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1. Introduktion 

1.1 Introduktion 

År 2014 tog Kina över platsen som världens största ekonomi (Ohlin, 2014). Europeiska 

Unionen är samtidigt den största marknaden i världen och en av Kinas största handelspartners 

(EU, 2016). EU och Kina har haft diplomatiska relationer i 40 år, och handel är central för 

båda parters välstånd (EU delegationen till Kina, 2015). Något som skiljer dem åt är deras 

inställning till demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Alltefter som EU har 

utvecklat sitt samarbete internt, har en gemensam säkerhets- och utrikespolitik vuxit fram. 

Unionens fördrag förmedlar en bild av ett EU som vill verka för att jämna ut de globala 

obalanserna – det vill säga vissa nationalstaters bristande respekt för de mänskliga fri- och 

rättigheterna. I EUs Lissabonfördrag från år 2009 kan vi läsa att: 

Unionens åtgärder i internationella sammanhang ska utgå från de principer som har legat    

till grund för dess egen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som den strävar efter att föra 

fram i resten av världen: demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande 

friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde,  

jämlikhet och solidaritet – Artikel 21 

Det är en av anledningarna till att många forskare valt att kall EU för en ’normativ makt’. 

Begreppet ’normativ makt’ myntades till stor del av forskaren Ian Manners under början av 

2000-talet. Enligt Manners konstituerar en normativ makt idéer och normer som den verkar 

för att sprida till andra aktörer. EU står enligt Manners på en normativ bas vilket också leder 

unionen till ett normativt agerande (Manners, 2002). 

Kina, å andra sidan förekommer i Amnesty International och the Human Rights Watch 

rapporter som en av de nationalstater som idag flitigt kränker just de rättigheter som EU säger 

att de ska föra fram i resten av världen. Hur stater med olika styrelseskick och olika syn på 

individers rättigheter ska samarbeta eller agera gentemot varandra är en av vår samtids stora 

frågor. Hur förhåller sig EU till en stat som Kina, då ett av EUs uttryckta mål är att verka för 

mänskliga rättigheter och demokrati?  

Forskare inom fältet för diplomatiska relationer undersöker också hur stater och aktörer 

verkar för att främja mänskliga rättigheter i världen. De menar att aktörer som förespråkar 

mänskliga rättigheter ofta använder sig av strategin att göra förbrytarstater till skambockar 

(’shaming’) genom offentligt kritik (Franklin, 2008). Även ’normativ makt’-begreppet kan 

tänkas vara kopplat till offentlig kritik och ’shaming’, i hur aktörer går till väga för att 



4 

 

normalisera den idé eller norm de verkar för att sprida. För hur agerar en normativ makt? Ett 

antagande är att en normativ makt kommer kritisera beteenden och agerande hos andra aktörer 

som inte är förenliga med de normer och idéer den avser att sprida. Vad som avses med kritik 

kommer behandlas senare i undersökningen, men en ’normativ makt’ förutsätter i något 

avseende att kritik utdelas till enligt normen icke-önskvärt beteende.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Om EU uttrycker någon kritik mot Kina och i sådana fall hur unionen uttrycker kritiken har 

det inom fältet för både normativ makt och diplomatiska relationer fokuserats mycket lite på. 

Med bättre empirisk förståelse av hur kritiken förmedlas, ämnar studien bidra till debatten om 

EU som normativ makt, och fältet inom diplomatiska relationer som handlar om offentlig 

kritik. Detta leder oss till undersökningens frågeställning:  

Hur förmedlar EU, i offentliga uttalanden och pressmeddelanden, kritik som riktas mot den 

kinesiska regimen? Har det skett en förändring över tid i styrkan av den kritik som framförs? 

2. Teoretiska perspektiv & tidigare forskning 

2.1 Civil eller militär makt 

Debatten om hur EU kan och bör beskrivas har varit aktuell sedan skapandet av unionen. 

Forskare har använt sig av befintliga internationella relationer teorier för att undersöka EU 

och dess plats i världspolitiken. Tvisten stod länge mellan ett perspektiv på EU som en 

militärmakt eller som en civilmakt. Begreppet militärmakt grundar sig i realismens 

teoribildning, där stater är de viktiga aktörerna som genom militära medel förverkligar sina 

intressen (Nye, 2007).  

Begreppet civilmakt tar språng från liberalismen, där fokus snarare ligger på ekonomi och 

idén om att samarbete mellan stater och framväxten av ett globalt samhälle med stor handel 

och kontakt över statsgränser frodas (Nye, 2007).  

2.2 EUs historiska bakgrund och särart 

År 2001 publicerade Ian Manners en artikel där han presenterar bilden av EU som en 

normativ utrikespolitisk aktör. Manners menar att EU genom sin historiska bakgrund och 

evolution, har en normativ bas som är invävd i hela dess struktur. Tillsammans med den 

specifika historiska kontexten, är det hybrida statsskicket och den konstitutionell 

konfiguration, anledningarna till varför EU enligt Manners skiljer sig från andra former av 
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internationella aktörer och är normativ annorlunda (Manners, pp.252). Dessa parametrar är 

grunden till unionens särart; av störst betydelse för dess utrikespolitiska inflytande är vad 

unionen är, inte vad den gör. Dock menar Manners att detta i sin tur leder unionen till ett 

normativt agerande (”predisposes it to act in a normative way”) (Manners, pp.252). 

Helen Sjursen är en av forskarna som kritiserat Manners och påståendet av EU som en 

’normativ makt’ (Sjursen, 2006). Sjursen skriver att även om det kan finnas normativa 

dimensioner i EUs utrikespolitik, innehåller Manners begreppsuppfattning inslag av att EU är 

en ’kraft som gör gott’, vilket blir problematiskt då inga bedömningskriterier som gör det 

möjligt att acceptera eller förkasta sådana påståenden presenteras i hans eller andras 

undersökningar (Sjursen 235). Hon frågar sig också exakt vad det är i Manners tre parametrar 

som skulle få EU att agera på ett normativt sätt, då ingen mekanism eller enligt henne 

tillräckligt utförlig förklaring presenteras (Sjursen pp. 242). Sjursen tycks också mena att EU 

verkar skilja sig åt från tidigare skådade internationella aktörer, men poängterar att det krävs 

bedömningskriterier både för att kunna identifiera en så kallad ’normativ makt’ och även för 

att kunna urskilja om detta i sig är något bra.  

En annan forskare vid namn Therborn, menar att EU utan tillgång till egna militära medel 

aldrig kommer bli en ’normativ makt’ som påverkar andra delar av världens sätt att tänka och 

agera (Therborn, 1997). Robert Kagan (2003) menar istället att anledningen till att EU är en 

civil eller normativ makt är att den saknar militära medel: unionen har inte valt att vara 

normativ utan använder sig av sin enda makt-tillgång i brist på militära medel. 

I EUs fördrag identifierar Manners fem återkommande ’kärn’-normer som har följt och 

utvecklats från unionens grundande. Idéerna genomsyrar därför hela samarbetet och ska 

genom acquis communautaire, den process där nationell lag assimileras med EU-lag, 

(Kommissionen, 2012), införlivas i varje medlemsstat. Här finns det dock en del frågetecken 

och kritik att återkomma till. ’Vikten av fred’,  ’idén om frihet’, ’demokrati’, ’rättssäkerhet’ 

och ’respekt för de mänskliga fri- och rättigheterna’ är dessa kärn-normer som  står uttryckta i 

Treaty of the European Union (TEU) och är delar av EUs normativa bas (Manners, pp. 242). 

Men precis som Manners själv säger, innebär ett accepterande av EUs normativa bas, inte att 

EU är en normativ makt. Detta leder honom till att fråga hur EU-normer sprids (Manners 

244). Det är även där Sjursen fastnar: hur vet vi vad som är en normativ makt när vi ser den? 

Vad innebär det egentligen att vara en normativ makt och vad innebär det inte? Det är även 

här denna studie tar vid, med tillägget att en normativ makt innebär att man till någon grad 

kommer ge kritik för att sprida sina idéer. 
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2.3 Normer och kulturell imperialism 

Förmågan att definiera vad som anses som ’normalt’ i världspolitiken är ultimat den största 

makten, enligt Manners (Manners, pp. 253). Han undersöker hur EU verkade för en ändring i 

hur man ser på dödstraff internationellt. Från att ha varit en nationell och suverän sakfråga, 

betraktas dödsstraffet allt mer som ett internationellt problem som kränker de fundamentala 

mänskliga rättigheterna (Manners, pp. 246). En normativ makt, enligt Manners är alltså en 

makt som definierar vad som betraktas som normalt i det internationella samfundet. Unionen 

är inte bara byggd på en normativ bas som leder den till ett normativt agerande i 

världspolitiken, unionen är även konstituerande och normskapande (Manners, pp. 253). En 

normativ makt har alltså förmågan att skriva om vad som betraktas som normalt och önskvärt. 

En viktig invändning som väcks i Sjursens artiklar, men även hos andra forskare, är att tonvikt 

på att ’sprida normer och idéer’ inte är något EU-specifikt karaktärsdrag som endast återfinns 

hos EUs utrikespolitik (Sjursen, pp. 240).  Att detta i sig alltid skulle vara sammankopplat 

med en positiv bemärkelse är ännu mer tvivelaktigt. Både USA och Sovjetunionen verkade 

under Kalla kriget hårt för att sprida dess normer och idéer till andra aktörer. Eller det mer 

nutida exemplet med ISIS som bland annat använder sociala medier till spridandet av sina 

idéer och normer.  

Något som ibland orsakar problem inom den samhällsvetenskapliga forskningen är just att 

forskare använder samma begrepp på olika sätt. Inom diskursen för ’normativ makt’ figurerar 

olika definitioner av vad ’normativ makt’ innebär. Man kan se det som en tudelning, eller som 

en begreppsförvirring av att begreppet innehåller termen ’normativ’. Om ’normativ’ i 

’normativ makt’ åsyftar ’normativ’ som i en värdering med en slags moralantydan av något 

”gott”, eller om ’normativ’ snarare åsyftar just förmågan att konstituera och forma vad som 

anses som ett ideal, beror helt enkelt på vilken forskare du frågar. Denna diskussion leder oss 

dock till slutsatsen att ’normativ makt’ som i spridandet av normer och idéer inte i sig kan ge 

Europeiska unionen dess särart, då dessa karaktärsdrag återfinns hos diverse aktörer.  

En annan del av kritiken handlar om hur man ser på ’normativ makt’ och intressen. Vissa 

forskare menar att ’normativ makt ’ egentligen är aktörer som bedriver strategiska intressen, 

andra menar att bristande hänsyn tas till normers kontext (Sjursen, pp. 241). Detta hänger 

även ihop med hur forskarna betraktar eurocentriska drag eller ’kulturell imperialism’ som det 

också kallas. Utan förståelse för att värderingar för vad som är eftersträvansvärt och ’gott’ 

varierar med sociala kontexter, riskerar EU att vara ännu en del av människans tendens att se 
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sitt eget tankesätt som överlägset andra kulturers. Vad som definieras som gott och 

eftersträvansvärt behöver inte vara vad som betraktas som gott i en annan del av världen, 

under andra kulturella eller sociala normer. EUs ’normativa makt’ skulle likväl kunna vara 

kulturell imperialism (Sjursen, pp. 248).  

Manners menar dock att ’normativ makt’ kopplat till EU inte rör sig om någon kulturell 

imperialism, då EU ofta finner sig själv i (norm)konflikt med andra utvecklade länder som 

USA  eller Japan, specifikt gällande avskaffandet av dödsstraff, och att dess vilja att förändra 

internationella normer ofta har kostsamma ekonomiska konsekvenser för unionen (Manners, 

pp. 253). Här kan det också vara viktigt att poängtera att det inte bör slängas med ord som 

’kulturell imperialism’ allt för lättvindigt, då det är en enkel utväg för att underminerar 

debatten. Vissa forskare pratar om en åtskillnad mellan ’normer’ och ’rättigheter’, eller ’högre 

ordningens normer’ (Sjursen, pp. 247). Oavsett om man ser det som en åtskillnad av ’normer’ 

å ena sidan, och ’rättigheter’ å andra sidan, bottnar debatten i betraktarens ontologiska 

ställningstagande om verkligheten är en fråga om objektivism eller konstruktivism.  

Enligt Sjursen är bristen på bedömningskriterier i Manners undersökning dock den viktigaste 

anledning till att inte helt acceptera begreppet om normativ makt. Men inte heller Sjursen 

vänder sig tillräckligt mycket till empirin för sådana bedömningskriterier, utan uppehåller sig 

i teorin och unionens fördrag. Genom att undersöka hur den kritik EU förmedlar till den 

Kinesiska regimen ser ut, tar studien ett första steg genom empirisk innehållsanalys, som i 

förlängningen kan användas till detta ändamål.     

2.4 Kritik i diplomatiska relationer 

Kritik inom diplomatiska relationer ses ofta som en post-modern företeelse. Den tidigare 

’moderna’ synen på stater och de system som omgärdar dem, baserades på suveränitet och att 

stater inte lade sig i andra staters inrikespolitik (King, 1999). Ett sådant system sågs som det 

enda möjliga (och önskvärda) alternativet för att stater med olika kulturer och värderingar 

skulle kunna samexistera. Samtidigt som humanitär utrikespolitik stigmatiserades som både 

farlig och naiv (King, 1999). I efterspelet av andra världskriget möttes dock många av 

insikten att en suverän stat kan vara det absoluta hotet mot dess egna invånare. Även om detta 

var något man varit medveten om tidigare, spreds uppfattningen med en annan magnitud. Det 

visades också med framväxten av transnationella aktörer och NGOs (Non-governmental 

organizations)(Sikkink, 1993). De nya aktörerna som Amnesty International, samlade 

information om övergrepp på invånare i olika länder som sedan byttes och delades fritt med 
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andra aktörer. Internationell offentlig kritik började spridas, och trots att sådana offentliga 

företeelser tidigare kallats ”megaphone diplomacy” som ansågs kontraproduktivt och rentav 

skadligt (Satow, 2009), ökade många NGOs legitimitet (Sikkink, 1993).   

Sikkink skriver att regeringars policys som rör mänskliga rättigheter i de flesta fall uppstår 

som ett svar på NGOs och andra nätverks press på regeringen samt är strakt beroende av den 

information nätverken har. Sikkink menar därför att det ofta är svårt att separera och bedöma 

vad som är självständigt framarbetat hos en regeringsmakt och vad som är svar på 

utomstående press. Sikkink skriver också att nätverk ofta går via regeringar och andra starka 

aktörer för att få som mest påverkan. Vanligtvis består kritiken från NGOs och nätverk av 

rapporter eller andra typer av publikationer i kombination med kampanjer för att väcka 

uppmärksamhet.  

King, skriver att Europeiska Unionen använt sig av tre typer av protester vid brott mot de 

mänskliga rättigheterna: offentliga uttalanden (statements), offentliga démarches och 

konfidentiella démarches. Skillnaden mellan ett uttalande och démarches, var att démarches 

antingen skickades på uppdrag av någon ordförandepost (presidency), eller på kollektivt 

uppdrag av alla medlemsstater. Démarches användes därför när situationen i ett land ansågs 

extra allvarlig, medan offentliga uttalanden används för att fördöma överträdelser av de 

mänskliga rättigheterna i ett specifikt land. Endast ett fåtal démarches gjordes offentliga, 

medan de flesta hölls konfidentiella. King skriver att Europaparlamentet återupprepade gånger 

har begärt mer öppenhet när unionen skickar démarches, då dess uppfattning är att bara 

offentliga fördömanden och samklang av internationell kritik kommer ge tillräckligt med 

press för att påverka förtryckande regimer. De andra dåvarande institutionerna svarade att 

offentliga uttalanden användes för att höja offentlighetens medvetenhet om specifika 

situationer eller när de trodde att publicitet skulle leda till användbar press på en regim, 

medan hemligstämplade démarches användes när publicitet möjligen skulle skada offren för 

överträdelsen eller provocera en fientlig reaktion från den berörda regimen (King, 1999, pp 

318, 6)   

Tyvärr är det mycket svårt om inte omöjligt att bedöma effekten av tyst diplomati, däribland 

hemligstämplade meddelanden och démarches. Men offentliga uttalanden i diplomati går att 

studera.  

Franklin är en av de forskare som har studerat om kritik gällande mänskliga rättigheter 

påverkar de kritiserade regimernas beteende (Franklin, 2008). Studien görs på länder i 
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Latinamerika, och resultaten tycks visa att ihärdig kritik gällande mänskliga rättigheter kan 

leda till minskat förtryck där det finns relativt starka ekonomiska band till andra länder. 

Resultaten tyder också på att effekten av minskat förtryck, inte varar längre än några månader 

innan regimen återgår till sitt ursprungliga mönster. Men frågan är hur generaliserbara 

resultaten är till andra länder än vad som studerades, och hur stora ekonomier påverkas.  

Som reaktion på Massakern på Himmelska fridens torg 1989 kom medlemsstaterna 1990 ut 

med en gemensam resolution och fördömelse av händelserna (King). Fram till 1997 

upprepades en gemensam resolution som kritiserade den Kinesiska regimens förbrytelser, 

vilket symboliserade en stor framgång för samarbetet i EU och dess gemensamma säkerhets 

och utrikespolitik (GSUP). Detta sågs som en framgång för att Unionen lyckats ena sig och 

göra gemensam sak av kritiken, då man som enskild medlemsstat tvekade för att yppa kritik 

mot Kina. Detta på grund av den stora sannolikheten att utsättas för vedergällning av ens 

viktigaste exportmarknad. Men 1997 bestämde sig några medlemsstater, bland annat 

Frankrike, Tyskland och Italien, för att dra sig tillbaka från resolutionerna. Vissa menar att 

detta till stor del berodde på att Frankrikes dåvarande president Jacques Chirac ville minska 

risken att uppröra Kina inför ett viktigt handelsmöte (King). Danmark var en av 

medlemsstaterna som fortsatte stödja resolutionen, och Kina ställde snabbt in ett viktigt besök 

i Danmark och drog tillbaka flera samarbeten. Kinas betydande tyngd som importör av 

Europeiska varor gör de flesta Europeiska länder extremt känsliga för Kinas vrede. Efter 

händelsen i Danmark fortsatte den Danska opinionen dock vara kritisk mot Kinas utveckling i 

avseende på mänskliga rättigheter (Michalski, 2013). Efter ett EU-Kina-möte några år senare, 

år 2002, uttalade den Danske premiärministern att EU och Kinas relation inte skulle hindras 

eller hållas tillbaka av att de två parterna inte helt delade samma syn på mänskliga rättigheter 

(Michalski, 2013). 

Effekterna av att offentligt kritisera regimer är således varierat och någorlunda svårt studerat. 

Denna studie fokuserar dock inte på effekterna av kritiken, utan såg en lucka i det empiriska 

studiet av innehållet i kritiken.   

2.5 Definition av ’kritik’ 

För att avgöra om ett uttalande eller pressmeddelande innehåller kritik behövs en definition av 

’kritik’ för denna undersökning. Franklin utgår i sin studie från att ‘Human rights pressure’ 

består i  “försök att få förtryckande regimer att skämmas genom att samla och sprida 

information om förtryckets natur, och att övertyga förtryckande regimer att ändra sitt beteende 
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genom att peka ut dess hyckleri”. Risse och Sikkink (1999) har en liknande definition som ser 

’shaming’ som en taktik för att övertyga stater genom att definiera dem som något utanför 

gemenskapen av ’civiliserade’ nationer. ’Shaming’ söker övertyga ledare att deras beteende är 

inkonsekvent med en identitet som de skulle önska vara del av (Franklin, 2008).  

Ur dessa två närbesläktade definitioner följer denna underöknings definition av begreppet 

’kritik’ inom fältet för normativ makt och diplomatiska relationer: en framställning som 

önskar påverka aktören till att ändra sitt förtryckande beteende genom att peka ut 

bristfälligheter/incidenter, och frammana att det inte är önskvärt att liknande upprepas eller 

fortsätter.  

3. Undersökningens variabler 

I diplomatiska relationer är ofta vartenda ord väl avvägt (Satow 48), och texter struktureras 

och anpassas efter författarens politiska behov (Berridge, 2002, pp.72). Berridge, en av de 

stora författarna inom studiet av diplomati, skriver att det finns en utbredd cynism om 

internationella lagars och överenskommelsers effektivitet. Trots detta hedras sådana 

överenskommelser oftare än de bryts, även av stater med mindre föredömligt rykte. En av 

anledningarna till detta tros vara att ryktet av att bryta överenskommelser ofta hindrar 

framtida relationer (Berridge, pp. 73). 

3.1 Vilken post har personen som utdelar kritiken 

Berridge skriver att politiska ledares engagemang i diplomatiska relationer tenderar att 

försämra resultatet av den diplomatiska förbindelsen mellan två parter (Berridge, 2002, pp. 

209).  Många förbindelser ingås dock genom just en stats politiska ledare, och Satow menar 

att rädslan för politiska ledares engagemang i diplomatin är onödig och överdriven. I mer 

akuta lägen har det även visat sig att den politiska ledaren för en enhet, direkt kontaktar den 

politiska ledaren för en annan enhet, för att så snabbt och effektivt som möjligt åtgärda 

situationen (Berridge, 2002, pp. 92). Vem som tillåts hantera ett ärende signalerar hur viktigt 

ärendet anses vara. Kina har dessutom länge formats av konfucianismen som varit en stor 

filosofi inom landet, vilket har lett till den starka betydelsen av hierarkier inom den kinesiska 

kulturen (Nationalencyklopedin, konfucianism). Inom idétraditionen finns fem relationer som 

hela samhället återspeglas i och det finns för dessa utförliga instruktioner om vad som är ett 

lämpligt agerande parterna emellan. Vi kan därför anta att det i den Kinesiska kulturen är 

viktigt vem som tilltalar vem och på vilket sätt. Detta borde gälla även i diplomatiska 
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relationer med Kina. Hierarkier har alltså stor betydelse både inom diplomatin och för dess 

relationer, men också inom den kinesiska kulturen.  

Det är därmed intressant att undersöka vem som gör uttalandet av kritiken, alltså vilken post 

inom institutionerna som personen har. Under rubriken ”Metod och material” presenteras en 

närmare beskrivning av varför de valda institutionerna anses vara av betydelse för denna 

undersökning. De institutioner vars offentliga uttalanden granskades är Kommissionens och 

dess underinstitution EEAS, Europeiska rådet, Ministerrådet och Europaparlamentet. Var och 

en av dessa institutioner har en Ordförande (Europaparlamentets ordförande kallas 

Talmannen), vice ordförande och talespersoner.  För att indelningen inte ska bli alltför 

detaljerad, skiljer undersökningen mellan posterna ’Ordförande’, ’Vice ordförande’ och 

’Talesperson’. Ett uttalande kan göras å personen och dess befattning, eller å hela unionens 

vägnar (undertecknas då alla medlemsstater, ’On behalf of the EU’).  

En uttalandes tyngd kommer i undersökningen värderas efter uttalande persons befattning i 

ordningen ’Å unionens vägnar’, ’Ordförande’, ’Vice ordförande’ och ’Talesperson’.  

3.2 Förmildrande diplomatiska uttryck 

I talspråk avses ett diplomatiskt uttryck ofta vara en formulering som är väl avvägd i sin 

formulering. Berridge, pratar om betydelsen av ’saving face’, vilket översätts till något 

liknande att man som aktör i ärenden som offentliggörs, t.ex. förhandlingar mellan stater, är 

mycket mån om sitt anseende och vill skydda sig mot sviktande stöd hemifrån. Detta är av 

extra stor betydles inom ’shame cultures’, vilket kan leda till bland annat omskrivningar i 

diplomatiska förbindelser men också att känsliga ämnen talas ytterst lite om i text, placeras i 

en bilaga eller inte nämns alls (Berridge, 2002, pp. 78-81). När man utdelar kritik rör det sig 

inte på samma sätt om förhandlingar mellan två parter då kritiken i detta fall är enriktad, men 

förmodligen beaktar man vetskapen om att den andra parten inte vill tappa anseendet i 

formuleringen av kritiken. Detta kan användas på olika sätt.  

Det finns även belägg i tidigare forskning för att diplomati i mångt och mycket handlar om 

relationer som både ger och tar där vikt läggs på att gemensamt förtroende och respekt visas 

(Satow, pp. 53). Då aktörer inte uppfattar en sådan respekt har det i vissa fall lett till att en 

förbindelse avslutas eller att ett meddelande direkt returneras (Satow, pp.57). I EUs fall är 

relationen till Kina viktig för bland annat unionens ekonomiska välstånd, och det är därför 

viktigt att inte förolämpa regimen allt för mycket men att samtidigt förmedla sin kritik. 

Undersökningens andra variabel avser därför fånga upp indikatorer på diplomatiska uttryck i 
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uttalandena som har för avsikt att förmildra kritiken eller göra den mer konstruktiv och 

mindre ensidig.  

Uttryck som är av positiv karaktär gentemot Kina som vävs in i kritiken betraktas i denna 

studie som en indikator på ”förmildrande diplomatiskt uttryck”. Det kan till exempel röra sig 

om att EU säger att de respekterar Kina och dess rättsväsende, att EU välkomnar utvecklingen 

i en fråga och åtgärder som tagits inom Kina, eller att man stödjer (delar av) Kinas 

uppfattning i en fråga.   

Det är i denna undersökning inte möjligt att skilja mellan olika nivåer av förmildrande 

diplomatiska uttryck i materialet. Ett uttalande anses därför antingen innehålla eller inte 

innehålla förmildrande diplomatiska uttryck. 

3.3. Mer om formulering  

I ett kapitel i Satow’s Diplomatic Practice beskrivs diplomatiska texters formaliteter. Där 

nämns bland annat att det finns vissa lokala skillnader mellan diplomatiska texters formalia, 

men att det i slutändan är upp till avsändaren att avgöra om utkastet är skrivet på ett sätt hen 

uppfattar mest lämpligt under de givna omständigheterna. Vissa konventioner om hur man 

uttrycker sig finns, men det exakta ordvalet är alltid en fråga om finkänslighet (Satow, 2009, 

pp. 48). Vill författaren vara extra artig bifogas till meddelandet - som antas vara skrivet på 

avsändarens språk - en översättning av meddelandet till mottagarens språk (Satow, 2009, pp. 

47). Detta knyter an till tre olika undersökningsvariabler nämligen ’kritikordval’, ’styrkeord’ 

och ’direkt/indirekt kritik’.  

3.3.1 ’Kritikordval’  

Själva kritiken kan uttryckas på olika sätt. Huruvida EU väljer att uttrycka en oro, ett 

fördömande, en fråga eller ett ifrågasättande är en avvägning som  återspeglar vilken 

allvarsgrad EU uppfattar incidenten med, och en aspekt i hur kritiken framförs. I materialet 

framkommer flertalet uttryck (concern, condemn, deplores, regrets, recall, call, question, 

saddened, violates, doubts). För att inte indelningen ska bli godtycklig urskiljs endast två 

nivåer i undersökningen: fördömanden (condemn, deplores) och andra uttryck (concern, 

regrets, recall, question, saddened, violates, doubts), där fördömanden värderas som 

allvarligare kritik än de andra formuleringarna. I analysschemat kallas fördömanden 

(condemn, deplores) för kategori 2 och de andra typerna av formuleringar för kategori 1. Det 

faktiska ordvalet skrivs inom parentes.  
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3.3.2 Styrkeord 

Ett uttalande som innehåller styrkeord i formuleringen av kritiken anses antagligen 

allvarligare än ett uttalande utan styrkeord i formuleringen. Exempel på styrkeord som 

används i detta sammanhang är ’allvarlig’ (serious), eller ’stark’ (strong). En ’stark oro’ anses 

allvarligare än när det i uttalandet endast uttrycks en ’oro’. Dock går det i undersökningen inte 

att skilja mellan olika typer av styrkeord, utan endast om de används i formuleringen av 

kritiken eller ej.  

3.4 Direkt eller indirekt kritik 

Kritik kan vara av direkt eller indirekt art. Direkt kritik kan ses som de fall då det tydligt och 

klart framgår vad det är som kritiseras. Direkt kritik är utan omskrivning eller omväg. Indirekt 

kritik kan kräva ett extra tankeled eller förbinds via något mellanled till vad kritiken avser 

(National Encyklopedin, direkt/indirekt). Det är dock inte alltid en enkel uppgift att avgöra 

vad som är ’indirekt kritik’ och vad den rör sig om. 

Direkt kritik av en företeelse är förmodligen skarpare än indirekt formulerad kritik. I ett 

uttalande kan naturligtvis både indirekt och direkt kritik förekomma, men då tas hänsyn 

endast till den tyngre formen (direkt kritik).  

3.5 Vidta åtgärder eller påföljder 

Utöver att verka för spridandet av normer och idéer, ger teorier om normativ makt inte 

mycket information om hur en sådan makt beräknas agera. Om vi istället återigen vänder oss 

till EUs Lissabonfördrag, fortsätter Artikel 21 med en andra punkt: 

”Unionen ska utforma och föra en gemensam politik och vidta åtgärder samt verka för att 

säkerställa en hög grad av samarbete inom alla områden för internationella förbindelser för 

att /…/  

konsolidera och stödja demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och folkrätten” 

(min fetmarkering) 

Detta stycke antyder ganska tydligt att EU ska ”vidta åtgärder” för att skydda och stödja de 

värden unionen anser vara betydande. En intressant undersökningsvariabel blir därför om det i 

uttalandena förekommer några uttalade åtgärder från EUs sida. Exempel på indikatorer för att 

”vidta åtgärd” skulle kunna vara att EU till exempel meddelar att de tänker avbryta 

handelsrelationer om en förbrytelse var mycket grov, upprätta sanktioner mot Kina eller på 

annat sätt agera.  
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Det förekommer att EU ”uppmanar” Kina till ett visst agerande, till exempel att släppa 

personer som tillfångatagits eller att släppa viss information offentligt. Även om det inte rör 

sig om en aktiv handling från EUs håll, kan det för undersökningen vara intressant att fånga 

upp innehåll som förmedlar en uppmaning eller ett förslag från EU till Kina att vidta åtgärder. 

Därför breddades kategorin till att innefatta ”uppmaningar/förslag” från EU. En mild form av 

”vidta åtgärd” från EUs sida, är att EU säger att de ska fortsätta följa händelsen eller vaka 

över utvecklingen av situationen. Detta räknas in i kategorin om ”vidta åtgärd”, även om den 

egentligen inte återföljs av en aktiv handling som man oftast kanske knyter an till begreppet 

”vidta åtgärd”.  

3.6 Typ av fall kritiken riktas mot 

Den sista undersökningsvariabeln är vad det är för typ av fall unionen väljer att kritisera. 

Denna variabel är intressant att ta upp i koppling till frågeställningen då den möjligtvis kan ge 

svar på hur kritiken ser ut i form av vilka fall unionen väljer att förmedla offentlig kritik till. 

Vad är det för händelser det rör sig om? Efter att ha granskat uttalandena urskiljs fyra olika 

typer av fall som benämns ’Aktivister’, ’Områden’, ’Avrättningar’ eller ’Dialog’. I 

’Aktivister’ ingår de fall som handlar om att en eller flera individer gripits eller fängslats då 

de på ett fredligt sätt propagerar för transparens, rättssäkerhet eller andra mänskliga rättigheter 

i Kina. Kategorin ’Områden’ är den typ av fall där uttalandena kommenterar händelser som är 

knutna till vissa områden som är ’extra känsligt’ eller turbulent i Kina. Dessa områden är 

bland annat Tibet, Hong Kong och Xinjiang. Uttalanden som rör avrättningar kallas helt 

enkelt ’Avrättningar’ och den sista kategorin ’Dialog’ är de uttalanden som gjorts antingen på 

ett EU-Kina möte (summit) som är mer i samtalsform, eller samtal mellan parter inom 

unionen som publicerats. ’Dialog’ refererar till formen av förbindelse med Kina snarare än 

beskrivning av en händelse. Men då inte all kritik tas upp i samband med en specifik händelse 

utan ibland även formuleras i mer generella termer kan denna kategori också vara av intresse. 

I materialinsamlingen framkom flera uttalanden som var i ’Dialog’-form, men bara de som 

tillräckligt ingående behandlade mänskliga rättigheter tas med i materialet.   

4. Analysschema  

Analysschemat innehåller nio frågor som ställs till materialet. Varje kategori har ett bestämt 

antal svarsalternativ. Kategorierna är:  

1. Vem utdelar kritiken: Vilken befattning har personen? – där möjliga svarsalternativ är: 

ordförande, viceordförande, eller talesperson. 
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2. Är uttalandet ”å unionens vägnar”? - där möjliga svarsalternativ är: ja eller nej. 

3. Används förmildrande/diplomatiska uttryck? - där möjliga svarsalternativ är: ja eller 

nej. 

4. Vad används för ’Kritikordval’? - där möjliga svarsalternativ är:  1 ( concern, regrets, 

recall etc.) eller 2 (condemn, deplores).  

5. Används styrkeord? - där möjliga svarsalternativ är: ja eller nej. 

6. Direkt/indirekt formulering? - där möjliga svarsalternativ är: direkt eller indirekt.  

7. Säger EU att de ska vidta några åtgärder/påföljder? - där möjliga svarsalternativ är: 

Följer utvecklingen eller nej.  

8. Innehåller uttalandet uppmaningar till Kina? - där möjliga svarsalternativ är: ja eller 

nej. 

9. Vad avser kritiken för typ av fall? - där möjliga svarsalternativ är: Aktivister, Dialog, 

Områden eller Avrättningar. 

Analysverktyget tar språng från tidigare genomgången teori om normativ makt och 

diplomatiska relationer. Analysschemat placeras i en bilaga i slutet av undersökningen.  

5. Metod och material 

Studiens undersökningsdesign är i form av en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, pp. 281, 

2011). Denna typ av design är väl lämpad för undersökningens ändamål att beskriva hur 

kritiken förmedlas. Med utgångspunkt i frågeställningen behövs en urvalsram och en 

urvalsmetod för insamling av material. En begränsad tidshorisont behöver också bestämmas. 

Då unionen från början egentligen inte hade någon utrikespolitik utan enbart var ett intern 

frihandelsavtal börjar undersökningens tidshorisont 2009 vid Lissabonfördragets ratificering. 

Då förändrades nämligen strukturerna för EUs utrikespolitik, i och med att en post som ’hög 

representant’ för utrikesfrågor och säkerhetspolitik inrättades samt en ny utrikestjänst vid 

namn EEAS som den höga representanten är chef för (EU-upplysningen, 2015). Materialet 

som används för att besvara frågeställningen är officiella pressmeddelanden och uttalanden 

från EUs institutioner mellan 2009 och 2015. Uttalandena är transkriberade och offentligt 

publicerade. Uttalanden och pressmeddelanden används synonymt i undersökningen. 

Först gjordes ett urval av vilka institutioner som är av vikt för EUs utrikespolitik och därmed 

är relevanta i denna undersökning. Den befintliga urvalsramen - uttalanden som gjorts från de 

utvalda institutionerna -  identifierades. Bland dessa valdes sedan 40 uttalanden ut med hjälp 
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av en urvalsmetod som innefattade tre indikatorer, som sedan genomgick en närmare 

undersökning och kodades in i analysschemat.  

5.1 Institutionerna 

EU har många olika institutioner, kommittéer och utskott. De fem huvudinstitutionerna som 

bedriver den största verksamheten inom EU är Kommissionen, Europaparlamentet, 

Europeiska rådet, Ministerrådet och EU-domstolen (Hix & Hoyland, 2011). I studien ansågs 

inte EU-domstolen relevant för att besvara just denna frågeställning, då dess största uppgift är 

jurisdiktion inom unionen och mellan olika interna parter. Europaparlamentet är en del av den 

lagstiftande triangeln och har till uppgift att granska kommissionens arbete. Den har inte på 

samma sätt som de övriga institutionerna en aktiv plats i unionens utrikespolitiska agerande 

(Hix & Hoyland, 2011). Parlamentet har en viktig roll för opinionsbildandet inom unionen 

men gör inte på samma sätt som övriga huvudinstitutioner offentliga uttalanden eller 

pressmeddelanden, även om diskussioner i Parlamentet ofta är offentliga. Parlamentets talman 

brukar dock betraktas som en av de fyra viktigaste personerna inom EU och därför 

överblickades parlamentets hemsida, specifikt i jakt på offentliga uttalanden från Talmannen 

eller personer i dennes närhet, vilket inte hittades. Störst vikt lades därför vid kommissionens 

uttalanden, en underinstitution som kallas EEAS (european external action service) och de två 

rådens hemsidor, uttalanden samt pressmeddelanden.  

5.2 EU-Kina dialoger 

Två gånger varje år hålls något som kallas “EU-China Human rights dialogue” mellan EU och 

Kina. Dialogerna sägs vara det sätt som EU föredrar att diskutera mänskliga rättigheter med 

Kina och har pågått sedan 1995 (med vissa undantag då Kina har motsatt sig fortsatt 

diskussion) (EU delegationen till Kina, 2014). De dokument som offentliggörs av dialogerna 

är dock mycket knapphändiga och innehåller ingen specifik information om vad som 

egentligen diskuterats. Hade dialogernas innehåll på bättre sätt varit offentliga hade de 

fungerat som utmärkt material i denna undersökning. Det var dessvärre mycket svårt att få 

tillgång till de ytliga dokumenten om dialogerna bakåt i tiden. Trots mejlkontakt med flera 

undertecknade gick endast fyra stycken dialoger att få åtkomst till, som redan fanns på 

webben. Då det ska ha ägt rum drygt 40 stycken dialoger, fick jakten på annat material 

fortsätta. 
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5.3 En första gallring av material 

En första överblick av tillgängligt material som innehåller någon form av kritiskt uttalande 

angående de mänskliga rättigheterna i Kina skulle skapas. De officiella hemsidorna för de 

utvalda institutionerna besöktes (Kommissionen, EEAS, Ministerrådet, Europeiskarådet, 

Europaparlamentet) samt en portal som kallas Newsroom där nyheter från unionens alla 

institutioner samlas. Sedan gjordes sökningar för uttalanden och pressmeddelanden från dessa 

institutioner inom den valda tidsperioden. De sökord som användes var ”China and Human 

rights”, ”Chin” och ”Hong Kong”. Sökningarna gav olika stora träffar på hemsidorna. I vissa 

fall var antalet träffar över 9000st, men då det visade sig att majoriteten av dessa var träffar 

som i huvudsak handlade om annat än Kina, och än mindre om mänskliga rättigheter i Kina, 

prioriterades dessa träffar bort om det inte fanns möjlighet att förfina sökningen. Flera av 

institutionernas hemsidor hade olika sökfunktioner och flera av dem prövades. 

För att ett uttalande ska vara relevant för denna undersökning måste det till att börja med  vara 

ett uttalande som riktas till Kina och som innehåller kritik mot mänskliga rättigheter inom 

Kina eller dess närområde och hur staten bryter mot dem. De gånger antalet träffar var strax 

1000st stycken, granskades rubrikerna och den kortfattade beskrivning som följer efter 

sökträffarna. Ofta handlade det då om relationer till andra länder än Kina, men att Kina stod 

nämnt någonstans i texten. Vissa träffar var även från handelsmöten eller andra typer av 

sammankomster, där termen ”human rights” figurerat flyktigt i dokumenten men inte sattes i 

någon direkt innebörd eller relation till Kina. 

På vissa sidor (t.ex. EEAS) fanns det bättre möjligheter att förfina sökningen. Då sökningen 

inom den specifika tidsperioden gav ca 200 träffar, synades alla dessa efter relevant innehåll. 

Tillslut gav sökträffarna på de olika institutionernas sidor samma uttalanden eller 

pressmeddelanden som redan hittats eller av den art som inte var relevant för undersökningen. 

Då gjordes bedömningen att sökningen var mättad. Sammanlagt påträffades slutligen 40 

stycken offentliga uttalanden från samtliga ovannämnda institutioner, som på ett konkret sätt 

riktade sig till den Kinesiska regimen och vars innehåll rörde kritik mot de mänskliga 

rättigheterna inom Kina mellan 2009 och 2015. 

5.4 Urval till de 40 

Därefter gjordes en närmre granskning av pressmeddelandena. För att vara relevanta för 

undersökningen ska de kunna användas för att besvara undersökningens frågeställning. De 

indikatorer som användes för att göra denna bedömning var:  
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- Uttalandet ska konkret handla om Kina, vara något som hänt i Kina eller dess 

närområde, där Kina som stat är inblandade som aktör.  

- Uttalandet ska också handla om mänskliga rättigheter eller rättssäkerhet i Kina.  

- Uttalandet innehåller någon direkt eller indirekt kritik till Kina om en eller flera 

incidenter som bryter mot de mänskliga fri- och rättigheterna. 

Med Kina avses genomgående i denna undersökning statsmakten i Kina.  

6. Undersökning  

6.1 Vem utdelar kritiken: Vilken post har personen?  

I de uttalanden undersökningen baseras på identifieras en rad olika personer som gör 

uttalanden. En första kategori är personer som innehar en ordförandepost för någon av 

institutionerna. Dessa är ordförande för Europeiska rådet, ordförande för ministerrådet som 

roterar var 6e månad (Consilium, 2016), ordförande för Kommissionen och Parlamentets 

talman.  

Nästa kategori av personer som identifieras i pressmeddelandena är vice ordförande. Vice 

ordförande för kommissionen har även titeln ’den höga representanten’ och betraktas som 

unionens utrikesminister då denne även är ordförande för EEAS (EU-upplysningen, 2016). De 

uttalanden i undersökningen som benämns ’Vice ordförande’ är enbart från kommissionen då 

inget uttalande från de andra institutionerna motsvarande Vice ordförande hittades. 

Den sista kategorin är talespersoner. Denna kategori inkluderar både talespersoner för den 

europeiska utrikestjänsten EEAS, talespersoner för den höga representanten, och talespersoner 

från övriga institutioner som har gjort uttalanden. Inom unionen och dess institutioner finns 

ingen allmän hierarkisk ordning. Dock står ordförandena över viceordförande som står över 

talespersonerna.   

Två typer av uttalanden kan göras beroende på hur mycket stöd som har hunnit konfirmeras 

bland medlemsstaterna. Uttalandet kan ske i form av innehavande position alltså som t.ex. 

ordförande för Europeiska rådet. Det kan också ske å hela unionens vägnar och undertecknas 

då hela Unionen (by the Presidency on behalf of the European Union) men även av 

kandidaturländer som ännu inte är fullständiga medlemsstater. Denna typ av uttalande är 

antagligen den typ King (1999) refererar till som tidigare kallades démarches. Ett uttalande 

eller pressmeddelande kan alltså göras: 

1) Å unionens vägnar  
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2) Ordförande  

3) Vice ordförande 

4) Talesperson 

Varför har det någon betydelse vem det är som gör uttalandet? Jo, det signalerar av vilken vikt 

EU anser förbrytelsen vara. Ju högre kategori av post som uttalar sig, desto allvarligare ser 

EU på händelsen och desto högre grad av kritik har de för anledning att förmedla till den 

Kinesiska regimen. Enligt både Satows och Berridges skrifter signalerar vem man anser vara 

den rätte avsändaren i ett specifikt fall  både utåt och till mottagaren (i den här 

undersökningen Kina) hur allvarligt EU ser på situationen.  

I figur 1 nedan redovisas hur fördelningen i materialet ser ut, uppdelat på de olika posterna 

och år.  

Figur 1. - Antal uttalanden per post och år 

 

 

Som visas i diagrammen gjordes flest ”å hela unionen”-uttalanden år 2009. Då gjordes tre 

sådana uttalanden. Efter år 2009 har det i princip varje år gjorts ett offentligt uttalande å 
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unionens vägnar. Av de uttalanden som gjordes å hela unionens vägnar år 2009 rörde två utav 

fallen avrättningar och ett utav fallen turbulenta områden. Följande år rörde alla ”å hela 

unionen”-uttalandena fall angående aktivister, bortsett från år 2012 som istället handlade om 

turbulenta områden. Typ av fall tas mer ingående upp under rubrik 6.7 lite senare i 

undersökningen.  

År 2009 gjordes alla offentliga uttalanden ”å hela unionens vägnar”. Alla offentliga 

uttalanden gjordes dessutom utav en av ordförandeposterna. Diagrammen ovan visar 

fördelningen av uttalande per post och år. De tycks ge en bild av att ordförandeposter stod för 

de offentliga uttalandena år 2009, medan flertalet av uttalandena sedan gjordes av en 

viceordförande, tills 2014 och framåt då det blev vanligast att en talesperson skötte de 

offentliga uttalandena. 

I figur 2 nedan visas summeringen av uttalanden som gjorts per år och är inte uppdelat på 

post. Mellan år 2009-2013 rör sig frekvensen ganska jämt, för att sedan pika år 2014 och 

fortsätta ligga kvar på högre nivåer än tidigare år. Antal uttalanden som görs kan tänkas bero 

på flera faktorer. Självklart ligger fluktuationer i Kinas beteende till grund för den kritik som 

utdelas. Vad som händer inom Kina, vem som sitter vid regeringsmakten där och interna 

problem eller strömningar påverkar så klart om det finns anledning för EU att agera på sina 

mål eller inte. Mer om detta i diskussionen.  

Figur 2. – Summering av uttalanden per år 
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I ovanstående diagram kan vi urskilja en tydlig ökning i antalet uttalanden som görs per år 

från år 2014 och framåt. Hur länge ökningen håller i sig vore intressant att undersöka men 

ligger utanför denna studies tidshorisont.  

6.2 Används förmildrande diplomatiska uttryck? 

Både Berridge och Satow pratar om olika anledningar till varför budskap inte alltid levereras 

på ett rakt sätt. Anledningarna kan vara både att skydda parterna från sviktande stöd hemifrån 

men också för att diplomatiska relationer kräver respekt och inte alltid tål en rak uppläxning. 

Diplomatiska uttryck kan tolkas som ett sätt att förmildra kritiken, blanda upp den med 

positiva aspekter eller helt enkelt ett sätt att föra fram sitt budskap men bibehålla en god 

relation. Nedan följer några exempel ur materialet på vad som i studien tolkas som 

’förmildrande diplomatiska uttryck’. 

I ett uttalande från 2014 inleder talespersonen med att säga: 

”The Delegation of the EU to China expresses regret at the sentence of 4 years 

imprisonment handed down to human rights defender Xu Zhiyong. The sentence has 

heightened the Delegation’s deep concern about the situation being faced by a number of 

Chinese Human Rights Defenders who have been prosecuted in relation to peaceful action 

against corruption and public advocacy of rule of law, transparency and social justice” 

Stycket förmedlar en oro över att de mänskliga fri- och rättigheterna inte respekteras av den 

Kinesiska regimen. Sedan fortsätter uttalandet med: 

“The EU welcomed that the fight against corruption and strengthening of rule of law have 

been declared top political priorities by the Chinese government and encourages the 

Chinese government to implement the necessary measures to meet these priories.” (Nr. 28 i 

materiallistan). 

Man fortsätter alltså uttalandet med att belysa något som ur EUs perspektiv betraktas som en 

positiv utveckling i Kina. På det här sättet innehåller många av uttalandena en kombination av 

kritik och någon sorts positiv aspekt. Man lyfter alltså fram positiva aspekter i kombination 

med den kritik som förmedlas. Nedan följer ett längre exempel där EU uttalar sig om den då 

rådande situationen i Tibet. I sammanhanget har ca 37 tibetaner tänt eld på sig själva i protest 

mot den Kinesiska regimens ingrepp. Här vävs kritik och ‘förmildrande diplomatiska uttryck’ 

samman flertalet gånger:  
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”The European Union is concerned by the deterioration of the situation in Tibet, illustrated 

by the wave of self immolations and by clashes between the police and the local population 

since the beginning of the year. In recent days, the EU has been particularly concerned by 

the news of mass arrests and detentions taking pace in the Tibetan Autonomous Region 

following self-immolations /…/  

Over the last three years, an increasing number of Tibetan intellectuals and cultural figures 

have faced criminal charges or been imprisoned. The EU is worried by restrictions on 

expression of Tibetan identity and freedom of expression in Tibet. The EU has taken note 

that the five-year plan adopted by the Chinese authorities in January and March 2011 

include an expansion of hydropower, railways, mining and tourism across the Tibetan 

plateau. The EU welcomes China’s wish to raise the living standards of the Tibetan 

population. However, there are reports of growing discontent among Tibetans regarding 

local development policies and of protests against mining and hydro-electric projects. 

The EU supports the wish of the Chinese authorities to better protect the environment in 

China. Nevertheless, it is most concerned about the impact of the resettlement policy of 

Tibetan nomads. Tibetan culture and traditional lifestyle are based on a nomadic way of 

life. While taking note of the Chinese authorities commitment that the resettlement of 

nomads is intended to preserve the Tibetan grasslands, the EU questions whether the 

objective of environmental protection can only be reached by eliminating the traditional 

way of life of Tibetans who have lived in harmony with nature for centuries. The EU is 

concerned that compulsory resettlement of all nomads has the potential to destroy the 

distinctive Tibetan culture and identity.” (Nr. 14, materiallistan) 

Anledningen till denna typ av formuleringar kan röra sig om att EU inte vill att Kina helt ska 

tappa anseendet på grund av den kritik som förmedlas. Det kan också vara så att EU ”ger och 

tar” (Satow, 2009) eller att man försöker visa respekt och samförstånd med de förmildrande 

diplomatiska uttrycken. Det kan också vara en kombination av alla tre. Oavsett tycks dock rätt 

tydligt att EU ofta förmedlar sin kritik i kombination med någon slags beröm eller positivt 

inslag. Slutligen följer ett uttalande från Kommissionens nuvarande ordförande Jean-Claude 

Juncker: 

 ”Climate change is one of many areas where we will cooperate as friends, not only 

partners, as friends. And friends also have to be frank with one another. As you know, the 

European Union places a very high value on human rights. But I don’t want to lecture 
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China on human rights. We have to discuss when it comes to these issues. I think in the 

course of these evening talks we can come back to this issue.” (Nr. 40, materiallistan). 

Just det här uttalandet förmedlar knappt någon kritik alls utan säger egentligen bara att Kina 

och EU inte har helt samma syn. Det finns en antydan till att Juncker vill ta upp mänskliga 

rättigheter men samtidigt en ovilja från hans sida att diskutera saken offentligt.  

Figur. 3 – Användning av förmildrande diplomatiska uttryck över tid 

 

Hela stapeln visar alla offentliga uttalanden som gjordes det året. Den blåa undre delen är 

uttalanden utan förmildrande diplomatiska uttryck och den orangea övre delen representerar 

uttalanden som innehöll sådana uttryck.  

Figur 3. visar att det under de två första åren inte användes några förmildrande diplomatiska 

uttryck i den offentliga kritiken. Resterande år innehåller hälften eller färre diplomatiska 

uttryck. Inget av de uttalandena som innehöll förmildrande diplomatiska uttryck rörde fall om 

avrättningar. De tre andra typerna av fall förekommer i ungefär lika stor utsträckning med 

förmildrande uttryck (’aktivister’ innehåller några fler). Vare post tycks använda sig av 

förmildrande uttryck i formuleringen av kritiken. Den som innehar ordförandeposten 

använder förmildrande diplomatiska uttryck i en högre utsträckning än vice ordförande och 

talespersoner, som använder sådant i ungefär samma mängd. 57% av de uttalandena som 

gjordes av ordföranden innehöll diplomatiska uttryck medan 22% respektive 33% av vice och 

talespersonernas uttalanden innehöll sådana uttryck. Alla uttalanden gjorda av ordförandepost 

efter år 2009 innehåller förmildrande uttryck.  
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6.3 Vad används för ’kritikordval’? 

Hur EU formulerar sig i uttalandena och pressmeddelandena mot Kina varierar. Till att börja 

med finns det en variation i hur man uttrycker sig om det som har hänt. ”The EU expresses its 

strong concern”, ”raise serious question”, ”the EU deplores” och ”the EU condemns” (mina 

fetmarkeringar) är olika varianter. EU uttrycker alltså ibland en ’oro’, ’fråga’, ’beklagan’ eller 

ett ’fördömande’ av omständigheterna. (Även, “regrets”, “recall”, “call”, “saddened”, 

“violates”, “doubts” – är termer som används). 

Exakt när ett visst ordval lämpar sig är svårt att avgöra, men till stor del beror det antagligen 

på händelsens allvarsgrad. Ett händelseförlopp som EU fördömer kan tänkas vara den enligt 

EU allvarligaste sorten och kallas i undersökningen för ’kategori 2’(condemn eller deplore). 

Därefter blir det svårt att bedöma en gradskillnad och därför faller som tidigare nämnt de 

andra termerna in i en och samma kategori som kallas ’kategori 1’. Som visas i figuren är 

kritikordval av kategori 1 betydligt vanligast i uttalandena. Unionen väljer alltså i majoriteten 

av alla händelser att uttrycka en oro, fråga eller tveksamhet snarare än att fördöma händelsen.  

Figur 4. – ’Kritikordval uppdelat på kategori 1 och 2. 

 

Även här beror ju utfallet självklart på vad Kina faktiskt gör, men också på hur EU väljer att 

bemöta händelserna. Man hade kunnat tänka sig att alla fördömanden skulle göras å hela 

unionens vägnar, men så är inte fallet. Över tid verkar det som att unionen har valt att i 

möjligaste mån inte göra offentliga fördömanden mot Kina. Det skulle kunna vara så att nya 

staber är ivriga (som år 2009 och 2014) och därför går ut hårdare med kritiken än vad de gör 

senare under en mandatperiod. Men som sagt kan det finnas bakomliggande orsaker som är 
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svåra att fånga upp. Kanske var just 2009 och 2014 extra händelserika år av en tyngre 

allvarsgrad än de andra åren.  

Av de tre uttalanden som gjordes år 2009 av en Ordförandepost var två stycken fördömanden. 

Efter det gjordes ett fördömande år 2010 av Vice Ordförande för kommissionen och 

resterande två fördömanden under 2014 gjordes av talespersonen för vice presidenten.    

Fördömanden (kategori 2) används alltså med försiktighet. Eller så är det så pass få fall som 

uppnår allvarsgraden av ett fördömande.  

6.4 Används styrkeord? 

Det finns även en skillnad i om unionen väljer att sätta ett ’styrkeord’ i sammanhanget eller ej. 

De flesta skulle vara överens om att ”strong concern” är starkare än bara ”concern” och att 

”serious question” är allvarligare än bara ”question”. Mellan de olika styrkeorden går det i 

denna studie inte att dra någon vidare bedömning. Men när unionen använder styrekord då 

den förmedlar kritiken, anses det som innehållsligt allvarligare än om unionen inte använder 

några styrekord.  

Figur 5. - Användning av styrkeord över tid 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren ovan visas att användningen av styrkeord i uttalandena används i över hälften av alla 

uttalanden per år bortsett från år 2009. 
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6.5 Direkt eller indirekt kritik?  

Absolut vanligast är att unionen förmedlar en direkt kritik i dess uttalanden, vilket går att se i 

analysschemat. Endast ett fåtal gånger är kritiken av en mer indirekt art, men detta kan också 

bero på att det som utomstående är betydligt svårare att uppfatta indirekt kritik i 

pressmeddelanden. Indirekt kritik, är ju enligt tidigare definition när kritiken inte står i direkt 

förbindelse med händelsen, utan går via ett ’mellanled’ eller extra ’tankeled’. Ett exempel är i 

nedanstående uttalande från 2010 som görs av den dåvarande höga representanten Catherine 

Ashton. En kinesisk medborgare och regimkritiker vid namnet Liu Xiaobo tilldelas Nobels 

fredspris. Xiaobo är under omständigheterna fängslad av den kinesiska regimen för anstiftan 

till samhällsomstörtande verksamhet och tillåts därför inte motta priset.  

 “The choice of Nobel Committee reflects Liu Xiaobo’s leading role in calling for 

democratic and rights-based political reform in China, and I hope he will be able to receive 

his prize in person. I am convinced that this award will inspire human rights defenders 

worldwide. I take this opportunity to recall the firm commitment of the European Union 

and myself in supporting their efforts.” (Nr. 7, materiallistan) 

Händelsen som kommenteras är att Xiaobo har tilldelats priset. Den indirekta kritiken 

kommer av sammanhanget, Xiaobo är fängslad och Ashton säger att hon hoppas att han ska 

kunna motta priset i person. Hon säger även att hon tror att det kommer uppmuntra andra 

personer att kämpa för sina rättigheter och att det är något som både hon och EU stödjer, en 

indirekt pik till Kina som motverkar dessa rättigheter. Xiaobo är idag fortfarande fängslad och 

har inte i person kunnat motta priset (The Guardian, 2016). 

I de fall kritiken är indirekt kanske inte heller det huvudsakliga syftet är att utdela kritik, utan 

att till exempel gratulera Liu Xiaobo till priset. Indirekt kritik förekommer i 7 av de 40 

uttalandena, och är lite utspritt över åren (1ggr år 2009, 1ggr år 2010, 1ggr år 2013, 3ggr år 

2014 och 1ggr år 2015. Likt flera av de andra variablerna pikar denna under 2014). 

6.6 Vidta några åtgärder? 

Tidigare i texten figurerar ett utdrag från EUs Lissabonfördrag där det står att unionen ska 

’vidta åtgärder’ för att stödja demokrati och de mänskliga rättigheterna. I de 

pressmeddelanden som i denna undersökning har granskats har dock inte ett enda av dem 

innehållit någon formulering som tyder på åtgärd från EUs håll. Det förekommer inget tal om 
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påföljder, risk för avbrytande av handelsrelationer, sanktioner eller någon slags egentlig 

reaktion från EUs sida. 

Den enda typ av ’konsekvens’ eller agerande som identifieras i uttalandena är att EU säger att 

de ska fortsätta följa situationens utveckling. Det förekommer i 7 av de uttalanden som är med 

i undersökningen. De formuleringar som förekommer i uttalandena är exempelvis: 

”The EU continues to follow developments closely.”(nr1 referenslistan)  

och  

“We have been concerned about events in Hong Kong and are closely monitoring 

developments.” (Nr. 28, materiallistan) 

(mina fetmarkeringar) 

Figur 6 – Händelser EU säger att de ska fortsätta följa 

 

Utöver att EU säger att de ska fortsätta följa situationens utveckling, förekommer det att EU 

säger att de förväntar sig ett visst åtgärdande av situationen eller föreslår ett agerande från 

Kinas sida. Således innehåller vissa uttalanden uppmaningar från EU till Kina, exempelvis: 

”I have encouraged China to resume a meaningful dialogue with the Dalai Lama’s 

representatives.” (Nr. 35)  

“The Chinese authorities should abide by the universal declaration of Human rights… and 

release all those detainees for seeking to protect these rights /…/ We expect the Chinese 

authorities to investigate and make public the circumstances surrounding his death.” (Nr. 

26) 
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“We call for his immediate and unconditional release, as the release of all his supporters 

detained in relation to his case. We also urge the Chinese authorities to respect the rights 

of all persons belonging to minorities and their right to freedom of expression.” (Nr. 31) 

(mina fetmarkeringar) 

Som visas i figuren nedan kommer nästan varje uttalande med en uppmaning till den 

Kinesiska regimen. Uppmaningarna går i linje med de värden unionen har som mål att föra ut 

i världen, men frågan är om dessa uppmaningar är tillräckliga för att ensamma räknas som att 

”vidta åtgärd”, vilket signaleras som mål i Lissabonfördraget.  

Figur 7. Andel uttalanden med uppmaningar 

 

 

6.7 Vad avser kritiken för typ av fall? 

För att besvara frågeställningen om hur kritiken förmedlas, är det även intressant att 

undersöka vilken typ av händelser som unionen väljer att kritisera offentligt. Absolut störst 

andel handlar om kategorin ’Aktivister’, alltså en eller flera individer som gripits eller 

fängslats då de på ett fredligt sätt propagerar för transparens, rättssäkerhet eller andra 

mänskliga rättigheter i Kina. Detta är å andra sidan en bred definition av en kategori, vilket 

diskuteras mer ingående i diskussionen. I figur sju nedan visas antalet fall i varje kategori 

uppdelat på undersökningens år. Nedan följer även utdrag ur varje kategori av uttalandena. 

Det kan till exempel se ut såhär: 
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Aktivister – “The recent arrest and detention of women’s rights activists in China on the 

grounds that they wanted to launch a campaign against sexual harassment on International 

Women’s Day violates their right to demonstrate peacefully. We urge the Chinese authorities 

to release them immediately.” (Nr. 34) 

Områden - ”Defence and promotion of human rights around the world is a key component of 

the EU’s foreign policy. In this context, the EU follows closely the human rights situation in 

Tibet. The EU considers its human rights dialogue with China as an essential part of the EU-

China relationship… The EU is concerned by the deterioration of the situation in Tibet, as 

illustrated by the wave of self-immolations and by clashes between the police and the local 

population since the beginning of the year.” (Nr. 14) 

Avrättning – “I learnt with regret that four convicted prisoners /…/ were executed on 1st 

March in China. The European Union is opposed to the use of capital punishment in all cases 

and under all circumstances and has consistently called for its universal abolition. The EU 

believes that the death penalty is cruel and inhumane and that its abolition is essential to 

protect human dignity.” (Nr 20)  

Dialog –”Following the 15th EU-China Summit – On human rights we recalled that public 

opinion in Europe follows closely the situation in China as in other parts of the world, and, of 

course, in Europe itself. We told Premier Wen that the Human Rights Dialogue with China 

forms an essential part of our relationship /…/ But there are also concerns, in particular 

regarding restrictions of freedom of expression and the situation in Tibet.” (nr 17)  

Kategorin ’dialog’ innebär alltså att uttalandet meddelades i dialogform där representanter 

från Kina är med, och inte egentligen vilken typ av händelse det är som kommenteras. 

Ovanstående exempel hade alltså enligt denna indelning inte kunnat placeras i kategorin 

’områden’ på grund av att uttalandet framfördes i dialogform.  
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Figur 8.- Vilka typer av fall kommenteras? 

 

Denna undersökningsvariabel är en av de mest känsliga för rådande omständigheter. Under 

vissa tidsperioder är det t.ex. oroligare i vissa områden än vid andra tidpunkter. Då är det inte 

konstigt om EU även kommenterar sådana fall i en större utsträckning än när det är lugnt. 

Samtidigt är omvärlden väl medveten om att det varje år i Kina sker flera hundra avrättningar. 

Att EU under undersökningens sju år kommenterar tre stycken återspeglar nog något annat än 

rådande omständigheter i Kina. Mer om det i analysen.  

7. Analys och diskussion av undersökningen 

För att vara en normativ makt och verka för spridandet av idéer och normer måste EU på 

något sätt motverka normbrytande beteende. Detta görs bland annat genom offentlig kritik. 

Hur kritiken förmedlas och förändras över tid analyseras i nedan följande stycken.  

Som tidigare nämnt spelar interna fluktuationer och strukturer stor roll för utfallet av 

undersökningen. Rådande omständigheter inom Kina, som vem som innehar presidentposten, 

aktuella händelser, maktkamper och hur den styrande makten beter sig, påverkar den totala 

populationen av brott mot de mänskliga rättigheterna inom Kina. Alla dessa blir inte kända för 

omvärlden men Amnesty International rapporterar om hundratals fall varje år (Amnesty 

International, 2015). Av dessa händelser väljer EU att kommentera en liten del av 

incidenterna offentligt, och hur många incidenter som tas upp bakom stängda dörrar i 

direktkontakt med Kina är för allmänheten okänt.  

Vad som händer inom EU spelar också roll. Hur turbulent det är inom unionen kan tänkas 

påverka hur mycket tid som kan läggas på dess utrikespolitik. Vilka som innehar de olika 
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posterna inom EU kan få en avgörande roll för unionens faktiska utrikespolitik. Strukturella 

förändringar som EEAS tillkomst och ett utökat antal medlemsstater i EU är exempel på 

faktorer som påverkar undersökningens alla variabler och jämförelsen över tid.   

Med detta i åtanke börjar analysen. 

 

7.1 Vilken post utdelar kritiken? 

I slutet av år 2009 börjar Lissabonfördraget gälla. GSUP inrättades redan i Maastricht 

fördraget, men genom Lissabonfördragets ratificering skapas nya funktioner för att samordna 

EUs politik gentemot omvärlden. Den höga representanten för säkerhets- och utrikesfrågor 

(Vice ordförande för kommissionen) tillsattes i slutet av november 2009 och ansvarar för 

unionens yttre förbindelser (EU-upplysingen, 2016), och kunde så klart innan dess inte göra 

några uttalanden. Om man studera figur 1. kan man tänka sig att ju mer etablerade de nya 

strukturerna blev, desto mer förskjuts ansvaret för utrikespolitiken åt först den höga 

representanten, och sedan åt den Europeiska utrikestjänsten EEAS och dess talespersoner. Det 

tycks alltså ha skett en förändring över tid i vilken post som står för mestadels av de offentliga  

uttalandena från unionen - från ordförande till vice ordförande till talespersoner för de olika 

tjänsterna. 

Något som också framkom i materialet var att det alltid antingen var en ordförande eller vice 

ordförande som gjorde uttalanden å hela unionens vägnar. Denna typ av uttalanden kallade 

King (1999) i sin undersökning för démarches. Materialet ger också en bild av att uttalanden 

som görs ”å hela unionens vägnar” förekommer mer sällan i slutet än vid startpunkten för 

undersökningen. Detta kan både bero på att år 2009 skulle kunna vara ett år som utmärker sig 

med extra grova förbrytelser från Kinas håll eller att personerna inom EU går ut hårdare med 

offentlig kritik än vad de senare väljer att göra. Det kan också vara ett tecken på att det blivit 

svårare över tid för unionen att enas då fler medlemsstater tillkommit (Bulgarien och 

Rumänien år 2007 och Kroatien år 2013) och alla medlemsstaters underskrift behövs för att 

åstadkomma ett sådant uttalande. Det kan också tyda på att unionen blivit mer splittrad över 

tid och därför har svårare att enas om när ett sådant uttalande bör göras.  

År 2014 sker ett skifte i vilka personer som innehar de olika posterna inom EUs institutioner. 

Federica Mogherini tar över som hög representant efter Catherine Ashton och även 

ordförandeposterna för de olika institutionerna byts ut. Om detta personbyte är den kausala 

orsaken till ökningen av det totala antalet uttalanden år 2014 och framåt som syns i figur 2 går 
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inte att säga i denna undersökning. Men det är å andra sidan inte en orimlig förklaring till den 

plötsliga ökningen av antalet uttalanden.  

I mars år 2013 tillträdde Xi Jinping som Kinas president efter Hu Jintao (Dagens nyheter, 

2013). Som generalsekreterare för kommunistpartiet och ordförande för militärkommissionen 

påverkar presidenten Kinas allmänna hållning och är därmed delaktig i hur många incidenter 

av brott mot de mänskliga rättigheterna som uppstår, även om presidenten själv inte ensam 

kan hållas ansvarig för ett helt land. Presidentskiftet i Kina kan vara en av anledningarna till 

uppgången i antalet kritiserade fall från EUs sida. Att Xi Jinping dessutom bland många 

analytiker beskrivs som en kultskapande president med större social kontroll och censur tycks 

detta inte heller orimligt (Dagens nyheter, 2016). Antagligen rör det sig om en kombination 

av faktorer som ger utslaget. 

I diskursen framgår att det teoretiskt sett är viktigt vem det är som uttalar sig om en händelse 

då det sänder signaler om hur allvarligt incidenten uppfattas. Undersökningen visar inte på 

något som motsätter sig detta, utan tyder på att vid allvarligare överträdelser (lättast att 

urskilja är t.ex. dödsstraff) görs uttalanden å hela unionens vägnar eller av någon av de 

tyngsta posterna för unionen. Sedan kan man undra om det i materialet inte borde finnas fler 

uttalanden av den typen, då både dödsstraff och allvarliga överträdelser sker varje år i Kina 

enligt Amnesty International och The Human Rights Watch. Där kan det antingen finnas en 

tendens hos EU att föredra den traditionella diplomatiska förbindelsen som är konfidentiell 

snarare än offentlig, eller så agerar unionen inte alltid så som en normativ makt utifrån 

teorierna borde. Sammantaget har styrkan över tid minskat med avseende på endast denna 

variabel, men det totala antalet uttalanden har ökat. Den totala effekten av förändring över tid 

är därför svår att säga. 

 

7.2 Används förmildrande diplomatiska uttryck?  

Att EU inte enbart kritiserar Kina är inte konstigt. Det är de flesta forskare inom området för 

diplomatiska relationer överens om inte är lämpligt för en god diplomatisk relation. Dock 

finns det forum för diskussion och samråd och andra forum för konstruktiv kritik. 

Förmildrande diplomatiska uttryck kan ses som en bild av den balansgång unionen går i 

bemötandet och relationen till regimen. Ett samband mellan allvarsgraden i kritiken och 

förmildrande diplomatiska uttryck finns. Detta visas bland annat genom att inget av de 

grövsta fallen, gällande t.ex. avrättningar innehåller förmildrande diplomatiska uttryck. 

Resultatet tyder på att det finns stunder då unionen anser det passande eller opassande med 
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sådana formuleringar. Det kan möjligtvis också vara att unionen själv står starkare enad om 

hur de ska bemöta fall som rör avrättningar då unionen sedan tidigare fört en linje om 

avskaffning av dödsstraff, medan de andra typerna av incidenter är svårare att gemensamt 

bemöta och formuleringarna blir mer av en diplomatisk kompromiss. Fördelningen över tid är 

relativt jämn. Det tycks således inte finnas så stora variationer över tid i hur förmildrande 

diplomatiska uttryck används. Möjligtvis syns en tendens att unionen har blivit försiktigare 

sen de två första undersökningsåren, då inga förmildrande diplomatiska uttryck förekom i den 

offentliga kritiken. Samtidigt rörde två av de tidigaste uttalandena just avrättningar.  

Något intressant är att den tyngsta posten av personer -  ordförandeposten - i större 

utsträckning använder sig av förmildrande diplomatiska uttryck i samband med kritik än de 

andra två posterna. Att högre personer inom diplomatiska relationer har ett större behov av att 

uttrycka sig med respekt och samförstånd står inte omnämnt i litteraturen, men känns inte 

heller orimligt.  

Således är det inte ovanligt med förmildrande diplomatiska uttryck i kritiken men inte heller 

lika vanligt som vissa andra av underökningens variabler. Förmildrande diplomatiska uttryck 

stämmer med teorier om diplomatiska relationer. Frågan är dock om förekomsten av sådana 

uttryck också är att kompromissa med tydligheten i budskapet och den normativa 

maktaspekten. Här vore det intressant att jämföra med hur EU uttrycker sig i relation till andra 

länder med mindre magnitud än Kina. Är man lika försiktig i formuleringen då? Det är dock 

anmärkningsvärt att Juncker som sittande ordförande för kommissionen säger att han inte vill 

’föreläsa’ om de mänskliga rättigheterna för Kina utan att de är en fråga att diskutera om, trots 

de mål som är formulerade i Lissabonfördraget. 

7.3 Vad används för ’kritikordval’? 

Att kritikordval av kategori 1 är den typ av uttalande som förekommer absolut oftast kan bero 

på bland annat två faktorer. Antingen att det inte finns ett så stort antal fall av den allvargrad 

som gör att EU skulle reagera med ett fördömande. Alltså att den Kinesiska regimen oftast 

inte gör så grova överträdelser av de mänskliga rättigheterna att EU har något att fördöma. 

Eller, att EU väljer att inte alltid kommentera sådana fall offentligt (om de känner till att det 

har förekommit).  

Det skulle också kunna vara så att år 2009, 2010 och 2014 (se figur.4) utmärker sig som extra 

turbulenta år, eller av någon annan anledning utmärker sig och att det av den anledningen 
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uppkommer fall där grova överträdelser av de mänskliga rättigheterna ger upphov till ett 

fördömande.  

Man hade kunnat tänka sig att alla fördömanden skulle göras å hela unionens vägnar, men så 

är inte fallet. Över tid verkar det som att unionen har valt att i möjligaste mån inte göra 

offentliga fördömanden mot Kina. Det kan mycket väl vara en medveten strategi att inom 

diplomatiska relationer välja sina strider med omsorg, då fördömanden tveklöst måste ses som 

den tyngsta formen av offentlig kritik. Fördömanden är helt enkelt ett diplomatiskt verktyg 

unionen är mycket restriktiv med att använda. År 2009 och 2014, tillkom nya staber och 

personer till institutionernas olika poster. Det är också möjligt att det hos personer som är nya 

på en post tenderar att ha en lägre tröskel till att utfärda fördömanden än när de suttit på 

posten en längre tid. 

Det verkar också finnas en förskjutning över tid i vilken post som utfärdar uttalanden av den 

tyngre kategorin. År 2009 görs de två fördömandena av en ordförandepost. År 2012 är det 

Vice ordförande och resterande fördömanden år 2014 görs av en talesperson. Detta kan ha 

flera orsaker. Det kan både vara att vilken post som har till uppgift att göra fördömanden har 

förändrats. Det skulle också kunna vara en tendens till att viktigare poster gör mildare 

uttalanden över tid. Det kan också vara så att i början av EUs samordnande av utrikespolitiken 

var det just fördömanden och grova fall som berördes i offentligheten medan andra uttalanden 

hölls bakom stängda dörrar. Men som tidigare nämnt är det ytterst svårt att känna till den 

totala populationen, eller hur många fördömanden EU borde ha gjort under den här 

tidsperioden. 

I teorierna om diplomatiska relationer framkom att det exakta ordvalet man väljer att använda 

är en fråga om finkänslighet och anpassning till situationen. Att EU i uttalandena använder sig 

av så många olika kritikordval är synnerligen ett tecken på detta. Att använda sig av 

fördömanden tycks vara strikt beroende på om händelsen avser en avrättning eller en annan 

mycket känslig händelse på grund av personerna inblandade.  

Enligt tidigare nämnda teorier om diplomatiska relationer är ett tillvägagångssätt för aktörer 

som verkar för att sprida normer och idéer (normativ makt) att uttrycka offentlig kritik för att 

få den andre parten att känna sig skamsen och anpassa sig efter normen. Samtidigt menar 

forskare att suveränitetstanken fortfarande på många sätt är viktig inom många diplomatiska 

relationer. När man tittar på just EU och relationen till Kina verkar hållningen från EUs sida 

vara mer balanserad och aningen försiktig än vad man kanske skulle anta utifrån teorier enbart 
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om normativ makt. Frågan är om en sådan försiktighet i vissa fall leder till en minskad 

spridning av normer och idéer än om man hade vågat ta i lite hårdare för att visa sin åsikt. 

Samtidigt sker inget utbyte av normer och idéer alls om det inte finns en relation mellan 

parterna. En svaghet med denna variabel är att det utifrån undersökningens material bara går 

att urskilja två olika allvarsgrader i kritikordvalet som används. Hade materialet även 

inkluderat till exempel intervjuer med personerna som stod för uttalanden skulle möjligtvis 

fler nivåer kunna urskiljas, vilket skulle kunna påverka resultatet.  

7.4 Används styrkeord? 

Styrkeord i samband med kritiken är vanligt förekommande. Utöver det rätt uppenbara att 

styrkeord signalerar mer styrka än inga styrkeord, ger variabeln inte mycket information. I 

tabellen tillhörande figur 5. visas att andelen uttalanden där styrkeord används är drygt hälften 

av alla gånger (bortsett från år 2009). Detta kan antingen tolkas som att styrkeorden i sig inte 

säger så mycket, att det är normaliserat att använda styrkeord i samband med kritik i 

diplomatiska relationer eller att unionen inte drar sig för att använda styrkeord i samband med 

kritiken. Man kan antingen se det som om unionen är indifferent till att använda styrkeord i 

förmedlingen av kritiken (det är inte där det viktiga i meddelandet ligger) eller så är drygt 

hälften av all kritik som förmedlas tillräckligt allvarlig för att unionen ska välja att använda 

styrkeord.  

Det ser heller inte ut att ha skett någon egentlig förändring över tid i hur unionen använder sig 

av styrekord. Kanske säger föregående variabel om kritikordvalet mer om kritikens egentliga 

allvarsgrad och med vilken styrka unionen avser förmedla kritiken.  

Däremot finns det en skillnad i hur posterna använder sig av styrkeord. Ordförandeposten 

uttalar sig i materialet bara två av sju gånger med styrkeord, medan vice ordförande använder 

styrekord i 13 av 18 uttalanden och talespersonerna i 9 av 15 uttalanden. Under den här 

perioden har som sagt personerna på de respektive posterna bytts ut, men möjligen är det så 

att den höga representanten och även talespersonerna i viss grad, har större utrymme att 

uttrycka sig kraftfullt inom diplomatins regler, jämfört med ordförandeposterna. Det kan 

också bero på personliga preferenser.   

7.5 Direkt eller indirekt kritik? 

De allra flesta av unionens uttalanden innehåller direkt kritik. Urvalsformen i denna 

undersökning skulle möjligtvis kunna leda till en sådan bias i materialet. Det är även svårare 
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att som utomstående person fånga upp indirekt kritik, vilket också skulle kunna leda till en 

skevhet. Samtidigt är resultatet förenligt med teorier om normativ makt. Att mestadels av den 

offentliga kritik som ges alltså är direkt och relativt tydlig. Kanske används den indirekta 

arten i känsligare frågor – för att gå försiktigare fram enligt diplomatiska relationer teorier. 

Det ser ganska jämnt ut över tid, alltså framkommer ingen tydlig förändring i denna variabel. 

Direkt kritik anses dock som starkare än den indirekta arten. 

7.6 Vidta några åtgärder? 

I det material som har använts i undersökningen framkommer inget tal om åtgärd eller påföljd 

från EUs håll. Resultatet är inte förenligt med EUs interna mål om att vidta åtgärd för att 

stödja demokrati och de mänskliga rättigheterna. Sådana budskap skulle å andra sidan kunna 

förmedlas från unionen genom andra kanaler än de som studerats i undersökningen, men inget 

inom den offentliga kritiken tyder på efterlevnad av detta mål. Man kan tycka att kritiken blir 

lite knapphändig utan någon som helst form av påföljd, vilket också tas upp som problem 

inom forskningen om normativ makt. 

Som tidigare nämnt finns det inom litteraturen inte många exempel på hur en normativ makt 

ska agera, utöver antagandet om att den ska motverka normbrytande beteende. Kanske ligger 

till och med den normativa makten utanför krav på faktiska påföljder. En reell normativ makt 

har kanske attraktionskraften och den verbala förmågan att få andra parter att följa utan hot 

om påföljder. En aktör måste möjligen även ha en reell inverkan på en annan parts beteende 

för att räknas som en normativ makt. Men detta är en teoretisk diskussion.  

Att unionen säger att de ska fortsätta följa utvecklingen av en händelse relaterar väl till tanken 

om normativ makt. Detta inträffade i 7 av de uttalanden som granskats. Desto fler gånger 

levereras kritiken med någon uppmaning eller förväntan på åtgärd från Kinas håll. 

Uppmaningar till ett visst beteende är mycket förenligt med teorierna om en normativ makt. 

Båda dessa är även förenligt med unionens interna mål. Inte heller här ser vi någon förändring 

över tid. Vad uppmaningar eller fortsatt iakttagelse av situationen säger om kritikens styrka, 

går att diskutera i relation till andra variabler. Dock anses båda leda till starkare kritik än om 

de inte finns med i uttalandet. 

7.7 Vad avser kritiken för typ av fall? 

Återigen, denna variabel är starkt beroende av vad som händer inom Kina. Alla fluktuationer 

skulle kunna tänkas bero enbart på vad Kina gör. Men då vi kan anta att populationen av fall 
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med brott mot de mänskliga rättigheterna som händer inom Kina är betydligt fler än de som 

presenteras i materialet, kan denna variabel ändå förhoppningsvis fånga upp vilka typer av fall 

unionen väljer att offentligt kritisera.  

Unionen kritiserar fall som berör ”aktivister” oftare än de andra fallen under alla 

undersökningens år bortsett från år 2009 och 2012. De händelser unionen oftast väljer att 

förmedla offentlig kritik om är alltså fall då aktivister fängslas då de på olika sätt förespråkar 

transparens, rättssäkerhet eller andra mänskliga rättigheter i Kina. Detta är en bred kategori på 

grund av att indelningen inte ska bli godtycklig. Samtidigt innebär en alltför bred kategori att 

relevant information kan gå till miste eller är svår att urskilja. I denna undersökning gjordes 

dock avvägningen mellan godtycklighet och förlust av information enligt kategoriindelningen. 

Efter ”aktivister” var det de flesta åren vanligast att unionen kritiserade fall som rörde 

kategorin ”områden”. I materialet var det inte många uttalanden som hamnade i kategorin 

”dialoger” . Det visade sig att i princip ingen offentlig kritik framfördes på denna typ av 

forum. Efter Manners undersökning år 2002, hade man förväntat sig att fler än tre uttalanden 

skulle handla om avrättningar. Resultatet skulle kunna tolkas som att avskaffandet av 

dödsstraff inte längre är en av de normer EU aktivt verkar för att sprida, i varje fall inte via 

offentlig kritik till Kina.  

Som tidigare nämnt ökar det totala antalet uttalanden över tid. Bortsett från år 2009 då 

unionen mest kommenterade avrättningar, verkar uttalandena följa ungefär samma mönster av 

mestadels uttalanden angående ”aktivister” följt av ”områden”. Ingen markant förändring över 

tid uppmärksammas.  

En annan intressant aspekt är att de gånger unionen säger att de ska följa utvecklingen av en 

händelse är när incidenten rör kategorin ”områden”. Detta skulle kunna bero på att ”områden” 

oftast rör betydligt fler individer, medan t.ex. ”aktivister” oftast rör en eller några enskilda 

individer. Det är utifrån teorierna svårt att avgöra om unionen borde kommentera en av dessa 

kategorier mer än de andra. Att unionen faktiskt kommenterar dessa händelser är i sig 

förenligt med teorierna om normativ makt och de kärn-normer Manners identifierade i sin 

undersökning. Möjligtvis skulle kategorin som rör områden betraktas som känsligare i 

diplomatiska relationer att kommentera som mer utav en suveränitetsfråga.  

7.8 Manners studie 

I teorigenomgången framkommer att Manners studier har varit mycket viktiga inom 

forskningsområdet för normativ makt. Det finns dock några invändningar värda att nämna 
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som hastigt talas om i teoridelen. Manners menar att unionens kärn-normer (fred, frihet, 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter), är något som automatiskt förs 

över till nya medlemsstater inom EU genom den gemensamma lagstiftningen. Hur väl detta 

stämmer överens med verkligheten går dock att diskutera. Vi ser idag en oroande utveckling 

där flera av unionens egna medlemsstater begränsar både yttrandefriheten och andra 

mänskliga fri- och rättigheter (t.ex. Polen och Ungern). Unionens interna struktur påverkar 

dess externa politik och trovärdighet. Att unionen nu kämpar med många interna problem kan 

definitivt komma att påverka både hur mycket energi unionen kan lägga på att sprida normer 

och idéer utanför unionen, men också hur trovärdig och där med påverkningsbar unionen är 

för utomstående parter.  

Ett annat frågetecken värt att lyfta från Manners undersökning är den del då han menar att 

unionen bör betraktas som en normativ makt då dess arbete ofta får kostsamma ekonomiska 

konsekvenser beroende på de aktörer vars normer unionen väljer att utmana. Detta kan 

säkerligen stämma i viss utsträckning men i empirin ser vi en betydligt försiktigare 

framtoning än vad normativmakt-teorierna ger en bild av. Specifikt i relationen till Kina är 

ekonomiska konsekvenser hot som både har realiserats och antagligen begränsat den 

offentliga kritik som framförs. 

7.9 Undersökningsdesign 

Fördelen med att göra en kvalitativ innehållsanalys är att metoden bättre tar hänsyn till 

sammanhang än vad en kvantitativ innehållsanalys gör. Samtidigt finns det fördelar med en 

kvantitativ metod, som att man till exxempel kan använda statistiska metoder för att göra 

regressionsanalys och isolera för bakomliggande variabler. Men kvantitativ metod fungerar 

inte så väl på denna typ av material, därför användes den kvalitativa metoden.  

Reliabiliteten i undersökningen är god, men om det skulle tillkomma annat material kan 

naturligtvis resultatet påverkas. Validiteten och huruvida variablerna mäter hur och med 

vilken styrka kritiken framförs går att diskutera. Inom samhällsvetenskaplig forskning finns 

det oftast inte lika självklara mått som inom naturvetenskapen, men de 

undersökningsvariabler som används i denna studie motiveras ur tidigare teorier och bör 

därför ge ett tillförlitligt resultat.  

Generaliserbarhet förknippas ofta med randomiserade urval, vilket detta inte är. Samtidigt går 

det antagligen att se likheter i hur EU yttrar offentlig kritik gentemot Kina som till andra stora 

nationer. Möjligtvis ser även balansgången av kritik mot andra diktaturer och stater som 
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bryter mot de mänskliga rättigheterna relativt likadan ut. Studien gör ett viktigt bidrag genom 

det empiriska studiet av offentlig kritik både inom fältet för diplomatiska relationer men även 

för teorier om normativ makt. Teorier har inte stor betydelse om de inte lyckas förutsäga 

verkligheten, därav vikten att även studera empirin. 

8. Slutsats  

Till att börja med kan det bekräftas att det finns offentlig kritik från EU riktad mot Kina 

angående brott mot de mänskliga rättigheterna. Hur denna förmedlas påverkas av de rådande 

omständigheterna, men oftast kritiserar unionen fall som rör aktivister som fängslats då de 

förespråkat transparens, yttrandefrihet eller andra mänskliga rättigheter. Sedan år 2009 har det 

skett en förändring av vem som oftast uttalar kritiken. I undersökningens början gjordes 

offentliga uttalanden av en ordförandepost medan de flesta uttalandena idag görs av en 

talesperson från EEAS och annars av den höga representanten. Det tycks också finnas en 

skillnad i hur de olika posterna förmedlar kritiken, och den höga representanten är den som 

förmedlar hårdast kritik från unionens sida. Att ett uttalande sker å hela unionens vägnar 

händer idag inte ofta. Vikten av att formulera en allsidig kritik, där förmildrande diplomatiska 

uttryck används tycks ha ökat över tid. Däremot uttalar unionen allt mer sällan fördömanden 

mot Kina offentligt. 

Trots ett tydligt mål i unionens fördrag råder det fullkomlig brist på tal om åtgärder från EUs 

sida i uttalandena då Kina inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är dock vanligt att 

unionen istället uppmanar Kina till att själva åtgärda situationen på ett visst sätt.  

EUs beteende i offentliga diplomatiska relationer är i de flesta fall förenligt med teorierna om 

en normativ makt. EUs egna strukturer för hur kritiken ska framföras har förändrats över tid 

och det totala antalet fall unionen väljer att kritisera har också ökat. Detta kan tillsammans 

tolkas som att kritikens styrka kanske inte har förändrats över tid men sättet EU väljer att 

framföra kritiken på har förändrats. Då det finns resultat inom undersökningen som påverkar 

styrkan av kritiken åt olika håll, är sluteffekten svår att bestämma.  

Offentlig kritik kan vara ett av de bedömningskriterier som efterfrågades i den tidigare 

forskningen. EU verkar för att sprida idéer och normer genom offentlig kritik, dock i en 

mindre utsträckning än vad teorierna hade förutspått. Om detta räcker för att göra EU till en 

normativ makt, beror fortfarande på vilken forskning inom normativ makt-fältet man stödjer. 

Empiriskt sett är EU-sidan av normativ makt-begreppet uppfyllt. För att verkligen påvisa att 

EU är en normativ makt vore dock en undersökning som visar en reell effekt på mottagarsidan 
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bra. Alltså att den kritik EU förmedlar också leder till förändringar hos t.ex. Kina. Förmågan 

att påverka andra aktörers beteende borde alltså vara ytterligare ett bedömningskriterium, trots 

att det lär bli svårt att undersöka. Men det basala är att en normativ makt faktiskt kritisera 

beteende som bryter mot normen, vilket EU gör. Att få tillgång till den kritik och de 

diskussioner som sker bakom stängda dörrar vore också mycket givande för forskningen om 

normativ makt och diplomatiska relationer.  

I ett större sammanhang betyder detta att kritik inom diplomatiska relationer delvis håller på 

att förändras då vi ser att en ökande del görs offentligt, till skillnad från förr. Samtidigt blir det 

allt svårare i en globaliserad värld att straffa den som inte följer reglerna, då de flesta länders 

välfärd på något sätt hänger ihop. Starka ekonomiska band tycks både kunna vara ett hinder 

och ett hjälpmedel för påverkan på styrelseskick och de mänskliga rättigheterna.  
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Enhet År 
Vem: 
Post 

Å 
unionens 

vägnar 

Förmildrnde 
diplomatiska 

uttryck 
Kritikordval 

Används 
styrkeord 

Direkt 
eller 

Indirekt 

Uppmaning 
från EUs 

håll  

Följer 
utvecklingen 

Typ av fall 

1 2009 Ordf.  Ja Nej 1 (Concern) Ja Indirekt Ja Följer utv. Områden 

2 2009 Ordf.  Ja Nej 
2 
(Condemns) Nej Direkt Ja Nej Avrättning 

3 2009 Ordf.  Ja Nej 
2 
(Condemns) Nej Direkt Ja Nej Avrättning 

4 2010 Vice O.  Ja Nej 2 (Deplores) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

5 2010 Vice O.  Nej Nej 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

6 2010 Vice O.  Nej Nej 1 (Regrets) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

7 2010 Vice O.  Nej Nej 1 (Recall) Nej Indirekt Nej Nej Aktivister 

8 2010 Vice O.  Nej Nej 1 (Call) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

9 2011 Vice O.  Nej Nej 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

10 2011 Talesp. Nej Ja 1 (Regrets) Nej Direkt Nej Nej Aktivister 

11 2011 Vice O.  Nej Nej 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

12 2012 Vice O.  Nej Nej 1 (Regrets) Nej Direkt Nej Följer utv. Aktivister 

13 2012 Talesp. Nej Nej 1 (Concern) Nej Direkt Ja Nej Dialog 

14 2012 Ordf.  Nej Ja 1 (Concern) Ja Direkt Ja Följer utv. Områden 

15 2012 Vice O.  Ja Ja 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Områden 

16 2012 Vice O.  Nej Nej 1 (Question) Ja Direkt Ja Nej Dialog 

17 2012 Ordf.  Nej Ja 1 (Concern) Nej Direkt Nej Nej Dialog 

18 2013 Vice O.  Ja Ja 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

19 2013 Vice O.  Nej Nej 1 (Concern) Ja Indirekt Ja Nej Aktivister 

20 2013 Vice O.  Nej Nej 1 (Regrets) Nej Direkt Ja Nej Avrättning 

21 2013 Talesp. Nej Ja 1 (Concern) Nej Direkt Ja Följer utv. Områden 

22 2014 Vice O.  Ja Ja 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

23 2014 Talesp. Nej Nej 
1 
(Saddened) Ja Indirekt Ja Nej Aktivister 

24 2014 Vice O.  Nej Nej 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

25 2014 Vice O.  Nej Ja 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

26 2014 Talesp.  Nej Nej 
2 
(Condemns) Nej Direkt Ja Nej Områden 

27 2014 Talesp.  Nej Ja 1 (Concern) Nej Indirekt Ja Följer utv. Områden 

28 2014 Talesp.  Nej Ja 1 (Concern) Ja Direkt Ja Följer utv. Aktivister 

29 2014 Talesp.  Nej Nej 
2 
(Condemns) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 
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30 2014 Vice O.  Nej Nej 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

31 2014 Talesp.  Nej Nej 1 (Violates) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

32 2014 Talesp. Nej Nej 1 (Concern) Nej Direkt Ja Nej Dialog 

33 2015 Talesp. Nej Ja 1 (Concern) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

34 2015 Talesp.  Nej Nej 1 (Violates) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

35 2015 Talesp.  Nej Nej 1 (Question) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

36 2015 Talesp.  Nej Nej 1 (Question) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

37 2015 Talesp.  Nej Nej 1 (Doubts) Ja Direkt Ja Nej Aktivister 

38 2014 Vice O.  Nej Nej 1 (Concern) Nej Indirekt Ja Följer utv. Områden 

39 2015 Ordf.  Nej Ja 1 (Concern) Nej Direkt Ja Nej Dialog 

40 2015 Ordf.  Nej Ja 1 (Concern) Nej Indirekt Nej Nej Dialog 
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