den korte bane.  

EF/EU har nemlig i begge perioder valgt flere strategier, da samarbejdet blev skubbet ud af sin 

zone of indifference jf. Schmitter. Strategier som strittede i forskellige retninger, og måske derfor 

er kriserne ikke blevet løst optimalt. Selvom man i 1970'erne kom videre og oplevede mere 

integration i de kommende årtier, gik integrationen/kom løsningerne langsomt i forbindelse med 

kriserne, ligesom de fælles løsninger lader venter på sig i dag, og dem der bliver indgået er længe 
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undervejs. Hvilket er en af grundene til, at staterne handler på egen hånd. I dag er det altså 

stadigvæk usikkert, hvilken retning strategierne samlet set vil føre EU i. 

Selvom kriserne i henholdsvis 1970'erne og de seneste år altså både har ført til spill-overs og spill-

backs/mere og mindre integration, har der formentligt været mere af begge dele de senere år. 

EF/EU har nemlig opnået vigtige aftaler såsom finanspagten og bankunionen, men samtidig er 

andre vigtige aftaler såsom Dublin-forordningen og Schengen-samarbejdet blevet sat på standby. I 

70'erne forekom integration i større grad uden for samarbejdets kerneområder eller de kriseramte 

områder. Derudover er EU også mere integreret i dag, og derfor har det måske været lettere at 

samarbejde om løsninger, men samtidig har det gjort mere ondt, hvis allerede vedtagne aftaler 

viste sig ikke at være tilstrækkelige modstandsdygtige.  

Udover at EU er mere integreret i dag, har EU også fået beføjelser på andre og mere følsomme 

områder (og kriserne omhandler også mere følsomme områder) end i 70'erne. De vigtigste 

politikområder for den gennemsnitlige EU-borger (i dag) på det personlige plan, er stigende 

priser/inflation/leveomkostninger samt sundhed/helbred og social sikkerhed, mens det på det 

nationale plan er arbejdsløshed og immigration, som den gennemsnitlige EU-borger lægger mest 

vægt på (The European Commission 2016: 10-13). 

I 1970'erne var EF/EU-samarbejdet primært et økonomisk (og energi) samarbejde, hvor den 

seneste traktat, Rom-traktaten fra 1957, udvidede samarbejdet fra et kul- og stålfællesskab til et 

generelt økonomisk samarbejde med fokus på at oprette et fællesmarked samt et samarbejde om 

atomenergi (Kelstrup m.fl. 2012: 60). Dengang havde EF/EU således ikke (rigtigt) kompetencer til 

at handle på de områder, borgerne finder vigtigt, samt de kriseramte områder. Sidenhen har 

samarbejdet dog udvidet sig markant, og der er kommet integration på samtlige af disse område, 

dog mere på nogle end andre (Kelstrup m.fl. 2012: 147-152). Således havde EU større muligheder 

for at handle i forbindelse med kriserne i de seneste år og har dermed også kunnet stille flere krav. 

Eftersom det, som sagt, har omhandlet mere følsomme områder, har EU dog samtidig skullet være 

mere påpasselig. 

 

Ens for perioderne er også at neofunktionalismens kan bruges til at forklare udviklingerne (i 

forbindelse med kriserne), men også at teoriens har vanskeligheder med dele af disse, hvilket 

skyldes teoriens manglende fokus på staterne, borgernes og eksterne begivenheder. Dette er 
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elementer der godt kunne være blevet inddraget i neofunktionalismen (og senere hen også til dels 

er blevet det), da teoriens logik, som vist i de forrige afsnit også kan bruges til at forklare disse. 

Neofunktionalismen kæmper således med nogle af de samme forklaringsproblemer/det er de 

samme ting, den ikke tager højde for, det seneste årti som i 1970'erne. Vel at mærke vigtige og 

udslagsgivende ting. 

 

4.2 Krisernes karakter 

Kriserne i 1970'erne og nu til dags kan også sammenlignings med henblik på deres opståen og 

karakter (både konstruktionsmæssigt og indholdsmæssigt). I begge perioder oplevede EU således 

et eksternt chok, samt at også interne ting forværrede kriserne jf. de to forrige afsnit. Så 

neofunktionalismens logik kan bruges til at forklare dynamikkerne i forbindelse med kriserne i 

begge perioder. 

Fælles for kriserne i 1970'erne og de seneste år er, at de startede pga. ydre 

omstændigheder/begivenheder. Dvs., at både i dag som dengang måtte EU forlade sin zone of 

indifference (jf. neofunktionalisme) grundet noget udefrakommende. Selvom kriserne var et 

resultat af eksterne chok, var der dog, som beskrevet i de to foregående afsnit, nogle problemer 

internt i EU forud for kriserne, som blev forværret af de eksterne chok og derved ført til mere 

alvorlige kriser.  

 

Der er dog alligevel forskel på karakteren af kriserne i de to perioder. Hvor de interne problemer i 

1970'erne (både forud for og efter oliekriserne) var af økonomisk karakter, er de interne 

problemer i forbindelse med de seneste kriser også af institutionel karakter, hvilket vil sige, at 

kriserne i dag forværres af samarbejder, som kun er halvt konstrueret. I 1970'erne havde man ikke 

noget tæt økonomisk samarbejde som i dag, men, som nævnt i forrige afsnit, har man dog ikke 

formået at oprette en fuldbyrdig ØMU, idet visse vigtige elementer er blevet udeladt, hvilket altså 

har vist sig at være problematisk i forbindelse med den økonomiske og finansielle krise. Som 

nævnt i forrige afsnit er flygtningekrisen ligeledes blevet forværret af, at man har skabt et tæt 

samarbejde uden indre grænser imellem medlemslandene, uden at styrke og strukturere 

samarbejdet om de ydre grænser. De seneste kriser kan altså siges i højere grad at være indre 

skabte kriser, da selve konstruktionen af de områder, der er blevet ramt af kriserne, er 
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utilstrækkelig, og dermed er ikke i stand til at håndtere kriserne tilstrækkeligt (i forhold til i 

1970'erne hvor man endnu ikke havde oprettet et samarbejde på det kriseramte område). Udover 

selve kriserne er der altså også kriserne i EF/EU konstruktion/struktur (hvilket selvfølgelig hænger 

sammen). Måske kan de to perioders kriser analyseres i neofunktionalistisk lys ud fra antagelsen 

af, at der findes forskellige slags kriser/konflikter jf. Lindberg (jf. side 14). Så kriserne dengang 

primært var politisk, mens de i dag også er institutionelle.  

Dermed kan der argumenteres for, at kriserne ikke kom helt ud af det blå i dag sammenlignet med 

dengang, men at de kunne have været blevet forudsagt. Man kunne i hvert fald have forudsagt, at 

de halvfærdige konstruktioner i EU-systemet (henholdsvis ØMU'en og Schengen-samarbejdet i 

denne forbindelse) ville skabe problemer for EU på et tidspunkt, især hvis konstruktionerne ville 

blive udfordret/sat under pres, som de blev i disse tilfælde af ydre omstændigheder. 

Man kan derfor undres over, hvorfor man ikke havde fået det ordnet i tide, så kriserne ikke 

kom/blev så alvorlige, samt hvorfor man ikke har kunnet håndtere kriserne tilstrækkeligt. Det 

skyldes dog formentligt primært, at EU-staterne ikke har kunnet enes, om hvordan og i hvilket 

omfang man skulle udbygge konstruktionerne, samt at deres villighed til at afgive mere 

suverænitet til EU på disse områder, ikke har været i stor hos de fleste (som jeg også har været 

inde på). 

Eftersom der er tale om halve konstruktioner/samarbejder på disse område (ØMU, Schengen) 

skaber det et behov for funktionelt spill-over jf. neofunktionalismen, men staterne er altså ikke 

villige. Hvilket understreger/illustrerer staternes store rolle, og hvorfor neofunktionalismen ikke 

kan forklare udviklingen tilstrækkeligt. 

 

Så kriserne i dag (altså den økonomiske og finansielle krise og flygtningekrisen) kan siges at være 

mere alvorlige, da de rør ved noget helt grundlæggende. Således har nogle talte om at EU ligefrem 

er inde i eksistentiel krise. En af disse har været den nuværende Kommissionsformand Jean-Claude 

Juncker, som i sin 'State of the Union' tale i 2016 sagde, at EU befinder sig i en eksistentiel krise, da 

man bl.a. mangler solidaritet imellem EU-landene/EU-borgerne, hvilket er en essentiel grundsten 

for et samarbejde. Han slog dog samtidig fast, at man fra EU's side hverken vil eller kan tvinge 

denne solidaritet frem, men at den skal komme frivilligt fra landene/borgerne selv (Europa abierta 

01.09.2016). Spørgsmålet er bare hvordan. Et andet tegn på at EF/EU befinder sig i en eksistentiel 
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krise er, at der kan siges at være opstået en værdikrise i EU (jf. forrige afsnit). Selve 

værdigrundlaget for EU vakler, idet ens værdier ikke efterfølges i den virkelige verden, hvilket især 

er kommet til udtryk med flygtningekrisen (Europa abierta 18.10.2016).  

Ifølge Lissabon-traktatens artikel 2 TEU består unionens værdier af ”...respekt for den 

menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 

menneskerettighederne...” (Folketingets EU-Oplysning 2013: 20). Det er dog ikke alle, der er enige 

om, hvorvidt disse værdier også er borgernes, eller om de derimod kun er eliternes. Det er også 

uklart, om EU-borgerne er klar over hvilke værdier, der er europæiske, idet nogle også mener, at 

de værdier man kalder europæiske, også er generelt vestlige værdier (Hebsgaard 23.06.2007).  

Så et er at de europæiske værdier vakler, noget andet er, om der er enighed om, hvad de 

europæiske værdier er, og om det også er borgernes. Eliternes/EU's og borgernes definition på 

europæiske værdi skulle helst stemme overens. Der er måske behov for en debat om dette for at 

afklare det samt fremhæve de fælles værdier. 

 

En anden forskel på karakteren af kriserne dengang og i dag er områderne, som kriserne 

omhandlede/omhandler. Hvor de i 1970'erne var mere tekniske og kedelige og primært handlede 

om økonomi, oliepriser og valutasamarbejde, valutakurser m.m., omhandler kriserne i dag emner, 

som ligger både politikeres og borgeres hjerter nærere og som er ideologisk ladede såsom 

finanspolitik samt udenrigs-, udlændinge-, asylpolitik m.m.. Dette er sandsynligvis også 

forklaringen på den stigende interesse for EU og dens politik fra borgernes side, og de følger 

således mere med i dag end dengang. Tidligere har EU's politikker/reguleringer altså været for 

komplekse og tekniske for folk til at forstå og interesse sig for, men som årene er gået er folk 

blevet mere interesseret og især i forbindelse med de seneste kriser har borgerne fulgt med og 

givet deres mening til kende. Som følge af kriserne samt den øget interesse er der derfor også en 

stigende EU-skepsis (før havde borgerne overvejende været tolerante over for EU). 

Medlemslandenes regeringer bliver dermed også nødt til at lytte til deres befolkninger, hvad angår 

EU, og de euroskeptiske partier vokser frem, hvilket kan gøre det sværere at afgive magt til de 

centrale organer (Vilpišauskas 2013: 369-371). 

Generelt set har borgerne haft en stigende mistillid til politikerne og det etablerede system, det 

nationale såvel som det europæiske (men især det europæiske) siden finanskrisen startede 
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(Lefkofridi & Schmitter 2015: 9). Mange borgere føler måske, at de ikke bliver inkluderet 

tilstrækkeligt, og at der er kommet mere og mere integration uden deres deltagelse og accept. 

Derfor er demokrati endnu en gang kommet på dagsordenen i EU, hvor det diskuteres, hvorvidt 

borgerne inddrages nok samt behovet for en europæisk offentlighed/debat (som ikke foregår på 

nationale præmisser) (Lefkofridi & Schmitter 2015: 8-9).  

Noget, som er en vigtig del af et demokrati, og som der mangler i EU, er en opposition samt en 

politisk diskussion. Dvs., at EU ikke har gjort plads til rivaliserende politiske agendaer, således at 

man kan have en politisk diskussion om indholdet af EU's politik og ikke kun, om der skal mere 

eller mindre EU på udvalgte områder. Derfor har borgerne svært ved at skelne mellem modstand 

mod selve EU og modstand mod EU's førte politik. Grundet den manglende opposition eller 

konkurrence er det også svært for EU, at dens politikker følger med og ændrer sig i takt med 

borgernes præferencer, hvilket bliver stadig vigtigere at kunne (da borgerne som sagt følger mere 

med). Uden politiske debatter er det også svært for borgerne at tage stilling til de politiske 

beslutninger (Føllesdal & Hix 2006: 548-550). 

Den manglende opposition/konkurrence/politiske debat i EU er især problematisk, idet staterne er 

uenige politisk (samt at der er uenighed mellem de politiske partier på tværs af landene). EU 

omfavner altså ikke alle disse politiske holdninger/uenigheder og er dermed ikke et europæisk 

forum, hvor man med borgerne diskuterer de forskellige politiske retninger, EU kunne udvikle sig i 

(som kendetegner et demokrati). ”Hence, one problem for the EU is that its policy outcomes may 

not be those policies that would be preferred by a political majority after a debate.” (Føllesdal & 

Hix 2006: 545). 

 

Selve stemningen i medlemsstaterne/EU har ændret således ændret sig over årene og især i 

forbindelse med de seneste kriser. Pro-EU stater/politikere skal dermed argumentere for, hvorfor 

mere EU er godt, hvor det før i tiden var de EU-skeptiske, der skulle argumentere for, hvorfor 

mindre EU var godt (Tassinari 2016: 5-6). 

”In other words, growing public interest in what takes place in the EU and eurozone and the 
negative sentiment towards centralized solutions of the eurozone crisis is becoming increasingly 
important as a constraint of European integration and supranational solutions to the eurozone 
crisis.” (Vilpišauskas 2013: 369). 
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Så både borgerne og deres kritik er en vigtig forskel mellem perioderne, som måske også er med 

til at gøre situationen alvorligere i dag. Befolkningerne er altså i stigende grad vigtige også at 

fokusere på. (Det var måske netop, fordi neofunktionalismen ikke fokuserede på borgerne, at man 

talte om et 'loyalitetsproblem' i form af nationalisme dvs. at borgerne vedblev med (også) at have 

en stærk loyalitet over for deres nationalstat). 

 

4.3 Medlemsstaterne og Kommissionen  

Udover borgernes stigende indflydelse har også medlemsstaterne haft stor indflydelse på 

udviklingen og dermed integration og disintegration i EF/EU i både 1970'erne og i de sidste ti år. 

Et andet lighedspunkt i mellem de to kriseperioder, som jeg har analyseret i de forrige afsnit, er 

således, at der generelt set har været en manglende vilje fra staternes/politikernes side af med 

henblik på dybere integration og dermed at afgive kompetencer til EU på vigtige områder samt at 

overlader initiativet fuldt ud til Kommissionen. Staterne/politikerne har således generelt set haft 

et tyndt tilhørsforhold til EU, dvs., at både i forbindelse med oliekriserne og de efterfølgende 

økonomiske problemer og i forbindelse med finanskrisen og flygtningekrisen har de først og 

fremmest kigget indad for at sikre deres egne borgeres velfærd, og EU og de fælles løsninger er 

dermed kommet i anden række, og der er kun lagt store kræfter og tid i disse, hvis det også 

sikrede dette. Staterne er nemlig resultatorienteret, og EU skal derfor levere. Det er således et 

idealistisk syn, at det vigtigste er at opnå noget fælles, og at resultaterne så kommer i anden 

række. Staterne tænker nemlig ikke sådan, og de vil derfor ikke opnå noget fælles for enhver pris. 

Forhandlinger skal føre resultater med sig, (og resultater, som de vel at mærke, kan bruge til noget 

nationalt). 

Trods at staterne/politikerne/eliterne overordnet set har haft pragmatiske interesser med hensyn 

til EU-samarbejdet i begge perioder, spiller befolkningerne, som sagt, dog en større rolle i dag. I og 

med at befolkningerne er mere interesseret i EU i dag, samtidige med at de er blevet mere EU-

kritiske, er nogle partier/politikere derfor også blevet det, og EU-skeptiske partier har fået mere 

vind i sejlene. (Der er dog stadigvæk en overvægt af pro-europæiske partier). 

 

Da staterne generelt set kun samarbejder, hvis de kan se nationale fordele i det, kan EU's udvikling 
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dermed ikke altid forklares ved hjælp af neofunktionalismens (politiske og kulturelle) spill-over-

processer, hvor loyaliteten skiftes til EU, og der lægges større vægt på de supranationale 

institutioner.  

Udover at landene generelt set ikke har haft viljen, har de også været uenige. I 70'erne var der 

f.eks. en opdeling mellem økonomer og monetarister (i forhold til den økonomiske politik i EF/EU, 

herunder ØMU'en), mens der i 10'erne bl.a. har været en opdeling mellem nord og syd (i 

forbindelse med den økonomiske krise, da de sydlige lande blev ramt hårdere) og mellem vest og 

øst/de gamle og nyere lande (i forbindelse med flygtningekrisen, hvor de nyere/østlige lande har 

været mere skeptiske over for at tage imod flygtninge). 

Aktørerne er altså vigtige for integrationsprocessen jf. Schmitter, hvilket er kommet til udtryk i 

begge de behandlede perioder. 

 

Kommissionen har måske netop, fordi landene har haft pragmatiske interesser i forhold til EU i 

overensstemmelse med Haas, ikke kunnet agere mægler, som Haas også argumenterede for. Så 

fordi neofunktionalismen ikke lagde nok vægt på staterne forløb integrationen ikke helt som man 

forventede. 

I begge perioder har staterne lagt de overordnede retningslinjer via DER, og de store lande har ført 

an (Tyskland og Frankrig dengang og Tyskland personificeret af Merkel i dag). Således er det 

Merkel, der har ført an frem for Juncker i de senere år. Selvom Kommissionen har fået flere 

beføjelser, har staterne nogle gange en tendens til at sige et og gøre noget andet (på vigtige 

områder). I EU går de således ind for fælles aftaler, men agerer så anderledes nationalt, såsom 

tilfældet har været med omfordelingsaftalen jf. afsnit 3.2. Dette kan udover staternes primære 

fokus på det nationale (som berørt) skyldes, at de fælles forhandlinger går for langsomt, og jf. 

ovenfor ikke leverer. Staterne kan sagtens forhandle længe, hvis de ved, der kommer resultater 

(som gavner dem), dvs. hvis forhandlingerne går fremad. Hvis de i midlertidig ved, at det ikke 

nytter meget, og at man har svært ved at blive enige, begynder de at se andre steder hen og 

prøver at løse problemerne på andre måde end det fælles (som det bl.a. sås i forbindelse med 

flygtningekrisen). 
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Så kommissionen har forsøgt at agere mægler i begge perioder, men staterne tilsidesætter nogle 

gange den/dens mæglerrolle. Der har trods alt været bedre resultater i dag end dengang, men det 

er også mere komplekst i dag, så det har stadigvæk ikke været tilstrækkeligt. 

Spørgsmålet er derfor også om kriserne i dag påvirker integrationen i EU mere. Man kan sige 

både og, idet Kommissionen på en måde har mere magt i dag, da den har fået flere beføjelser og 

på flere områder igennem tiden, men i og med de seneste kriseområder vedrører flere og vigtigere 

ting for både borgerne, staterne og EU, påvirker det integrationen i højere grad.  

 

Selvom staterne ofte har taget styringen i forbindelse med kriserne i begge perioder, har det dog 

også i nogle tilfælde ført til integration jf. de forrige afsnit. Denne integration har dog oftest været 

et resultat af den mindste fællesnævner (og ikke en opgradering af de fælles interesser jf. Haas), 

formentligt grundet staternes manglende vilje, men også grundet en manglende solidaritet 

landene imellem/borgerne imellem. Et aspekt som er helt fundamentalt for at samarbejdet 

fungere optimalt (jf. Junckers tale). 

 

4.4 Integration i bredden 

Både i 1970'erne og de seneste år er EF/EU blevet udvidet med nye lande, hvilket har påvirket 

integrationsprocessen/integrationen i dybden og kan analyseres som spill-over jf. 

neofunktionalismen. Disse udvidelser har gjort, at man i begge perioder oplevede et øget antal af 

nationale interesser og agendaer, som havde indflydelse på integration. Især i dag kan det være en 

længere proces at indgå kompromiser, da samarbejdet er mere end fordoblet siden 1970'erne. 

Begge perioder har altså trods udfordringer med integrationen i dybden haft succes med 

integration i bredden. De seneste kriser (finanskrisen og flygtningekrisen) i EU er i midlertidig 

blevet efterfulgt af endnu en krise, nemlig Brexit/Storbritanniens udtrædelse af EU, og dermed 

mindre integration i bredden/spill-back. Hvilket igen viser, at EU står over for større og flere 

udfordringer i dag. 
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4.5 Efter kriserne 

Selvom oliekriserne og den økonomiske stagnation påvirkede integration i EU i 1970'erne således, 

at samarbejdet oplevede spill-back/stagnation, førte de også til spill-over/mere samarbejde og 

lagde grundlaget for perioden efter, da integrationen i dybden igen (for alvor) tog fart igen i slut 

80'erne/start 90'erne. Dengang kan man altså sige, at EU i sidste ende kom styrket videre trods de 

sværere udfordringer i 70'erne. Spørgsmålet er, om vi vil kunne konstatere det samme med de 

seneste krise om nogle år eller årtier, eller om de som diskuteret ovenfor, er af en mere alvorlig 

karakter og derfor en større udfordring for EU og dens integration. 

Så selvom EU overordnet set har oplevet dybere og bredere integration har der også været 

tilbagefald/status-quo-perioder. Disse betyder derfor heller ikke EF/EU's undergang, da den 

senere oplevede integration igen (og er vigtig i sig selv). Spørgsmålet er, som sagt, hvad 

udviklingen de seneste år vil føre til i det lange løb. 

 

4.6 Delkonklusion 

Oliekriserne i 1970'erne og de efterfølgende økonomiske problemer og den økonomiske og 

finansielle krise samt flygtningekrisen de senere år har altså påvirket 

integrationsprocesserne/dynamikkerne i EF/EU sammenligneligt. Trods forskelle imellem 

perioderne og kriserne kan neofunktionalismen således bruges til at analysere disse 

processer/dynamikker i begge perioder, på hvilket grundlagde de kan sammenlignes. Det er altså 

nogle af de samme tendenser i forhold til integration og disintegration, der gør sig gældende i 

forbindelse med kriserne i EU, i dag som dengang. Billedet kan dog siges, at være mere alvorligt i 

dag, da kriserne er blevet forværret af halve indre konstruktioner samt det faktum, at borgernes 

interesse og skepsis er vokset.  
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5. EU's fremtid 

 

I dette afsnit vil jeg diskutere EU's fremtidig udvikling med hensyn til integration og disintegration. 

Dette vil jeg bl.a. gøre ved at se på, hvordan EU selv ser på denne, i form af både staternes og 

Kommissionens mening om dette. Desuden vil jeg diskutere neofunktionalismen i forhold til EU's 

fremtid. 

 

Den økonomiske og finansielle krise endte med i grove træk at føre til mere samarbejde (hvor 

nogle lande dog stadigvæk kæmper med efterdønningerne heraf) jf. de forrige afsnit, hvor det 

endnu er svært at sige, hvad flygtningekrisen overordnet set vil ende med. Hvad angår, hvad 

udviklingen i EU de seneste år vil føre til i det lange løb, er dog svært at sige, men der er forskellige 

mulige scenarier angående EU's fremtid. Udviklingen kan overordnet set føre til mere 

integration/spill-over, (som tidligere) eller mindre integration/stagnation/spill-back, men, som det 

skal ses nedenfor, er det mange muligheder, som også kan være en blanding af disse. 

 

5.1 Staternes indstilling og Kommissionens forslag 

Diskussion om hvorvidt integrationen skal fortsætte i EU-samarbejdet, om det kun gælder 

eksisterende samarbejdsområder eller også nye, samt hvad visionen egentlig er for EU, er 

længerevarende og med vidt forskellige meninger. Både blandt medlemslandene, EU's 

institutioner og disse imellem (som jeg også har været inde på i gennemgangen af de seneste 

kriser). 

Landene har forskellige meninger om, hvilken retning EU bør bevæge sig i, da de, som diskuteret, 

bedømmer det efter, hvad de får ud af det nationalt jf. Haas. Nogle lande er således mere skeptisk 

eller entusiastisk end andre, men de er dog enige om, at EU skal bevares (Elkjær & Frich 

15.06.2016). Da landene/eliterne jf. Haas kun har pragmatiske interesser i EU, har de ikke nogen 

decideret/overordnet vision for samarbejdet (men tager det lidt aftale for aftale), da de ikke vil 

forpligte sig til for meget på en gang. 

For at hjælpe diskussionen om EU's fremtid på vej (og på den måde agere mægler jf. 

neofunktionalismen) har Kommissionen fremlagt fem mulige scenarier for EU's fremtid i 
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Kommissionens hvidbog fra i år. Man har således fra Kommissionens side ikke lagt sig fast på en 

bestemt vej, men lægger op til, at landene i samarbejde skal indgå et kompromis om EU's fremtid. 

Man vil gerne igangsætte en debat om EU's fremtid (mellem EU-institutionerne, staterne, 

politikere og borgere. Altså alle europæere). Hvidbogen er således også et forsøg på at starte et 

nyt kapitel i EU's historie (Europa-Kommissionen 2017: 3-7 og 15). Dette kan være en mulighed for 

Kommissionen til at agere mægler og derved opgradere de fælles interesser jf. 

neofunktionalismen. 

De fem scenarier, som Kommissionen har fremlagt til debat, er følgende: 

1. scenarie: Uændret kurs. Samarbejdet fortsætter mere eller mindre uændret. 

2. scenarie: Intet andet end Det Indre Marked (DIM). Samarbejdet fokuserer primært på DIM, og 

mere integration forekommer altså generelt set ikke på andre områder. Der er således status-quo 

på andre områder af samarbejdet. 

3. scenarie: De, som vil, gør mere. Samarbejdet fortsætter som uændret, men de lande, der ønsker 

mere integration/dybere samarbejde på nogle områder, kan gøre det. 

4. scenarie: Mindre, men mere effektivt. Samarbejde styrkes på (få) udvalgte områder, mens man 

lægger mindre vægt på de andre områder.  

5. scenarie: Langt mere sammen. Samarbejdet styrkes på samtlige samarbejdsområder, og man 

ønsker at opnå mere fælles (Europa-Kommissionen 2017: 16-25). 

Scenarierne, som Kommissionen har fremlagt, er altså kun bud på, hvordan EU's fremtid kan se ud, 

og kan derfor sagtens kombineres. De er, som sagt, fremlagt for at skabe diskussion. Valget er 

nemlig ikke udelukkende imellem mere eller mindre EU (Europa-Kommissionen 2017: 15). EU's 

fremtid kan altså potentielt komme til at se radikalt anderledes ud end i dag, både i en integrativ 

og disintegrativ retning alt efter, hvad landene og EU-institutionerne kan blive enige om.  

 

Noget, som længe har været diskuteret, er det samarbejde, Kommissionens 3. forslag lægger op 

til, nemlig at de lande, der ønsker mere integration i EU, kan samarbejde tættere, mens de lande, 

der ikke ønsker dette, kan fortsætte med kun at være en del af det nuværende samarbejde. Altså 

et EU i flere hastigheder eller et mere fleksibelt EU. 

De senere år er man igen begyndt at tale om, at dette kan være løsningen på nogle af nutidens 

problemer, da ikke alle lande er villige til at gå lige langt. Nogle af staterne bruger derfor som 
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argument for et mere fleksibelt EU, at det vil styrke integrationen og samarbejdet i EU (Möller & 

Pardijs 2017: 1-2). ”...different speeds would re-establish confidence among EU citizens in the value 

of collective European action” (Möller & Pardijs 2017: 2). I et EU i flere hastigheder ligger der dog 

også en risiko for disintegration (Möller & Pardijs 2017: 2). 

For nogle lande betyder et fleksibelt EU således fokus på det fælles, mens det for andre snarere 

betyder en styrkelse af nationalstaterne (Möller & Pardijs 2017: 1-8). Nogle mindre lande er også 

bange for, at et mere fleksibelt EU vil føre til, at de store lande vil dominere mere i EU (Möller & 

Pardijs 2017: 4). De europæiske lande er derfor også meget uenige om, hvorvidt et fleksibelt EU er 

en god eller dårlige idé og dermed den rette vej fremad (Möller & Pardijs 2017: 5). Man kan dog 

argumentere for, at EU allerede til dels opererer med forskellige hastigheder, da ikke alle lande 

har euroen, og Danmark har f.eks. forbehold over for dele af samarbejdet. 

På trods af dette ser det dog ud som om, at de fleste EU-landene ønsker at gå nye veje og forbedre 

EU-systemet. 

”The fact that numerous member states are considering a “Europe of different speeds” or a 
“flexible union” is not necessarily a sign that the EU is in the stages of further disintegration. On 
the contrary, the research detected no appetite among member state governments, or publics at 
large, for abandoning the EU as their preferred model of regional order. Instead, out of the crises 
has comes a search for new ways to improve how the EU works.” (Möller & Pardijs 2017: 3). 

Så efter kriserne ønsker landene altså overordnet set at forbedre EU. Spørgsmålet er så hvordan. 

 

Selvom der således er flere mulige scenarier for EU's fremtid, og der heller ikke er enighed, vil man 

trods alt nok undgå at skulle ændre traktatgrundlaget i den nærmest fremtid, da den (højst 

sandsynligt) ville skulle vedtages ved en folkeafstemning (i nogle lande). Dette er politikerne 

generelt set ikke interesseret i, da de ville være bange for et negativt resultat (som man har set 

ved mange af de seneste folkeafstemninger i medlemslandene om EU-forhold), da det ville kunne 

bringe EU i endnu flere problemer. Så man vil helst undgå folkeafstemninger lige nu, og derfor 

kommer der nok ingen traktatændringer foreløbig. Man må derfor se på, hvad man kan gøre inden 

for rammerne af Lissabon-traktaten (Europa abierta 16.09.2016). 

Udover dette vil der nok også gå i hvert fald et års tid, før der for alvor sker noget i EU, da der er 

valg i de store EU-lande i år. (I Frankrig har der således lige været præsidentvalg, og senere på året 

kommer turen til Tyskland og måske også Italien). Landene har dermed svært ved at binde sig og 
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fastlægge noget afgørende lige nu. De fleste vil nok vente til, de er overstået (Europa abierta 

16.09.2016). Så man kan sige, at der er lidt stilstand i forhold til de overordnet retningslinjer for EU 

lige nu, men man kan måske bruge denne ventetid til at diskutere fremtiden jf. Kommissionens 

hvidbog. Lige meget hvad det ender med, vil vi formentligt se et nyt EU.  

 

5.2 EU-borgernes vigtighed 

Hvis EU skal fortsætte som hidtil, altså med mere integration, (hvilket ville være i tråd med 

neofunktionalismens logik), bliver man nødt til at fokusere på sammenhængskraften og 

solidariteten i EU samt borgerne. Som sagt spiller de en større rolle i dag, hvilket har været med til 

at skabe forklaringsproblemer for neofunktionalismen, fordi de ikke fokuserede på dette aspekt. 

For at EU's sammenhængskraft kan styrkes og integrationen dermed fortsætte, kræver det (som 

Juncker var inde på i sin tale om Unionens tilstand), at der er solidaritet imellem 

landene/borgerne. Solidaritet er dog en svær størrelse, som ikke kan påtvinges, og som kan tage 

lang tid at opbygge. Nogle lande føler derfor mindre solidaritet med de andre end andre 

lande/føler sig mindre europæere, og nogle har en større nationalfølelse, og nogle staters vilje til 

det europæiske samarbejde er derfor mindre end andres. Deres pragmatiske interesser i forhold 

til EU fylder så at sige mere/de er mere optaget af det nationale. Dette taler igen for et mere 

fleksibelt EU eller et EU i flere hastigheder, hvis integrationen ikke skal stagnere eller kun 

forekomme på få områder, som ikke er ideologisk vigtige for staterne/ser interesser i. 

Udover solidaritet er borgernes opbakning også vigtig. Som nævnt er de generelt for samarbejdet, 

men uenige om/skeptiske over udviklingen. Uden denne vil man nemlig ikke kunne legitimere 

dybere integration (og for den sags skyld disintegration, se nedenfor). 

For at sikre sammenhængskraften kræver det således solidaritet mellem EU-borgerne, samt at de 

bakker op om projektet. 

 

I og med at mange borgere som sagt er blevet mere EU-skeptiske og stiller spørgsmålstegn ved 

EU's politik og forsatte stigende magt samtidig med, at de føler, at integration nogle gange bliver 

vedtaget, uden de bliver inddraget, kan man argumentere for, at denne integration/spill-over ikke 

er legitim. Man kan derfor spørger, om stagnation/disintegration/spill-back er mere legitimt i dag 
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end integration/spill-over. Det er svært at sige, for på den ene side er borgerne generelt set 

stadigvæk tilhængere af EU, og mange er glade for det, EU har bidraget med igennem tiden, men 

på den anden side ønsker mange ikke, at samarbejdet går mod en stadig snævrere union. Udover 

dette er der også store forskelle landenes borgere imellem (Elkjær & Frich 15.06.2016). Så 

overordnet kan man sige, at lige meget om man ønsker spill-over eller spill-back, kræver det, at 

borgerne føler, at de bliver inddraget og lyttet til, og at demokratiet styrkes i EU for, at det er 

direkte legitimt. 

 

Borgerne mener altså stadigvæk, at vi har brug for EU, men har forskellige meninger om, i hvilken 

form. EU bliver måske derfor nødt til at forny sig selv oven på kriserne, hvilket også er det, 

Kommissionen prøver på. 

Samarbejdet har været med til at sikre stabilitet, fred og økonomiske fremgang i Europa, men for 

nogle er EU gået for langt og udviklet sig til at omfatte mange forskellige områder af europæernes 

liv, mens EU for andres vedkommende sagtens kan og endda skal integreres mere. Så EU har en 

eksistensberettigelse, da flertallet af EU-borgerne fortsat ønsker et EU og medlemskab, men så er 

der bare forskellige meninger om udformningen af og formålet med EU i dag. 

For tidligere generationer var EU bl.a. et fredsprojekt og velstandsprojekt, men for de yngre 

generationer er EU meget mere samt en selvfølge, da de i mange lande (især i vesten) er opvokset, 

som medlem af EU (i en periode med overvejende fred i Europa). Måske derfor, at de har et andet 

forhold til EU, da de kender ikke til andet. Man må derfor gøre samarbejdet relevant og 

interessant/nyttigt for dem også (ved f.eks. at adresserer de emner, der er vigtige for dem, og 

påvirker deres liv) (Europa abierta 16.09.2016).  

Det vil sandsynligvis være sværere for EU at komme tilbage på sporet i dag i forhold til tidligere, da 

kriserne i dette årti, som diskuteret i forrige afsnit, er af en mere alvorlig karakter end forrige 

kriser såsom dem i 70'erne, og derfor vil det kræver mere at komme videre. Måske er det også 

derfor, at Kommissionen lægger op til, at man skal nytænke EU lidt, og at man skal have en fælles 

debat om EU's fremtid, hvor alle kan byde ind, for at finde den bedste løsning, som der er mest 

opbakning omkring.  
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På trods af EU's udfordringer er opbakningen til samarbejdet altså generelt set stadigvæk højt og 

er endda blevet styrket efter Brexit og valget af Donald Trump som USA's præsident (Möller & 

Pardijs 2017: 3). Medlemslandene prøver at stå stærkt sammen efter Brexit og vise en samlet front 

i bl.a. forhandlingerne med Storbritannien. Det virker derfor heller ikke sandsynligt, at flere lande 

vil forlade EU i den nærmeste fremtid. Der blev f.eks. også gjort meget for, at Grexit ikke blev til 

virkelighed i forbindelse med finanskrisen, og de politikere, der ønsker en afstemning om deres 

lands udtræden, har ikke nok magt til at dette. F.eks. tabte Le Pen det franske præsidentvalg. 

Valget af Macron kan derimod give et håb for EU, for som sagt spiller staterne stadigvæk en rolle, 

så hvis EU skal udvides til nye områder, skal de også være indstillet på det, hvilket er lettere med 

pro-europæiske stats- og regeringsledere (Wolfhagen & Andersen 08.05.2017). Merkel har de 

sidste mange år og igennem de seneste kriser (lidt ene kvinde) stået for at prøve at holde sammen 

om EU og styrke samarbejdet. Nu kan Frankrig måske hjælpe med dette. Så som før i tiden kan 

Tyskland og Frankrig være motoren i EUs integration på statsniveau (selvfølgelig er der også de 

supranationale institutioner, som har en del magt også i dag). 

 

5.3 Neofunktionalismens fremtid 

Neofunktionalismen har måske ligesom EU brug for en fornyelse for at følge med udviklingen ved 

f.eks. at inddrage faktorer, som er vigtige for EU's udvikling, men som den ikke oprindeligt gjorde. 

(Hvilket der også har været forsøg på f.eks. Schmitter (og Lefkofridi)). 

Ifølge neofunktionalismens logik ville samarbejdet fortsætte med mere integration i dybden (og 

bredden) ved hjælp af spill-over-processer. Hvis man kigger på samarbejdet igennem tiden, har 

dette overordnet set holdt stik, da EU er blevet mere og mere integreret. Som jeg har været inde 

på flere gang i de forrige afsnit, er der dog også faktorer, som neofunktionalisme ikke oprindeligt 

tog hensyn til, men som har haft en stor betydning for EU's udvikling (såsom staterne, borgerne, 

eksterne chok). Et spørgsmål, man kan stille, er, om det overhovedet er muligt at lave/have en 

generel teori om integration i EU, da den i så fald ville skulle være meget omfattende og spænde 

vidt. Som det ses i min opgave er neofunktionalismen til dels en god hjælper til at forstå 

udviklingen i EU og kunne måske forstærkes ved at inddrage de mangler, den har, som har været 

vigtige for integrationsprocesserne i EU historisk set, og derfor formentligt også vil være det i 
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fremtiden. Således kan neofunktionalismen (formentligt) også bruges til at forklare integration og 

disintegration i EU/EU's udvikling i fremtiden, da teorien, som det fremgår af min opgave, 

(allerede) kan bruges til at forklare en del af de integrationsdynamikker, der har været i EU. 

Eftersom at mange af dem har gentaget sig, vil de nok også forekomme i fremtiden. 

 

5.4 Delkonklusion 

Der er altså flere mulige fremtidsscenarier for integrationen i EU. Både integration/spill-over, 

disintegration/stagnation/spill-over samt en blanding. Kommissionen lægger op til, at det vigtigste 

er, at EU-landene og EU-borgerne får debatteret mulighederne og derved finder den bedst mulige 

vej for alle. Lige meget hvordan EU kommer til at udvikle sig, er det dog vigtigt, at man fra EU's 

side får borgerne med, og at de føler sig inddraget, hvis man fortsat vil have deres opbakning til 

samarbejdet og den videre udvikling heri (lige meget om det er spill-over eller spill-back).  

Neofunktionalismen kan stadigvæk bruges til at forklare dele af integrationsdynamikkerne i EU og 

formentligt også kunne gøre dette i fremtiden, især hvis teorien/nutidens neofunktionalister også 

fokuserer mere på faktorer, som man oprindeligt ikke fokuserede på, men som spiller en stor rolle 

i samarbejdet og dets udvikling, herunder netop borgerne, men også staterne.  
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Konklusion 

 

Neofunktionalismen kan forklare integration og disintegration i EU i forbindelse med kriserne i 

1970'erne og det sidste årti ved hjælp af dens spill-over begreber og spill-back. Desuden kan 

neofunktionalismens logik bruges til at forklare ting, den ikke oprindeligt inddrog såsom eksterne 

chok. Teorien løber dog også ind i visse forklaringsproblemer, da andre ting, den heller ikke 

oprindeligt inddrog, såsom staterne og borgerne, udfordrer dens spill-over-logik.  

I 1970'erne var EU præget af økonomisk stagnation og oliekriser, og integrationen i unionen 

stagnerede derfor overordnet set, og der blev lagt mere vægt på mellemstatsligt samarbejde end 

overnationalt. Efter den anden oliekrise begyndte integrationen dog at tage fart igen. 

Neofunktionalismen kan forklare nogle af disse integrationsprocesser ved hjælp af dens begreber, 

men har også svært ved at forklare staternes vedblivende indflydelse og derfor udfaldet af nogle 

processer. I forbindelse med de seneste kriser ses til dels det samme billede. Både den 

økonomiske og finansielle krise samt flygtningekrisen har medført integration og 

stagnation/disintegration i samarbejdet. Desuden har kriserne udstillet, at nogle af EU's 

samarbejder er halvfærdige konstruktioner henholdsvis ØMU'en og Schengen-aftalen. Det har dog 

krævet mange forhandlinger at opnå fælles løsninger, da EU-landene først og fremmest har 

fokuseret nationalt, og derfor er disse heller ikke altid blevet opnået. Ydermere ses en voksende 

interesse i og skepsis over for EU blandt EU-borgerne. Igen kan neofunktionalismen bruges til at 

forklare disse integrationsprocesser ved hjælp af spill-over og spill-back, men formår ikke at kunne 

forklare alle udfaldene/processerne til fulde, da de påvirkes af faktorer, som teorien ikke tager 

tilstrækkelig højde for såsom staternes og borgernes indflydelse. Kriserne i 1970'erne og det 

seneste årti har altså medført sammenlignelige integrationsdynamikker i EU trods periodernes og 

krisernes forskelle. Neofunktionalismen kan derfor også bruges til at analysere og sammenligne de 

to perioder/krisernes indvirkning på unionens integration i de to perioder. Neofunktionalismen 

kan således være med til at forklare integration og stagnation/disintegration i de to perioder ud 

fra de centrale begreber spill-over og spill-back, men også ud fra andre af teoriens 

begreber/pointer såsom at chok/begivenheder kan skubbe EU ud af sin zone of indifference og 

derved få EU til at handle (jf. Schmitter), eller at eliterne/staterne har pragmatiske interesser, hvad 

angår EU, og derfor ikke søger fælles løsninger, medmindre det gavner deres borgere (jf. Haas). På 
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trods af at Haas anerkendte dette/staternes generelt set tynde tilhørsforhold til EU, lagde 

neofunktionalismen dog ikke stor vægt på hverken staterne eller borgernes indflydelse på/magt i 

EU, og derfor har neofunktionalismen også visse forklaringsproblemer i forbindelse med kriserne i 

begge perioder, (da den ikke kan forklare udviklingen tilstrækkeligt, f.eks. hvorfor Kommissionen 

ikke altid formår at agere mægler og opgradere de fælles interesser). 

Kriserne de seneste år kan dog siges at være yderligere sværere at forklare, da borgernes interesse 

og skepsis er vokset, hvilket gør, at de påvirker integrationsprocesserne i EU mere, en faktor som 

neofunktionalismen, som sagt, heller ikke tog meget højde for. Ydermere er kriserne også af en 

mere alvorlig karakter (for EU) i dag, da de er blevet forværret/tildes udspringer af indre 

konstruktioner, som er halvfærdige. De omhandler således selve EU's struktur/system. 

Derfor er spørgsmålet også, om kriserne i dag, ligesom i 1970'erne, i det lange løb vil føre til mere 

integration/spill-over i EU, eller om de vil føre til stagnation/disintegration/spill. Der er således 

flere mulige fremtidsscenarier for EU, men lige meget hvad vil vi formentligt se et anderledes EU. 

Kommissionen har fremlagt fem mulige scenarier til debat f.eks. et EU i flere hastigheder/et mere 

fleksibelt EU. Kommissionen lægger nemlig meget vægt på, at EU-landene og EU-borgerne i 

fællesskab får diskuteret mulighederne for at finde den bedst mulige vej for EU. Lige meget hvilken 

vej EU vælger, er det i midlertidig vigtigt, at borgerne føler, de bliver hørt, hvis man fortsat vil have 

deres opbakning. Neofunktionalismen vil derfor også (endnu) bedre kunne forklare 

integrationsdynamikkerne i EU i fremtiden, hvis man revurderer teorien ved i højere grad at 

inddrage nogle af dens mangler såsom staterne og borgerne. 
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