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Abstract 
Since the fall of the Soviet Union in 1991 the Moldovan government has become both fragile 

and unpredictable. With a high susceptibility to external pressures, the country has fallen into 

a limbo between democracy and autocracy and is today classified as a hybrid regime. Since 

Moldovas entry to the EU's Neighborhood Policy and the Eastern Partnership in 2008, the 

country's sensitivity to social and political change has become evident. The EU has acted as a 

normative power in the country in several ways by pursuing a neighborhood policy that seeks 

to consolidate European norms. This study aims to explain how the EU can be seen as a 

normative power in Moldova through the theoretical framework of Normative Power Europe 

(NPE). The thesis also aims to descripture how the EU uses the five basic principles of NPE 

regarding peace, freedom, democracy, human rights and the rule of law as normative 

guidelines for influencing the country's political direction. A conclusion can be drawn that the 

EU appears to be using the neighborhood policy tools to consolidate European norms through 

sanctions, association agreements and treaties, thus keeping Moldova's political development 

in an iron fist. 
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1. INLEDNING 
 

’’The norms of democracy, rule of law and human rights grew […] when it was important to 

distinguish democratic western Europe from communist eastern Europe.’’ 

 

Ian Manners (2002: 243) 
 

 

EU:s normativa makt är något som har studerats i flera decennier i hopp om att förstå det 

internationella maktutövandet som progressivt byggts upp sedan unionen grundades 1958. 

EU:s roll på den globala arenan har växt till den grad att unionen idag inte bara är världens 

främsta biståndsgivare1 utan har kommit att bli den största långtgående överstatliga 

organisationen i världen.2 Unionens arbete omfattar både samarbete och aktiv politik i 

medlemsländer där det världsomspännande arbetet sträcker sig långt till angränsande länder 

och internationell utveckling. Inflytandet över den globala arenan är mycket omfattande där 

strävan efter att bistå med bland annat krishantering, budgetstöd och internationell 

utvecklingsdialog präglar unionens arbete för normspridning av demokratiska värderingar.3 

Genom att stärka välstånd, säkerhet och stabilitet vill unionen fortsätta att främja den 

demokratiska konsolideringen i angränsande länder till EU.4 Den starka viljan till att främja 

demokratiska normer för att stabilisera fragila nationer resulterade i att EU 2004 valde att 

inrätta en ny policy med ett koncept om yttre samarbete som aldrig tidigare hade 

genomförts.5 Den nya policyn hade som målbild att ge EU nya verktyg och möjligheter till att 

främja säkerhet, stabilitet och välstånd i de länder som gränsar till EU, men som inte är 

fullständiga medlemmar i unionen.6 Policyn, som idag är en stor del av EU:s arbete gentemot 

angränsande samarbetsländer, fick namnet Europeiska Unionens Grannskapspolitik (ENP).7  

 

EU:s grannskapspolitiska samverkan bygger på de rättsliga avtalen som omfattar 

partnerskapsavtal, samarbetsavtal och associeringsavtal mellan EU och partnerskapsländerna. 

Handlingsplanerna omfattar politiska och ekonomiska reformprogram som avspeglar varje 

partnerskapslands intressen, möjligheter, behov och strävan efter att utveckla inkluderande 

                                                
1 Europeiska Kommissionen, Internationellt samarbete och utveckling. 
2 Europeiska Unionen, EU:s institutioner och andra organ. 
3 Europeiska Kommissionen, Internationellt samarbete och utveckling. 
4 Europeiska Kommissionen, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: The Directorate-General. 
5 European Commission: European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, European Neighbourhood Policy. 
6 Europeiska Kommissionen: Representation i Sverige, Översyn av den europeiska grannskapspolitiken: Stärkta partnerskap för en stark grannskapspolitik. 
7 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Allmänna mål. 
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och mer demokratiska samhällen.8 EU:s grannskapspolitik utgår från de sju grundprinciperna 

om demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, marknadsekonomi, hållbar 

utveckling, samarbete och god förvaltning- och samhällsstyrning och utgör policyns 

fundamentala grund.9 För att fortsätta utveckla grannskapspolitiken i hopp om att inkludera 

fler nationer i samarbetet föreslogs det 2008 en utvidgning av policyn som syftade till att 

inkludera den östeuropeiska regionen.10 Samma år godkändes en utvidgning av den 

europeiska grannskapspolitiken där en uppgradering av de redan befintliga förbindelserna 

mot den östeuropeiska regionen genomfördes. Ett år efter godkännandet av expansionen av 

policyn skapades det Östliga partnerskapet. Det östliga partnerskapet inkluderade Ukraina, 

Moldavien, Georgien, Vitryssland, Azerbajdzjan och Armenien med huvudmål att fördjupa 

den ekonomiska integrationen mellan den östra regionen och EU tillsammans med 

påskyndandet av den politiska associeringen.11 Grundidén till det utvidgade partnerskapet 

bottnade i målbilden mot att främja en god samhällsstyrning och demokrati för att öka 

stabiliteten, ekonomisk progression och social utveckling i länderna.12  

 

Ett av de länder som har bevittnat den europeiska avsikten att konsolidera europeiska normer 

är Moldavien. Sedan EU:s inkludering av landet i den europeiska grannskapspolitiken har 

landets samverkan med EU progressivt fördjupats.13 Den tidigare sovjetiska 

kommunistrepubliken har sedan landets frigörelse år 1991 kämpat med kommunistiska och 

ryska påtryckningar vilket tillsammans med landets geografiska position14 har kommit att 

färga landets nutida politiska situation. Med ett statsskick som står på två pelare som omfattar 

demokrati och auktoritärt styre klassas landet som en hybridregim15 och anses vara mycket 

fragilt mot yttre påverkan. Sedan kommunismens fall i samband med landets självständighet 

har europeiska påtryckningar fortsatt att forma landets politiska utveckling. Moldaviens 

mottaglighet för yttre påverkan försätter därmed landet i en unik politisk situation på den 

internationella arenan. Med en europeisk grannskapspolitik som med normativa verktyg 

försöker påverka det moldaviska statsskickets riktning präglas landets framtid av en fortsatt 

ovisshet.  

 

                                                
8  Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Allmänna mål. 
9  Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Allmänna mål. 
10 Regeringskansliet, Östliga partnerskapet. 
11 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Den regionala dimensionen: Det östliga partnerskapet. 
12 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Den regionala dimensionen: Det östliga partnerskapet. 
13 Europeiska Unionens Råd, Det östliga partnerskapet. 
14 Landguiden, Moldavien: Äldre historia. 
15 Silander, Daniel, Politiska regimer, Stockholm: Santérus Förlag, 2012, s. 36. 
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1.1 Syfte 

Den europeiska grannskapspolitiken fortsätter att prägla partnerskapsländernas politiska 

utvecklingar i det östliga partnerskapet. Stora delar av det regionen präglas av unionens 

grannskapspolitiska värderingar som bottnar i ett EU-samarbete där europeisk samverkan ska 

främja en demokratisk utveckling och normspridning i länderna.16 Moldaviens statsskick 

klassas idag som en hybridregim17 där mottagligheten för yttre påtryckningar ses som en 

fördel för internationella aktörers strävan efter att befästa sin önskade politik i landet.18 

Studien kommer att granska EU:s grannskapspolitik inom ramen för det östliga partnerskapet 

i Moldavien genom Ian Manners teoretiska ramverk Normative Power Europe (NPE). 

Studien syftar därmed till att genom det teoretiska ramverket NPE kartlägga hur EU 

använder grannskapspolitiken i Moldavien för att främja europeiska normer.  

 

 

1.2 Frågeställning 

● Hur agerar EU som en normativ makt genom grannskapspolitiken i Moldavien genom 

NPE:s normer om fred, frihet, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter? 

 

 

1.3 Avgränsning 

Då EU driver politiska frågor på flera samhällsnivåer19 behövs en avgränsning göras inom 

EU:s politik. Studiens första avgränsning kommer därför att vara till EU-policyn 

Grannskapspolitik. Policyn har som generella mål att erbjuda medlemsländerna i den 

grannskapspolitiska gemenskapen lönsamma och fördelaktiga förbindelser där ett ömsesidigt 

åliggande bottnar i gemensamma värden rörande demokrati, rättsstatprincipiella värderingar, 

mänskliga rättigheter, samhällsstyrning, hållbar utveckling, samarbete och 

marknadsekonomi.20 EU:s grannskapspolicy omfattar flera regionala områden som angränsar 

till unionen, där det östliga partnerskapet är ett av de regioner som ingår i samarbetet.21 Det 

östliga partnerskapet har därmed en central roll i konsolideringen av EU:s relationer med 

                                                
16 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Den regionala dimensionen: Det östliga partnerskapet. 
17 Freedom House, Moldova 
18 Silander, Daniel, Politiska regimer, 2012, Stockholm: Santérus Förlag. s. 83. 
19 Europeiska Unionen, EU:s politikområden. 
20 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Allmänna mål. 
21 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Den regionala dimensionen: Det östliga partnerskapet. 
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länderna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Ukraina, Vitryssland och Moldavien som är 

belägna i Östeuropa och Södra Kaukasus.22  

 

Studiens andra avgränsning kommer att förhålla sig till Moldavien. Den 27 juni 2014 

undertecknades ett associeringsavtal som inkluderade ett djupgående frihandelsavtal mellan 

Moldavien och EU vilket konsoliderade partnerskapet i EU:s grannskapspolitik som inrättats 

år 2008. Avtalet trädde i kraft år 2016 och har sedan dess fortsatt att stärka Moldaviens 

ekonomiska och politiska förbindelser med EU.23 Moldavien är därmed ett land som har 

progressiva förbindelser till EU. Studiens tredje avgränsning kommer slutligen att förena 

EU:s policy om grannskapspolitik i Moldavien med en empirisk tidsavgränsning. Då 

Moldaviens inkludering av det östliga partnerskapet trädde i kraft år 200824 kommer studien 

att förhålla sig tidsperioden 2008 - 2018.  

 

 

 

1.4 Metod  
Studien kommer att granska EU:s aktörsmässiga samspel med Moldavien för att genom Ian 

Manners teoretiska ramverk Normative Power Europe (NPE) kartlägga EU:s 

grannskapspolitik i landet. Genom att använda ett teoretiskt ramverk där normativ makt är 

ideationellt granskat snarare än materiellt eller av fysisk karaktär innebär det teoretiska 

begreppet att beslutsfattningen och det aktiva maktutövandet bottnar i normativa 

motiveringar, värderingar och principer som styr beslutsprocessen.25 För att undersöka hur 

EU:s normativa makt används i Moldavien kommer studien att granska de strategier som 

uträttats och bedrivs av unionen. Studiens avgränsning mot verkställda EU-policys är därmed 

grannskapspolitiken i Moldavien. Genom en kvalitativ textanalytisk inramninganalys 

kommer studien att undersöka i vilken mån normer och normativ makt används för att 

påverka den politiska utvecklingen i Moldavien. Detta genomförs genom att bland annat 

granska EU:s associeringsavtal, sanktioner, avtal och handlingsplaner med landet, och 

framförallt hur agerandet tas i uttryck. Tillvägagångssättet för att granska hur EU använder 

normativ makt i Moldavien är inte självklart, vilket gör att en studiens material hämtat från 

EU:s egna institutioner behöver gå igenom en textanalytisk innehållsgranskning för att hitta 

                                                
22 Regeringskansliet, Östliga partnerskapet. 
23 Europaparlamentet, Tre länder i det östliga partnerskapet: Ukraina, Moldavien och Vitryssland. 
24 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Den regionala dimensionen: Det östliga partnerskapet. 
25 Manners, Ian, The concept of Normative Power in World Politics, Diis Brief, 2009, s. 2.  
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EU:s tillvägagångssätt för konsolidering av europeiska normer i Moldavien. Den 

textanalytiska inramningsanalysen syftar till att skapa en inramning där den avsändande 

parten (EU i studiens fall) väljer ut aspekter av den upplevda verkligheten och förstärker 

dessa perspektiv i sin kommunikation för att få mottagaren (Moldavien) att motta budskapet 

så som den avsändande aktören önskat. Exempelvis kan det tänkas att avsändaren vill 

framhäva och belysa ett visst tillvägagångssätt för att definiera en problemformulering och en 

viss lösning för problemet.26  

 

Då studien syftar till att kartlägga hur EU använder grannskapspolitiken i Moldavien för att 

främja europeiska normer med tidsavgränsning mot 2008 - 2018 genom NPE är det lämpligt 

att granska EU:s inramningar bestående av associeringsavtal, sanktioner, handlingsplaner och 

avtal och hur dessa används i Moldavien i praktiken. Studien kommer att utgå från fyra 

metodiska utgångspunkter och kommer att användas i analysen av EU:s normativa 

maktutövning i Moldavien: 

 

● Problemformulering. Den avsändande aktören bestämmer hur ett agerande, handling 

eller problematik framställs. 

● Orsaksidentifiering. Vilka bakomliggande drivkrafter har orsakat det eventuella 

problemet? 

● Normativa ställningstaganden. Analys av situationen och dess effekter.  

● Lösningsförslag. Erbjuda och/eller tillgodose lösningar på problemet.27  

 

Det är således primärkällorna som delvis omfattar associeringsavtal, handlingsplaner, 

sanktioner och EU:s grannskapspolitiska ramverk hämtade från EU:s egna institutioner som 

kommer att analyseras för att kartlägga hur EU använder grannskapspolitiken i Moldavien för 

att främja europeiska normer. Vad som är viktigt att ha i åtanke avseende 

inramningsanalysens paradigm är att inte tolka begrepp, ord eller formuleringar utanför sitt 

sammanhang.28 Genom att tydliggöra det valda analytiska verktygen som används för att 

besvara studien syfte är den kvalitativa textanalysens inriktning inramningsanalys ett 

passande metodiskt ramverket för studien.  

 

                                                
26 Entman, Robert, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Northwestern University, Journal of Communication 43(4), 1993.  
27 Ibid. s. 52.  
28 Ibid. s. 56.  
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1.5 Material och källor  

Då studien granskar EU:s agerande består det hämtade materialet till stor del av förordningar, 

fördrag, avtal, handlingsplaner och dokument hämtat från EU:s egna institutioner. Då 

materialet är hämtat från ursprungskällan är det studiens primärkällor.29 Primärkällornas 

innehåll redogör för studiens centrala aktörs (EU) ståndpunkt, agerande och tillvägagångssätt 

mot Moldaviens politiska utveckling genom grannskapspolitiken. Materialet som 

primärkällorna tillgodoser ligger till grund för studiens analys där EU:s normativa agerande 

förklaras genom NPE:s fem grundprinciper utifrån primärkällornas redogörande om 

agerande, åtgärder och handlingsplaner.  

 

Utöver dokumentinsamling från EU:s institutioner bygger studien på sekundärkällor i form 

av vetenskapliga artiklar, facklitteratur och internetbaserade informationssidor. Då studien 

granskar EU:s agerande och tar del av EU:s offentliga information ger det mycket litet 

utrymme för fortsatt kritisk analys av materialets innehåll då primärkällorna om och av EU 

omfattar sakliga handlingar, associeringsavtal och förbättringsplaner i Moldavien. 

Sekundärkällorna besitter däremot en möjlighet till analytiskt inslag med potential för kritisk 

granskning. Då studien använder sig av både primär- och sekundärkällor är det av 

väsentlighet att vara medveten om vilken utgångspunkt den använda sekundärkällan har, och 

vad dess syfte tycks vara. Studiens urval av sekundärkällor har varit viktigt då dessa typer av 

källor har en tendens att vara kritiska.30  

 

Materialinsamlingen för både primär- och sekundärmaterial har utgått från två validitets- och 

källkritiska modeller. Den första modellen är hämtad från Ludvig Beckmans tre källkritiska 

hållbarhetsprövningar som presenteras i boken Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av 

politiska texter och idéer: 

 

1) Redovisning av belägg för de påståenden som görs,  

2) Granskningen av hållbarheten på de redovisade beläggen,  

3) Möjlighet att pröva de redovisade beläggen som presenteras i studien. 31 

 

                                                
29 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4e upplagan, 
Norstedts Juridik, 2012, s. 289.  
30 Ibid, s. 289-92.  
31 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santérus Förlag, 1a upplagan, 2005, s. 66.  
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Studiens andra källkritiska utgångspunkt är hämtad från boken Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad skriven av Peter Esaiasson mfl. Esaiasson lyfter fram 

bedömningskriterium av att källkritiskt granska material baserat på fyra bedömningsgrunder.  

 

1) Äkthet,  

2) Oberoende,  

3) Samtidighet,  

4) Tendens.32 

 

Med anledning av att studiens primärkällor är dokument, handlingsplaner, avtal och fördrag 

hämtade direkt från från EU:s egna institutioners internetsidor är materialet hämtat från 

ursprungskällan.33 Backman och Esaiassons källkritiska kriterier kommer därför primärt att 

användas för att selektivt välja ut reliabla sekundärdata till studien genom de källkritiska 

bedömningsgrunder som presenteras. Genom att använda Backmans och Esaiassons modeller 

avseende insamling av material till studiens faktakollekt går det att analysera materialet 

genom olika nivåer av granskning innan materialet används. Syftet med användningen av 

modellerna är därmed att säkerställa att informationen som används är av hög reliabilitet och 

uppfyller de kriterier på politisk opartiskhet och källkritisk tillförlitlighet som studien kräver 

för att besvara givna frågeställningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4e upplagan, 
Norstedts Juridik, 2012, s. 279.  
33 Ibid. s. 289.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK 

UTGÅNGSPUNKT 
Att EU som överstatlig beslutsfattare34 är ett svårdefinierat maktfenomen är något som har 

väckt forskares intressen redan sedan unionens start. Trots att det finns ett stort nav av 

forskning som behandlar olika perspektiv på vad EU egentligen är och hur dess makt kan 

kategoriseras finns det inte ett självklart svar på frågan om hur EU:s makt kan definieras.35 

För att kunna applicera ett maktbegrepp på EU:s grannskapspolitiska agerande i Moldavien 

behövs först en redogörelse för vad makt innebär genom en tidigare forskning om maktens 

olika dimensioner. För att fastslå vilken maktteori som är lämplig att applicera på studien 

kommer sex olika typer av makt vars särdrag går att återfinna i EU:s generella politiska 

agerande att vara en utgångspunkt för studiens avsnitt om tidigare forskning om makt. 

Genom att redogöra för de sex maktbegreppen kommer avsnittet slutligen att motivera det 

valda teoretiska ramverket som studien kommer att förhålla sig till.  

 

Så, vad är makt? Makt är ett kraftigt ifrågasatt begrepp där ingen definition eller 

konceptualisering passar in till alla syften eller händelser. Definitionerna av maktens 

betydelse skiftar i flera avseenden där en nationell och internationell maktutövning går att 

återfinna i flera maktrelaterade kontexter på i princip alla samhällsnivåer. Praktiserandet av 

makt är därmed ett mångdimensionellt fenomen där utövandet och tillvägagångssättet av 

aktörens drivkraft och mål med utövningen är vad som avgör hur makten slutligen kan 

kategoriseras.36 Trots att begreppet används flitigt i sammanhang om politiska och 

samhällsmässiga skeenden delar många forskare meningen om att begreppet är 

svårdefinierat.37 Makt är, enligt Robert A. Dahl, ett begrepp som beskriver förmågan att driva 

igenom sin vilja trots att det finns ett uppenbart motstånd, där “A has power over B to the 

extent that he can get B to do something that B would not otherwise do.’’.38 Dahls 

maktdefinition är att det i själva verket är relationen mellan människor och aktörer som är 

makt. Dahls definition förklarar dock inte aktörers förmåga att forma, påverka och bearbeta 

normer som andra aktörer har.39 Medan Dahl argumenterar för att makt innebär maktutövning 

mellan personer och aktörer menar Joseph Nye istället att definitionen av makt återspeglar de 

                                                
34Europaparlamentet, Överstatliga beslutsförfaranden.  
35Tocci, Nathalie, Single or Multiple EU actorness? CEPS, 2008.  
36 Nye, Joseph S, Soft Power: The origins and political progress of a concept, Palgrave Communications, 2017, s.1.  
37 Nye, Joseph S, Power and foreign policy, Journal of Political Power, 4:1, 2011, s. 12.  
38 Dahl. A. Robert, The concept of power, Yale University, 1957, s. 203.  
39 Munro, André, Robert A. Dahl. 
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intressen och värderingar hos den som försöker tyda begreppet. Nye argumenterar för att 

makt definieras som förmågan att antingen motstå eller göra förändring snarare än förmågan 

att få det man vill.40 Nye menar på att man inte kan säga att en aktör besitter eller har makt 

utan att specificera vad makten i den kontexten innebär för sammanhanget. För att kunna 

kartlägga EU:s internationella maktagerande behövs det anges vem som är involverad i 

maktförhållandet (maktens omfattning) och vilka områden som är berörda (maktens 

domän).41 

 

Maktdefinitionerna kommer att operationaliseras genom Nye’s centrala karaktärsdrag om 

kategoriseringen av makt genom motiv, beteende och tillvägagångssätt.42 Genom att 

kartlägga utövarens motiv, beteende och tillvägagångssätt för att uppnå syftet med 

makthandlingarna kommer en helhetssyn för maktbegreppen att redogöras. De valda 

dimensionerna presenteras enligt följande tabell:  

 

Tabell: Maktbegrepp 

Typ av makt  Motiv Beteende Tillvägagångssätt 

Mjuk makt    

Hård makt    

Civil makt    

Transformativ makt    

Normativ makt    

Normativ makt 
Europa 

   

 

De sex maktdimensionerna kommer successivt att fyllas i vid varje maktbegrepp för att under 

rubriceringen 2.7 Motivering av teoretiskt ramverk att motivera det slutgiltiga valet för 

teoretiskt ramverk.  

 

                                                
40 Nye Joseph S, Power and foreign policy, Journal of Political Power, 4:1, 2011, s. 11.  
41 Ibid. s. 12.  
42 Nye, Joseph S, Soft Power: The origins and political progress of a concept, Palgrave Communications, 2017, s.1.  
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2.1 Mjuk makt  
Mjuk makt är, likt Robert A. Dahls maktdefinition, förmågan att få sin vilja igenom trots att 

det finns ett motstånd eller hinder för avsikten. Vad som skiljer den mjuka makten från andra 

maktbegrepp är faktumet att den mjuka makten bottnar i förmågan att få andra att utföra 

handlingar som utövaren önskar för att genom påtryckningar få andra att följa den drivande 

aktörens önskan.43 Myntaren till begreppet är konceptskaparen Joseph Nye som menar på att 

den mjuka makten inte innefattar ett fysiskt våld eller militära aggressioner. Den mjuka 

makten består istället av förmågan att genom verbala metoder likt tal, mediala övertag, 

militarisering av medier, övertalning och propagerande få ett folk, folkgrupp eller nation att 

göra så som utövaren önskar i syfte för egen maktutvinning och maktförsäkran.44 Mjuk makt 

är därmed inte ett normativt koncept, utan ett deskriptivt begrepp som syftar till att förklara 

maktutövning genom förmågan att påverka andra och få föredragna resultat genom 

övertalning och attraktion genom olika icke-fysiska medel.45  
 

Det mjuka maktutövandet går att återfinna på flera håll på den internationella och globala 

arenan, och går bland annat att finna i det ryska agerandet mot den östeuropeiska regionen. 

Rysslands maktutövande går att återfinna i ett handlande som omfattar både hård och mjuk 

maktutövning där det i modern tid har övergått till mjuk makt där ca. 80% av det ryska 

agerandet kategoriseras som mjuk makt.46 Ett tillvägagångssätt för den ryska spridningen av 

autokratiska och proryska normer är försök till spridning via ryska medier och television på 

ett internationellt plan och återfinns i bla. Ukraina. Det ryska mediepropagerandet vittnar om 

att den globala konkurrensen inom den mjuka maktutövningen trappas upp mellan olikartade 

statsskick så som demokratier, hybrida regimer och autokratier. Upptrappningen av den 

internationella konkurrensen har skapat en barriär gentemot prodemokratiska värderingar 

vilket har kommit att skapa stora klyftor mellan autokratier och demokratier, och 

normspridningen av demokratiska värderingar. Tillsammans med flera ledande världsmakter 

som kategoriseras som autokratiska regimer har Ryssland gjort ett krafttag mot demokratiska 

värderingar i form av investeringar i framstående mjukvaruarsenaler. De sofistikerade 

mjukvaruarsenalerna verkar globalt i alla delar av världen, och har som syfte att sprida 

                                                
43 Wilson, Ernest J. III, Hard Power, Soft Power, Smart Power, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science; 616:1, 2008, s. 114.  
44 Nye, Joseph S. “Soft Power.” Foreign Policy, no. 80, 1990, s. 167. 
45 Nye Joseph, Soft Power: The origins and political progress of a concept, Palgrave Communications, 2017, s.2.  
46 Diamond Larry, Plattner Marc, Walker Christopher, 2016, Authoritarianism Goes Global- The challenge to democracy, Baltimore: John Hopkins University 
Press, s. 174.  
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proryska värderingar till den östliga regionen.47 Genom att granska Tabell 1: Mjuk makt kan 

vi nedan sammanfatta och kartlägga den mjuka maktens centrala särdrag.  

 

Tabell 1: Mjuk makt 

Typ av makt  Motiv Agerande / beteende Tillvägagångssätt 

Mjuk makt Sprida normer och 
värderingar  

Manipulation 
Övertalning 
Påtryckningar 

Militära mediala övertag 
Manifestationer 
Propagerande 

 

 

 

2.2 Hård makt 

Medan den mjuka makten utövas genom verbal övertalning, övertygelse och attraktion 

använder sig den hårda makten av ett betydligt mer aggressivt utförande. Definitionen om 

hård makt syftar till att förklara nyttjandet av ekonomiska och militära medel för att påverka 

agerande och beteende hos andra politiska aktörer.48 Den hårda makten innefattar kapaciteten 

och förmågan till att tvinga aktörer att agera på ett visst sätt som genom maktstrategier 

fokuserar på militära interventioner, tvångsdiplomati och ekonomiska sanktioner för att 

upprätthålla nationella och internationella intressen.49 Joseph Nye menar att dagens hårda 

maktutövning på den globala arenan kategoriseras i två huvudgrenar:  

 

● Militära medel, 

● Ekonomiska medel.  

 

Nye, som är både konceptskapare och forskare inom området, menar på att ett land använder 

sig av ekonomiska medel och militära resurser för att påverka andra stater för att nå det 

önskade utfallet man vill med tvång och beroendeskapande som grund till agerandet.50 Då 

den hårda makten innebär övertag och militära aktioner finns det många exempel på utförda 

handlingar som faller under kategoriseringen för hård makt. En nation som har klassats som 

en hård makt på grund av sitt globala agerande är USA. USA har sedan fallet av 

Sovjetunionen år 1991 varit en kraftig hegemon på den globala arenan, och besitter en massiv 

                                                
47  Diamond Larry, Plattner Marc, Walker Christopher, SOFT POWER- Authoritarianism Goes Global. 
48  Nye, Joseph S. Soft Power, Foreign Policy, no. 80, 1990, s 154.  
49  Wilson, Ernest J. III, Hard Power, Soft Power, Smart Power, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science; 616; 2008, s. 114.  
50  Nye, Joseph, Soft Power and American Foreign Policy. Political Science Quarterly, 119(2), 2004, s. 256 
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militär makt. Hur makten skall nyttjas är det primärt presidenten som avgör, och tillsammans 

med den tillträdande Bush-administrationen år 2001 trappades rollen som världspolis upp 

efter splittringen av sovjet tio år tidigare. Ett av de mest framstående exemplen på hård 

amerikansk maktutövning är interventionen i Irak år 2003. Bakgrunden till invasionen ses 

som ett efterskalv av terrorattackerna i USA den 11 september 2011 (9/11). Den dåvarande 

presidenten George W. Bush förklarade då krig mot terrorismen och anklagade Irak för att 

främja utvecklingen av massförstörelsevapen och därmed global terrorism.51 Den 

amerikanska invasionen av Irak gick emot både FN:s och världssamfundets beslut om 

agerande, och skapade stora klyftor i världspolitiken med sin olagliga annektering av landet.52 

USA:s agerande att genom användning av flyg och miliser invadera Bagdad53 är hård 

maktutövning exemplifierat där egenvinning och militärt våld trycks ha drivit agerandet. 

Genom att använda begreppet War on Terrorism som myntats år 2011 i samband med 9/11 

använde George W. Bush-administrationen hårda och militära maktstategier för att störta 

Iraks dåvarande diktator Saddam Hussein.54 Genom att sammanställa den hårda maktens 

karaktärsdrag kan vi i Tabell 2: Hård makt utläsa den hårda maktens egenskaper.  

 

Tabell 2: Hård makt 

Typ av makt  Motiv Agerande / beteende Tillvägagångssätt 

Mjuk makt Sprida normer och 
värderingar  

Manipulation 
Övertalning 
Påtryckningar 

Militära mediala övertag 
Manifestationer 
Propagerande 

Hård makt Utvinna makt över 
territoriella områden 

Hot 
Våld 

Militariserade aktioner 
Beroendeskapande 
Olagliga annektioner 

 
 
 
 
2.3 Civil makt och CPE 

Den civila makten är den makt som erhålls genom att försvara demokratiska värden och 

normer, men utan att använda betydande militära instrument eller metoder. Den civila 

maktutövaren säkrar sitt eget försvar och säkerhet och är därmed beroende av en politik som 

främjar deras arbete. Det krävs dock ett klargörande mellan utförandet av civil makt och att 

vara en civil makt. Att utföra ett civilt maktutövande avser de medel och policyinstrument 

                                                
51 SVT Nyheter, Irakkriget – en kort sammanfattning. 
52 Ashton, Nigel, Gibson, Bryan, The Iran-Iraq War : New International Perspective: Chapter 4, Politics, Routledge, 2012.  
53 SVT Nyheter, Irakkriget – en kort sammanfattning. 
54 Britannica, Iraq War. 
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som en aktör använder sig utav för att försöka få inflytande över en situation eller region. 

Civila medel är ickemilitära och inkluderar istället ekonomiska, kulturpolitiska och 

diplomatiska instrument, där fredsbevarande styrkor och lätt beväpning är ett exempel.55 

Definitionen för att istället vara en civil makt innehåller tre dimensioner för agerandet:  

 

● Acceptans av nödvändigheten av samarbete med andra aktörer för att nå 

internationella mål,  

 

● Koncentration till icke-militära medel, där främst ekonomiska resurser är av 

väsentlighet för att säkra nationella mål där militär makt är ett kvarvarande instrument 

som i huvudsak används som skyddande medel för internationell interaktion,  

 

● Villigheten till att utveckla överstatliga strukturer för att bearbeta kritiska frågor som 

rör internationell ledning.56 

 

Hanns Maulls begreppsdefinition av den civila makten bottnar i att ’’suveränitet tillåter 

utveckling av rättsstatsprinciper i internationella förbindelser, vilket driver fram en process 

för att civilisera internationell politik.’’.57  

 

En av de mest framstående definitionerna av den civila maktens karaktärsdrag är dock gjord 

av François Duchêne.58 Duchênes utveckling av begreppet förhåller sig exklusivt till EU och 

har kommit att resultera i begreppet Civil Power Europe (CPE). CPE har under flera 

decennier dominerat debatten om EU och Europas roll i världen59 där maktdimensioner och 

normativa perspektiv är grunden för CPE. CPE syftar till att främja internationella normer 

och värden60 och består likt Civilian Power av faktorer som syftar till att kartlägga 

karaktärsdragen av ramverket. Duchênes faktorer är: 

 

● Medel och resurser,  

● Avslut och balans.  

 

                                                
55 Smith, K E. Beyond the civilian power EU debate, Politique européenne, 17(3), 2005, s. 63-82.  
56 Maull, Hanns, Germany and Japan: The New Civilian Powers, Foreign Affairs, 1990. 
57 Smith, K E. Beyond the civilian power EU debate, Politique européenne, 17(3), 2005, s. 63-82.  
58 Ibid. s. 63-82.  
59 Oribe, Jan, Civilian Power Europe: Review of the Original and Current Debates, Cooperation and Conflict, 41; 123, 2006, s. 123.  
60 Ibid. s. 124. 
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Medel och resurser syftar till att förklara att militära medel är nödvändigt för att upprätthålla 

de civila värdena (ex. fredsbevarande styrkor) där den militära integrationen är nödvändig för 

att främja samarbete mellan öst och väst- världen. Den andra dimensionen som avser 

faktorerna avslut och balans innebär att den normativa utrikespolitiken avslutats och har 

överskuggats av debatten om medel och resurser.61 EU:s funktion måste därmed vara en aktör 

på den internationella arenan vars slagkraft verkar för spridning av civila och demokratiska 

standarder. Främjandet av normer bör vara de som anses tillhöra kärnvärderingarna i CPE 

vilket är jämlikhet, tolerans och rättvisa. De normativa dimensionerna i CPE är därmed 

påtagliga där det är den civila maktens förmåga att använda civila medel, instrument och 

resurser som utgör begreppets huvudsakliga karaktärsdrag.62  

 

Tabell 3: Civil makt redogör endast för karaktärsdragen hos den civila makten med anledning 

av att förenkla begreppets skildring av maktdefinitionerna i dess operationalisering.  

 

Tabell 3: Civil makt 

Typ av makt  Motiv Agerande / beteende Tillvägagångssätt 

Mjuk makt Sprida normer och 
värderingar  

Manipulation 
Övertalning 
Påtryckningar 

Militära mediala övertag 
Manifestationer 
Propagerande 

Hård makt Utvinna makt över 
territoriella områden 

Hot 
Våld 

Militariserade aktioner 
Beroendeskapande 
Olagliga annektioner 

Civil makt Försvara demokratiska 
värden och normer 

Fredsbevarande styrkor 
Samarbete 
Lätta militära instrument som 
skyddande medel 

Lätt beväpning 
Kulturpolitiska medel 
Ekonomiska resurser 
Diplomatiska instrument  

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Oribe, Jan, Civilian Power Europe: Review of the Original and Current Debates, Cooperation and Conflict, 41; 123, 2006, s. 125. 
62 Ibid. s. 126. 
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2.4 Transformativ makt 
Ett transformativt utförande är ett agerande som orsakar en större förändring av antingen 

något eller någon på ett sätt som oftast gör det eller dem bättre. Thomas J. Sergiovanni menar 

på att den transformativa makten bottnar i den ledande frågan: ’’Vilka är komponenterna i en 

organisation som kan omvandla avsikt till verklighet och upprätthålla den?’’.63 Sergiovannis 

ramverk för den transformativa makten innehåller tre komponenter som karaktäriserar teorins 

kärna. De tre dimensionerna i den transformativa makten är:  

 

● Ledaren,  

● Avsikten,  

● Organisationen.64 

 

För att en transformativ makt ska existera är en ledare för organisationen eller aktören en 

essentiell grund. Ledarskapet i organisationen måste samverka med teorins andra två 

dimensioner avsikt och organisation.65 Den transformativa maktens andra dimension är 

avsikten som även benämns som den övertygande visionen. En avsikt definieras enligt 

Sergiovanni som kapaciteten att ta en organisation till en situation eller position som den 

aldrig har varit i tidigare genom egenskaperna som omfattar oberoende simplicitet och 

fullständigt faktakollekt innan beslut tas tillsammans med arbetsmoral och förmågan att 

kommunicera för att nå mål och visioner.66 

 

Den transformativa maktens sista komponent är organisationen. Det transformativa 

maktförfarandet antyder att kommunikationen mellan ledaren och de som leds är av stor vikt, 

och att samspelet mellan det styrande ledarskapet, avsikterna och valkretsar är sedda som 

nyckelelement för teorin. Organisationen är i behov av att verkställande ledare har den 

transformativa makten som bygger på deras kompetens att skapa framtida mål för 

organisationen.67 Den transformativa makten är i händerna på ledaren för organisationen eller 

aktören, och ramverket syftar till att driva organisationen framåt med tydliga visioner och mål 

för att nå en målbild i en större kontext. Den transformativa makten innebär därmed att 

                                                
63 Sergiovanni, Thomas J, Corbally John E, Leadership and Organizational culture: New perspectives on Administrative Theory and Practice, University of 
Illinois Press, 1986, s. 64.  
64 Ibid. s. 65.  
65 Ibid. s. 66. 
66 Ibid. s. 67.  
67 Bass M. Bernard, Reviewed works: Leadership and Organizational Culture: New Perspectives on Administrative Theory and Practice by Thomas J. 
Sergiovanni and John E. Corbally, 1985.  
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styrning av en organisation är av stor betydelse för att påverka till det bättre, och behöver ett 

ledarskap som vet vad organisationen behöver. 

Genom att operationalisera den transformativa makten kan vi genom Tabell 4: Transformativ 

makt se begreppets centrala karaktärsdrag nedan. 

Tabell 4: Transformativ makt 

Typ av makt  Motiv Agerande / beteende Tillvägagångssätt 

Mjuk makt Sprida normer och 
värderingar  

Manipulation 
Övertalning 
Påtryckningar 

Militära mediala övertag 
Manifestationer 
Propagerande 

Hård makt Utvinna makt över 
territoriella områden 

Hot 
Våld 

Militariserade aktioner 
Beroendeskapande 
Olagliga annektioner 

Civil makt Försvara demokratiska 
värden och normer 

Fredsbevarande styrkor 
Samarbete 
Lätta militära instrument som 
skyddande medel 

Lätt beväpning 
Kulturpolitiska medel 
Ekonomiska resurser 
Diplomatiska instrument  

Transformativ makt Uppnå en förändring till det 
bättre  

Organisatoriskt lärande 
Kommunikation 
Bemyndigande 
Uthållighet 

Stark och målmedveten ledare 
Stark organisation  
 

 

 

 

2.5 Normativ makt 

Den normativa maktens konceptuella mening har sin grund i den ideationella betydelsen där 

begreppet bortser från fysiska eller materiella inslag. Ramverket som omsluter den normativa 

makten används genom ett rättfärdigande snarare än incitament bestående av fysisk eller 

materiell drivkraft. För att konceptualisera den normativa makten och bryta ned begreppets 

innebörd krävs en förståelse för teorins kritiska beståndsdelar som sammanflätar principer, 

handlingar och påverkan. Den normativa makten kan enligt Ian Manners i första hand 

granskas som legitima principer som främjas där det normativa rättfärdigandet bör vara 

övertygande då de utövande principerna som främjas måste ses som legitima och 

berättigande. Principernas samstämmighet och konsensus grundar sig i från vilken 

utsträckning som praxis och olika principiella normer kan ses som gynnsamma för ändamålet 
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snarare än motsägelsefulla och inkonsekventa.68 Manners förhåller sig till att den normativa 

maktens utövande bör vara handlingsmässigt övertygande i de handlingar och åtgärder som 

vidtas för att gagna det normativa rättfärdigandet av principiell utövning. Det normativa 

maktutövandet bör vara både övertygande och tilltalande vilket innebär att övertalning för att 

främja principer i sammanhang som avser ett gynnsamt utfall för parten i fråga innebär 

institutionalisering av relationer och en uppmuntran till multi- och plurilateral dialog mellan 

berörda parter. 

 

Manners slutliga betraktelse av normativ makt är att begreppet och dess utövande bör 

betraktas som socialisering av påverkan i de vidtagna åtgärderna för att främja sådana 

principer. För att den normativa makten och dess principer skall vara övertygande och 

tilltalande är det kritiskt att rättfärigandets påverkan bottnar i socialisering, ägande och 

partnerskap. Den socialiserande aspekten kan enligt Manners ses som en påverkan av 

principfrämjande på den världspolitiska arenan, och bör bedömas som en vital del av en 

transparent process där förstatligande, partnerskap och ägandeskap ligger som grund. Som en 

påverkan av förstatligande socialisering i ett principfrämjande utövande är partnerskapets 

betydelse av stor väsentlighet för resultatet av för de institutionaliserade relationerna som 

skapats av de inkluderade parterna, oavsett om de är plurilaterala, multilaterala, 

transnationella eller internationella. Ägandeskapet som en effekt av principfrämjandet 

innebär i regel praxis för kollektivt eller lokalt ägande vilket är ett resultat av samråd av 

partnerskapsinvolvering.69 Tabell 5: Normativ makt redogör för den normativa maktens 

egenskaper. 

 

Tabell 5: Normativ makt 

Typ av makt  Motiv Agerande / beteende Tillvägagångssätt 

Mjuk makt Sprida normer och 
värderingar  

Manipulation 
Övertalning 
Påtryckningar 

Militära mediala övertag 
Manifestationer 
Propagerande 

Hård makt Utvinna makt över 
territoriella områden 

Hot 
Våld 

Militariserade aktioner 
Beroendeskapande 
Olagliga annektioner 

                                                
68  Manners Ian, The concept of Normative Power in World Politics, Diis Brief, 2009, s. 2. 
69  Ibid. s. 3.  
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Civil makt Försvara demokratiska 
värden och normer 

Fredsbevarande styrkor,  
Samarbete 
Lätta militära instrument som 
skyddande medel 

Lätt beväpning 
Kulturpolitiska medel 
Ekonomiska resurser 
Diplomatiska instrument  

Transformativ makt Uppnå en förändring till det 
bättre  

Organisatoriskt lärande 
Kommunikation 
Bemyndigande 
Uthållighet 

Stark och målmedveten ledare 
Stark organisation  
 

Normativ makt Handlingsmässig 
övertygelse genom normer 
och principer 

Normstyrande 
Rättfärdigande incitament 
Övertygande principer 
Samstämmigt konsensus 

Principiell utövning 
Normstyrt beslutsfattande 
Övertygande agerande 
Övertalande tillämpning 

 

 

 

2.6 Normativ makt Europa  
De normativa aspekterna i CPE som förklarade EU:s beteende är grunden till Ian Manners 

myntande av begreppet Normative Power Europe (NPE). Till skillnad från den normativa 

makten har NPE utformats i syfte för att förklara just EU:s maktagerande.70 Manners tanke 

var att skapa ett komplement till CPE där grunden för det teoretiska ramverket istället är 

förmågan att forma föreställningar om det normala i internationella relationer genom normer 

och värderingar.71 Manners teori är en omprövning av den militära- och civila makten för att 

överväga EU:s normativa makt i världspolitiken.72 För att förstå EU:s länge debatterade 

politiska roll måste bort ifrån antagandet om att EU är en civil eller militär makt, för att 

istället överväga möjligheten om att EU representerar en normativ makt.73 Både den civila- 

och militära makten behöver kompletteras med en dimension av normativ makt i en 

ideational kontext och gemensamma värderingar.74 Medan den civila och militära makten till 

stor del fokuserar på hur mycket EU liknar en stat vänder sig NPE istället mot att inkludera 

kognitiva processer där både materiella och symboliska komponenter är centrala i teorins 

utgångspunkt.75 Manners har styckat upp teorin till fem kärnprinciper som utgör det 

grundläggande ramverket för NPE:  

 
 
 

                                                
70  Manners Ian, The concept of Normative Power in World Politics, Diis Brief, 2009, s. 126.   
71  Oribe, Jan, Civilian Power Europe: Review of the Original and Current Debates, Cooperation and Conflict, 41; 123, 2006, s. 126.   
72 Manners Ian, Normative Power Europe: A contradiction in terms? JCMS 40:2, 2002, s. 236.  
73 Ibid. s. 237.  
74 Ibid. s. 239.  
75 Ibid. s. 239.  
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● Fred,  

● Frihet,  

● Demokrati,  

● Rättsstatsprincipen (Rule of Law), 

● Mänskliga rättigheter.  

 

Som komplement till de fem kärnprinciperna kartläggs också fyra mindre normativa riktlinjer 

inom EU:s praxis vilka är solidaritet, antidiskriminering, hållbar utveckling76 och god 

förvaltning (good governance).77 De kärnprinciper och normativa riktlinjer som skildrar NPE 

har en tydlig anknytning till historiska kontexter där fred och frihet definierar särdragen i den 

västeuropeiska politiken under efterkrigstiden. Demokrati, rättsstatsprincip och mänskliga 

rättigheter växte senare fram när det var vitalt att särskilja det demokratiska västeuropa från 

det kommunistiska östeuropa där normerna fick väsentliga funktioner i övergången från det 

kommunistiska styret under efterkrigstiden från Kalla Kriget. Betydelsen av solidaritet blev 

en viktig faktor för att sporra liberaliseringen i The Single European Act och den monetära 

unionen där den hållbara utvecklingen fick en viktig roll efter Rio Earth Summit i 

Amsterdamfördraget. Relevansen rörande antidiskriminering uppstod som ett resultat av en 

progressiv social lagstiftning och de frågor som berörde rasism och hotbilder mot minoriteter 

i början på 1900-talet.78 Genom detta fick den goda förvaltningen (good governance) spela en 

stor roll i EU:s kravbild för demokratiska reformer i central- och östeuropa.79 Då NPE 

ursprungligen är inriktat på att förstå vilken typ av aktör EU är på den internationella arenan 

och i det internationella systemet så har teorin utvecklats som en lins för att förstå EU:s 

externa åtgärder och utrikespolitik.80 Genom att granska Tabell 6: NPE redovisas NPE:s 

centrala egenskaper i tabellen nedan.  

 

 

Tabell 6: NPE 

Typ av makt  Motiv Agerande / beteende Tillvägagångssätt 

Mjuk makt Sprida normer och 
värderingar  

Manipulation 
Övertalning 
Påtryckningar 

Militära mediala övertag 
Manifestationer 
Propagerande 

                                                
76 Manners Ian, Normative Power Europe: A contradiction in terms? JCMS 40:2, 2002, s. 242..  
77 Ibid. s. 243.  
78 Ibid. s. 243.   
79 Ibid. s. 244.  
80 Birchfield Vicki, A Normative Power Europe framework of transnational policy formation, Journal of European Public Policy, 20:6, 2013, s. 908.  
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Hård makt Utvinna makt över 
territoriella områden 

Hot 
Våld 

Militariserade aktioner 
Beroendeskapande 
Olagliga annektioner 

Civil makt Försvara demokratiska 
värden och normer 

Fredsbevarande styrkor,  
Samarbete 
Lätta militära instrument som 
skyddande medel 

Lätt beväpning 
Kulturpolitiska medel 
Ekonomiska resurser 
Diplomatiska instrument  

Transformativ makt Uppnå en förändring till det 
bättre  

Organisatoriskt lärande 
Kommunikation 
Bemyndigande 
Uthållighet 

Stark och målmedveten ledare 
Stark organisation  
 

Normativ makt Handlingsmässig 
övertygelse genom normer 
och principer 

Normstyrande 
Rättfärdigande incitament 
Övertygande principer 
Samstämmigt konsensus 

Principiell utövning 
Normstyrt beslutsfattande 
Övertygande agerande 
Övertalande tillämpning 

Normativ makt Europa Förklara EU:s 
maktförhållanden.  

Solidaritet 
Antidiskriminering 
Hållbar utveckling 
God förvaltning 

Inkluderar kognitiva processer 
Demokratifrämjande 
Rättstatsprincipen 
Mänskliga rättigheter 

 

 

 

2.7 Motivering av teoretiskt ramverk 
Genom att förstå den internationella identiteten av EU och unionens grannskapspolitik kan 

valet av ett teoretiskt ramverk göras. Tabell 6: NPE redogör för de sex valda maktbegreppens 

centrala karaktärsdrag med syfte att kunna avläsa likheter och skillnader som 

maktdefinitionerna har.  

 

Genom att granska Tabell 6: NPE kan en slutsats börja med att klargöra att den mjuka makten 

bottnar i förmågan att få andra att utföra handlingar som aktören önskar, medan den hårda 

makten innebär nyttjandet av ekonomiska och militära medel för att påverka beteendet hos 

andra aktörer.81 Genom att studera särdragen för den hårda och mjuka makten kan en slutsats 

dras att EU inte agerar som en aktör som exklusivt endast nyttjar någon av dessa maktmedel. 

Dessa två maktdefinitioner är därmed inte lämpliga att använda som teoretiskt ramverk på 

denna studie. Den civila makten har å andra sidan kommit att spela en betydande roll i 

definitionen av EU som makt där den globala civilkraften fortfarande är central i 

                                                
81 Nye, Joseph S. “Soft Power.” Foreign Policy, no. 80, 1990, s 154..  
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diskussionerna om EU:s maktförfarande.82 Då den civila makten och CPE har som målbild att 

främja internationella värden och normer 83 kan vi genom att granska François Duchênes 

dimensionella perspektiv medel och resurser och avslut och balans hitta kännetecken i det 

europeiska agerandet. Den civila makten betonar nödvändigheten av militära medel för 

upprätthållning av civila värden (ex. Fredsstyrkor) och att en militär integration är nödvändig 

för främjandet för samarbetet mellan öst-och västeuropa.84 Trots att CPE är utgjuten för 

applicering på just EU kommer varken CPE eller den civila makten att användas som 

teoretiskt ramverk för studien. Detta grundar sig i att agerandet snarare kännetecknar en stat 

än ett internationellt organ eller global union.85 Vad som däremot skiljer den transformativa 

makten från den civila makten är främst fokuset på ledning av aktörens skuta där det 

transformativa makten bottnar i ett transformativt ledarskap. Vad teorin syftar till att förklara 

är att det är genom ledarskap som vet vad organisationen behöver som kan bibehålla 

organisationens vision och målbild.86 Trots att den transformativa makten innehåller ett 

tydligt ledarskap för att främja visioner som återfinns på en internationell arena kommer 

ramverket inte att användas som applicering på studien. Anledningen till bortfallet av teorin 

är för att ramverket inte, genom en passande användning, är lämplig att applicera på EU:s 

grannskapspolitik. Grannskapspolitiken syftar till att främja samarbete mellan länder i bla. 

det östliga partnerskapet och har inte som målbild att nå ett specifikt resultat som ska gynna 

EU som ensam organisation.87  

 

Genom att slutligen granska den normativa maktens särdrag och dess specifika inriktning mot 

EU kan vi konstatera att NPE är en förgrening av den normativa makten och behandlar hur 

makt utövas av EU och förhållandet mellan principer och det slutgiltiga resultatet.88 NPE:s 

grundläggande kärnprinciper som omfattar fred, frihet, demokrati, rättsstatsprincipen och 

mänskliga rättigheter89 har stora likheter med grundbultarna i EU:s grannskapspolitik. Då 

EU:s kärnprinciper omfattande grannskapspolitiken är demokrati, rättsstatsprincipen, 

mänskliga rättigheter, marknadsekonomi, hållbar utveckling, samarbete och god förvaltning 

och samhällsstyrning90 kan vi se tydliga likheter med både policyns och ramverks 

kärnprinciper. NPE är därför ett lämpligt teoretiskt ramverk för forskningsproblem som syftar 

                                                
82 Manners, Ian, Normative Power Europe: A contradiction in terms? JCMS 40:2, 2002, s. 236.  
83 Oribe Jan, Civilian Power Europe: Review of the Original and Current Debates, Cooperation and Conflict, 41; 123, 2006, s. 124.  
84 Ibid. s.125.  
85 Manners, Ian, Normative Power Europe: A contradiction in terms? JCMS 40:2, 2002, s. 239.  
86 Bass M. Bernard, Reviewed works: Leadership and Organizational Culture: New Perspectives on Administrative Theory and Practice by Thomas J. 
Sergiovanni and John E. Corbally, 1985.  
87 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Den regionala dimensionen: Det östliga partnerskapet. 
88 Birchfield Vicki, A Normative Power Europe framework of transnational policy formation, Journal of European Public Policy, 20:6, 2013, s. 919.  
89 Manners, Ian, Normative Power Europe: A contradiction in terms? JCMS 40:2, 2002, s. 243.  
90 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Allmänna mål. 
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till att förstå hur värderings- och normbaserade aspekter av EU:s politik förhåller sig, vilket 

denna studie gör.  

 

För att kunna analysera EU:s grannskapspolitik i Moldavien genom NPE kommer en 

redogörelse för ramverkets grundprinciper att göras. Redogörelsen kommer att utgå från fyra 

dimensioner:  

 

● NPE:s definition,  

● Målbild,  

● Tillvägagångssätt,  

● EU:s agerande i Moldavien  

 

Genom de valda dimensionerna tillgodoses en tydlig överblick över ramverkets definition, 

maktutövarens målbild, hur aktören går tillväga för att nå sin målbild och hur den europeiska 

grannskapspolitiken utövas i Moldavien. Tabell 7: Teoretiskt ramverk NPE kommer att 

användas som analytiskt verktyg i avsnitt 3.2 Moldavien och Grannskapspolitiken genom 

NPE, och syftar till att ge en fördjupad bild över det teoretiska ramverkets utgångspunkt. Den 

fjärde dimensionen som omfattar EU:s agerande i Moldavien kommer att fyllas i successivt 

under analysens gång. 

 

 

 

Tabell 7: Teoretiskt ramverk NPE 

Grundprincip NPE:s definition Målbild Tillvägagångssätt  EU:s agerande i 
Moldavien 

Fred Samverkan för 
att genom 
samarbete 
förhindra 
konflikter och 
krig.  

Fred och människors 
välbefinnande.  

Bistå med 
konfliktförebyggande 
verktyg som omfattar 
handel, utvecklingsstöd, 
interregional samarbete, 
politisk dialog och 
utvidgning.  

 

Frihet Enskildas 
rättigheter som 
respekteras 
avseende 
medborgares 
privatliv, 
religion- mötes- 
tanke- yttrande- 

Frihet, säkerhet och 
rättvisa utan inre 
gränser med fri 
rörlighet.  

Säkerställa den fria 
rörligheten genom 
kontroll av yttre gränser, 
migration, 
brottsbekämpning och 
rättvisa.  
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och 
informationsfrihe
ter.  

Demokrati Representativ 
demokrati där 
varje myndig 
EU-medborgare 
har rösträtt till 
val till 
Europaparlament
et och därmed är 
valbar. 
Medborgaren är 
också 
röstberättigad i 
det land man är 
bosatt i, eller sitt 
ursprungsland.  

Hög samarbetsgrad 
inom internationella 
förbindelser med 
syfte  att konsolidera 
demokrati, 
rättsstatsprincipen, 
mänskliga 
rättigheter och 
internationell lag.  

Främja demokrati 
genom: 
- Interna bestämmelser 
om demokratiska 
principer,  
- Solidaritetsklausul som 
åberopas för att skydda 
demokratiska 
institutioner,  
- Utvidgning och 
anslutningspolitik. Ex. 
Grannskapspolitik och 
utvecklingspolitik.  
 

 

Mänskliga 
rättigheter 

Omfattas som 
grundläggande 
rättigheter att 
inte 
diskrimineras på 
grund av ras, 
kön, etnisk 
tillhörighet, 
funktionshinder, 
ålder, sexuell 
läggning eller 
religion/övertyge
lse.  

Konsolidera 
individuella och 
kollektiva mänskliga 
rättigheter.  

Utgå från treaties som 
betonar universaliteten 
och enligheten i de 
mänskliga rättigheterna 
om demokrati, 
överstatlighet och social 
solidaritet.  

 

Rättsstatsprincipen  Den 
fundamentala 
grunde för EU 
som innebär 
fördrag som 
medlemsländer 
kommit överens 
om på 
demokratisk och 
frivilligt bevåg. 
Lag och rätt 
bibehålls och 
upprätthålls av 
ett oberoende 
rättsväsende.  

Fördjupa EU:s 
supra-nationalitet 
och kosmopolitik 
hos medlemsländer.  

Främja kommunitär rätt, 
kosmopolitik och 
internationell rätt genom 
utveckling och 
humanitära rättigheter.   
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3. EMPIRISK GENOMGÅNG OCH ANALYS 
För att kartlägga hur EU främjar europeiska normer genom grannskapspolitiken i Moldavien 

krävs först en förståelse för EU:s grannskapspolitik. Den empiriska genomgången kommer 

därför först att omfatta den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet. 

Genomgångens andra rubricering kommer att, genom operationaliseringen av NPE genom 

Tabell 7: Teoretiskt ramverk NPE, redogöra för den bedriva grannskapspolitiken i 

Moldavien. Genom att analysera Moldavien utifrån NPE:s fem grundprinciper syftar 

analysen till att kartlägga hur EU bedriver sin grannskapspolitik i landet.  

 

 

3.1 EU:s grannskapspolitik  

För att kunna redogöra för hur EU främjar europeiska värderingar genom sin 

grannskapspolitik i Moldavien, och hur det normativa verktyget används behövs först ett 

klargörande för vad den europeiska grannskapspolitiken innebär i praktiken.  

 

EU har sedan 1958 från efterdyningarna av andra världskriget funnits till som en ekonomisk 

och politisk union som syftar till att främja politiskt och ekonomiskt samarbete. Unionens 

ursprungliga namngivning var då Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG). Grundidén 

med samarbetet var att handeln som bedrevs skulle göra medlemsländerna beroende av 

varandra och därmed vara benägna att hålla sams och bibehålla den upprättande freden. EEG 

grundades av Tyskland, Nederländerna, Luxemburg, Italien, Frankrike och Belgien där 

nationerna till en början endast fördjupade det ekonomiska samarbetet och samspelet mellan 

länderna i fråga. Sedan starten av EEG som då inkluderade sex medlemsländer har unionen 

kontinuerligt utvidgats. Sedan dess har 22 andra länder anslutit sig till unionens samarbete, 

och har genom unionens utvidgning lyckats skapa en enorm inre marknad med en successiv 

och progressiv tillväxt. Vad som först började som en ekonomisk union där handel mellan 

länder var den gemensamma knytpunkten har under årens förlopp utvecklats till en 

överstatlig organisation som sträcker sig över ett stort flertal politikområden som berör 

samtliga medlemsländer. Områden som miljö, klimat, hälsa, rättsliga frågor, migration, och 

utrikes- och säkerhetspolitiska frågor har kommit att omfatta unionens räckvidd där 

namnbytet till Europeiska Unionen (EU) år 1993 speglar den utveckling som unionen gjorts 
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på strax över 6 decennier.91 I över 60 år har EU tillsammans med medlemsländerna bidragit 

till stabilitet, välfärd och fred, där utvecklingen av unionen kontinuerligt har fortsatt.92  

 

Med en vilja till fortsatt gemenskap och världsomspännande samverkan för stabilitet, fred 

och demokrati inkluderades det år 2004 tio nya medlemsländer till unionen i samband med att 

en ny EU-policy sjösattes. EU-policyn kom att få namnet den Europeiska 

Grannskapspolitiken.93 Syftet med Grannskapspolicyn och den nyfödda grannskapspolitiken 

var att förhindra uppkomsten av skiljelinjer mellan EU och de nytillkomna ländernas grannar 

och att genom policyn erbjuda förmånliga uppgörelser för de inblandade 

partnerskapsländerna. Uppgörelserna bygger på grannskapspolitikens sju fundamentala 

grundprinciper:  

 

● Demokrati,  

● Rättsstatsprincipen,  

● Mänskliga rättigheter,  

● Marknadsekonomi, 

● Hållbar utveckling,  

● Samarbete,  

● God förvaltning- och samhällsstyrning.94  

 

Grannskapspolitiken omfattas av en politisk samordning där den konsoliderade ekonomiska 

integrationen tillsammans med en ökad rörlighet utgör prioriteringar och handlingsplaner för 

partnerskapets avspegling av varje partners behov, möjligheter och intressen.95 Ett stärkt 

partnerskap med de länder som gränsar till EU är av avgörande karaktär för de flertalet 

utmaningar som länderna i och utanför unionen bemöts av. Ett exempel på utmaningar som 

EU utsätts för är bla. terrordåd. De världsomfattande utmaningarna måste därmed hanteras av 

ett världssamfund där arbetet för att skapa ett tryggare klimat och komma underfund med de 

globala problemens bakomliggande orsaker är av hög prioritet.96  

 

                                                
91 Europeiska Unionen, Från ekonomisk till politisk union. 
92 Europeiska Unionen, Stabilitet, gemensam valuta, rörlighet och tillväxt. 
93 Europeiska Kommissionen, Översyn av den europeiska grannskapspolitiken: Stärkta partnerskap för en stark grannskapspolitik. 
94 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Allmänna mål. 
95 Europaparlamentet, Den europeiska grannskapspolitiken- Allmänna mål. 
96 Europeiska Kommissionen, Översyn av den europeiska grannskapspolitiken: Stärkta partnerskap för en stark grannskapspolitik. 
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Vad som skiljer EU:s grannskapspolitik mot EU:s övriga politik är att EU-medlemskapet hos 

de länder som är inkluderade i den grannskapspolitiska samverkan inte kan användas som 

en ’’morot’’ eller lockelse för ökad samverkan, då de inte är officiella medlemmar i unionen. 

Då grannskapspolitiken handlar om att främja vissa fundamentala normer och värderingar 

som EU själv institutionaliserat erbjuds partnerskapsländerna istället att ta del av selektiva 

interna institutioner för de nationer som genomför nödvändiga och lämpliga reformer. Om en 

nation uppnår och genomför tillräckligt med politiskt och ekonomiskt reformerande så finns 

det stor möjlighet till att EU öppnar upp för landet i delar av EU:s interna marknad. Genom 

detta tillvägagångssätt försöker EU stärka stabiliteten utanför unionens gränser och inkludera 

fler länder till samarbetet.97 Fördjupningen och utvecklingen av EU:s förbindelser och 

relationer med utomeuropeiska länder är därmed av stor vikt, och har tagits i uttryck genom 

vad som sågs som nästa steg i den europeiska grannskapspolitiken. Med Sverige och Polen 

som initiativtagare skedde det år 2009 vid toppmötet i Prag en utvidgning av den redan 

befintliga grannskapspolitiken. Genom att vilja stärka partnerländers politiska associering och 

ekonomisk integration med EU föddes det Östliga partnerskapet. Genom associeringsavtal, 

fördjupat samarbete och visioner om viseringsfrihet inkluderades Armenien, Azerbajdzjan, 

Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland till den europeiska samverkan som 

grannskapspolitiken innebär och vägen in till ett fördjupat EU-samarbete. Som utbyte mot 

politiska och ekonomiska reformer tillgodoser även det östliga partnerskapet nya 

avtalsförhållanden, djupgående frihandelsavtal, insatser för viseringsliberalisering och 

multilaterala ramar.98  

 

Det östliga partnerskapet har inneburit en påtaglig höjning av ambitionsnivån i relationerna 

mellan EU och partnerskapsländerna där samarbetet utgår från samverkan på två 

fundamentala nivåer. Nivåerna återfinns i de två fokusområdena för det östliga partnerskapet 

och består av en bilateral relation till EU och ett multilateralt samarbete. Huvudfokuset för 

den grannskapspolitiska samverkan inom partnerskapet ligger primärt på den bilaterala 

relationen med EU, där det multilaterala samarbetet etablerats för att stödja de bilaterala 

relationerna och skapa goda förutsättningar för samarbete mellan partnerskapsländerna.99 Det 

bilaterala samarbetet inkluderar tre centrala grenar som omfattar associeringsavtal, 

frihandelsavtal och visering. Associeringsavtalet är framlagt av EU genom konkreta förslag 

                                                
97 Morrisey-Höglund, Anne, EU value promotion and the european neighborhood policy, Southeastern Europe vol. 31-32, 2007 s. 45.  
98 Europeiska Unionens Råd, Europeiska Unionens Råd, Det östliga partnerskapet: Differentiering 
 och delaktighet.  
99 Regeringskansliet, Östliga partnerskapet. 
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som skall ge varje deltagande partnerskapland i den östliga regionen en ökad politisk dialog, 

förstärkt politisk associering och ett fördjupat samarbete om frågor med rättslig och 

säkerhetspolitisk karaktär. Associeringsavtalen utgör en reformplan som i sin tur för 

partnerskapsländerna närmare EU och den europeiska samverkan genom att lagstiftning och 

standarder i ländernas nationella utveckling anpassas till EU.100 EU har som en del av 

associeringsavtalen slutfört handlingar om ett konsoliderat frihandelsområde med Georgien, 

Ukraina och Moldavien. De etablerade frihandelsavtalen syftar till att anpassa praxis till 

europeiska normer, säkra ett stabilt och rättsligt klimat, reducera och reglera tullar, 

handelshinder och kvoter och till att förbättra tillgång till tjänster och varor.101 Genom att 

partnerskapsländerna som ingår i det östliga partnerskapet har inkluderats i det bilaterala 

samarbetet som omfattar associeringsavtal och frihandelsavtal är dialogen om 

viseringsliberlisering i fokus. Med dialogen om visering vill EU gradvis uppnå det 

långsiktiga målet om viseringsfrihet i partnerskapsländerna i det östliga partnerskapet där 

medborgarna kan röra sig i Europa i en säker miljö. Genom att uppdatera och förenkla 

viseringsförfarandet fortsätter rörligheten att främja medborgarna i partnerskapsländerna, och 

reglerar hanteringen av irreguljära och oregelbundna migranters återvändande.102 

 

Medan de bilaterala relationerna syftar till att ge stöd till partnerskapsländer ämnar det 

multilaterala samarbetet istället till att flera aktörer tillsammans samverkar.103 EU:s 

multilaterala samarbete är uppdelat i fyra plattformar:  

 

● Stärka institutioner och god samhällsstyrning (good governance).  

● Ekonomisk utveckling och marknadsmöjligheter.  

● Anslutning, energieffektivitet, miljö och klimatförändring. 

● Mobilisering.104 

 

Då partnerskapsländerna i det östliga partnerskapet delar gemensamma utmaningar och 

världsomspännande hinder syftar det multilaterala samarbetet till att gemensamt främja 

samarbete och utbyte av praxis. Genom att verka för stabilitet inom institutioner och en god 

samhällsstyrning skapas en tolerans för yttre påtryckningar. Förändringar så som 

                                                
100 Europeiska Unionens Råd, Europeiska Unionens Råd, Det östliga partnerskapet: Associeringsavtal.  
101 Europeiska Unionens Råd, Europeiska Unionens Råd, Det östliga partnerskapet: Frihandelsavtal. 
102 Europeiska Unionens Råd, Europeiska Unionens Råd, Det östliga partnerskapet: Multilateralt samarbete. 
103 SIDA, Två biståndsformer. 
104 Regeringskansliet, Östliga partnerskapet: samarbete på olika nivåer. 



 
  

Kalmar Växjö 

30 

marknadsmöjligheter och energitrygghet främjar istället en ekonomisk integration, bättre 

sammankopplingar för energi och transport och ökad rörlighet mellan länderna. Det östliga 

partnerskapet inom ramen för EU:s grannskapspolitik är därmed av stor betydelse för 

fördjupning av samarbete och relationsskapande mot ländernas närmande till EU105 och 

unionens fortsatta spridning av europeiska normer.  

 

 

 

3.2 Moldavien och Grannskapspolitiken genom NPE 

För att förstå hur EU konsoliderar europeiska normer i Moldavien genom 

grannskapspolitiken kommer studien att genom NPE:s fem dimensionella perspektiv att 

analysera det normativa maktutövandet i landet. Genom NPE:s grundprinciper fred, frihet, 

demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen kommer olika delar av landets 

partnerskap med EU att redogöras och kartläggas.  

 

3.2.1 Fred 

EU:s fredsbevarande insatser genom grannskapspolitikens samverkan i landet går att 

återfinna på flera samhällsnivåer. Ett av Moldaviens mest framstående hot mot landets 

fredsbevarande är den rådande och fortfarande pågående konflikten med Transnistria. 

Regionen är belägen mellan Moldavien och Ukraina där konflikten har varit pågående sedan 

Sovjetunionens fall år 1991 vilket var startskotten för osämjan. En av anledningarna till 

konfliktens uppdagande grundar sig i att regionens befolkning har en etnisk härkomst från 

Ryssland och Ukraina. Efter fallet av Sovjetunionen och Moldaviens 

självständighetsförklaring blev ursprunget från befolkningen i regionen problematiskt. Den 

övriga delen av Moldaviens befolkning har rumänska som modersmål, vilket skapade stora 

klyftor i landet. Konfliktens komplexitet ses också vara icke-etnisk och grundar sig till stor 

del i att området aldrig varit en del av Rumänen, vilket den övriga delen av Moldavien har 

varit. 1992 slöts en vapenvila mellan de pro-moldaviska och de pro-transnistriska styrkorna 

där konflikten istället konserverades. Sedan den överenskomna vapenvilan har områdets 

kontroll lämnats utom räckhåll för den moldaviska regeringen, vilket har gjort att åtgärder 

                                                
105 Europeiska Unionens Råd, Europeiska Unionens Råd, Det östliga partnerskapet: Bilateralt samarbete. 
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och resolution inte har kunnats fastställas.106 Med anledning av den bristande kontrollen från 

den moldaviska regeringens sida över det konfliktbelägna området kommer de 

fredsbevarande resolutioner istället från EU:s normativa grannskapspolitiska samverkan i 

landet. Genom att bistå med konfliktförebyggande verktyg för det interregionala samarbetet i 

området deltar EU främst som observatör i förhandlingsprocessen om konfliktens lösning.107 

5+2-förhandlingarna stödjer en fredlig uppgörelse som baseras på Moldaviens suveränitet och 

territoriella integritet där förtroendeskapande åtgärder arbetar för att underlätta lösningen av 

den transnistriska konflikten. Genom att öka förtroende mellan Moldaviens huvudstad 

Chişinău och Transnistriens huvudstad Tiraspol genom kollektiva initiativ som involverar 

intressenter har arbetet skapat ca. 400 jobb och regional utveckling i området.108 Genom det 

aktiva arbetet med att fullständigt stötta Moldaviens suveränitet och territoriella integritet i 

den transnistriska konflikten genom fredliga lösningar109 samverkar EU aktivt för att genom 

samarbete förhindra uppkomsten av konflikter och krig genom EU-normativa lösningar och 

medling. De politiska dialogerna för att skapa förståelse och förtroende mellan regionerna 

vittnar om ett normativt agerande där principer och värderingar präglar det aktiva arbetet med 

konflikthanteringen. Genom att granska Tabell 8: NPE Fred går det att urskilja kännetecken 

av att EU använder sig av NPE:s normativa agerande i konflikten mellan regionerna genom 

fredsbevarande insatser, medling och samverkan.  

 

Tabell 8: NPE Fred 

Grundprincip NPE:s definition Målbild Tillvägagångssätt  EU:s agerande i 
Moldavien 

Fred Samverkan för att 
genom samarbete 
förhindra 
konflikter och 
krig.  

Fred och människors 
välbefinnande.  

Bistå med 
konfliktförebyggande 
verktyg som omfattar 
handel, utvecklingsstöd, 
interregional samarbete, 
politisk dialog och 
utvidgning.  

Bistår med 
konflikthantering, 
samverkan, medling och 
fredsbevarande medel för 
att förhindra krig och 
fortsatt konflikt med 
Transnistrien.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
106 Svenska Dagbladet, Transnistrien kan bli nästa konflikt. 
107 Europeiska Kommissionen, Action Document for Citizens' Empowerment in the Republic of Moldova, Annex 1, 2017. 
108 Europeiska Unionen: Östliga partnerskapet, Facts and figures about EU-Moldova relations. 
109 Europeiska Kommissionen, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Moldova. 
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3.2.2 Frihet 
Moldavien präglas av en regim som som enligt Freedom House klassas som ’’Partly Free’’ 

och karaktäriseras därmed som en hybrid politisk regim.110 Landets frihet är generellt sett stor 

i aspekten om civila rättigheter och fri rörlighet. Landet besitter dock en kraftigt medial 

begränsning som styrs av politiska partier där mer än 80% av de nationella TV-bolagen ägs 

av personer som är anslutna till politiska partier. Med en mediemiljö där ca 70% kontrolleras 

av den moldaviska politikern Vladimir Plahotniuc har journalister och reportrar ofta politiska 

påtryckningar från regeringen bidrar till en självcensur och undertryckande av en nyanserad 

nyhetstäckning.111 EU arbetar därför aktivt för att stötta strategisk kommunikation och 

självständig media i syfte112 för att bistå med utveckling till oberoende medier enligt 

europeiska standarder. Informationstillgången om EU, EU-stöd och de europeiska 

standarderna och normerna är också av begränsad tillgång. Med anledning av att det saknas 

resurser och instrument för att sprida informationen om EU och EU:s stöd till landet är 

visionen om att ge moldaviska medborgare informationen om EU:s fördelar av stor vikt.113 

EU arbetar inte bara aktivt för att främja civila rättigheter som berör yttrande-och 

informationsfrihet, utan använder också grannskapspolitiken i Moldavien till att förbättra 

landets gränspolitik och migration till landet.114 För att bibehålla och konsolidera fred och 

säkerhet i landet har EU genom det finansiella instrumentet European Neighbourhood 

Partnership Instrument (ENPI) skapat aktionsplanen JSL (Justice, Liberty, Security). JSL 

omfattar nödvändiga projekt som arbetar för att fördjupa grundvärderingar om rättvisa, frihet 

och säkerhet och har kommit att mynna ut i projektet EUBAM (EU Border Assistance 

Mission in Moldova). EUBAM och JSL verkar för att bidra till förbättring av standarder för 

rättvisa, frihet och säkerhet i Moldavien med riktade insatser som går i linje med de befintliga 

handlingsplanerna som är satta i landet genom EU:s normativa riktlinjer. EU arbetar för att 

förbättra Moldaviens gränshanteringsförmåga genom att öka gränsbevakningsmöjligheter 

med syfte att upptäcka gränsöverskridande brott för att förbättra samarbetet mellan landets 

myndigheter på en regional och nationell nivå. Genom att också stödja genomförandet av 

Mobility Partnership (MP) verkar EU som ett viktigt verktyg i den globala strategin där 

migration och mobilitet, där MP ger ett ramverk för att hantera olika former av laglig 

rörelsefrihet mellan EU och länder utanför Europa.115 Genom att aktivt arbeta med olika typer 

                                                
110 Freedom House, Moldova. 
111 Freedom House, Freedom report: Moldova. 
112 Europeiska Kommissionen, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Moldova. 
113 Europeiska Kommissionen, Action Document for Strategic communication and media support, Annex 2, 2017. 
114 Europeiska Kommissionen, Action fiche for the republic of Moldova, 2008. 
115 Europeiska Kommissionen, Action fiche for the republic of Moldova, 2008. 
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av frihetsdimensioner som omfattar yttrande- och informationsfrihet, fri rörlighet, migration 

och säkerställande av yttre gränser arbetar EU aktivt i Moldavien via den grannskapspolitiska 

samverkan och normativa tillvägagångssätt.  

 
Tabell 9: NPE Frihet 

Grundprincip NPE:s definition Målbild Tillvägagångssätt  EU:s agerande i 
Moldavien 

Frihet Enskildas 
rättigheter som 
respekteras 
avseende 
medborgares 
privatliv, religion- 
mötes- tanke- 
yttrande- och 
informations- 
friheter.  

Frihet, säkerhet och 
rättvisa utan inre 
gränser med fri 
rörlighet.  

Säkerställa den fria 
rörligheten genom 
kontroll av yttre gränser, 
migration, 
brottsbekämpning och 
rättvisa.  

Använder sig utav ENPI 
för att sprida civila 
rättigheter och yttrande- 
och informationsfrihet 
för genom EUBAM och 
JSL fördjupa landets 
förmåga om rättvisa, 
frihet, säkerhet och 
gränsbevakning.  

 

 

 

 

3.2.3 Demokrati 

Det politiska läget i Moldavien är som tidigare nämnt under 3.3.2 Frihet karaktäriserat av en 

hybridregim då landet står på två pelare: demokrati och autokrati.116 År 2018 noterade EU ett 

återfall i den moldaviska rättsstaten och demokratiska situationen i landet. Landets politiska 

utveckling har under de senare åren varit turbulent. I februari 2018 uttryckte EU en oro över 

de trevande reformprocesserna och lagstiftningsinitiativen som gick emot rekommendationer 

från Venedigkommissionen som befarades underlätta risken för korruption. Efter att ett icke-

transparent domslutsbeslut ogiltigförklarade det tidigare borgmästarvalet i landet från juni 

2018, tog EU beslutet att suspendera det finansiella stödet. Genom att häva det 

makrofinansiella stödet om ca. 100 miljoner euro som tidigare varit öronmärkt till Moldavien 

valde EU istället att fokusera på insatser som berörde civilsamhället och förändringsaktörer i 

landet.117 Då demokrati är en av de grundvärderingar som uttrycks i associeringsavtalet 

mellan Moldavien och EU har Moldavien har sedan regeringsskiftet i juni 2019 antagit 

genomförandet av nya nyckelreformer för att hantera försämringen av de demokratiska 

standarderna i landet.118 För att skapa ett demokratiskt ramverk i landet har EU använt sig av 

strategier för civilsamhällets utveckling som syftar till att stärka den demokratiska och 

                                                
116 Freedom House, Freedom report: Moldova. 
117 Regeringskansliet, Moldavien. 
118 Europeiska Kommissionen, EU report: the Republic of Moldova moved forward with key reforms. 
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rättsstatliga utvecklingen. Utvecklingen görs till stor del genom att använda ENI (European 

Neightbourhood Instrument)119 för att successivt bidra till en social sammanhållning, 

utvecklingen av socialt kapital och den demokratiska utvecklingen i landet.120 Med anledning 

av att Moldavien under 2018 genomgick en försämring av demokratiska normer har EU:s 

åtagande till ekonomisk integration och politisk associering med landet stött på utmaningar. 

Den demokratiska utmaningen i landet kan enligt EU hänvisas till dess valsystem, den ökade 

graden av korruption och rättvisereform.121 Genom att aktivt arbeta för representativ 

demokrati och främjandet av de demokratiska värderingarna genom sanktioner och 

konsekvenser arbetar EU fortsatt med det moldaviska associeringsavtalet för att fortsätta 

främja europeiska normer och riktlinjer i landet.  

 

 
Tabell 10: NPE Demokrati 

Grundprincip NPE:s definition Målbild Tillvägagångssätt  EU:s agerande i 
Moldavien 

Demokrati Representativ 
demokrati där 
varje myndig EU-
medborgare har 
rösträtt till val till 
Europaparlamentet 
och därmed är 
valbar. 
Medborgaren är 
också 
röstberättigad i det 
land man är bosatt 
i, eller sitt 
ursprungsland.  

Hög samarbetsgrad 
inom internationella 
förbindelser med 
syfte  att konsolidera 
demokrati, 
rättsstatsprincipen, 
mänskliga rättigheter 
och internationell 
lag.  

Främja demokrati 
genom: 
- Interna bestämmelser 
om demokratiska 
principer,  
- Solidaritetsklausul som 
åberopas för att skydda 
demokratiska 
institutioner,  
- Utvidgning och 
anslutningspolitik. Ex. 
Grannskapspolitik och 
utvecklingspolitik.  
 

Använder ENI för att 
stärka den demokratiska 
och rättsliga 
utvecklingen i landet och 
arbetar aktivt för att 
implementera politiska 
ramverk omfattande 
demokratiskt valsystem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
119 Regeringskansliet, Moldavien. 
120 Europeiska Kommissionen, Action Document for Citizens' Empowerment in the Republic of Moldova, Annex 1, 2017. 
121 Europeiska Kommissionen, EU annual report on human rights and democracy in the world 2018: Moldova. 
 



 
  

Kalmar Växjö 

35 

3.2.4 Mänskliga rättigheter  

Ett av de områden som EU:s associeringsavtal med Moldavien innehåller är de ömsesidiga 

värderingarna om mänskliga rättigheter. Med anledning av svagheter i landets rättssystem 

kräver respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter en större 

uppmärksamhet i avtalet mellan EU och Moldavien än andra avtalsområden. En politisk 

inblandning i rättsväsendet och i landets brottsbekämpning har kommit att bli en systemisk 

barriär för den sociala- och ekonomiska utvecklingen. Fall har förekommit där domare åtalas 

för sina beslut, och efter djupare granskning från EU:s sida har det framkommit att 

Moldavien mellan 2015-2016 bröt mot den Europeiska konventionen om mänskliga 

rättigheter i 39 av 42 domar. Med anledning av landets stora behov av styrning för 

implementering och respekt av mänskliga rättigheter har EU genom ENPI fokuserat på 

tematiska program där mänskliga rättigheter och civilsamhället ställs i centrum.122 EU-stödets 

villkor är strikta och är kopplat till godkända framsteg i reformerna som rör respekt för 

rättsstatsprincipen, demokratiska mekanismer och de mänskliga rättigheterna. Efter den 

rapporterade försämringen av demokratisk mekanism i landet under 2018 har Europeiska 

kommissionen som förebyggande av försämringen valt att reglera det ekonomiska stödet för 

att istället omdirigera den finansiella biståndet till projekt som har en direkt positiv inverkan 

på landets medborgare.123 Moldavien har godkänt och ratificerat majoriteten av de 

internationella människorättsfördragen där bland annat avskaffandet av diskriminering av 

kvinnor och EU-konventionen om jämställdhet är inkluderad. EU arbetar aktivt genom 

konventioner för att grundläggande rättigheter om diskriminering och konsolidering av 

mänskliga rättigheter ska befästas i landets politiska och samhällsmässiga klimat, vilket har 

resulterat i att landet bland annat har undertecknat Europarådets konvention år 2017 om 

bekämpning och förebyggande av våld mot kvinnor i hemmet.124 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 Europeiska Kommissionen, Association Implementation Report on the Republic of Moldova. 
123 Europeiska Kommissionen, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Moldova. 
124 Europeiska Kommissionen, Association Implementation Report on the Republic of Moldova. 
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Tabell 11: NPE Mänskliga rättigheter 

Grundprincip NPE:s definition Målbild Tillvägagångssätt  EU:s agerande i 
Moldavien 

Mänskliga 
rättigheter 

Grundläggande 
rättigheter att inte 
diskrimineras på 
grund av ras, kön, 
etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, 
ålder, sexuell 
läggning eller 
religion/ 
övertygelse.  

Konsolidera 
individuella och 
kollektiva mänskliga 
rättigheter.  

Utgå från treaties som 
betonar universaliteten 
och enligheten i de 
mänskliga rättigheterna 
om demokrati, 
överstatlighet och social 
solidaritet.  
 

Har genom ENPI arbetat 
för mänskliga- och civila 
rättigheter och har 
genom konventioner 
arbetat för att befästa 
rättigheter om 
diskriminering i landets 
samhällsmässiga och 
politiska klimat.  

 

 

 

 

 

3.2.5 Rättsstatsprincipen  
Principen om rättsstaten är en grundläggande princip i både EU:s grannskapspolitik och i det 

teoretiska ramverket NPE. Moldavien har generellt sett en mycket svag rättsstat som präglas 

av korruption, politiska påtryckningar och ojämställdhet.125 EU har genom den normativa 

grannskapspolitiken valt att lägga stor vikt vid att stärka rättsstaten i Moldavien genom att 

bland annat centralisera landets problematik med korruption. Med finansiering från EPNI har 

EU:s projekt som syftar till att främja antikorruption och stärka den moldaviska rättsstaten 

arbetat genom att skapa innovativa antikorruptionsinitiativ och förebyggande 

korruptionsprogram. Genom de grundläggande principerna öppenhet och ansvarsskyldighet 

är strategin för antikorruption baserad på mänskliga rättigheter vilket har kommit att nå en 

framgångsrik utveckling i arbetet. Genom att öka öppenhet och ansvarsskyldigheter i den 

moldaviska rättsstaten syftar EPNI att inte bara öka medborgarnas deltagande i 

beslutsprocesser, utan också att öka den institutionella kapaciteten hos rättsliga myndigheter i 

förebyggandet av korruption. För att stärka den moldaviska rättsstaten bidrar den aktiva 

grannskapspolitiken i Moldavien med att skapa institutionaliserade mekanismer för ett 

jämställt deltagande hos medborgarna, tillhandahålla stöd till specialiserade åklagar- och 

utredningsmyndigheter, stödja internationellt samarbete och främja medvetenheten om 

korruption för landets medborgare.126 För att stärka den moldaviska rättsstaten arbetar EU 

genom sitt normativa ramverk även med att bistå med budgetstöd till landet i syfte för att 

                                                
125 Freedom House, Moldova. 
126 Europeiska Kommissionen, Action Document for strengthening the rule of law and anti-corruption mechanisms, Annex 3, 2018. 
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genomföra välbehövliga reformer i samband med den nya regeringen som tillsattes i juni 

2019. Genom den Europeiska kommissionen kommer det finansiella stödet som omfattar ca 

14,3 miljoner euro att användas för att inte bara stödja kampen om korruption utan även för 

att stödja landets polisreform, modernisering av energisektorer och en mer öppen och effektiv 

politik för offentliga finansieringar.127  

 

 
Tabell 12:  NPE Rättsstatsprincipen  

Grundprincip NPE:s definition Målbild Tillvägagångssätt  EU:s agerande i 
Moldavien 

Rättsstatsprincipen  Den fundamentala 
grunde för EU som 
innebär fördrag som 
medlemsländer 
kommit överens om 
på demokratisk och 
frivilligt bevåg. Lag 
och rätt bibehålls och 
upprätthålls av ett 
oberoende 
rättsväsende.  

Fördjupa EU:s supra-
nationalitet och 
kosmopolitik hos 
medlemsländer.  

Främja kommunitär 
rätt, kosmopolitik och 
internationell rätt 
genom utveckling och 
humanitära 
rättigheter.   

Arbetar aktivt för att 
motverka den 
omfattande 
korruptionen som 
genomsyrar landet 
samhällsmässiga och 
politiska klimat där ENI 
stöttar arbetet genom 
finansiellt stöd och 
ökning av medborgarnas 
deltagande i landets 
beslutsprocesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
127 Europeiska Kommissionen, The EU approves new budget assistance to the Republic of Moldova to support rule of law, energy and public finance reforms. 



 
  

Kalmar Växjö 

38 

 

4. SLUTSATS 
Det står klart att EU:s agerande i Moldavien går att tyda som både normativt och ihållande. 

Genom att granska den europeiska grannskapspolitikens normativa riktlinjer är det tydligt att 

de grundprinciper som omfattar det teoretiska ramverket om NPE också går att återfinna i de 

grundläggande principer som omfattar EU:s grannskapspolitik. Efter att ha analyserat 

sammanställningen av analysen genom Tabell 13: EU:s normativa agerande går det tydligt 

att klargöra att EU:s agerande i Moldavien mellan åren 2008 - 2018 har syftat till att 

konsolidera grannskapspolitiska normer och europeiska värderingar och därmed ha formgett 

landets politiska utveckling.  

 

Tabell 13: EU:s normativa agerande  

Grundprincip NPE:s definition Målbild Tillvägagångssätt  EU:s agerande i 
Moldavien 

Fred Samverkan för att genom 
samarbete förhindra 
konflikter och krig.  

Fred och 
människors 
välbefinnande.  

Bistå med 
konfliktförebyggande 
verktyg som omfattar 
handel, 
utvecklingsstöd, 
interregional 
samarbete, politisk 
dialog och 
utvidgning.  

Bistår med 
konflikthantering, 
samverkan, medling 
och fredsbevarande 
medel för att förhindra 
krig och fortsatt 
konflikt med 
Transnistrien.   

Frihet Enskildas rättigheter som 
respekteras avseende 
medborgares privatliv, 
religion- mötes- tanke- 
yttrande- och 
informationsfriheter. 
  

Frihet, säkerhet 
och rättvisa utan 
inre gränser med 
fri rörlighet.  

Säkerställa den fria 
rörligheten genom 
kontroll av yttre 
gränser, migration, 
brottsbekämpning 
och rättvisa.  

Använder sig utav 
ENPI för att sprida 
civila rättigheter och 
yttrande- och 
informationsfrihet för 
genom EUBAM och 
JSL fördjupa landets 
förmåga om rättvisa, 
frihet, säkerhet och 
gränsbevakning.  
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Demokrati Representativ demokrati 
där varje myndig EU-
medborgare har rösträtt 
till val till 
Europaparlamentet och 
därmed är valbar. 
Medborgaren är också 
röstberättigad i det land 
man är bosatt i, eller sitt 
ursprungsland.  

Hög 
samarbetsgrad 
inom 
internationella 
förbindelser med 
syfte  att 
konsolidera 
demokrati, 
rättsstatsprincipen, 
mänskliga 
rättigheter och 
internationell lag.  

Främja demokrati 
genom: 
- Interna 
bestämmelser om 
demokratiska 
principer,  
- Solidaritetsklausul 
som åberopas för att 
skydda demokratiska 
institutioner, 
- Utvidgning och 
anslutningspolitik. 
Ex. 
Grannskapspolitik 
och 
utvecklingspolitik.  
  

Använder ENI för att 
stärka den 
demokratiska och 
rättsliga utvecklingen i 
landet och arbetar 
aktivt för att 
implementera politiska 
ramverk omfattande 
demokratiskt 
valsystem.   

Mänskliga 
rättigheter 

Grundläggande 
rättigheter att inte 
diskrimineras på grund 
av ras, kön, etnisk 
tillhörighet, 
funktionshinder, ålder, 
sexuell läggning eller 
religion/ 
övertygelse.  

Konsolidera 
individuella och 
kollektiva 
mänskliga 
rättigheter.  

Utgå från treaties 
som betonar 
universaliteten och 
enligheten i de 
mänskliga 
rättigheterna om 
demokrati, 
överstatlighet och 
social solidaritet.  
  

Har genom ENPI 
arbetat för mänskliga- 
och civila rättigheter 
och har genom 
konventioner arbetat 
för att befästa 
rättigheter om 
diskriminering i 
landets 
samhällsmässiga och 
politiska klimat.  

Rättsstatsprincipen  Den fundamentala 
grunde för EU som 
innebär fördrag som 
medlemsländer kommit 
överens om på 
demokratisk och frivilligt 
bevåg. Lag och rätt 
bibehålls och upprätthålls 
av ett oberoende 
rättsväsende.  

Fördjupa EU:s 
supra-nationalitet 
och kosmopolitik 
hos 
medlemsländer.  

Främja kommunitär 
rätt, kosmopolitik 
och internationell rätt 
genom utveckling 
och humanitära 
rättigheter.   

Arbetar aktivt för att 
motverka den 
omfattande 
korruptionen som 
genomsyrar landet 
samhällsmässiga och 
politiska klimat där 
ENI stöttar arbetet 
genom finansiellt stöd 
och ökning av 
medborgarnas 
deltagande i landets 
beslutsprocesser.  

 

Den politiska utvecklingen kan även tydligt ses ha formats efter europeiska och västerländska 

normer där de gemensamma nämnarna mellan EU:s grannskapspolitik och NPE bottnar i 

värderingar som omfattar implementering av den västerländska demokratimodellen. EU har 

genom att aktivt ha arbetat efter normer om demokrati, rättsstatsprincipen, 

marknadsekonomi, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, god samhällsstyrning och 

samarbete använt sig av normativ konsolidering för att befästa de grannskapspolitiska 

normerna i landet. Genom att stötta Moldaviens suveränitet i konflikter med andra regioner 

och samtidigt påverka och driva en nationell utveckling har EU arbetat aktivt som en 

normativ makt genom NPE:s grundprinciper genom grannskapspolitiken i landet. Landets 
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fragila statsskick och mottaglighet för yttre påverkan kan ses ha använts av EU genom 

grannskapspolitikens associeringsavtal, sanktioner, finansiella regleringar och kravställningar 

och har styrt landet mot ett mer västerländskt och EU-vänligt ramverk. Genom att främja 

europeiska strategier där både civilsamhället och den politiska utvecklingen står i centrum 

kan konsolideringen av de stärkta demokratiska och rättsstatliga progressionerna ses som 

både ihållande och genomgående. Agerandet mot demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter, fred och frihet kan genom Tabell 13: EU:s normativa agerande avläsas vara de 

gemensamma nämnarna mellan EU:s grannskapspolitiska agerande i Moldavien och det 

teoretiska ramverket om NPE. En slutsats kan därmed dras om att EU använder det normativa 

verktyget om NPE som ett redskap för konsolidering av normer tagna från det demokratiska 

Västeuropa, i syfte för att fördjupa den europeiska normspridningen i det kommunistiska 

Östeuropa. 
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