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Sammanfattning 

Studien undersöker EU:s agerande i yttre åtgärder i relation till tredje länder. Med avgränsning hur EU 

agerar som extern normgivare utifrån teorin ”Normative Power Europe” (NPE). Genom att undersöka 

EU:s policy över tid med ett land med motsatt värdegrund, Kina. Studien utgår från Ian Manners 

teoribildning om normativ makt och hans definition av NPE, EU:s ”normativa bas” och 

”spridningsverktyg”. Studien undersöker hur EU:s normativa bas förekommer, motiveras och syftas 

att implementeras. Hur EU:s internationella identitet formuleras, och om det skett en förändring över 

tid, 1985 till 2013. Fem av EU:s policydokument i relationen analyseras genom en kvalitativ 

innehållsanalys och konstaterar att EU:s normativa bas återfinns över tid, men att fokus och betoning 

sker på olika värdeord samtidigt som motiveringen och implementeringsstrategierna är desamma. 

EU:s internationella identitet formuleras som en enhet i de tidigare dokumenten, men efter 2002 sker 

en förändring och man betonar ständigt EU vara ett samarbete bestående av suveräna stater. 

Medlemsstaterna nämns när EU:s strategier motiveras och förklaras, en förändring från tidigare 

dokument.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Tanken på den Europeiska Unionen (EU) som global aktör i utrikespolitiken är väl grundat i 

debatten kring unionens vidare integration. Över tid har samarbetet samordnat utrikes-och 

säkerhetspolitiska intressen desto mer, något som sågs genom fördragsändringarna i 

Lissabonfördraget 2009. Med en allt samordnad politik för externa åtgärder, förs strålkastaren 

på vilken slags aktör EU faktiskt är; och vill bli sedd som. EU har inte själva en uttalad 

internationell identitet och har många externa relationer med tredje länder. Utbyten som är 

viktiga i form av exempelvis omfattande handelsavtal, associationsavtal eller strategiska 

partnerskapsavtal. Det ter sig därför intressant att undersöka hur EU faktiskt syftar agera mot 

dessa. Något denna uppsats kommer dyka sig djupare i, genom att undersöka EU:s 

policyskapande i relationen med Kina som en ”normativ makt”.  

 

Det finns olika teorier hur EU agerar som global aktör inom internationella relationer. De 

klassiska synerna är att EU agerar som civil makt, ”Civilian Power Europe”. En teori myntad 

av Francois Duchêne där unionen är en aktör med avsaknad militär kapacitet men med större 

ekonomiskt inflytande (Bretherton & Vogler 2006:41). Motpolen är enligt Hedley Bull att EU 

för att agera som en stark aktör bör vara militär makt, ”Military Power Europe” (ibid 40). 

Under 2000-talet har en ny teori adderats till diskussionen av Ian Manners. Som istället ser 

EU som en normativ makt ”Normative Power Europe” (NPE). Inom NPE kan det ses finnas 

två inriktningar, inre eller extern normgivning. Där den externa normgivningen kommer 

undersökas.  

 

EU uttalar att normativa mål sätts i deras bilaterala avtal: ”EU tend to promote normative 

goals in its relations with third countries” (EP 2012:3). Enligt Chris J. Bickerton återfinns 

EU:s normativa makt i den officiella retoriken (Bickerton 2011:28), därför borde unionens 

normativa ståndpunkter återfinnas i offentliga dokument och strategiplaner för bilaterala 

relationer. Kina är EU:s andra största handelspartner och EU är Kinas största handelspartner 

(EEAS, 2015a), vilket innebär att det finns stor samverkan och diplomatiskt samarbete där 

parterna är beroende av varandra.  
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Kina och EU:s grundläggande värderingar skiljer sig på en rad punkter. Såsom frågor kring 

mänskliga rättigheter, där parterna har dialog två gånger per år (EEAS, 2016a). Ett av de 

områden man uttalat uttrycker oro för och påtrycker förändring, vilket gör det till en intressant 

relation att undersöka EU:s normativa maktutövande i.  

 

1.2 Syfte 

Studien syftar bidra till diskussionen kring EU som utrikespolitisk aktör. Utifrån Ian Manners 

antagande att EU är en normativ makt, syftar studien att kartlägga hur den externa 

normgivningen går till och hur EU positionerar sig själva genom utgångspunkt i EU:s 

policydokument i relationen med Kina mellan 1985 till 2013. Något som är både intressant 

och relevant att undersöka eftersom Kina dels är en av EU:s största samarbetspartner (COM 

2013:6). Men även då Kina är en växande stormakt som enligt många teoretiker redan 2020 

kan komma att ta plats som världens starkaste ekonomi (Eklund, 2016). Kina är en stat som 

bryter mot många mänskliga-och politiska rättigheter, vilket gör Kina till en mycket relevant 

analysenhet att undersöka hur EU:s normativa makt yttrar sig i relationen.  

Avgränsning 

Det är viktigt att pointera att studien undersöker hur det normativa inslaget visar sig utifrån 

EU:s strategier gentemot Kina, inte implementeringsfasen och vilka strategier som uppnåtts. 

Eftersom det är svårt att isolera EU som den kausala effekten, om exempelvis Kinas grad av 

mänskliga rättigheter höjts under relationen. Många andra externa parter agerar i Kina, såsom 

NGO’s, frivillorganisationer exempelvis Amnesty eller IGO’s, mellanstatliga organisationer, 

såsom Förenta Nationerna (FN). Det tros finnas 460 000 aktiva NGO’s  i Kina (UD 2013:24).  

1.3 Frågeställning 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar:  

 

• Hur uttrycker sig EU:s externa normgivning i strategidokumenten gentemot Kina 1985 

till 2013? Har det ändrats över tid? 

• Hur formulerar EU sig som en aktör? Har det ändrats över tid?  
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1.4 Disposition 

Studien är upplagd genom att gå igenom begreppet ”EU som global aktör”, det teoretiska 

ramverket och bakgrund till Normative Power Europe. Kritik, alternativa synsätt och studiens 

förhållningssätt. Vartefter material och metod beskrivs nämnare. Kort bakgrund av Kinas 

politiska system och beskrivning av EU och Kinas relation ges för att klargöra kontexten 

dokumenten förekommer. Därefter kommer materialet analyseras genom kvalitativ 

innehållsanalys utifrån två kategorier som brutits ner som underfrågor, vartefter 

frågeställningarna besvaras. Uppsatsen avslutas med kort diskussion och reflektion kring 

resultatet med koppling till forskningsproblemet, och det ges förslag till framtida studier inom 

ämnet. 

1.5 Operationalisering av makt 

Tanken att en part kan påverka en annan är ingen ny företeelse. Det finns många definitioner 

kring vad makt är och vem som kan utöva makt. Makt kan förenklat definieras som det 

fenomen som gör att part a kan få part b att göra något den annars inte skulle gjort. En 

utbredd teori av Robert Dahl (Dahl 1957:203). Idén om att part a kan få part b att ändra sitt 

beteende är inte heller en ny företeelse. Utövandet av normativ-och värderingsbaserad makt 

diskuterades exempelvis flitigt av den franska filosofen Alfred Fouillée under slutet av 1800-

talet genom tanken kring ”Idée Forces”. Där han såg normativa påtvinganden; att påverka en 

annan och låtas bli påverkas, som en psykologisk och fysisk naturlig aspekt av människans 

konstruktion (Kloppenberg 1986:83). Johan Galtung citerar tanken kring makt på ett målande 

vis: 

“Power is the most basic and richest concept in Political science. It can be sliced, subdivided 

almost any number of ways. When social scientists do this it may look like unecessary 

hairsplitting. But it is more like cutting a manyfaceted diamond; each cut brings out a new 

facet, a new insight”.  

   (Galtung, 1973:18) 

Denna uppsats utgår ifrån antagandet att EU utövar normativ makt, bland andra maktkoncept. 

EU har själva ingen uttalad internationell identitet (Nugent 2010:97), vilket även denna studie 

utgår ifrån. Syftet är heller inte att kartlägga det – utan addera till diskussionen kring EU:s 

agerande som aktör i externa åtgärder. Ett problem med det normativa maktbegreppet, såväl 

som många andra ”delar av diamanten” är att det är svårt att fullt ut mäta.  
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Det har valts göras genom att operationalisera begreppet normativ makt utifrån Ian Manners 

teoribildning, och utgå ifrån hans definition och dissektion i form av kärnvärderingar Manners 

ser symbolisera EU:s normativa makt, som förklaras närmare i kapitel två. Vidare utgår 

studien från att EU:s externa normgivning syftar till strukturella förändringar snarare än 

sociologiska. Uppsatsen behandlar inte frågan vad EU de facto påverkat, men det är relevant 

att definiera ståndpunkten hur normativ makt implementeras. Det är alltså inte tal om en 

kulturell eller sociologisk förändring i Kinas värderingar och idéer, i form av exempelvis det 

civila samhället. Utan mer hur EU syftar påverka Kina strukturellt från en politisk och 

statsvetenskaplig vinkel. 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns ett stort forskningsnav som tar upp olika perspektiv på EU, med syfte att kartlägga 

vad EU egentligen är och kan vara utåt sätt. Det finns även en diskussion kring EU:s multipla 

identitet, där EU likt sin uppbyggnad är fragmentiserad i en identitetssynvinkel och agerar 

olika beroende på område och fråga (Tocci, 2008). Och då fragmentiseringen är djupt 

integrerat i EU:s politik är det svårt att helt generalisera och identifiera EU tillhörande ett 

perspektiv, att EU använder en slags makt.  

Inom NPE-området har två separerande fält funnits som undersöker två mynt av EU:s 

normativa hegemoni; (i) extern normgivning och (ii) intern normgivning  

Den externa fokuserar på EU som aktör inom IR och hur man blir sedd utifrån. Diskussionen 

präglas ständigt av faktum att EU inte ses som en ”enhet”. EU må vara en global aktör – men 

ännu ingen ”superstat” utan består av 28 suveräna medlemsstater. Forskningen utgår antingen 

ifrån att traditionella perspektiv på EU som en internationell identitet är otillräckliga, unionen 

som utrikespolitisk aktör har utvecklats och påtrycker normativa förändringar utåt och NPE är 

relevant att applicera som analysverktyg över EU:s förmåga att agera som aktör. Eller att den 

enda makten EU kan använda sig av är normativ. Eftersom samarbetet ännu inte skapat 

kanaler att fullt ut exempelvis agera som en militär makt, medan unionen har formulerat 

gemensamma värderingar. Det finns forskning kring hur EU kombinerar militär-och normativ 

makt, fokus ligger på hur normativ makt legitimeras (Björkdahl 2011:90). Vilket ses 

problematiskt, eftersom normativ makt är svårare att mäta till skillnad från militär som har 

desto handfasta verktyg. De ses av många som raka motsatser, medan andra studier visar på 

att de i samverkan kan nå bättre resultat (ibid110).  
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Forskningen är därför relativt splittrad i sina utgångspunkter. Annan forskning tar upp 

unionens normativa agerande i krishantering genom fallstudier av exempelvis konflikterna i 

Södra Kaukasus (Stewart 2011:65-82) eller Kosovokriget (Juncos 2011:83-102). Genom att 

kartlägga diskurser och instrument EU använt i regionerna analyserat hur EU lyckats ändra 

grundläggande värderingar kring exempelvis demokrati och syn på individens frihet (Juncos 

2011:87-9). EU:s samverkan med IGO’s i fredsbevarande operationer har undersökts, 

agerandet med FN i Cypern, Turkiet eller Israel är ett utforskat fält.  Inom (ii) intern 

normgivning ses EU som en regional normativ hegemoni. EU:s utvidgningspolitik är i fokus. 

EU-kandidater ska vara rustat att implementera 80 000 sidor av EU:s acquis communautaire 

(EU:s gemensamma lagstiftning) och uppnå Köpenhamnskriterierna (Haukkala 2011:49), 

vilket sätter stor press på stater och är det skeende EU fullt ut kan forma och påverka en 

medlemsstat. Forskningen handlar återigen om hur EU:s normer legitimeras. Fast istället inåt, 

och de socialiserings-och europeiseringsprocesser som sker över samarbetets nivåer och 

kanaler. Det finns studier om EU:s ”European Neighbourhood Policy”(ibid 45), där stora 

normativa påtryckningar gjorts genom användandet av EU:s inre marknad som ”morötter och 

piskor” (ibid), som exempelvis fick med Öststaterna och Vitryssland i samarbetet (Juncos 

2011:83-102). Det finns tidigare forskning över relationen mellan EU och Kina. Dock 

fokuserar de mer på själva relationen med Kina som en växande handelsmakt, inte främst med 

normativt fokus. Har funnit studier som tar upp EU:s påtryckningar på Kinas MR-frågor, men 

utan utgångspunkt i NPE och ingen som är gjord på senare år, och fördragsändringarna som 

Lissabonfördraget medförde tas inte med, det verkar därmed finnas en lucka.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 ”EU som en global aktör” 

EU tog med ratificerandet av Lissabonfördraget 2009 ett tydligare steg mot att bli en desto 

enad utrikespolitisk aktör (Michalski 2008:1). Med fokus att samordna utrikespolitiska frågor 

och utvidgandet av ett nytt utrikespolitiskt organ har debatten kring EU:s internationella 

identitet hamnat i större fokus (Keukeleire & MacNaughtan 2008:333), vad betyder 

egentligen utvecklingen och hur ska EU som en aktör beskrivas?  

Aktörs-och roll begreppet är centralt inom Internationella Relationer (IR). Vad som gör en 

part till aktör på den politiska arenan är flitigt diskuterat, inom IR finns likt debatten kring 

EU:s identitet en rad linser som visar olika sidor av myntet. Enligt Realismens syn finns bara 

en slags aktör, stater. Utifrån det statscentrerade perspektivet ses EU inte som global aktör 

med påverkan i relation med andra stater (Bretherton & Vogler 2006:15). EU har ingen 

påverkan i internationell politik, eftersom EU inte har befogenhet att fullt ut agera som en stat 

Till skillnad från Liberalismen som istället ser den politiska arenan innehålla fler aktörer än 

stater (Andreatta 2011:33) där EU ses påverka som en global aktör.  

EU är ett politiskt system vars styrningsmodell kan definieras enligt Multilevel Governance 

(MLG) (Pollack 2011:36-7). Samarbetet består av 28 suveräna stater, vars intressen och 

involvans skiljer sig beroende på politikområde. EU:s befogenheter och policyskapande 

varierar beroende på val av kompetens, vilket gör att EU i vissa områden har ”exklusiva 

befogenheter” all makt delegeras från medlemsstaterna till EU (Nugent 2010:45). Till skillnad 

från områden där integration är frivillig, ”delad kompetens”, maktförskjutning och 

samordning sker i samverkan mellan medlemsstaterna och EU (ibid). Vilket gett upphov till 

att EU:s policyskapande ter sig olika beroende på område. Utrikes-och säkerhetspolitiska 

frågor är ett område medlemsstaterna måste vara enhälliga för att policys och enade 

ställningstaganden kan skapas (EU-upplysningen, 2015). Något enligt Bretherton & Vogler 

skapar komplexitivitet inom EU:s policyskapande i yttre åtgärder, de kallar det för 

”multiperspectival-polity” (Bretherton & Vogler 2006:22). Eftersom dragningen mellan 

medlemsstaters intressen ständigt försvårar att stå enade (Keukeleire & MacNaughtan 

2008:31).  
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Samarbetet har sedan skapandet 1951 genom Europeiska Kol-och Stål Unionen (EKSG) 

utvecklats enormt. Många medlemsstater ser utvecklingen som ett hot där suveräniteten ses 

hotad eftersom frågor sedda tillhörande staters nationella säkerhet delegerats (Smith 

2011:188). Eftersom EU:s policys kommer undersökas är det viktigt att ha i åtanke att EU:s 

policyskapande som global aktör inte är en helt smärtfri process. 

Nedan ges en kort överblick anpassad till de viktigaste milstolparna för EU:s interna 

utveckling inom utrikes-och säkerhetspolitik, främst för att ge kontextuell förståelse över 

tidpunkterna det empiriska materialet placeras på. 

Det tidigare EKSG-samarbetet lämnades genom Romfördragets (TEC) ratificerande 1957 och 

skapade ”the European Community”(EC) (Nugent 2010:27) bestående av ”European 

Economic Community”(EEC) och ”European Community for Atomic Energy”(Euratom) 

(Keukeleire & MacNaughtan 2008:43). Fördraget var en ren ekonomisk integration, utan 

utsikter för utveckling av en enad utrikes-och säkerhetspolitik. Något som kom att ändras då 

EEC gavs befogenheter att samordna de sex EC-medlemsstaternas handel med tredje länder, 

startskottet för etablerandet av EU som en internationell aktör (ibid). Utvecklingen gjorde att 

medlemsstaterna behövde definiera sina relationer med tredje länder och omvärlden, och 

synen på EC:s roll som en större makt inom IR ökades (ibid). 1986 ratificerades Europeiska 

Enhetsakten ”Single European Act” (SEA) med syfte att vidare integrera den inre marknaden. 

Men även utöka befogenheter att agera gemensamt inom utrikes-och säkerhetspolitiska frågor 

(Nugent 2010:54).  

Maastrichtfördraget, eller ”Treaty of the European Union” (TEU) ratificerades 1992. EC blev 

till EU och samarbetet delades upp i tre pelare, bland annat ”Gemensamma Utrikes-och 

Säkerhetspolitiken” (GUSP). Vilket sågs som ett verktyg att ytterligare stärka EU:s identitet 

utåt och visade på unionens vilja att vidare samordna intressen (Keukeleire & MacNaughtan 

2008:49). 1993 infördes Köpenhamnskriterierna (Nugent 2010:43) som ett kandidatland 

måste uppfylla för att kunna bli EU-medlem. Statens politiska system måste garantera  

”democracy, the rule of law, human rights and protection of minorities”(ibid) tillsammans 

med stabil marknadsekonomi och förmåga att anta EU:s acquis communautaire (ibid).  
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Amsterdamfördraget ratificerades 1997 och innebar stora förändringar för GUSP-området 

med införandet av ”Höga Representanten för Utrikes-och Säkerhetspolitiska Frågor” 

(Keukeleire & MacNaughtan 2008:54). Med syfte att vara EU:s ansikte utåt och föra unionens 

talan mot tredje länder (ibid). Samarbetet bestod nu av 25 medlemsstater (ibid 37) och pressen 

att samordna intressen inom området växte sig allt starkare. Fördraget införde nya 

policyinstrument för unionen, ”Common Strategies” gentemot tredje länder som 

medlemsstaternas koordinerade riktlinjer (Giegerich & Wallace 2010:451). Efter 9/11 

beslutade unionen att samarbetets säkerhetspolitik behövde stärkas, ”European Security 

Strategy” infördes för att besvara nya säkerhetshot som uppdagats (Keukeleire & 

MacNaughtan 2008:57). Som gjorde att medlemsstaterna förde fler diskussioner och 

formulerade gemensamma strategier mot dels säkerhetshot såsom terrorism men även 

långsiktiga policystrategier mot tredje länder (ibid 59). Genom att medlemsstaterna tvingades 

besvara och ta upp frågor som tidigare inte ansetts redo att samordnas, integrerades GUSP 

desto mer.  

Lissabonfördraget, ratificerat 2007 och inträtt 2009, ses medfört stora konsekvenser för EU:s 

förmåga att agera som utrikespolitisk aktör och är samarbetets senaste fördragsändring (EU-

upplysningen, 2016). Tydligare kliv togs mot att samordna utrikes-och säkerhetspolitiska 

frågor (Giegerich & Wallace 2010:453). Ett utrikespolitiskt organ, Utrikestjänsten (EEAS), 

skapades med syfte att hantera och samordna yttre åtgärder och externa relationer. Vilket 

Kommissionen tidigare ansvarat för (Keukeleire & MacNaughtan 2008:86). Höga 

Representanten omvandlades till en roll med större befogenheter, med ansvar för 

presidentskapet inom EEAS och kommissionär för externa relationer och Vice President för 

Kommissionen. Representanten väljs av Europeiska Rådet och Europaparlamentet under en 

femårsperiod (EU-upplysningen, 2015). Samtidigt som en solidaritetsklausul infördes, som 

betyder att medlemsstaterna ska skydda varandra i säkerhetspolitiska lägen (Nugent 2010:79-

81). Lissabonfördraget skapade en stadigare grund och verktygslåda för EU:s agerande som 

utrikespolitisk aktör. Viktigt att påpeka är att EU:s befogenheter inte ändrades, området 

kräver fortfarande enhällighet för att den Höga Representanten kan göra uttalanden. Men 

förutsättningarna att samordna ökades.  
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2.2 Normative Power Europe 

2012 tilldelades EU Nobels Fredspris för arbete och fokus på värderingar och påverkan på 

Europeiska stater med motiveringen: 

 “For over six decades contributed to the advancement of peace and human rights in Europe” 

(Nobel Prize, 2012) 

EU eller ursprungligen ESKG skapades med syfte att främja fred och ekonomiskt samarbete 

(Nugent 2010:4). EU har haft stora framgångar att påverka och skapa en enad europeisk 

normgivning internt, som det skapats kanaler och juridiskt ramverk för genom exempelvis 

Köpenhamnskriterierna. Men EU är inte bara normgivande internt, utan ägnar sig även åt 

påtryckande klausuler i yttre åtgärder. Normativ makt kan definieras som det som sker när en 

parts värderingar och idéer normaliseras och formas till ”allmän norm”. Ian Manners 

beskriver det som:”shaping the conceptions of normal in international relations” (Manners 

2002:239). Ett exempel är synen på dödsstraff, där EU ses haft stor påverkan (ibid 254). EU 

kunde genom olika medel påverka staters uppfattning, som skapade stor förändring  i syn 

bland det internationella samfundet (ibid). Dödsstraff är ett laddat ämne, en straffmetod 

många stater fortfarande använder, inte minst Kina och USA som har bland högst antal 

avrättningar i världen (Amnesty, 2015a). På samma sätt EU försökt ändra en viss sakfråga 

eller politikområde, gör EU även påtryckningar gentemot andra stater. 
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2.2.1 Ian Manners 

 

”The notion of a normative power Europe is located in a discussion of the ‘power over 

opinion’… and the desire to move beyond the debate over state-like features  

through and understanding of the EU’s identity”  

(Manners 2002: 239) 

Normative Power Europe eller NPE är en teori om EU:s internationella identitet myntad i en 

artikel 2002 av Ian Manners. Enligt Manners fokuserar de traditionella perspektiven på 

empiriska erfarenheter och sanningar (Manners 2011:238) och förespråkar tanken kring ett 

överstatligt EU, EU som en superstat. En internationell identitet han motsätter sig och ser som 

missvisande. Där fokus ligger på EU:s institutionella uppbyggnad och interna 

policyprocesser, ser Manners en viktig faktor glömts bort. Det sker kognitiva processer inom 

systemet som karaktäriserar EU, i form av både symboliska och substantiella komponenter 

(Manners 2002:239). För att undersöka EU:s internationella identitet bör en normativ 

teoretisk syn också adderas, som inkluderar EU:s agerande i form av ”fysisk och diskursiv 

symbolism” (Manners 2011:226). Med det menas att då EU:s förutsättningar och 

konceptualisering beskrivs, måste även EU:s gemensamma värderingar och principer tas med 

i ekvationen, såväl som unionens krafter att ”normalisera” värderingar inom IR. Där fokus 

ligger på makten av idéer och normer snarare än empirisk makt som han menar civil-och 

militär makt är (Manners 2011:238).  

Fokus ligger på att beskriva normativ makt från ett externt perspektiv och definierar makten 

genom ”EU:s normativa bas” och spridningsstrategier.  

”EU:s normativa bas” har skapats genom tre källor:  

 

(i) ”Historisk kontext” (arvet från två världskrig)  

(ii) ”Hybrid polity” (institutionerna har olika befogenheter, över-och mellanstatlighet)  

(iii) ”Politisk-rättslig grund” (samarbetet är fastställt i fördragen, elit-drivet)  

(Whitman 2011:5-10)  
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Basen har utformats från dessa processer och består av fem grundläggande värderingar som 

återfinns och är fastställda i samarbetets acquis communautair genom fördragen: 

Tabell 1: EU:s normativa bas 

VÄRDEORD FÖRDRAG 

Fred - ”Peace”  Schumandeklarationen, 1950 

EKSG, 1951 

TEC, 1957 

Frihet - ”Freedom”  TEC, 1957 

TEU, 1997 

Demokrati - ”Democracy” TEU, 1997 

Rättsstatsprincipen - ”Rule of Law” TEU, 1997 

Mänskliga Rättigheter - ”Respect for human rights” TEU, 1997 

(Manners 2002:242) 

Värderingarna kan ses gå ihop till viss del eller ha en kedje-relation. Rättsstatsprincipen kan 

exempelvis ses som en frihet – men också mänsklig rättighet. Vilket är viktigt att ha i åtanke 

då analysen görs, eftersom trots orden inte explicit återfinns kan det fortfarande finnas 

underliggande fokus på att exempelvis främja frihet eller fred – då man syftar att öka graden 

av mänskliga rättigheter. Hur detta kommer göras förklaras närmare i studiens metodkapitel. 

 

Utöver ”kärn-värderingarna” återfinns även fyra mindre tongivande värderingar: 

(i) social solidarity, (ii) anti-discrimination, (iii) sustainable development, och (iv) 

good governance. 
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EU:s normativa bas implementeras enligt Manners genom sex olika spridningsstrategier. 

Genom dessa distribuerar EU sin normativa makt:  

 

Tabell 2: EU:s normativa spridningsstrategier 

SPRIDNINGSSTRATEGI  DISTRIBUTION 

”Contagion diffusion” Oavsiktlig spridning av idéer till andra politiska aktörer, där syftet inte varit att 

påverka, Exempelvis Mercosur, projektet för sydamerikansk gemensam marknad, 

där integrationen påverkats av EU:s regelverk 

”Informantional diffusion” Härstammar från EU:s strategiska kommunikation, exempelvis nya policyinitiativ 

uppkommit genom EU:s roterande ordförandeskap, eller uttalande ifrån 

medlemsstater i representation av EU;ex Finlands påverkan kring dödsstraffet 

”Procedural diffusion” Institutionalisering av en relation mellan EU och tredje part. Exempelvis inter-

regionala relationer såsom ”European Partnership Agreements” eller EU:s 

utvidgningspolitik 

”Transference diffusion” Utbyte av varor, handel, bistånd eller teknisk assistans. Exempelvis TACI-

programmet med de baltiska staterna 

”Overt diffusion” EU:s fysiska närvaro i tredje länder i form av exempelvis ambassader eller militär 

närvaro, exempelvis i Forna Jugoslavien. Eller påtryckningar genom IGO’s, 

exempelvis FN eller World Trade Organization (WTO) 

”Cultural Filter diffusion” Då EU framkallar förändring genom samspel av konstruktionen av kunskap och 

skapande av sociala-och politiska identiteter med tredje länder eller IGO’s. 

Exempelvis fokuseringen på mänskliga rättigheter i Turkiet eller miljöfrågor i 

Storbritannien 

(Manners 2002: 244-45) 

EU kan enligt Manners använda olika strategier för att uppnå ett och samma mål. Vilket 

visades i framgången kring normaliseringen av synen på dödstraff som negativt. Där tanken 

kring dödsstraff flyttades från ses tillhöra en stats kriminalpolitik, och därmed suveräna staters 

nationella politik – en inhemsk fråga, till internationell fråga kring mänskliga rättigheter. 

Normen ändrades vilket gav dödsstraff en negativ klang, då det bröt mot mänskliga 

rättigheter. EU använde sig av till och börja med ”Informational Diffusion” där normen 

spreds internt genom fördragsändringar, i Amsterdamsfördragets ”decleration to the final act” 

konstaterades att ingen medlemsstat längre utförde dödsstraff (Manners 2002:247).  
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Till att lyfta frågan utanför unionen genom formulerande av övergripande strategier för 

unionens avtal med tredje länder där press på avskaffandet av dödsstraff sattes in som klausul. 

Vartefter Finlands utrikesminister tog upp frågan genom dialog med FN (ibid 248), vilket ses 

haft stor påverkan på andra stater.  

Manners konstaterar att isolera EU som den övergripande effekten är svårt. Men 

observationerna bevisar hur EU aktivt utövar normativ makt utanför sina gränser. Tidigare 

nämndes USA och Kina som de största ”avrättarna”, där EU i frågan använt sig av både 

”Informational-” och ”Overt diffusion” genom parlamentariska uttalanden, dialoger och 

initiativ.  

För att EU:s agerande som normativ makt ska ses som justifierad måste 

värderingarna vara övertygande och attraktiva. EU:s agerande och retorik bör för att få 

genomslagskraft involvera övertygelse och argumentation (Manners 2011:235). Det ter sig 

därför intressant att analysera hur retoriken ser ut. För att uppnå främjande av principer i 

världspolitiken krävs ett konstruktivt handlande, genom exempelvis institutionalisering av 

relationer eller multilaterala dialoger med parter (ibid 238). För att makten ska 

operationaliseras måste EU alltså formulera och anpassa normgivningen på sätt parten är 

mottaglig för, exempelvis inkludera parten i socialiseringspartnerskap (ibid). Utan den 

grunden kan EU enligt Manners inte påverka. Därför kan EU:s långsiktiga relationer med 

tredje länder ses som stora spridningsinstrument i EU:s externa åtgärder, det understryks även 

att NPE ter sig olika beroende på relation (ibid). 

2.2.2 Kritik 

NPE har mött en del motstånd av de som dels givetvis har annan syn på EU:s internationella 

identitet, två av dessa kommer beskrivas under. Och andra som motsätter sig tanken kring EU 

som en generaliserad identitet, där EU istället bör ses som en kameleont. Som tar sig olika 

skepnader beroende på kontext och syfte (Tocci 2008). Det finns starkare kritiker likt 

forskaren Adrian Hyde-Price som istället argumenterar att EU inte alls kan ses som en 

normativ makt, EU agerar istället enligt realistiska antaganden (Hyde-Price 2006:179). Med 

förenklad beskrivning motsätter han sig tanken kring EU som ett samarbete bestående av 

suveräna stater kan ha samma intressen och agera samordnat. Han skriver i ”Normative 

Power’ Europe – A realists critique” att EU:s normativa-och civila makt är en del av EU:s 

utrikespolitiska agerande, men till graden att de är sekundära aspekter till skillnad från de 

primära som utgörs av exempelvis militär makt, men främst stater (ibid 231-32).  
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En annan kritik är att normer och värderingar är svårt att legitimera (Haukkala 2011:40). 

Sociala företeelser är abstrakta ting och svåra att mäta, de kan inte mätas i direkta siffror som 

civil-eller militär makt kan. Alla påpekanden stämmer delvis, EU har flertalet maktkanaler 

och skepnader – vilket setts genom EU:s historiska utrikespolitiska utveckling. Man agerar på 

olika sätt som passar situationen och även med hänsyn till medlemsstaterna. Detta är inget 

Manners som nämnt motsätter sig, EU är inte en renodlad normativ makt, men kan och borde 

ses som det. Eftersom EU:s grundläggande värderingarna är några av tegelstenarna man i 

samarbetet är eniga kring, vilket tydligt ses genom exempelvis Köpenhamnskriterierna. Men 

Hyde Price argumentation måste också respekteras, det finns som nämnt motsättningar för EU 

att agera som enad och samstämmig aktör.  

2.3 Civilian Power Europe 

En av de mest utbredda och äldsta synerna på EU:s internationella identitet skapades 1973 av 

Francois Duchênes. Där han motiverade att EU eller under den tiden EC var: 

 “A civilian group long on economic power and relatively short on armed forces…a force for 

the international diffusion of civilian and democratic standards, and promote values that 

belong to its ‘inner characteristics’, such as equality, justice and tolerance and an ‘interest for 

the poor abroad”  

(Orbie 2006:126).  

CPE och NPE kan ses ha likheter i syn på vikten av värderingar. Dock finns några viktiga 

skillnader att reda ut. Duchêne ser EU inte kunna använda sig av “ideational dynamics” för att 

såsom i exemplet ovan assistera u-länder (Orbie 2006:128). Istället borde EU bli en enad 

aktör (Duchêne 1973:2) och påverka stater genom “soft power” och civila kanaler genom 

exempelvis ekonomisk makt (ibid 124). Detta är inget Manners diskuterar, hur EU:s politiska 

system borde te sig genom mellan- eller överstatlighet eller likt den nuvarande 

styrningsmodellen “flerhastighets-Europa” (Nugent 2010:449) där politikområden och 

medlemsstater integreras i olika hastigheter inom samarbetet. Men det finns en gemensam 

nämnare i tanken kring att använda mjuk makt för att uppnå intressen, men som tidigare 

nämnt är CPE till skillnad från NPE mer fokuserad kring en statscentrerad utveckling av EU. 
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2.4 Military Power Europe 

Hedley Bulls var tidigt ute med att stötta tanken om EU som militär makt. 1982 skrev han i en 

artikel om EU:s hotade position i världspolitiken. I och med att fler stater i tredje världen växt 

sig starkare, men även hotet från ”öst” tycktes växa allt mer (Bull 1982:158). Vilket hotade 

EU:s position inom IR där han såg CPE som ineffektivt (ibid 151). Genom att istället skapa en 

militär makt och därmed underminera tanken om att unionen består av olika stater, stärka EU 

som enhet med ett statscentrerat utseende. Något som skulle öka EU:s aktörkapacitet och 

säkra positionen på den politiska spelplanen. I nuläget har EU ingen bestående militär trupp, 

men det har sedan 2003 funnits och finns ett antal ”EU-Battlegroups” som varit verksamma i 

olika delar av världen (Gigerich & Wallace 2010:446-47). Solidaritetsklausens införande 

2009 kan också visa på att säkerhetsfrågor besvarats mer. Bull motiverar EU:s upprustning 

som lösning till att agera utan interdependence, beroende, och slippa ständigt hot från starka 

militära stater som Ryssland eller USA (Bull 1982:156).  

”Possession of scarce resources was a source of power to militarily weak states only for so 

long as militarily strong states chose not to use their force. The power or influence exerted by 

the European Community and other such civilian actors was conditional upon a strategic 

environment provided by the military power of states, which they did not control.”  

(Bull 1982:151) 

Han förklarar vidare att EU i enad kraft kan eliminera hot för medlemsstaterna med små eller 

större militära trupper och tillsammans bli starkare.  
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Alla dessa former av makt och identitetskoncept utgår från olika principer över vad makt är 

och hur det bäst utövas för att uppnå intressen. Det är viktigt att påpeka att både CPE och 

MPE är mer traditionella perspektiv som växt fram tidigt i samarbetet, i en kontext där EU 

hade färre medlemsstater. Det ter sig därför kanske mer naturligt att EU hade större 

förutsättningar att gå mot mer överstatlig natur. Där det kan ses som en större utmaning att 

föra samman de 28 medlemsstater unionen består av idag.  

 

Nedan skiljer Ian Manners på dem förenklat: 

 

Tabell 3: Tre av EU:s internationella identiteter 

“Civilan, military and normative powers” 

 Civilian Military Normative 

Manners Ability to use civilian 

instruments 

Ability to use military 

instruments 

Ability to shape 

conceptions 

 

(Manners 2002:240) 
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3. Metod 

3.1 Metod 

EU:s normativa makt återfinns som tidigare nämnt i EU:s officiella retorik, som uttrycker sig i 

exempelvis tal, skrifter, dokument eller debatter. Studien kommer undersöka EU:s strategi-

och policydokument närmare, som ses visa EU:s strategiska hållning i relationen med Kina 

över tid.  

Efter tidigare forskning och teorier beskrivits kvarstår en beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt. Studiens analys är uppdelad i två delar: 

(i) hur EU:s externa normgivning yttrar sig utifrån teorin NPE;  

”EU:s normativa bas” och ”EU:s spridningsstrategier”  

(ii) hur EU profilerar sig själva som aktör 

 

Studien använder sig av en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka detta. En kvalitativ 

innehållsanalys är en typ av textanalys som syftar att skönja det manifesta innehållet i en text, 

utifrån ett antal förutbestämda meningsbärande enheter i texten (Bergström & Boréus 

2012:60). Som i denna studie består av ”EU:s normativa bas” totalt nio definierade 

värderingar: 

Fem kärnvärderingar: Fred, ”peace”, frihet, ”freedom” demokrati, ”democracy”, 

rättstatssprincipen, ”rule of law” och mänskliga rättigheter, ”respect for human rights”  

Fyra mindre tongivande värderingar: ”social solidarity”, ”anti-discrimination”, ”sustainable 

development” och ”good governance” 

Tillvägagångssättet är brett och anpassas beroende på studie. Metoden har valts av 

egenskapen att analysera en text utifrån några specifika enheters kontext. Den kvalitativa 

innehållsanalysen görs vanligtvis manuellt, vilket konkret kommer göras genom att 

dokumenten först läses igenom. Vartefter värdeorden identifieras och motiveringen, 

formuleringen och hur de syftas att implementeras undersöks utifrån Manners teori kring 

”EU:s spridningsstrategier”. Då en hög grad av tolkning kommer göras, behövs systematiskt 

tillvägagångsätt för fastställa att analysen sker på samma sätt och validiteten behålls hög.  
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Det har gjorts genom att formulera två kategorier till dokumenten, där den första ”EU:s 

normgivning & strategier” behandlar värdeordens kontext och analyserar dem utifrån 

ingående frågor. Vartefter kategorin ”EU:s internationella identitet” fokuserar på analysens 

andra del och ställer sig frågan hur EU positionerar sig i strategidokumenten. Detta 

presenteras sedan i studien genom en sammanställning av varje dokument. 

 

Tabell 4. Kategorier 

KATEGORI INGÅENDE FRÅGOR 

”EU:s normgivning & strategier” - Hur formuleras och motiveras 

normerna – i vilken kontext? 

- Vilka spridningsstrategier används? 

 

”EU:s internationella identitet” - Hur beskrivs och positionerar sig EU?  

 

Reflektion 

Kärnan i innehållsanalysen är att den till skillnad från andra textanalyser, exempelvis 

diskursanalys, är intresserad av den explicita innebördsaspekten i en text (Bergström & 

Boréus 2012:52). Där en diskursanalys fokuserar på det undanförstådda och osynliga (ibid 

358) fokuserar innehållsanalysen på det synliga (ibid 82). Vilket ses användbart eftersom 

EU:s egen formulering av värdeorden, strategier och identitet eftersöks. Inom innehållsanalys 

finns två spår, kvalitativ och kvantitativ som skiljer sig åt i angreppssätt och grundantagande. 

En kvalitativ använder manuell analys snarare än databaserad, där undersökaren analyserar 

kontexten värdeorden befinner sig i och möjliggör mer avancerad tolkning (ibid 87). Det 

kvantitativa angreppssättet gör vanligtvis en pilotstudie för att se om enheterna förekommer, 

eftersom syftet är att kvantifiera och dra resultat ifrån frekvens av enheterna. Om värdeorden 

förekommer mer eller mindre är också här av relevans eftersom det kan visa på utrymme av 

normerna, men intresse är huvudsakligen kontexten. 

Viktigt att pointera, som nämndes i teoridelen, är att viss kritisk hållning förs 

mot värdeorden. Vilket även motiverar varför ett kvalitativt angreppssätt valts. Eftersom 

Manners värdeord inte är definierade, kommer det automatiskt ske en hög grad av tolkning, 

som är viktigt att ha i åtanke då analysen görs. En manuell analys innebär att enheterna inte 

kan ändras under vägens gång (Bergström & Boréus 2012:85).  
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Om det exempelvis skulle återfinnas att inget värdeord nämns. Vissa värdeord kan nämnas 

indirekt och ha relevans att analyseras. Exempelvis om det återfinns att ”rättsstatsprincipen” 

syftas ökas genom att höja levnadsstandarden på landsbygden, kan det även indirekt ses som 

spridning av normen Mänskliga Rättigheter. Även om det inte direkt återfinns. Studien utgår 

som sagt explicit från värdeorden, men möjliggör diskussion om ”indirekta värderingar” 

återfinns. Till skillnad från databaserade som efter pilotstudien har resurs och tid att ändra 

enheterna. Det ses inte som problematiskt här, eftersom värdeordens frekvens inte är av 

intresse; värdeorden är framförallt studiens analysverktyg och om de återfinns analyseras 

retoriken kring dem. Att värdeord inte återfinns ses också som ett resultat. Vilket är 

anledningen varför dokumenten undersöks över tid, för att skönja om det är olika vikt på 

värdeord. Eftersom kontexten analyserats möjliggör det även att sålla bort ord som endast 

nämns, utan motivering och strategier. Vilket också ses som ett resultat. 

 

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

Denna studie undersöker en specifik relation över tid, något som gör att den inte uppnår 

generaliserbara och representativa resultat (Bryman 2011:77). Studiens resultat kommer inte 

kunna generaliseras över ett större urval, exempelvis andra parter EU har bilaterala avtal med. 

Även om motiveringar och strategier skulle återfinnas för samma värdeord i en annan 

relation, är det inte säkert att de formuleras på samma sätt. Något Manners även definierar i 

sin teori. Även om det finns chans att studien kan uppnå generaliserbarhet till viss grad, måste 

fortsatt forskning garantera detta. Exempelvis genom en komparativ studie av en annan 

relation, studien kan därför ses ha låg generaliserbarhet. Resultatet ses dock som värdefull, 

eftersom det speglar NPE i just denna relation. Validitet är bedömning kring om studiens 

slutsatser är sammanhängande (ibid 50). I hänsyn till validitet ses studien ha hög grad, 

eftersom den tydligt utgår ifrån ett antal värdeord som ses definiera normativ makt och EU:s 

grundvärderingar. Eftersom kontexten av dessa även analyseras, är det svårt att se att annat 

skulle undersökas än just värdeorden. En kvantitativ innehållsanalys skulle dock kunna 

innebära ett validitetshot, eftersom inte samma kontroll över hur orden manifesteras finns. 

Dokumenten är från olika tider, något som kan skapa problem i form av termer och begrepp. 

Termer är en språklig utformning och begrepp är en kognitiv utformning av termen, vilket gör 

att begreppsdefinitionen kan skilja sig (Bergström & Boréus 2012:14).  
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Då värderingarna tidigt etablerades i EU:s fördrag, har beslutet tagits att dessa fortfarande bör 

spegla grundvärderingarna. Reliabilitet, tillförlitlighet (Bergström & Boréus 2012:49) om 

studiens resultat skulle göras om kan ses som relativt hög. Studien utgår från ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Dock med stort tolkande inslag, vilket gör att det inte kan det uteslutas att 

resultatet kan variera beroende på utförare. 

3.2 Material 

Studien utgår från EU:s officiella dokument som styr och reglerar EU:s hållning i relationen 

med Kina mellan 1985 och 2013. EU:s avtal och dialoger med tredje länder är officiella 

dokument tillgängliga för allmänheten. EU och Kinas övergripande politiska dialog har enligt 

EU själva vilat på sex dokument (EEAS, 2016). Utöver dessa har parterna avtal och dialoger i 

vissa sakfrågor, exempelvis mänskliga rättigheter. Dessa har inte valts att fokuseras på. 

Studien syftar att få övergripande bild över hur EU uttrycker normativ makt. Därför ter sig 

strategidokumenten relationen vilat på som mest relevanta snarare än att dyka sig djupare i en 

fråga. EU och Kinas relation tillhör EU:s yttre åtgärder, ett område Kommissionen ansvarade 

för innan 2009 i och med Lissabonfördraget då EEAS skapades. Efter 2009 förbereder 

Kommissionen och EEAS strategidokumenten tillsammans.  

 

Parterna har haft dialoger sedan 1975 (EEAS, 2016a). EU och Kinas bilaterala relation 

startade 1985 genom ett omfattande handelsavtal ”Agreement on Trade and Economic 

Cooperation between the European Economic Community and People’s Republic of China”, 

med syfte att främja ekonomiskt samarbete.  

 

Dokumentet la grunden för ett djupare samarbete med startskott 1995 där EU tog tydligare 

kliv att inkorporera sociala frågor i EU:s strategidokument ”A Communication on a long term 

policy for EU-China Relations” (COM 1995:5).  

 

1998 släpptes strategidokumentet ”Building a Comprehensive Partnership with China”.  

 

Därefter har EU släppt två s.k. ”Country Strategy Papers” som löper över specifik tid ”CSP 

2002-2006” vartefter ”CSP 2007-2013”.  
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Relationen vilar idag på ”EU-China 2020 Strategic Agenda Cooperation” som i denna 

undersökning valts bort dels av anledningen att den fortfarande är gällande. Vilket inte är 

problem i sig eftersom inte implementeringsdelen undersöks. Utan policydokumentet skiljer 

sig från de andra eftersom EU och Kina ingått strategiskt partnerskap där de säger sig vara 

jämbördiga (COM 2013:2). Agendan gäller därför båda parter istället för att belysa EU:s 

strategiska hållning, som är av intresse för denna studie. Därför har de fem andra dokumenten 

valts som studiens empiriska material.  

 

Dokumenten är olika uppbyggda och behandlar olika frågor och politikområden, något som 

kräver att ett systematiskt tillvägagångssätt förs. För att dels undgå missa relevant 

information, men främst för att en sådan stor mängd text ska vara hanterbart att göra analys 

över. Omfånget av varje dokument är runt 40 sidor. Det första dokumentet, handelsavtalet, är 

till skillnad från de andra inget policydokument. Men har tagits med av syfte att kartlägga 

relationen över tid, och det känns relevant att ta med det dokument som allt började med - och 

vore desto intressantare om EU:s normativa bas skulle återfinnas i ett handelsavtal. 
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4. Bakgrund 

4.1 Kina 

Med ett politiskt system präglat av elitism och diktatur är Kina samtidigt den stat som gått 

från fattigdom till ekonomiskt välstånd på rekordfart. Det finns inget annat land som på endast 

30 år lyckats genomgå sådan ekonomisk utveckling (Eklund, 2016). Med 1,3 miljarder 

invånare är Kina världens mest befolkade land uppdelade i stora klyftor, där skillnad på 

fattiga och rika är bland störst i världen. Den snabba urbaniseringen som skedde i landet gav 

upphov till många affärsmöjligheter, som vissa tog fasta på och skapade enorma rikedomar. 

Kinas politiska system kännetecknas som odemokratisk där befolkningen har lite att säga till 

om. Det är fastställt i Kinas författning att landet är en ”socialistisk stat” med deltagande från 

olika demokratiska partier under ledning av Kommunistpartiet (”Partiet”) (UD 2013:6).  

I verkligheten finns fåtal andra partier, som inte får gehör eftersom det finns en annan 

inskrivelse i författningen som säger att utmana Partiet är olagligt (ibid 10). Enligt Freedom 

House Index placeras Kina som ”Not Free” (Freedom House Index, 2016).  

Kinas konstitution vilar på fyra pelare. 14 mars 2004 antogs den fjärde konstitutionen: 

”Provisions about Human rights” (Art.33) (ICL, 2016). Kina blev medlem i WTO år 2001 

och är medlem i FN:s säkerhetsråd där staten antagit flertalet konventioner, alla handlar om 

barns rättigheter förutom en kring individer med funktionshinder: 

- ICESCR, (International Convent on Economic, Social and Cultural Rights) - 2001 

- CRC, (Convention on the Right of the Child) 

2002 – barn i väpnade konflikter 

2008 – handel med barn och barnpornografi 

- CRDP (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) - 2008  

 

Kina tros vara det land som ger flest dödsstraff i världen, en siffra som tros sjunkit sedan år 

2000. Men likt mycket annat i Kina, finns inga officiella uppgifter (UD 2013:2). Enligt Dui 

Hua Foundation tros minst 3 000 människor avrättats under 2012. Dödsstraff är möjligt utfall 

för 55 brott (ibid). I form av civilsamhället ses medparten av Kinas medborgare ha låga 

politiska-och mänskliga rättigheter med stor skillnad mellan stad och landsbygd. Något staten 

ser till förbli genom boenderegistreringssystemet ”Houkou-systemet” (ibid 1).  
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Som reglerar sjukvård men framförallt arbete, då man endast får utföra arbete i området man 

är registrerad i. 

Kina har en kontroversiell familjeplaneringspolitik där man p.g.a. växande befolkning tidigare 

hade en ”one-child policy” (Amnesty, 2015b) som innebar att varje familj fick ha ett barn, 

vilket ändrades i september 2015 och familjer får nu ha två barn (ibid). Ett stort framsteg för 

Kina, eftersom det ses som en stort hot för invånarnas mänskliga rättigheter. Inte minst 

kvinnornas där rättigheten att själva styra över sin fertilitet tas ifrån. Kinas rättssystem ses 

vara korrupt och präglat av elitism, för några år sedan ville Partiet att alla landets advokater 

skulle lova sin lojalitet. De som vägrade fick inte längre utöva sitt yrke (UD 2013:9). Idag ses 

tillgång till internet som en mänsklig rättighet, där censur i kinesisk media är omfattande 

(ibid 12). Kina har ett stort filtreringssystem som ser till att ”lämplig information” är 

tillgängligt på internethemsidor och media, som främst ligger i fördel till Partiet (ibid) Enligt 

en MR-rapport från UD tros ca 44% av Kinas befolkning ha tillgång till internet (ibid). I 2013 

hamnade Kina på plats 173 av 179 på Reportrar Utan Gränsers lista över pressfrihet, där 179 

var den sämsta staten, därmed knapp pressfrihet (Reportrar Utan Gränser, 2016).  

Som global spelare inom IR har Kina genom snabb ekonomisk utveckling skaffat sig en stark 

position. Man har flertal stora handelsavtal med u-länder i Afrika och Sydamerika (UR, 2016) 

och har kommit att bli en viktig ODA-aktör till dessa stater (”Official Development 

Assistance”). Samtidigt som Kina fortfarande tar emot ODA-resurser själva (ibid). 

4.2 EU-Kinas bilaterala avtal 

2015 firade EU och Kinas relation 40 år (EEAS, 2016a). Kina är EU:s andra största 

handelspartner och EU är Kinas största handelspartner (ibid). 1995 tog EU beslutet att 

handelsrelationen skulle präglas av samtal och påtryckningar kring mänskliga rättigheter 

(MR). EU och Kina har anordnade dialoger kring MR två gånger per år, i november/december 

hölls det 34:a summit (EEAS, 2016b). Det finns omkring tjugo andra stater med liknande 

samtal med Kina, dock inte lika kontinuerligt som EU (UD 2013:25). EU har en egen 

representant för MR-frågor placerad i Kina, med egen stab under EEAS med syfte att på EU:s 

räkning enbart arbeta med MR-frågor. Anledningen till att MR-frågor inkorporerades i 

samtalen 1995 kopplas till EU:s fördragsändringar där unionen genom enhetsakten 

möjliggjorde samordning för unionen att agera som en större enad aktör, vilket banade vägen 

för nya frågor på agendan.  
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EU och Kinas relation vilar idag på en 12-årig agenda satt till 2020 genom dokumentet ”EU-

China 2020 Strategic Agenda for Cooperation”.  

Relationen är uppdelad i tre pelare där de årligen möts i dialog: 

 

(i) ”The High Level Strategic Dialogue” 

(ii) ”The High Level Economic and Trade Dialogue” 

(iii) ”The People-to-People Dialogue” 

(COM 2013:2) 

 

Dokumenten visar på EU och Kinas strategiska agenda från 2013 till 2020 och är till skillnad 

från de andra dokumenten gällande för båda parter istället för att belysa EU:s strategiska 

hållning. Och sätter utifrån pelarna upp gemensamma initiativ, som främst består av utbyten i 

form av dialoger. Exempelvis under Pelare II, under rubriken ”Industry and information”:  

”Enhance the EU-China Industrial Dialogue and Consultation Mechanism, strengthen policy 

exchanges to facilitate industrial products trade”   

(COM 2013:7) 
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5. Analys 

5.1 ”Agreement on Trade and Economic Cooperation between the 

European Economic Community and People’s Republic of China” 

 

EU:s normativa bas & strategier  

Startskottet för EU och Kinas bilaterala relation är ett handelsavtal från 1985 som reglerar 

utbytet mellan EU och Kina. Dokumentet består främst av siffror och tydliga strategier som 

reglerar EU respektive Kinas utbyte. I dokumenten återfinns EU:s normativa bas inte 

överhuvudtaget. Kina eller EU/EEC:s nuvarande politiska situation nämns inte heller. 

 

EU:s internationella identitet 

I dokumentet formuleras EU:s internationella identitet med utgångspunkt i medlemsstaterna, 

eftersom samarbetet inte utvecklats att agera som en enhet. Dokumentet uppdelas genom 

överblick av paragrafer parterna gått med på i ”Trade Cooperation” och ”Economic 

Cooperation”. Det understryks att alla sex medlemsstater skrivit under dokumentet.  

Som inte görs i övriga dokument där Kommissionen eller EEAS ses som representant för 

medlemsstaternas samordnade politik. Avtalet konstaterar att samarbetet grundar sig på 

villkoren: 

”The two Contracting Parties will endeavour, within the framework of their respective 

existing laws and regulations, and in accordance with the principles of equality and mutual 

advantage: 

- to promote and intensify trade between them  

- to encourage the steady expansion of economic cooperation” 

(EC 1985: 2) 

 

Avtalet underskrivs av Kommissionens ordförande och Folkrepubliken Kina 

(EC 1985:6). Övriga dokument är inte avtal mellan de två parterna utan EU:s strategier för 

relationen, vilket skapar stora skillnader. Trots ”EEC” används för att benämna samarbetet 

och dess intressen utgår dokumentet tydligt från medlemsstaterna, relationen består av fler 

parter än EU och Kina.  
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Dokumentet utgår från fördragen, exempelvis under paragrafen ”Fixing the premiums to be 

added to the import levies on cereals, flour and malt”, där villkor för reglerade premier och 

växlingskurser bestäms i och med alla parter har olika valutor, finner man även att alla 

medlemsstater underskriver paragrafen: 

”Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community… This 

regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States”  

     (EC 1985:10) 

5.2 ”A Communication on a long term policy for EU-China Relations” 

1995 tog EU och Kina tydligare kliv att integrera samarbetet, fokus låg inte enbart på 

ekonomiskt samarbete. Utan i dokumentet syns EU:s ambition att assistera Kina i sociala 

frågor kring Kinas civila samhälle och struktur. 1995 var som nämnt ett viktigt år för EU, 

eller EEC där Enhetsakten medförde större samordning för EU som utrikespolitisk aktör. 

Dokumentet klargör EU:s policy och ställningstagande gentemot Kina, man introducerar 

påtryckningar på MR och EU:s ambition att initiera en kontinuerlig dialog 

(COM 1995:5-8). Det betonas att parterna behöver en långsiktig bilateral relation för att säkra 

gemensamma mål och intressen (ibid 19). EU har nyligen initierat ”the new Asia Strategy” 

med syfte att främja samarbete med stater i Asien och assistera dem i intern utveckling (ibid 

15). Dokumentet understryker att Kina är i ständig förändring med snabb ekonomisk och 

social utveckling och integreras desto mer som ekonomisk stormakt (COM 1995:3). Man ser 

tillbaka på relationen som stannade upp 1989 i och en händelse i ”Tianenmen Square” där EU 

reagerade genom sanktioner mot Kina. Något som kan ses som tydlig ståndpunkt utifrån EU:s 

normativ bas, man motiverar sanktionerna som markering där Kina agerade mot unionens syn 

på mänskliga rättigheter, ”respect for human rights”, frihet, ”freedom” och rättsstatsprincipen 

”rule of law” (ibid 7). En viktig markering, som visar hur hårt samarbetet håller på sina 

grundvärderingar. 

 

EU:s normativa bas & strategier 

I dokumentet uttyds tre tydligt framstående värderingar: mänskliga rättigheter, ”Respect for 

human rights”, rättstatsprincipen, ”rule of law” och hållbar utveckling, ”sustainable 

development”.  Demokrati, ”democracy” återfinns även indirekt. 
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Dokumentet handlar främst om assistera Kina i sin vidare reformering, som en uppåtgående 

handelsmakt. Kina står inför ett antal motsättningar och bör genomgå sociala reformer i form 

av institutionella förändringar. Med syfte att skapa förutsättningar för ett civilsamhälle baserat 

på rättsstatsprincipen (COM 1995:5) och öppna sig mer för världen och bli mer transparenta 

(ibid 6). Något man inte anser Kina vara i nuläget. Medlemskap i WTO skulle säkerhetsställa 

uppehållandet av en viss nivå av hållbarhet inom exempelvis handel och påtrycka förändring 

på ekonomiska-och sociala plan (ibid 16). För att skapa hållbar utveckling bör en 

liberalisering ske, där Kina ses ”på väg” genom att ha ökat sina yttre åtgärder och 

handelsavtal med omvärlden (COM 1995:11). Här finns värderingen hållbar utveckling som 

enligt Manners är en av de mindre tongivande värderingarna. De nämner att Kina inte har ett 

opartiskt rättssystem (ibid). Och att vikten av MR-frågor betonats av EU från relationens 

början (COM 1995:7). EU syftar att agera genom tre kanaler. Först och främst stötta Kina om 

de skapar åtgärder för att liberalisera sin marknad och öka transparensen både ekonomiskt och 

socialt. Något de nämner som en ”trend” som skulle resultera i ett civilt samhälle baserat på 

rättsstatsprincipen (ibid6). Den andra kanalen består av att ta upp MR-frågor i den bilaterala 

dialogen med Kina, och för det tredje agera genom multilaterala kanaler såsom FN för att 

involvera Kina i diskussioner utanför relationen (ibid). Genom transparens av ”chinese life” 

och politik ger det upphov till sociala förändringar och ökad ömsesidig förståelse inom 

internationell politik, något som skulle båda gott för Kinas utveckling. Det motiveras att: 

”EU policy is based on the well-founded belief that human rights tend to better understood 

and protected in societies open to free flow of trade, investment, people and ideas”  

     (COM1995:6) 

De övriga värdeorden återfinns inte direkt, men demokrati nämns indirekt. Där det skrivs att 

arresterande av ”pro-demokratiska anhängare” fortsätter vilket hotar utveckling av rättsstaten 

(ibid 7).  

Slutsatsen som kan dras är att fokus ligger på MR-frågor. EU ställer sig starkt 

avståndstagande till Kinas normer, och syftar främja sina egna genom olika kanaler. Man ser 

Kina som en uppåtgående ekonomisk stormakt och värderar relationen mellan parterna, men 

uttrycker samtidigt oro över vissa frågor. Man kan konstatera att EU inte vill skapa 

gemensamma värderingar, utan det är tydligt att de anser Kina behöva anpassa sig till EU:s 

normativa bas och inte tvärt om. Genom att föra bilaterala dialoger mellan parterna och flytta 

frågor till större arena och använda FN:s verktyg att normativt påtrycka syftar EU att stötta 

Kina i MR-utveckling, hållbar utveckling och rättsstatsprincipen.  
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Något som återspeglar Manners teori kring hur värdegrunden sprids, här nämner EU att de 

använder sig av ”Cultural Filter diffusion” spridning av kunskap och sociala- och politiska 

identiteter genom samspel och dialoger. Och slutligen ”Overt diffusion” där EU vill påtrycka 

förändring genom att ta frågan till större arena genom FN och medlemskap i WTO. EU har 

även använt sig av sanktioner, som kan ses tillhöra kanaler av EU:s civila makt – dock gjordes 

sanktionerna med grund i att Kina agerade emot EU:s kärnvärderingar: frihet, 

rättsstatsprincipen, demokrati och MR. 

 

EU:s internationella identitet 

EU positionerar sig som enad aktör, snarare än att utgå ifrån varje medlemsstat. Som tydligt 

ses kontinuerligt i dokumentet, hur EU:s internationella identitet benämns som en enhet. 

Medlemsstaterna nämns inte alls förutom under rubriken "Investments” där EU och 

medlemsstaternas enskilda investeringar i Kina klargörs. Frankrike, England, Tyskland och 

Italien har flest projekt såväl som kontrakterande kapital med Kina (COM 1995:24). EU 

formulerar sig som ”the EU” exempelvis: ”we must raise the EU profile in China” (ibid 5) 

eller ”The EU can promote tactical cooperation, such as training and technical assistance in 

the legal and judical fields” (ibid 7) 

 

5.3 ”Building a Comprehensive Partnership with China” 

Dokumentet som släpptes 1998 beskriver Kinas vidare utveckling att växa sig större i det 

internationella samfundet – en utveckling som kräver omformulerande av EU:s strategier. 

Vilket innebär nya möjligheter att ”uppgradera” sin policy gentemot Kina (COM 1998:3).  

 

”The EU's prime objectives must be to see China integrated rapidly and fully into the 

international community, both politically and economically, and to support transition towards 

an open society based upon the rule of law;this facilitate both development in China and 

greater global stability.” 

(COM 1998:5) 
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EU:s normativa bas & strategier 

EU:s normativa bas återfinns tydligt i dokumentet, likt dokumentet från 1995 är mänskliga 

rättigheter, ”human rights”, och rättsstatsprincipen, ”rule of law”, huvudsakligen i fokus och 

ses som grundläggande för Kina att integreras i det internationella samfundet (COM 1998:11) 

Hållbar utveckling, ”sustainable development”, frihet, ”freedom” och ”anti-discrimination” 

återfinns också.  

Dokumentet från 1995 beskrivs som grundplåten för EU:s policy (COM 1998:4) strategierna 

som etablerades gäller fortfarande. Dock syftar EU att intensifiera sin policy. Anledningarna 

ligger i att Kinas regering släppt en omfattande plan för sociala-och ekonomiska reformer för 

kommande fem år (ibid). Vilket är bakgrunden för EU:s ambitioner att intensifiera samarbetet 

i förebyggande syfte. Dels som stöttande och assisterande part –men även etablera starkare 

samarbete för framtiden. Man kan uttyda att EU försöker påtrycka normativa ståndpunkter för 

att gagna egna intressen, då det förenklar samarbetet om den andra parten har samma politiska 

grund och värderingar. Man skriver att det ligger i både EU och Kinas intresse att vidare 

integrera relationen, då EU står inför stora förändringar: 

” …the EU itself is changing in ways that will lead China to adjust its own strategic vision of 

the European continent. The EU stands on the threshold of a single currency and enlargement 

eastwards, and with the Treaty of Amsterdam has equipped itself with new means to assert 

itself on the world stage” 

(COM 1998:5) 

EU fortsätter assistera Kina  utvecklingen att bli ett öppet samhälle, baserat på 

rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter (COM 1998:10). Det skrivs att MR-

frågor blivit mer diskuterade i Kina de senaste 20 åren men rättsstaten fortfarande är 

underutvecklad och brist på frihet finns för landets minoritetsbefolkning (ibid). Användandet 

av dödsstraff är en stor oro (ibid). Här återfinns frihet, ”freedoms” för första gången: 

”A commitment to universally recognized human rights and fundamental freedoms lies at the 

heart of the EU's policy worldwide. Full respect for these principles is inextricably linked to 

economic development and prosperity, as well as the long-term social and political stability of 

any country” 

(COM 1998:10) 
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Liknande uttalande fanns i strategidokumentet 1995. EU vill assistera Kina genom dels 

fortsatta kontinuerliga dialoger med motiveringen: 

”The EU believes in the merits of dialogue, in all appropriate fora, over confrontation. The 

EU and China should therefore tackle their differences in frank, open and respectful 

manners.” 

(COM 1998:20) 

Man vill fortsätta påtryckningar att underteckna FN:s ”deklaration om de mänskliga-och 

politiska rättigheter” och ”Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter” 

(COM 1998:11), och arbeta för hållbar utveckling (ibid 10). Dokumentet tar upp en annan 

mindre tongivande värdering anti-discrimination. Där EU vill att Kina ska ingå i International 

Labour Organization (ILO) som kräver arbetsstandards (”labour standards”), föreningsrätt, 

förbud av arbetstvång, barnarbete och anti-diskriminering (ibid 11).  Och genom att stötta 

Kinas medlemskap i WTO som kräver; transparency”, ”national treatment” och ”non-

discrimination” (COM 1998:12). Den sista värderingen kan ses som omformulering av anti-

diskriminering. Slutligen vill EU öka sin ”EU-profil” i landet (ibid 20), genom investering 

och fysisk närvaro (ibid 23). 

EU använder sig av spridningsstrategierna; ”Overt Diffusion”, man syftar lyfta upp frågor till 

FN-nivå och påtrycka Kina att underteckna deklarationer – något som är nytt ifrån 1995. Och 

ingå i fler IGO’s och samarbeten likt WTO och ILO som främjar värderingar. ”Cultural Filter 

Diffusion” sker också eftersom EU övergripande syftar föra dialoger med Kina och öka sin 

fysiska närvaro genom exempelvis investeringar och därmed sker ett starkt samspel och 

försök till överförande av sociala-och politiska identiteter.  

EU:s internationella identitet 

EU:s internationella identitet formuleras på samma sätt som 1995, som en enhet – 

medlemsstaterna nämnas knappt. Det beskrivs att man vill öka ”EU-profilen” i landet, något 

som inte förklaras närmare men kan ses syfta till att man börjar formulera strategier för att 

positionera sig fysiskt i andra stater. 
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5.4 Country Strategy Paper 2002-2006 

2002 släppte EU sitt första ”Country Strategy Paper”. Dokumentet är det första policy-

dokumentet som syftar gälla över specifik tid, 2002-2006. Tidigare dokument har formulerats 

som kommunikation över EU:s strategier. Något som kan visa på EU:s försök att sätta upp 

långsiktiga strategier, snarare än policys som besvarar politiska händelser. Exempelvis 

besvarade dokumentet från 1998 Kinas nya sociala- och ekonomiska reformprogram, och 

utökade policyn gentemot Kina. Det tas tydligt avstamp ifrån det dokumentet som är ”EU’s 

overall policys” (CSP 2002:23). I 1998 hänvisade man på samma sätt till 1995, att det nya 

dokumentet var ännu en gren på trädet. 

EU:s normativa bas & strategier 

De värderingar som återfinns är demokrati, ”democracy”, rättsstatsprincipen, ”rule of law”, 

hållbar utveckling, ”sustainable development” och ”good governance”. 

Likt tidigare dokument tas Kinas fortsätta snabba ekonomiska utveckling upp. EU vill 

fortsätta stötta utvecklingen genom vidare integrera Kina i världsekonomin och det 

internationella samfundet (CSP 2002:4). Det som skiljer sig är större fokus på värderingarna 

demokrati, och hållbar utveckling. Hållbar utveckling nämns inte som tidigare i samband med 

rättsstaten eller MR utan handlar om Kinas hållbara utveckling inom miljöfrågor, då Kina ses 

som stor klimatbov genom växande industrier (ibid 15). Demokratiaspekten har inte 

förekommit direkt i tidigare dokument, men här påpekas Kinas demokratibrist tydligt. Vilket 

leder in på en annan skillnad, man fokuserar på att förklara EU:s syn på Kina och politiska 

läget. Något tidigare inte tagits ställning till, man förklarar exempelvis under rubriken 

”Political situation”: 

”The political situation in China is characterized by an effort by the ruling Communist Party 

of China (CCP) to redefine its role in a situation of rapid economic and social change. The 

CCP retains its monopoly on political power and still does not tolerate direct challenges to its 

authority” 

(CSP 2002:10) 

Segregationen mellan stad och landsbygd, och skillnad mellan rik och fattig blir desto 

påtagligare ju högre ekonomisk tillväxt landet får (CSP 2002:12). En motsättning för Kina: 

”These inequalities and difficulties represent potential sources of macro- economic and social 

instability”  

(CSP 2002:13) 
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Man konstaterar att kampen mot korruption ligger bland Kinas prioriteter (CSP 2002:18), här 

åtefinns värderingarna ”good governance” och rättstatsprincipen. Där EU ser kampen som 

positiv, men Kina bör fokusera på utvecklingen mot en ”hållbar” rättsstat (ibid). Man 

understryker att: 

”Issues of good governance, promotion of rule of law, the promotion of economic, social and 

political rights, the promotion of the development of democracy and of civil society are issues 

of particular importance” 

(CSP 2002:19) 

Däremot nämns få spridningsstrategier, man beskriver EU:s vilja att föra fler dialoger och 

intensifiera samarbetet – men inte konkret hur det ska göras. Vilket tydligt gjordes i tidigare 

dokument. En åtgärd som ständigt återkommer är Kinas medlemskap i WTO, vilket 

exempelvis skulle gynna kampen mot fattigdom då WTO’s policys skulle påtrycka Kina att 

implementera åtgärder (CSP 2002:25). Spridningsverktyget ”Overt difussion” återfinns 

därmed. Det är som nämnt större fokus på hållbar utveckling. Där EU vill dela Kina sin 

”know-how” över hur det kan främjas (ibid 28). Vilket är ett ord som EU frekvent använder, 

som kan visa på en ny spridningsstrategi och åtgärd. EU ser sig således fortfarande ha 

begränsade resurser (ibid 23), men vara en stark partner och expert inom många områden som 

tillsammans med Kina själva kan bli en stark kraft i deras utveckling. 

EU:s internationella identitet 

I dokumentet positioneras EU likt tidigare dokumenten som en enhet, men en skiljelinje 

mellan EU och medlemsstaterna skapas i vissa frågor, något som är nytt. Främst inom 

investeringar, där det skrivs att EU satsar 250 miljoner euro för perioden 2002-2005. Och 

beskriver medlemsstaterna som ”other donors” en rubrik som tidigare dokument endast 

NGO’s och IGO’s benämnts under. Investeringar i form av siffror tas inte upp, utan hur 

enskilda medlemsstater främjar värderingar. Exempelvis hur Nederländerna assisterar good 

governance, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen och investerar ca 7.5 miljoner euro 

per år i Kina för att främja värderingarna. Sverige finansierar hållbar utveckling inom 

miljöfrågor, jämställdhet, demokrati och social säkerhet (CSP 2002:21)  Spridningsverktygen 

är dock inte definierade. 
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5.5 Country Strategy Paper 2007-2013 

Innan CSP 2007-2013 gås närmare in på måste ett viktigt dokument beskrivas.  

2006 släpptes en kort dokumentation med EU:s nya policygrund, och det är härifrån detta 

dokuments strategier vilar på. Dokumentet 2006, ”EU-China: Closer Partners, growing 

responsibilities” tog utgångspunkt i att Kina blivit en starkare politisk och ekonomisk aktör 

(COM2006:3), som gör att EU måste anpassa sin policy. Då Kina kommit att bli en 

jämbördigare partner. Man vill fokusera på att främja hållbar utveckling, ”sustainable 

development” och ett Kina som respekterar ”fundamental rights and freedoms, protection of 

minorities and guarantees the rule of law” (ibid 5). EU och Kina ska tillsammans arbeta för 

fred, ”peace” och stabilitet. Detta är egentligen inget nytt om man hänvisar till tidigare analys 

av policydokumenten. Men första gången endast normerna beskrivs sammanfattat.  

2007 släpper EU sitt andra CSP-dokument, som sätter upp strategier för en sexårsperiod (CSP 

2007:6). Intressant är att strategierna är desto långsiktiga, eftersom tidsspannet är längre från 

tidigare CSP-dokument. Något som inte motiveras eller förklaras närmare. Dokumentet 

fokuserar framförallt på att beskriva Kinas egna policy och strategier för att genomgå större 

sociala-och ekonomiska reformer EU fortfarande syftar att assistera i. En stor skillnad är att 

vissa påtryckningar EU haft uppnåtts, Kina blev exempelvis WTO-medlem i december 2001. 

Något som inte nämns i dokumentet, till skillnad från tidigare dokument. Vilket leder in på en 

aspekt som skiljer sig stort från tidigare policyutgångspunkter - EU:s policys och strategier får 

inte stor plats, utan merparten av dokumentet går åt att beskriva Kinas egna policy och 

reformprocesser. Utan att EU tar ställning till dessa. Endast sju sidor ägnas åt att se över EU:s 

policy, varav tre sidor går åt att reflektera över tidigare dokument och strategier. Tidigare 

bestod dessa av ett tjugo-tal. Något som väcker frågetecken varför, eftersom det inte existerar 

andra dokument som visar på EU:s policy inom tidsramen (åtminstone inte officiella 

dokument). Det kan utläsas att viss förändring i retoriken av EU:s normer skett, få konkreta 

spridningsstrategier nämns och det understryks ständigt att Kina är under ekonomisk-och 

social förändring. En process EU syftar stötta och assistera i, dock beskrivs inte hur. 
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EU:s normativa bas & strategier 

Trots begränsat utrymme för EU:s policy och strategier återfinns vissa värderingar. Hållbar 

utveckling, ”sustainable development”, fred, ”peace” och frihet, ”freedom” är frekvent 

förekommande. Rättstatsprincipen, ”rule of law”, demokrati, ”democracy” och mänskliga 

rättigheter, ”respect for human rights” återfinns också.  

Värderingarna motiveras som EU:s övergripande strategi att främja hållbar utveckling inom 

Kinas ekonomiska-och sociala reformer. Och framgångsrik övergång till stabilt, välmående 

och transparant land (CSP 2007:5). Fred nämns i samband med ordet välmående ”peace and 

prosperity” och syftar inte att främja fredsbevarande åtgärder i Kina, eftersom Kina ses som 

ett fredligt land (ibid 18). Fred nämns även i beskrivningen av Kina som viktig ODA-aktör i 

Afrikaregionen där EU anser att Kina borde initiera dialoger kring fred, stabilitet och hållbar 

utveckling (ibid 4).  

EU markerar tydligt att hållbar utveckling är i främsta fokus och för att stötta Kina har två 

strategier formulerats: (i) assistera Kina att ta upp fler miljöfrågor på agendan, (ii) stötta Kina 

i ”Human Resources Development” som ska syfta att öppna upp omvärlden för kinesiska 

medborgarna. Genom exempelvis möjlighet till utbytesstudier i Europeiska länder (CSP 

2007:7). EU ska assistera genom delning av sin expertis genom s.k. ”capacity building”, en 

metod många IGO’s använder sig av. Vilket är intressant att EU nämner. Kärnan är förenklat 

att fokusera på hinder som står i vägen för utveckling (NCVO, 2016). Detta är ingen strategi 

Manners definierat. Rättsstatsprincipen nämns i beskrivandet av Kinas ”tvådelade karaktär”, 

där Kina kommit att bli en viktig aktör i det internationella samfundet, men samtidigt ett 

underutvecklat land i andra meningar – exempelvis i hänsyn till rättsstatsprincipen (CSP 

2007:5). Och sammanhanget där år 2006 dokumentation förklaras. Direkta strategier för 

rättsstatsprincipen, MR eller demokrati nämns överhuvudtaget inte. Förutom i tabellen 

”Thematic Budget Lines” under temat ”Democracy & Human Rights” där det investeras 

1.989.518 euro (ibid 25) men nämns inte hur. ”Good governance” eller ”anti-discrimination” 

återfinns inte heller till skillnad från tidigare dokumenten. 

De spridningsstrategier som återfinns är ”Cultural Filter diffusion” genom utbyte i dialoger 

och expertis. Man uppmanar även Kina att försöka påverka andra stater, Afrikaregionen, som 

visar på ”Transference diffusion”, normgivning genom utbyte av varor och handel.  
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EU:s internationella identitet 

EU nämns som en enhet, men medlemsstaterna får även mycket utrymme. Det förtydligas att 

EU består av ”27 erfarenheter” även om det nämns med syfte att visa på EU:s samlade 

expertis: 

”…the EU can be considered a laboratory of 27 different experiences and models for all of 

these areas”  

(CSP 2007:7)  

Det understryks under rubriken ”lessons learned” att medlemsstaternas enskilda relationer 

och utbyten med Kina måste bli mer koordinerade och transparenta (CSP 2007:5). Det nämns 

inte om det är med syfte att samordna policys eller tvärt om, underlätta medlemsstaters Kina-

relationer utanför EU-koalitionen. Positioneringen av EU:s internationella identitet har 

därmed ändrats, ett annat bevis är att EU nämner nya strategier som kan ses tillhöra IGO’s 

verktyg. Vilket är intressant att EU verkar utöka sin verktygslåda desto mer, frågan är vad det 

gör för andras syn på EU.  
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6. Diskussion/Slutsats 

• Hur uttrycker sig EU:s externa normgivning i strategidokumenten gentemot Kina 1985 

till 2013? Har det ändrats över tid? 

Man kan tydligt se att EU:s normspridning har stort utrymme i policyskapandet från 1995 till 

2013. EU:s normativa bas återfinns frekvent genom dokumenten och är de egentliga 

strategierna som nämns, främst återfinns rättsstatsprincipen, demokrati och hållbar utveckling. 

Det nämns exempelvis inga militära påtryckningar eller diskussioner om Kinas stora militära 

makt, det nämns allt sällan om handel och ekonomiskt samarbete förutom händelsen som 

uppgav till att EU förde ekonomiska sanktioner mot Kina. Som samtidigt var grundade på 

normativa utgångspunkter, eftersom man tydligt ville markera att Kinas beteende inte sågs 

som acceptabelt enligt EU:s normer. En stor skillnad mellan dokumenten i form av strategisk 

hållning syns, där man 1998 besvarar politiska händelser och reformer i Kinas politik genom 

att ändra sin policy. Till skillnad från de senare dokumenten 2002 och 2007 som är mer 

långsiktiga policys. Över tid har fokus och tyngdpunkt legat på olika värderingar, exempelvis 

nämns inte demokratiaspekten tills 2002 – trots att Kina redan då hade stor demokratibrist. 

MR-frågors utrymme minskas 2002, vilket kan bero på att specifika dialoger startas. Utifrån 

dokumenten kan man även utläsa att EU inte ”kräver” att normer implementeras utan ”syftar 

till att assistera” och ”gärna ser Kina ” gå mot det ena eller andra. En skillnad i retoriken 

märks över tid, där man har tydligare strategier i dokumenten före 2002 och för en mer 

aggressiv ton över vad Kina bör förändra. Till skillnad från CSP-dokumenten där man tagit ett 

steg tillbaka och den normativa basen återfinns inte lika tydligt, på samma sätt som EU:s 

strategiska hållning och policys inte förklaras överhuvudtaget. Utan fokus är på att beskriva 

Kinas rådande politiska situation. Fokus på normgivningen har därmed minskat, och frågan är 

varför. Varför väljer man att fokusera på att beskriva Kinas politiska läge snarare än att 

positionera sina egna strategier, att EU inte heller tar ställning till dessa är också märkligt. 

Kanske det kan knytas till den komplextivitet som finns inom GUSP-policyskapande, man 

kan vara oense.  
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Det är intressant att spridningsverktygen inte ändras över tid. Det är främst två verktyg som 

används ”Overt Diffusion” och ”Cultural Diffusion” där EU syftar att delegera frågor till en 

större arena för att på så sätt få gehör, exempelvis via FN eller WTO påverka genom dialoger, 

eller spridning av EU:s kunskap genom fysisk närvaro. Över tid har Kina utvecklats mycket, 

åtminstone på pappret och det man i västvärlden får höra om. Kina är medlem i WTO och 

antagit ett antal FN-deklarationer. Och det ska bli intressant att följa om EU kommer fortsätta 

påtrycka Kina att ta an sig desto fler, eftersom man efter denna undersökningen klart kan 

konstatera att EU syftar att utöva normativ makt. Eftersom värderingarna genomsyrar 

policyskapande och sätter stor prägel på den strategiska hållning man har gentemot Kina, 

något som är konsekvent över tid även fast det varierar i omfång.  

 

• Hur formulerar EU sig som en aktör och har det ändrats över tid?  

EU profilerar sig från 1995 som en enad aktör, i dokumentet från 1998 förekommer ordet 

medlemsstat överhuvudtaget inte, Och 1995 nämns det för att visa på medlemsstaternas egna 

investeringar, till skillnad från CSP-dokumenten där medlemsstaterna betonas starkt. Dock är 

positioneringen av EU densamma, det är ingen tvekan över att EU vill profilera sig som en 

enad aktör. Man kan därmed dra slutsatsen att EU:s positionering ändrats över tid. När 

relationen över tid fördjupas kan EU:s interna utveckling även tydligt speglas, hur man 

beskriver sig själva och hur man vill bli sedd. Man går ifrån att beskriva EU:s strategiska 

hållning, till att inflika att samarbetet är mer än en enad aktör. Det finns mer bakom 

kulisserna. Man utgick ifrån en enad aktör, till att ha viss försiktighet i och med att samarbetet 

utvidgades med fler medlemsstater – och intressen. Viktigt att pointera är dock trots 

medlemsstaterna nämns oftare i CSP-dokumenten, så är de aldrig utgångspunkten i EU:s 

motivering av värderingarna. Utan de nämns som komplement och kanske mer för att 

klargöra att EU inte är en stat utan består av suveräna medlemsstater. Vilket återigen kan 

kopplas till ¨multiperspectival-polity” som kan ses påverka policyskapandet inom 

utrikespolitiska-frågor. Eller kanske är det en av EU:s strategier för hur man positionerar sig 

mot en alltmer växande stormakt, som skulle komma att bli en strategisk jämbördig partner i 

många frågor. Som tidigare nämnt har EU ingen uttalad internationell identitet, en förvirring 

som kan konstateras synas över tid. 
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Slutord 

Studien tog utgångspunkt i diskussionen kring EU:s internationella identitet, med syfte att 

addera till diskussionen kring EU som en utrikespolitisk global aktör. Det kan konstateras 

utifrån resultaten att ”Normative Power Europe” varit stor del av EU:s policyskapande 

gentemot Kina och att EU syftar agera som normspridande aktör i yttre åtgärder. Man har satt 

upp strategier som bibehållits över tid, samtidigt som EU:s egna interna utveckling kunnat 

skönjas. Vad EU är och kommer bli för aktör, finns ingen glaskula för – något unionen själva 

kanske inte heller besitter. Och i en alltmer förändrad värld, kan EU:s normspridning komma 

att hotas av aktörer vars strategier inte innehåller normativa påtryckningar. Där Kina som en 

uppåtgående stormakt, kan ses som en sådan aktör. Samtidigt som EU:s roll och positionering 

som normativ makt kan ses som stark, är det en roll som i framtiden kan komma att hotas 

alltmer; där unionen kan behöva ta ett beslut, kring vidare integration och vad för slags global 

aktör EU faktiskt ska ses som.  
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7. Framtida forskning 

Studien fokuserade enbart på en relation över tid. Intressant skulle vara att undersöka fler 

relationer över längre period genom en longitudell studie över hur EU:s normativa makt 

utvecklats. Och om retoriken, strategierna och positioneringen skiljer sig i policyskapandet. 

Och i så fall varför för att få bredare bild av NPE. Det skulle även vara intressant att välja 

material som valdes bort i denna studie, EU och Kinas ”summits”. Det finns totalt 17 summits 

med material bestående av tal och debattinlägg som skulle utgöra intressant material att 

undersöka hur EU:s normativa makt ter sig när den andra parten är närvarande. För att se om 

skillnad finns, finns exempelvis lika starkt fokus på samma normer som i EU:s 

policydokument?  Man skulle också kunna fokusera mer på externa normgivningens 

spridningsstrategier, och undersöka om de ändrats över tid för att kartlägga EU:s 

aktörskapacitet. Det som vore mest intressant skulle vara att göra en renodlad policystudie där 

implementeringsfasen inkluderas i undersökningen. För att se om EU:s retorik och strategier 

faktiskt fått genomslag, och om man kunnat påverka Kina. Exempelvis den pelare om 

mänskliga rättigheter Kina antog 2004 – har det något med EU att göra? Det är givetvis svårt 

att isolera EU som kausal effekt, men vore väldigt intressant. NPE är fortfarande ett ungt 

perspektiv, och till dess EU uttalar sig tillhöra ett perspektiv kan utsikterna att vidare addera 

till diskussionen och kartläggningen ses som goda. 
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