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Abstract 

The purpose of this study is to examine how the European Union's foreign policy 

demonstrates the theories human rights, feminism and globalization. This will be examined in 

how the theories are demonstrated in the foreign policy and also how there is a difference 

between how it is portrayed in the policy and how it is shown in reality. The primarily source 

of this study is a document that describes the European Union's foreign policy through a 

global strategy. The global strategy will be analyzed through how it encourages the different 

theories in their policy. The study will then continue to examine how the difference between 

the policy and the reality becomes more concrete through the global strategy and different 

events on both an intern and an extern level. The results show that there is a large difference 

between the European Union's foreign policy and the reality.  
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1. Problemformulering  

Europeiska Unionen (EU) är ständigt relevant för hela världen och den globala 

världsordningen, då EU alltid är aktuell med nya strategier och beslutsfattande, som kan ge 

både positiva och negativa konsekvenser. Inom EU finns det flertal olika inriktningar och en 

av de är EU:s utrikestjänst med utrikes representanten Federica Mogherini i ledningen, där de 

bemöter nationer både inom och utanför EU:s medlemskap. EU:s utrikestjänst driver 

diplomatiska förbindelser världen över, samt utrikes- och säkerhetspolitik.   1

 

De senaste åren har förändringar skett inom EU och högerpopulistiska partier ökar, samt att 

populismen växer. Genom dessa förändringar har förtroendet för EU varit osäker, samt har 

faktorer som Brexit och EU-valet 2019, haft en inverkan på EU:s minskande förtroende. 

Dessa olika händelser kommer att påverka EU, oavsett utfallet, både på intern och extern 

nivå.  

 

Vad denna uppsats studerar är EU:s utrikestjänst och i vilken utsträckning utrikespolitiken 

kännetecknas av en global världsordning på policynivå, utifrån de teoretiska och analytiska 

utgångspunkterna, mänskliga rättigheter, feminism och globalisering. Uppsatsen studerar 

även hur skillnaden är mellan utrikespolitiken på policynivå och det verkliga genomförandet, 

genom att analysera olika ageranden utav EU, både på intern och extern nivå. De valda 

teoretiska och analytiska utgångspunkterna är aktuella i denna uppsats, eftersom de är 

samhällsfenomen som alltid är centrala i samhället och i nationers lagar och intressen, vilket 

genererar i EU:s intresse för dessa utgångspunkter.  

 

Inom EU:s politik och i politik generellt är det en stor skillnad på vad som sker på policynivå 

och vad som faktiskt sker i den verkliga politiken, vilket även omfattar EU:s politik. Det är 

skillnad på vad politiker och partier uttalar sig om och vad som faktiskt sker i praktiken och 

det genererar i att medlemsstater och människor kan ifrågasätta systemet och institutionen.   2

 

1 Tallberg, Jonas. (2016) EU:s politiska system. sid. 171 
2 Anckar, Carsten. Bengtsson, Åsa. Denk, Thomas. Karvonen, Lauri. (2013) Komparativ politik: institutioner 
och beteende. sid. 14-15 
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Europeiska Unionen är i vissa situationer ett exempel på när agerandet är annorlunda än vad 

som var uttryckt från början, exempelvis flyktingkrisen där de uttalade sig om vad som skulle 

ske och vilka beslut som skulle tas etc, och i slutändan såg verkligheten annorlunda ut. Det 

resulterade i att EU tvingades att reformera asylsystemet och skapa en mer effektiv 

integration. Flyktingkrisen är ett fall som beskriver EU:s och utrikespolitikens agerande på 

extern nivå.  Ett exempel på agerande från EU som är på intern nivå, är hur Ungern som är 3

medlemmar i EU, har agerat inom jämställdhetspolitiken. Deras agerande och representation i 

politiken om jämställdhet, har fått kritik och många anser att de strider mot jämställdhet och 

det feministiska tankesättet.  4

 

Skillnaden på policynivå och vad som faktiskt sker i politiken är utgångspunkten för denna 

uppsats utifrån tre teoretiska och analytiska utgångspunkter, mänskliga rättigheter, feminism 

och globalisering. Skillnaden påvisas med hjälp av olika fall och agerande på intern och 

extern nivå av EU. Fallen är på olika nivåer för att kunna konstatera att utrikespolitiken 

presenterar en extern policy men att EU, i vissa fall, inte agerar internt utifrån den policyn.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera Europeiska Unionens utrikespolitik mellan åren 

2016-2019, innan EU valet, utifrån teoretiska och analytiska utgångspunkterna, mänskliga 

rättigheter, feminism och globalisering, för att sedan kunna belysa skillnaden mellan 

policynivå och praktiken inom utrikespolitiken.  

 

1.2 Frågeställningar  

- I vilken utsträckning kännetecknas EU:s utrikespolitik av en liberal global 

världsordning på policynivå utifrån uttalanden och dokument?  

 

- Hur skiljer sig EU:s utrikespolitik på policynivå från det verkliga genomförandet? 

Utifrån olika ageranden av EU på intern och extern nivå.  

3 Europaparlamentet. (2017) EU:s svar på flyktingkrisen. 
4 Eriksson, Hedvig. (2018) Viktor Orbáns kontroversiella reformer i Ungern. 
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Dessa frågeställningar ska studeras utifrån perspektiven mänskliga rättigheter, feminism och 

globalisering med fokus på år 2016 till 2019, innan EU-valet. Detta för att kunna belysa hur 

politiken främjas på policynivå samt i praktiken, även att studera hur skillnaden mellan dessa 

utspelar sig genom olika uttalanden och dokument. Utifrån den globala strategin som EU:s 

utrikespolitik presenterar i dokumentet Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe 

(2016), där fokus ligger på att stärka, förbättra och värna om Europa. Därefter tillämpas de 

teoretiska och analytiska utgångspunkterna, mänskliga rättigheter, feminism och 

globalisering utifrån den globala strategin på policynivå. För att kunna analysera hur 

utrikespolitiken främjar de valda utgångspunkterna i sin politik. I den andra frågeställningen 

presenteras olika fall där utrikespolitiken frångår från deras policynivå och praktiken blir 

annorlunda, ett exempel på ett fall, är Ungerns agerande som kan strida mot jämställdhet och 

mänskliga rättigheter. 

 

 

2. Tidigare forskning och Teori 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring EU, mänskliga rättigheter, jämställdhet 

och globalisering, som genererat till inspiration för denna uppsats. Därefter beskrivs olika 

teoretiska perspektiv och slutligen redogörs uppsatsen teoretiska och analytiska 

utgångspunkter, mänskliga rättigheter, feminism och globalisering.  

 

2.1 Tidigare forskning: 

Forskning om Europeiska Unionen är väldigt förekommande, speciellt i olika perspektiv och 

inriktningar. Rachel A Cichowic skrev år 2013 en artikel angående EU och EU:s roll inom 

jämställdhet, fokus var att belysa hur EU:s rättigheter och lagar främjar strukturer för 

aktivister för kvinnors rättigheter inom Europa. Artikeln påvisar hur aktivisterna inom 

kvinnors rättigheter frambringar effekter och hur dessa effekter påverkar samhället och dess 

syn på jämställdhet. Artikeln fortsätter sedan att uppmärksamma hur jämställdhet och 

kvinnans roll framställs i EU:s politik. Artikeln studerar både hur jämställdhet och främst 

kvinnans roll respekteras och representeras i både politiken såväl som i samhället i Europa.  5

5 Cichowski, Rachel A. (2013) Legal Mobilization, Transnational Activism, and Gender Equality in the EU. 
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Boken The European Union in today’s world creation - development - prospects skriven av 

Kyriakos Pierides och Michalis Attalides år 2014, konstaterar att länderna i Europa inte kan 

klara sig själva, som egna stater, utan de måste samarbeta över gränserna och bli allt mer 

globaliserade. En stöttepelare för att främja dessa samarbeten är EU och EU behövs för att 

samla medlemsstaterna och kunna värna om allas gemensamma intressen och tillgångar. 

Denna bok belyser EU:s arbete för medlemsstaterna för att kunna säkra deras framtid och 

hjälpa alla medlemsstater, stora som små.  6

 

I en artikel skriven av Daniel R. Kelemen år 2010, påvisas EU:s försök att utveckla 

globaliseringen inom EU:s regleringar inom miljöpolitiken. Där EU:s legitimitet och 

ledarskap inom miljöpolitiken och globaliseringen klarläggs och vad effekten blir. Artikeln 

poängterar även hur dessa miljöfrågor påverkar miljön och globaliseringen på olika sätt, samt 

utifrån hur EU:s arbete har en inverkan på detta.  7

 

I en artikel skriven av Florentina Burlacu år 2012, framställs EU:s arbete för mänskliga 

rättigheter och hur mänskliga rättigheter måste värnas och respekteras, oavsett vart i världen 

människan befinner sig. Burlacu konstaterar i sin artikel att EU:s arbete utvecklats till en 

politisk och ekonomisk kärna i den globala världsordningen. Burlacu fortsätter med att 

studera EU:s roll inom arbetet för att skydda mänskliga rättigheter, samt hur EU agerar i 

politiska beslut och om de har mänskliga rättigheter i åtanke när beslut tas.  8

 

Dessa olika forskningsområden är inspiration till denna uppsats. Uppsatsen inriktar sig på 

EU:s utrikestjänst och utrikespolitik, således inte hela EU som institution. Fokus är att belysa 

hur EU främjar de olika teoretiska och analytiska utgångspunkterna, feminism, mänskliga 

rättigheter och globalisering, som idéer och hur de symboliseras i EU:s utrikespolitik. 

Uppsatsen och dess forskningsområde är liknande de tidigare presenterade 

forskningsområdena och de är inspiration till att studera hur skillnaden mellan policynivå och 

6 Pierides, Kyriakos, Attalides, Michalis. (2014) The European Union in today’s world creation - development - 
prospects.  
7 Kelemen, Daniel R. (2010) Globalizing European Union environmental policy.  
8 Burlac, Florentina. (2012) European Union and Human Rights.  

6 



 
praktiken präglas inom EU:s utrikespolitik. Nedan presenteras olika teoretiska perspektiv och 

varför denna uppsats använder feminism, mänskliga rättigheter och globalisering.  

 

 

2.2 Olika teoretiska och analytiska perspektiv:  

Val av teori till uppsatser som denna är komplicerat och måste granskas noggrant, då olika 

teorier kan ge olika svar på frågeställningarna. Denna uppsats använder efter noga 

övervägande, de teoretiska och analytiska utgångspunkterna, feminism, globalisering och 

mänskliga rättigheter. Dessa tre utgångspunkter är lika i många avseenden men också väldigt 

olika och kan användas för att få ett så rättvist svar och analys som möjligt på uppsatsens 

frågeställningar.  

 

Problemområdet för uppsatsen är att studera hur EU:s utrikespolitik kännetecknas på 

policynivå, samt hur skillnaden blir för vad som sker i den verkliga praktiken. För att kunna 

analysera det och använda en så rättvis tolkning som möjligt behövs det bra teorier. Teorier 

som kan användas för denna typ av uppsats kan även vara exempelvis integration, migration, 

demokrati. Med de teorierna hade uppsatsen fått en annan inriktning, men de är 

samhällsfenomen och begrepp som är väldigt aktuella och som EU och medlemsstaterna 

använder mycket i sin politik. Problematiken med dessa teorier hade kunnat vara att bilden 

kanske inte skulle bli helt objektiv, samt att migration och integration är i vissa avseenden 

väldigt lika, vilket både hade kunnat vara en fördel och en nackdel.  

 

De teoretiska och analytiska utgångspunkterna, feminism, globalisering och mänskliga 

rättigheter är aktuella i världspolitiken och framförallt inom EU och dess medlemsstater. Det 

genererar i mycket material och dokument från EU som kan användas och vara behjälpliga 

till att besvara uppsatsens frågeställningar och problemområde.  
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2.3 Teoretiska och Analytiska perspektiv 

2.3.1  Mänskliga rättigheter:  

Mänskliga rättigheter har inom västvärlden sitt ursprung från 1700-talets upplysningstid där 

människan levde efter naturlagar. Det är främst fokus från filosoferna Rousseau och Locke, 

vilka använde sig av naturlagar i sina filosofier. Naturlagarna kan definieras som rätten till 

sitt egna liv, respekt för egendom och religionsfrihet utifrån Rousseau och Locke. Det kan 

anses vara ett ursprung till mänskliga rättigheter.  

 

Dock anser vissa att det är Andra Världskrigets slut och Förenta Nationernas (FN) bildning 

som är ursprunget till mänskliga rättigheter.  Efter Andra Världskrigets slut år 1945 och 9

människorna hade fått genomlida folkmord, förföljelser och kränkningar, bildades FN. När 

FN bildades var prioriteringarna att man ville främja en större frihet för människorna och 

framförallt använda FN, som ett mellanstatligt skydd för att värna om de mänskliga 

rättigheterna.  10

 

FN har varit en bidragande faktor till att många länder använder sig av mänskliga rättigheter. 

Mänskliga rättigheter har olika betydelser beroende på vart man befinner sig i världen, men 

definitionen är att varje enskild individ har grundläggande rättigheter gentemot staten. 

Mänskliga rättigheter och skyddet som medföljer är mellanstatliga avtal, dvs olika 

konventioner. Dessa konventioner används för att reglera alla nedskrivna rättigheter och 

regler som skapats genom olika internationella konventioner.   11

 

Mänskliga rättigheter reglerar förhållandet mellan stat och individ för att skydda individens 

rättigheter och begränsa statens makt och kontroll över individen. Då mänskliga rättigheter 

används för att belysa individers frihet och självbestämmande. Dessa rättigheter, som staten 

måste agera utefter, ger staten olika skyldigheter gentemot individen, samt att staten är 

skyldig att agera och ge skydd ifall andra individer kränker en annan enskild individs 

9 Fisher, David I. (2017) Mänskliga rättigheter: en introduktion. sid.17 
10 Fisher, David I. (2017) Mänskliga rättigheter: en introduktion. sid.13 
11 Clapham, Andrew. (2011) Kort om mänskliga rättigheter. sid. 41-42 
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rättigheter. Enligt konventionen har staten skyldighet att främja att alla individer har rätten att 

förverkliga och begära sina rättigheter.  12

 

Mänskliga rättigheter har konventioner med flera olika inriktningar och rättigheter. 

Europakonventionen är en samarbetsorganisation som skapades 1949 och arbetar för att bidra 

till en starkare demokrati och mänskliga rättigheter. Staterna som ingår i Europakonventionen 

ska själva se till att dessa konventioner efterföljs. Europadomstolens roll blir aktuell då 

individen redan sökt att få rätt i staten där kränkningarna ägt rum.  13

 

Europadomstolen behandlar flertal inriktningar inom mänskliga rättigheter, en av de är 

förbud mot diskriminering. Vilket betyder att konventionsrättigheter förbjuds från att 

tillämpas ifall det är med någon åtskillnad p.g.a kön, ras, hudfärg, religion eller politiskt 

synsätt etc. Vad det innebär är alltså inte att det är ett generellt förbud mot diskriminering, 

utan att det endast är ett förbud mot en konventionsstat ifall den behandlar människor olika 

utifrån specifika rättigheter i konventionen. Andra inriktningar som Europakonventionen 

behandlar är exempelvis förbudet och omänsklig behandling, förbud mot slaveri, rätten till 

personlig frihet och säkerhet och rätten till en rättvis rättegång etc.  14

 

Mänskliga rättigheter finns inom flertal olika konventioner men i vissa fall är de inte helt 

juridiskt bindande, utan mer moraliskt och politiskt bindande, då det är upp till staten själva 

att agera utifrån dem då de till viss del har en egen bedömningsmarginal. Eftersom denna 

bedömningsmarginal genererar i olika rättigheter och skyldigheter, agerar alla stater olika 

även om de alla utgår från samma regler och rättigheter utifrån konventionerna.  15

 

 

 

 

 

12 Fisher, David I. (2017)  Mänskliga rättigheter: en introduktion. sid. 13-15 
13 Fisher, David I. (2017) Mänskliga rättigheter: en introduktion. sid. 36 
14 Fisher, David I. (2017) Mänskliga rättigheter: en introduktion. sid.44, 70 
15 Fisher, David I. (2017) Mänskliga rättigheter: en introduktion. sid.45 
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2.3.2 Feminism: 

Feminism är en politisk rörelse och teori som arbetar för att främja kvinnors rättigheter och 

roll i samhället. Feminismen anser att kvinnorna i samhället har en sämre ställning än män, 

då män exempelvis har mer makt i samhället. Kvinnor har vanligtvis lägre lön än män, trots 

exakt samma arbete. Feminismen menar att det måste ske förändringar.  16

 

Samhället är fullt av stereotypiska könsroller och den stereotypiska kvinnan är att hon sköter 

om hemmet och de arbetsuppgifter som tillkommer, exempelvis matlagning, städning och 

barnuppfostran. Medan den stereotypiska mannen arbetar och står för att tjäna familjens 

pengar. En annan skillnad som feminismen påvisar är skillnaden mellan hur kvinnor och män 

objektifieras och döms utefter deras utseende, eftersom kvinnors utseende har större chans att 

bedömas än vad mäns utseende har. Det resulterar i massmedias roll att belysa och i vissa fall 

objektifiera kvinnors utseende, vilket även kan påvisas i modeindustrin och reklamer, 

kvinnan poserar och framställs på ett annorlunda sätt än vad män gör.  17

 

Feminismen konstaterar att det måste ske förändringar i politiken, i lagar och i samhällets 

uppbyggnad av normer och stereotyper. Feminismen vill upplysa att det finns en ojämlikhet 

mellan könen och även förändra detta. Förändringar ska medföra att samhället blir mer 

jämställt, där både män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

 18

 

Feminismen innehåller olika typer av inriktningar för att förklara och analysera orsakerna till 

varför samhället ser ut som det gör. Dessa olika inriktningar kan även ha olika 

tillvägagångssätt, exempelvis vill en inriktning justera lagar för att det skulle göra samhället 

mer jämställt. Medan en annan inriktning inom feminismen istället menar att man måste 

reformera hela samhällets uppbyggnad för att nå ett jämställt samhälle. Vad de alla 

16 Freidenvall, Lenita, Jansson, Maria (red.). (2017) Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap. 
sid. 35 
17 Freidenvall, Lenita, Jansson, Maria (red.). (2017) Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap. 
sid. 23-25 
18 Lowndes, Vivien, Marsh, David & Stoker, Gerry (red.) (2018) Theory and methods in political science.  
sid. 92 
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inriktningar har gemensamt är att nå feminismens mål att skapa ett samhälle med lika 

rättigheter för båda könen.  19

 

Feminismen har blivit allt mer regelbunden inom politiken. Feminismen har blivit en politiskt 

fråga som blivit standardiserad i viss mån och främst inom vissa partier och politiska rörelser, 

då kvinnor inom politiken är underrepresenterade. Därför är feminismen extremt viktigt inom 

politiken, då de arbetar för en jämlik representation och upplyser om feministiska frågor.  20

 

Feminismen är betydelsefull inom politiken, eftersom de studerar könsroller, könsspecifika 

institutioner och hur samhället har skapat skillnader inom dessa könsroller. Feminismen 

menar att de olika könens makt, har olika betydelser och nivåer i samhället. Kvinnors 

rättigheter och möjligheter är inte lika synliggjorda som männens, samt att feminismen anser 

att kvinnors rättigheter inom lagar och paragrafer inte är representerade på det sätt som de 

bör. Kvinnor är det kön som ställs mot mest förtryck, vilket främst är olika typer av våld mot 

kvinnor.   21

 

Enligt feminismen behöver den ojämlikhet som råder och sträcker sig över hela världen 

förändras. Feminismen är ett verktyg för att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter och 

hjälpa att skapa ett jämställt samhälle, där könstillhörighet inte är central utan det är 

jämställdheten mellan könen.  22

  

 

 

 

 

 

19 Freidenvall, Lenita, Jansson, Maria (red.). (2017) Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap. 
sid. 38-39 
20 Lowndes, Vivien, Marsh, David & Stoker, Gerry (red.) (2018) Theory and methods in political science. 
sid.107 
21 Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.). (2017) Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap. 
sid. 23-25 
22 Lowndes, Vivien, Marsh, David & Stoker, Gerry (red.) (2018) Theory and methods in political science.  
sid. 92 
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2.3.3 Globalisering: 

Globalisering har många olika definitioner och betydelser. Globalisering innebär att olika 

aktörer som exempelvis länder, företag och människor skapar en relation och ett slags 

beroende till varandra. Globalisering handlar om något som öppnar nationers gränser och blir 

mer globalt, alltså något som kan sträcka sig över hela världen.  23

 

Globalisering kan delas upp inom olika dimensioner för att kunna definiera och förklara 

globaliseringens olika betydelser. Dessa dimensioner är politik, ekonomi, kultur och ekologi. 

Den politiska dimensionen belyser hur viktigt samarbetet är och hur det påverkar de olika 

nationerna som ingår i samarbetet. Efter globaliseringen expanderat och skapandet av en ny 

världsordning, har den enskilda nationen förlorat lite av sin självbestämmanderätt, då fokus 

främst ligger i de globala samarbetet. Nationernas roll blir inte lika aktuella, därför att den 

politiska makten har förändrats efter globaliseringens genombrott och istället väcktes behovet 

av internationella institutioner och regleringar allt mer. Exempel på dessa institutioner kan 

vara Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, samt WTO.  24

 

Den ekonomiska dimensionen innefattar en allt mer utsträckt räckvidd med ekonomiska avtal 

och kontakter runt om i världen. Efter teknologins utveckling har fokus varit på de globala 

samarbeten för att kunna stärka den globala frihandeln. Denna utveckling ledde till skapandet 

av internationella institutioner och dessa institutioner har infört olika regleringar gällande den 

globala ekonomin. De ekonomiska och politiska dimensionerna är sammankopplade och har 

en stor inverkan på varandra. De politiska institutionerna påverkar den globala ekonomin i 

högsta grad, samt att politiska beslut påverkar och reglerar ekonomiska samarbeten och 

frihandeln.  25

 

Den kulturella dimensionen kännetecknas av en öppenhet mellan nationer och läran och 

skapandet av nya kulturer. Efter teknologins utveckling har det blivit allt mer tillgängligt att 

skapa kontakter mellan människor runt om i världen och lära sig om nya kulturer, samt att 

digitaliseringen har skapat ett flertal nya kulturer. Den globala kulturen som har skapats har 

23 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction. sid. 11 
24 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction. sid. 62, 72-74 
25 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction. sid. 38-40, 59 

12 



 
bidragit till att integrationen växer och blir allt mer central i och med att människor från olika 

bakgrunder och kulturer sprider lärdomar från varandra och samspelar och influeras av 

varandra. Vilket påverkar och influerar den globala liberala världsordningen.  26

 

Den ekologiska dimensionen av globaliseringen har skapat flera olika globala samarbeten 

som ska gynna ekologin och bidra till en mer hållbar miljöpolitik. Dessa globala samarbeten 

behövs för att skapa regleringar och avtal angående miljön och hur de ska tillämpas på 

utsläpp, produktion etc. Genom den ekologiska dimensionen påvisas sambandet mellan alla 

dimensioner och belyser hur alla dimensioner påverkar varandra och är sammankopplade. De 

globala miljöavtal som har skapats mellan olika nationer påverkar främst den ekologiska 

dimensionen men även politiska, ekonomiska och kulturella.  27

 

Dessa olika definitioner om de fyra dimensionerna hjälper att förklara vad globalisering är 

och vilken påverkan den faktiskt har i världen. Globaliseringen har fått en hel del kritik och 

kritikerna menar att globaliseringen minskar nationers möjlighet till självbestämmanderätt 

och möjligheten till skapandet av egna samarbeten som gynnar det egna landet och inte den 

globala världsordningen. Det är blandade åsikter kring globalisering, eftersom vissa anser att 

det har hjälpt att skapa en mer integrerad världsordning, då människor fått lärdom av 

varandras olika bakgrunder, välfärd, politiska frågor och kulturer, samt att det har skapats 

flera nya kulturer och samarbeten av globaliseringen.  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction. sid. 81-82 
27 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction. sid. 92-93 
28 Stiglitz, Joseph E. (2002) Globalization and its discontents. sid. xix 
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2.3.4. Karaktäristiska drag av varje teoretisk och analytisk utgångspunkt 

 

Mänskliga rättigheter: Används som skydd för varje enskild individs rättigheter och 

möjligheter. Mänskliga rättigheter vill främja att alla individer ska ha grundläggande 

rättigheter och möjligheter inom olika kategorier och konventioner och detta gentemot staten 

och för att begränsa statens makt över individen.  

 

Feminism: Politisk rörelse och teori som belyser kvinnors rättigheter, möjligheter och roll i 

samhället. Feminismen strider för en mer jämställd värld där feminismen uppmanar kvinnor 

och män att ha lika stor betydelse och roll i samhället. Feminismen belyser även vikten av att 

genus och hur det ska framställas utifrån ett feministiskt och jämställt perspektiv. 

 

Globalisering: Globalisering innebär att olika aktörer som exempelvis länder, företag och 

människor skapar relationer och ett beroende av varandra. Globaliseringen genererar i att 

nationer öppnar sina gränser och allt blir mer globalt mellan länder, det sker globala 

samarbeten och avtal världen över.  

 

 

 

Tabellen nedan presenterar de karaktäristiska dragen ur varje teoretisk och analytisk 

utgångspunkt: 
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Tabell 1: Teoretiska och analytiska karaktärsdrag 

EU:s  
Utrikes- 
politik  

Förekommer Förekommer 
delvis 

Förekommer 
inte alls 

Globalisering     

-Politiska 
Dimensionen 

     

- Ekonomiska 
Dimensionen 

    

-Kulturella 
Dimensionen 

    

- Ekologiska 
Dimensionen 

    

Feminism     

- Kvinnors 
rättigheter & 
möjligheter 

 
  

  

-Jämställdhets- 
politik 

    

-Könsrollers 
representation & 
makt i samhälle/ 
politik 

  
 
  

 

Mänskliga 
rättigheter 

  
 

  

- Skydda 
enskilda 
individer 
grundläggande 
rättigheter 

 
  

  

-Värnar om 
individer för 
statens kontroll  

    

-Främjar 
individers 
möjligheter & 
rättigheter 
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Ovan har det presenterats olika tillvägagångssätt för olika teorier, tidigare forskning som 

inspiration för uppsatsen samt de valda teoretiska och analytiska utgångspunkterna, 

globalisering, feminism och mänskliga rättigheter. Dessa teoretiska och analytiska 

utgångspunkter används som ramverk i analysen för att besvara uppsatsen frågeställningar. 

De karaktäristiska dragen från tabellen framställs i operationaliseringen för att framställa i 

vilken grad varje teoretisk och analytisk utgångspunkt används som begrepp och idéer. 

 

 

3. Metod & Material 

3.1 Metod: 

Efter mycket funderingar om vilken metod som är mest lämplig till denna uppsats och 

forskningsproblem, blev beslutetet att använda metoden Kvalitativ Idéanalys. Då denna 

metod kan hjälpa att förklara och analysera forskningsproblemet så rättvist som möjligt. 

Idéanalys är även mest lämpligt som metodval utifrån de valda teoretiska och analytiska 

utgångspunkterna, eftersom att uppsatsen och främst analysen är uppbyggd på vad 

utgångspunkterna är som idéer och begrepp.  29

 

Idéanalys har tre olika idéanalytiska syften, vilket är beskrivande, förklarande och idékritisk. 

I denna uppsats används inriktningen förklarande idéanalys, som vill påvisa att det finns en 

sammankoppling mellan idéernas utveckling och andra processer, strukturer och händelser i 

samhället. Vad förklarande idéanalys vill studera är att placera idéerna som ett delmoment i 

ett större sammanhang. Syftet är att påvisa idéernas specifika roll med stor precision i det 

sammanhanget. Förklarande idéanalys ställer frågorna om hur mycket av förändringen som 

skett och om det kan förklaras utifrån idéernas påverkan och vad som beror på andra faktorer.

  30

Denna uppsats använder sig av idéer som baseras utifrån de teoretiska och analytiska 

utgångspunkterna, mänskliga rättigheter, feminism och globalisering. Idéerna används för att 

analysera hur och varför dessa teoretiska och analytiska utgångspunkter och hur deras idéer 

har givit en inverkan på EU:s utrikespolitik på både policynivå och i praktiken.  

29 Beckman, Ludvig. (2005) Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. sid. 31-32 
30 Boréus, Kristina, Bergström, Göran (red.). (2018) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. sid. 140-142 
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Idéanalys använder olika angreppssätt för att kunna förklara och definiera olika idéer, 

exempelvis politiskt budskap. Dessa olika angreppssätt är uppdelade mellan antingen en 

aktörscentrerad- eller en idécentrerad studie. Denna uppsats använder en aktörscentrerad 

studie, då uppsatsen är uppbyggd på EU:s utrikestjänst och Federica Mogherini, vilket är 

studiens aktörer. Fokus är på EU tillsammans med utrikespolitikens olika framföranden av 

specifika ståndpunkter och ideologier, vilket då genererar i en aktörscentrerad studie.  31

 

Andra tillvägagångssätt för att kunna undersöka denna uppsatsens forskningsproblem hade 

kunnat vara att välja en fallstudie som metod. Det hade kunnat tillämpas en specifik händelse 

utifrån EU:s utrikespolitik och sedan använda de valda teoretiska och analytiska 

utgångspunkterna, för att förklara fallet.  Efter omtanke är det mest lämpliga valet idéanalys, 32

därför att den metoden kan på ett tydligt sätt motivera skillnaden mellan policynivå och den 

verkliga politiken, utifrån forskningsproblemet och förklara hur vissa idéer fått en inverkan 

på samhällsutvecklingen.   33

 

 

3.2 Forskningsdesign:  

Forskningsdesign är ett viktigt instrument för att tillsammans med forskningsmetoden kunna 

svara på uppsatsens frågeställningar. Forskningsdesignen är en teorikonsumerande studie där 

metoden kvalitativ idéanalys tillämpas. Metoden tillämpas för att förklara de teoretiska och 

analytiska utgångspunkterna och definiera de som olika idéer och begrepp och sedan används 

de för besvara uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen är teorikonsumerande och utgår från 

metoden kvalitativ förklarande idéanalys och den definierar de teoretiska och analytiska 

utgångspunkterna, mänskliga rättigheter, feminism och globalisering. Definitionen av 

utgångspunkterna tillämpas sedan på förändringen i samhället som i denna uppsats är EU:s 

utrikespolitik och skillnaden mellan policynivå och praktiken. De teoretiska och analytiska 

utgångspunkterna, globalisering, feminism och mänskliga rättigheter är lämpligast till denna 

31 Beckman, Ludvig. (2005) Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. sid.17 
32 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan. 
sid.121-122 
33 Boréus, Kristina, Bergström, Göran (red.). (2018) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. sid.142 
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uppsats, därför att de är centrala ämnen och politiska frågor som i hög grad bedrivs i EU:s 

utrikespolitik.   34

 

Definitionerna av de teoretiska och analytiska utgångspunkter som idéer och begrepp 

genererar till ramverket för EU:s politik som i denna uppsats är EU:s utrikespolitik. 

Informationen om politiken utgörs främst från EU:s dokument från 2016 som är till för att 

skapa ett starkare Europa och för att sedan gå en nivå djupare, för att undersöka vad EU:s mål 

med varje utgångspunkt är, används underkategorier från EU:s hemsida. Det utgörs för kunna 

tolka EU:s utrikespolitik och utgångspunkterna och deras karaktäristiska drag och tillslut 

genererar det till att det sker en operationalisering där utgångspunkterna görs mätbara för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar.   35

 

Tidsperioden som uppsatsen utgår ifrån är år 2016-2019, innan EU-valet. EU:s dokumentet 

skapades år 2016 och påvisar EU:s utrikespolitik och dess mål, samt att de teoretiska och 

analytiska utgångspunkterna förekommer i dokumentet och därför är tidsperioden aktuell.  

 

Uppsatsens design och struktur används för att underlätta för läsaren och även det som är 

passande för uppsatsen. Analysen är uppbyggd på det vis att olika citat från uttalanden av 

Federica Mogherini är placerade inom varje teoretisk och analytisk utgångspunkt. Det är för 

att stärka utgångspunkternas definition och idé, samt för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Citaten används för att främja strukturen och tydliggöra uppsatsens 

sammanhang. 

 

 

3.3 Material:  

Materialet som denna uppsats utgår ifrån är två primärkällor som främst används i analysen. 

En av källorna är dokumentet: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe från 2016, 

som EU har på sin hemsida och där beskrivs information gällande EU:s utrikespolitik och 

deras globala strategi. I dokumentet redogörs olika ställningstaganden som EU utgår ifrån, 

samt vilka mål som de vill uppnå. Genom att använda underkategorier från EU:s hemsida kan 

34 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan. sid.87 
35 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan. sid.56 
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det bidra till en djupare förståelse för utgångspunkterna, samt hur EU:s utrikestjänst ställer 

sig varje teoretisk och analytisk utgångspunkt. Dessa källor är lämpliga som primärkällor då 

de främst beskriver EU:s utrikespolitik och faktan utgår från EU, vilket också är positivt 

utifrån ett källkritiskt perspektiv.  

 

Andra källor som i första hand används i analysen är två olika uttalanden av Federica 

Mogherini. Dessa uttalanden är betydelsefulla för att kunna främja de olika begreppen av de 

teoretiska och analytiska utgångspunkterna, samt att kunna förklara och besvara 

frågeställningarna. Det är ett uttalande under konferensen: International High level 

conference: Achieving Gender Equality år 2015, som är aktuell eftersom den påvisar hur 

EU:s utrikespolitik använder de valda utgångspunkterna. Detsamma gäller även från det 

andra uttalandet: Human Rights Day, som ägde rum 2018. 

 

Teorikapitlet i uppsatsen utgår ifrån olika källor för att belysa de olika teoretiska och 

analytiska utgångspunkterna. En viktigt källa utifrån Feminism är, Theory and Methods in 

Political Science (2018), skriven av Lowndes V, Marsh D och Stoker, G. Denna källa hjälper 

att förklara och definiera utgångspunkten utifrån olika inriktningar inom feminismen, samt 

dess betydelse och inverkan. Utgångspunkten globalisering använder, Globalization a very 

short introduction (2003), skriven av Steger, M, som källa. Källan förklarar tydligt 

globalisering och redogör ingående globaliseringens fyra dimensioner.  

Den tredje och sista utgångspunkten är mänskliga rättigheter och den främsta källan för den 

utgångspunkten är, Mänskliga Rättigheter (2017), skriven av Fisher, D. Källan beskriver  vad 

mänskliga rättigheter faktiskt är som teoretiskt och analytiskt utgångspunkt och begrepp, 

vilket är betydelsefullt för denna uppsats.  

 

Materialet som används i uppsatsens andra frågeställning är olika fall som påvisar att det 

finns en skillnad mellan policynivån och det verkliga genomförandet. De fallen som används 

är vissa på intern nivå och andra på extern. Ett exempel på ett internt fall är hur Ungern, som 

är medlemmar i EU, agerar mot den globala strategins tillvägagångssätt att främja 

jämställdheten. Varför fallen är på olika nivåer är för att kunna påvisa att utrikespolitiken 

presenterar en policy men att EU, i vissa fall, inte internt agerar utifrån den policyn.  
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Därför används vissa fall på intern nivå, för att påvisa att utrikespolitiken inte inom EU 

använder sig av den egna presenterade policy, men förväntar sig att den ska användas externt. 

De fall som är på extern nivå är exempelvis handelsavtalet mellan Japan och EU, där EU 

externt främjar globaliseringen.  

 

Andra vetenskapliga artiklar och tidsskrifter används som källor för att stärka uppsatsen och 

dess frågeställningar. Källorna hjälper att påvisa skillnaden mellan policynivå och praktiken 

och det utifrån ett så rättvist sätt som möjligt med flertal olika synvinklar i åtanke. 

 

 

3.4 Källkritik:  

Denna uppsats använder ett källkritisk synsätt vid granskning och användning av allt material 

som uppsatsen utgår ifrån och är uppbyggd av. För att kunna välja en pålitlig och äkta källa 

utgår uppsatsen från källkritikens fem kriterier, vilket är, äkthet, oberoende, samtidighet, 

tendens och urvalskriteriet.  Äkthet används för att försäkra om att källan är äkta, det andra 36

kriteriet är oberoende och påvisar om källan är fristående eller om den bygger på andra 

källor. Samtidighet används för att kunna belysa när källan upprättades och hur världen såg ut 

då, samt ifall informationen källan ger är aktuell i nutid. Ett annat kriterium är tendens och 

tendens används för att undersöka ifall det finns några underliggande värderingar i 

informationen. Kriteriet ställer frågorna, “ifall det ska företräda någons intressen och isåfall 

vems intresse?” och “vad är det avsändaren egentligen vill förmedla med denna källa?”. Det 

sista kriteriet är urvalskriteriet, som vill granska ifall upphovsmannen till källan har valt bort 

någon information och ifall den informationen som fattas förändrar källan och källans avsikt 

och syfte.  

 

Dessa kriterier används för att kunna bedöma trovärdigheten i källorna, därför att det är 

viktigt att uppsatsen utgår från aktuella och äkta källor för att kunna få ett rättvist resultat för 

att besvara frågeställningarna.  37

 

36 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan. sid.288 
37 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan.  
sid. 291-294 
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3.5 Validitet & Reliabilitet: 

Validitet och reliabilitet används för att uppsatsen ska vara så tillförlitlig som möjligt och 

fokus kommer vara på validitet, reliabilitet och begreppsvaliditet. Definitionen av validitet är 

frånvaro av systematiska mätfel, vilket betecknas att han/hon mäter det som han/hon påstår 

att han/hon mäter. Reliabilitet innebär att det är frånvaro av osystematiska mätfel och ingår 

även i begreppsvaliditet och är centralt för denna uppsats, för att kunna använda en god 

reliabilitet och validitet.  38

 

Validitet innehåller två begrepp vilket är begreppsvaliditet och resultatvaliditet. I uppsatsen 

används begreppsvaliditet för att kunna få en god validitet och reliabilitet.  

I operationaliseringen förekommer begreppsvaliditet för att kunna göra begrepp mätbara och 

kontrollera att den teoretiska definitionen och de operationella indikatorerna överensstämmer.

 39

 

Varför denna uppsats tillämpar och önskar en god validitet och god reliabilitet är för att om 

det skulle uppstå osystematiska och systematiska mätfel skulle det påverka och förändra 

analysen och slutsatsen.  Det skulle kunna generera i att uppsatsen får fram felaktigt resultat 40

och inte når en hög nivå. Validitet och reliabilitet är viktigt för att kunna få fram ett rättvist 

och precist resultat, vilket är vad denna uppsatsen strävar efter och vill uppnå. 

 

 

3.6 Operationalisering:  

I denna uppsats sker en operationalisering för att analysera hur EU:s utrikespolitik kan utgöra 

en skillnad mellan policynivå och vad som sker i praktiken, utifrån de valda teoretiska och 

analytiska utgångspunkter och dess idéer. Med hjälp av teorikapitlet och de karaktäristiska 

dragen ur varje utgångspunkt graderas EU:s utrikespolitik och utgångspunkterna blir mätbara 

och de används sedan som ramverk i analysen för att besvara frågeställningarna och påvisa 

skillnaden mellan policynivån och praktiken.  

 

38 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan. sid. 58 
39 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan. sid. 59 
40 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan. sid. 59-60 
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Mänskliga rättigheter: Definieras från karaktärsdragen på det sätt att mänskliga rättigheter 

skyddar och värnar om varje enskild individs rättigheter och möjligheter inom olika 

kategorier. Mänskliga rättigheter förekommer inom EU:s utrikespolitik där de driver 

kampanjer och mål för att belysa och följa de mänskliga rättigheterna. För att främja vikten 

av rättigheterna och symbolisera det världen över, ska det generera i att allt fler länder ska 

följa de mänskliga rättigheterna och skydda den enskilda individen.  41

 

Feminism: Definieras från karaktärsdragen att det är en politisk rörelse och teori för att 

främja kvinnors rättigheter och möjligheter och strävar för en jämställd värld mellan både 

män och kvinnor. Feminism förekommer inom EU:s utrikespolitik där de stödjer kvinnors 

rätt i samhället och har i sin politik ett jämställdhetsmål för att framställa jämställdheten och 

belysa kvinnor och kvinnors roll. EU uppmanar kvinnor att ta lika mycket plats i samhället 

och belyser det genom exempelvis Federica Mogherini och hennes högt uppsatta roll som 

högste representant för utrikestjänsten.  42

 

Globalisering: Definieras från karaktärsdragen på det sätt att globalisering genererar i mer 

öppna gränser över nationer, aktörer och institutioner och att allt ska bli mer globalt och 

skapa globala samarbeten och avtal världen över. Globalisering förekommer inom EU:s 

utrikespolitik och förklarar olika regleringar hur globala avtal och samarbeten ska ske och 

belyser även vikten av de globala samarbeten och hur de främjar integrationen och skapar en 

mer global världsordning.  43

 

Nedan presenteras en tabell med karaktärsdrag från de teoretiska och analytiska 

utgångspunkterna, gentemot EU:s utrikespolitik och ifall karaktärsdragen förekommer i  

politiken:  

 

 

41 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.  
sid.. 4, 11, 51 
42 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.  
sid.. 11, 31, 51 
43 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.  
sid.. 7-8, 15 
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Tabell 2: Operationalisering av de teoretiska och analytiska utgångspunkterna. 

EU:s  
Utrikes- 
politik  

Förekommer Förekommer 
delvis 

Förekommer 
inte alls 

Globalisering     

-Politiska 
Dimensionen 

     

- Ekonomiska 
Dimensionen 

    

-Kulturella 
Dimensionen 

    

- Ekologiska 
Dimensionen 

    

Feminism     

- Kvinnors 
rättigheter & 
möjligheter 

 
  

 
  

 

-Jämställdhets- 
politik 

    

-Könsrollers 
representation & 
makt i samhälle/ 
politiken 

  
 
  

 

Mänskliga 
rättigheter 

    

- Skydda 
enskilda 
individer 
grundläggande 
rättigheter 

 
  

  

-Värna om 
individer för 
statens kontroll  

    

-Främja 
individers 
möjligheter & 
rättigheter 
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4. Bakgrund: Europeiska Unionen och Utrikestjänsten 

Europeiska Unionen, även kallat EU, är en överstatlig institution mellan många av Europas 

länder och har 28, snart 27 medlemsländer år 2019. EU är en överstatlig institution och det 

betyder att EU:s lagar och regler går över medlemsländernas nationella lagar och regler.  44

Medlemsländerna har skrivit under de olika fördragen som har lagts fram under EU:s tid och 

ett av de är Maastrichtfördraget som trädde i kraft år 1993, där EU:s grund och pelare 

utgjordes och fokus var på de europeiska gemenskaperna. Föredraget hade olika mål och 

några av de var att förstärka institutionernas legitimitet och effektivitet, skapa gemensamma 

sociala dimensioner etc. I Maastrichtfördraget skapades även EU:s gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik för alla medlemsländer.   45

 

Det senaste fördraget som trädde i kraft år 2009 var Lissabonfördraget, där fokus var på 

Europaparlamentet och att de fick stor makt över EU:s budget och lagstiftning, samt rätten att 

besluta om EU:s internationella avtal. Lissabonfördraget genererade i ändringar och införande 

av olika poster inom EU:s organ och institutioner, en av de var den Europeiska 

utrikestjänsten som resulterade i inrättandet av utrikesministerposten.  46

 

EU består av flertal olika organ och institutioner med olika uppgifter och områden, 

exempelvis, Europaparlamentet, ministerrådet, Europeiska utrikestjänsten etc. Europeiska 

utrikestjänsten är en institution inom EU som fokuserar på utrikes- och säkerhetsfrågor och 

framför den politiken. Utrikestjänsten skapades genom att samordna delar av kommissionen, 

ministerrådet och rådets generalsekretariat, då de dessförinnan redan ägnat sig åt utrikes- och 

säkerhetsfrågor. Syftet med att skapa utrikestjänsten var för att föra en förenad europeisk 

utrikespolitik. Utrikestjänstens högsta representant som har en samordnande roll, är sedan år 

2014, Federica Mogherini. Den högsta representanten är ordförande i rådet för utrikesfrågor 

och dessutom vice ordförande i kommissionen.   47

 

44 Tallberg, Jonas. (2016) EU:s politiska system. sid. 13-15 
45 Europaportalen. (2018) Maastrichtfördraget 1993.  
46 Europaportalen. (2018) Lissabonfördraget: EU:s grundlagar.  
47 Tallberg, Jonas. (2016) EU:s politiska system. sid. 171 
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Utrikestjänsten har ett stort inflytande och under ledning av Mogherini genomför och 

koordinerar de EU:s säkerhets- och utrikespolitik. Det omfattar flertal enskilda områden som 

demokrati, terrorism, mänskliga rättigheter och försvarspolitik, samt att utrikestjänsten även 

ger en samlad politik, då många av de olika områdena kan sammankopplas med varandra. 48

EU och utrikestjänsten arbetar ständigt för att värna om dessa områden och det kan betraktas 

genom att alla medlemsländer måste respektera mänskliga rättigheter och staten måste vara 

demokratisk.   49

 

Utrikestjänsten arbetar även för att stärka relationer och samarbeten med länder, aktörer och 

institutioner utanför EU, samt att bibehålla de redan befintliga. De ansvarar för de 

diplomatiska förbindelserna och strategiska partnerskap som de har med länder och aktörer 

utanför EU.   50

 

Efter att Utrikestjänsten inrättades har det bidragit till en tydligare och mer omfattande 

utrikespolitik, samt att representationen av utrikestjänsten har blivit mer påtaglig och främst 

efter Federica Mogherini utsågs som högste representant med sin samordnande roll. Det har 

genererat till att EU:s medborgare har tydligare riktlinjer för vilka möjligheter och rättigheter 

de har inom alla olika områden men framförallt inom skola och arbete. 

 

Utrikestjänsten har vissa svårigheter och det är att koordinera den praktiska politiken då 

medlemsstaterna har den betydelsefulla beslutande makten. Utrikestjänsten har även hamnat i 

en slags maktkamp mellan dem och medlemsstaternas regeringschefer och utrikesministrar, 

eftersom medlemsländerna vill ansvara och besluta för sitt egna lands utrikespolitik.  

Däremot har utrikestjänsten utvecklat bättre förutsättningar för den europeiska 

utrikespolitiken och skapat ett mer integrerat och sammanhållet Europa.   51

 

Utrikespolitiken presenterade år 2016, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, 

som är en global strategi som arbetar för att stärka EU:s roll i den liberala globala 

48 Tallberg, Jonas. (2016) EU:s politiska system. sid. 172 
49 European Union External Action. (2016) Human Rights & Democracy. 
50 Europeiska Unionen. (2017) Europeiska Utrikestjänsten.  
51 Tallberg, Jonas. (2016) EU:s politiska system. sid. 172 
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världsordningen. Både EU och globaliseringen har fått utstå kritik och därför presenterades 

den globala strategin för att stärka globaliseringen och EU:s agerande och representation 

inom den.  

 

 

5. Analys 

5.1. I vilken utsträckning kännetecknas EU:s utrikespolitik av en liberal global 

världsordning på policynivå utifrån uttalanden och dokument? 

 

Den globala strategin som EU och utrikespolitiken presenterar i sitt dokument, Shared Vision, 

Common Action: A Stronger Europe (2016), är att den nuvarande globaliseringen har fått 

mycket kritik och det är EU medvetna om och därför presenteras en ny global strategi. Den 

nya strategin är för att stärka globaliseringen och använda den på det sätt som ska försöka 

gynna alla nationer och individer. Det presenteras även två uttalanden av Federica Mogherini, 

där hon poängterar EU:s mål inom de olika teoretiska och analytiska utgångspunkterna, 

utifrån den globala strategin. Nedan introduceras hur den globala strategin används och 

presenteras utifrån utgångspunkterna och dess idéer och begrepp.  

 

 

5.1.1. Mänskliga rättigheter: 

“The Universal Declaration has proven to be the cornerstone of international human rights 

law on which many countries have built a strong and resilient human rights architecture.”  52

 

Under uttalandet, från Federica Mogherini, konstaterar hon hur viktig den universella 

deklarationen om mänskliga rättigheter är. Vilket har haft den utveckling i att, de 

förhållanden människor lever i idag är både bättre och högre än var det någonsin har varit i 

historien. Mogherini fortsätter med att förklara att mänskliga rättigheter har haft en påverkan 

på våra samhällen. Det har också hjälpt att påvisa hur viktigt mänskliga rättigheter är och att 

det kan generera till att nationer och samhällen växer och utvecklas tillsammans och blir 

52 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: Human rights day. 
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starkare än någonsin. Det poängterar Mogherini och vill förflytta denna politik bortom EU:s 

gränser och driva det med nationer runt om i hela världen, för att få en mer sammankopplad, 

starkare och bättre värld.  53

 

I utrikespolitiken presenteras ett flertal gånger innebörden av mänskliga rättigheter inom den 

globala strategin. Utrikespolitiken konstaterar även hur viktigt det är att främja mänskliga 

rättigheter för att bevisa att världen bör agera utefter de mänskliga rättigheterna. Den globala 

strategin som utrikespolitiken presenterar vill skydda och stärka de mänskliga rättigheter och 

att alla nationer ska använda levnadsförhållanden som överensstämmer med de mänskliga 

rättigheterna. Nationer ska leva efter att alla individer ska ha samma rättigheter och 

möjligheter oavsett deras position i samhället, etnicitet, kön, sexuell läggning eller bakgrund.

 Vilket sammanhänger till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och EU. 54

Europakonventionen belyser och förklarar betydelsen för mänskliga rättigheter, samt hur de 

vill skydda varje enskild individs rättigheter och möjligheter. Vilket EU påvisar genom sin 

globala strategi och koppling till mänskliga rättigheter.  55

 

Utrikespolitiken fortsätter med att tydliggöra att man inte ska ta mänskliga rättigheter för 

givet, utan det är något som alla nationer och individer alltid bör sträva att leva efter. Alla 

länder i världen lever inte efter mänskliga rättigheter och vissa nationer använder inte 

demokrati, yttrandefrihet och låter inte människor få leva i ett civilt samhälle. Det är därför 

EU och utrikespolitiken väljer att konstatera hur viktigt det är att använda och sprida 

kunskapen om mänskliga rättigheter runt om i världen.  56

 

Utrikespolitiken kommer att använda internationella relationer, exempelvis Förenta 

Nationerna (FN) och NATO, för att samarbeta och agera för nationer och dess säkerhet och 

värna om de mänskliga rättigheterna. Utrikespolitiken kommer att skydda mänskliga 

rättigheter genom att stötta och vara behjälplig för de som behöver hjälp, även de fall som är 

svåra. För att det ska kunna ske i praktiken och vara långsiktigt kommer EU att skapa lokala 

53 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: Human rights day. 
54 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 4 
55 Fisher, David I. (2017) Mänskliga rättigheter: en introduktion. sid. 41 
56 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: Human rights day. 
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reformer för att främja säkerhet, rättvisa och skydd för de stater som främst är i behov av det. 

För att få stater involverade kommer EU och medlemsländerna skapa ett gemensamt 

tillvägagångssätt för att stärka mänskliga rättigheter, utbildning, migration, välmående och 

hälsa etc. Positiva förändringar inom stater måste ske inrikes och kan ta väldigt lång tid innan 

dessa förändringar syns i samhället. Därför kommer EU:s och utrikespolitikens åtaganden att 

vara långsiktiga.  57

 

I utrikespolitikens globala strategi belyser de hur viktig det är att främja mänskliga rättigheter 

och leva utefter dem. Utrikespolitiken vill arbeta för att mänskliga rättigheter ska vara en 

självklarhet inom den politiska sektorn och institutioner. Enligt den globala strategin vill EU 

även föra denna självklarhet bortom EU:s gränser, för att det ska vara genomförbart anser EU 

att det måste ske bättre samordning mellan institutioner och nationer.  Genom denna strategi 58

för mänskliga rättigheter så kan det generera till ett starkare EU och positiva effekter för dess 

medlemmar.  

 

 

5.1.2. Feminism: 

“Gender equality is a core component of our foreign policy.”   59

 

I talet Gender Equality, som Federica Mogherini höll år 2015, där hon understryker att 

jämställdhet mellan könen inte endast är en moralisk skyldighet utan att det också handlar om 

juridiska skyldigheter och möjligheter. Mogherini fortsätter att påvisa att när kvinnor får 

samma möjligheter och rättigheter som män besitter, gynnar det samhället och bidrar till ett 

mer stabilt och utvecklat samhälle. Det är därför Mogherini poängterar att utrikespolitiken 

arbetar hårt för en mer jämställd värld mellan könen. Vilket de har gjort i olika 

samarbetsorganisationer både inom och utanför EU, för en mer jämställd värld.  

57 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.  
sid. 26-27 
58 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.  
sid. 51 
59 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: International High 
Level Conference. 
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Mogherini förklarar vidare att alla länder inte siktar mot samma mål, vilket hon framfört är 

EU:s ambition till 2020. Viljan är att arbeta hårdare med jämställdhetspolitik och sprida det 

vidare världen över.  

 

Mogherinis tal främjar även att normer och värderingar kan utvecklas och att arbetet för en 

jämställd värld aldrig får ta slut. Det är mycket viktigt att anstränga sig för jämställdhet och 

därför måste alla länder tillsammans arbeta för kvinnors rättigheter och att världen ska bli 

mer likvärdig mellan könen. Mogherini avslutar med att poängtera att EU inte är perfekt 

inom jämställdhet men att de tillsammans arbetar mot målet för en jämställd värld.  60

 

Utrikespolitiken använder feminismen i sin politik genom att framföra hur viktigt det är att 

tillämpa en jämställdhetspolitik inom alla medlemsländer och inom EU. Det påvisar även 

Mogherini genom sitt uttalande om jämställdhet mellan könen både inom EU som institution 

och bland alla medlemsländer. Vilket även presenteras inom den globala strategin, där de 

främjar att jämställdhetspolitiken ska efterföljas och ska ageras utifrån ett feministiskt 

perspektiv, både inom och utanför EU.  61

 

Utrikespolitiken konstaterar att försvagade stater kan hamna i konflikter, och EU genom den 

globala strategin har ett tillvägagångssätt för att kunna agera mot dessa konflikter. EU 

bedömer att de ska agera efter ett praktiskt och principiellt sätt för att kunna hantera 

konflikter, som exempelvis agerande som strider mot jämställdhet. Den globala strategin 

presenterar att det främsta tillvägagångssättet är att använda alla befintliga lagar, regleringar 

och andra instrument för att förhindra konflikten och då värna och agera utifrån exempelvis 

jämställdhet. Vilket återkopplas till vad feminism som teori kännetecknas av, att världen ska 

agera jämställt och inte göra skillnad mellan könen. Därför kan EU:s globala strategi 

återkopplas till viss del som feministiskt, eftersom de vill agera och värna om jämställdheten.

 62

60 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: International High 
Level Conference. 
61 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 11 
62 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 28 

29 



 
Utrikespolitiken vill stärka jämställdheten och kvinnors representation i politiken, både inom 

och utanför EU. De påvisar att arbetet även måste vara inom EU för att det ska kunna fungera 

utanför. Utrikespolitiken konstaterar att det krävs mycket arbete och tid för att de ska visas 

någon skillnad, men det är ett långsiktig arbete. För att sprida jämställdhet och det 

feministiska tankesättet ska utrikespolitiken, enligt deras globala strategi, arbeta med alla 

medlemsländer och även tillsammans med internationella aktörer som FN för att sprida 

kunskapen vidare.  63

 

Presentationen av jämställdhet och feminism enligt den globala strategin, kan tydligt kopplas 

till teorin och den politiska rörelsen feminism. EU tydliggör att de vill ha jämställt mellan 

kön, både genom utrikespolitikens globala strategi, men även genom Mogherinis uttalande. 

Genom dessa kan anknytningen till feminism synas på ett tydligt sätt. Feminism är viktigt 

inom politiken därför att de arbetar för en mer jämställd representation inom politiken, samt 

att feminismen anser att denna representation behövs för att belysa feministiska frågor i 

politiken. Den ojämlikhet som råder i världen är en viktig del av den feministiska rörelsen 

och feminism som teori.  Vilket kan kopplas till utrikespolitikens arbete för en mer 64

jämställd värld med lika möjligheter mellan kön.  

 

 

5.1.3. Globalisering: 

“This is why together with partner countries from different parts of the world, the European 

Union launched this year the ‘Good Human Rights Stories’ initiative - showing to the world 

that promoting and respecting human rights allow our societies to grow stronger and more 

resilient.”  65

 

I uttalandet från Human Rights Day (2018), poängterar Federica Mogherini att om länder kan 

enas tillsammans kan intiativ som “Good Human Rights Stories” lanseras. Initiativ som detta 

63 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 26 
64 Lowndes, Vivien, Marsh, David & Stoker, Gerry (red.) (2018) Theory and methods in political science. sid. 
92 
65 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: Human rights day. 
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hjälper att visa för världen att tillsammans kan vi stå enade och i detta fall arbeta för 

mänskliga rättigheter världen över och även främja globaliseringen.  66

 

Utrikespolitiken är och har alltid varit väldigt angelägen om att bibehålla de samarbeten som 

de har skapat under åren, främst fokusera på de samarbeten som sker över gränserna och 

speciellt de som sträcker sig bortom EU:s gränser. Utrikespolitiken har flera mål för ett 

säkrare Europa och det är fem prioriteringar som de använder sig av för att främja 

utrikespolitiken och ett bättre Europa. Den första prioriteringen är att värna om säkerheten för 

den gemensamma unionen. I en värld med mycket terrorism, hotet mot klimatet, ekonomiskt 

instabilitet och flertal andra hot som kan påverka EU och dess befolkning. Därför ska de 

enligt utrikespolitiken stegra upp försvaret och öka säkerheten och EU ska samarbeta med 

NATO för att måna om Europa.  67

 

Den andra prioriteringen är att agera med motståndskraft för stater och samhällen i söder och 

öster, för att värna om EU och deras relationer med andra länder. Dessutom för att agera mot 

problemområden inom de mest akuta zonerna, som exempelvis klimatfrågor, ekonomiska, 

sociala och politiska områden. De vill även skapa tydligare regleringar för invandring för EU 

och dess samarbetspartners.  Den första och andra prioriteringen i den globala strategin kan 68

tydligt kopplas till den politiska dimensionen av globaliseringen, eftersom den politiska 

dimensionen betecknas genom globala institutioner, avtal och vill bibehålla och främja 

demokratin.  69

 

Utrikespolitikens tredje prioritering är att skapa ett mer integrerat tillvägagångssätt för 

konflikter, därför att när våldsamma konflikter sker blir flertal gemensamma intressen hotade. 

Därför ska EU agera på ett praktiskt och grundläggande sätt för att främja fred och värna som 

individerna och deras säkerhet.  Den tredje prioriteringen kan knytas till den kulturella 70

66 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: Human rights day 
67 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 4 
68 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 9  
69 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction, sid. 62,72-74 
70 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 9  
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dimensionen av globaliseringen, eftersom utrikespolitiken vill bidra till en mer integrerad 

världsordning och tillvägagångssätt. Vilket definierar den kulturella dimensionen, att den 

globala världsordningen utvecklas och integreras med varandra och varandras kulturer.  71

 

Den fjärde prioriteringen konstaterar att det sker regionala samverkande. Dessa samarbeten 

används för att skapa möjligheter och hjälpa människor och stater att främja globaliseringen 

och säkerheten. Det används för att behålla freden och därför kommer utrikespolitiken stödja 

olika regionala samarbeten världen över.  72

 

Utrikespolitikens femte och sista prioritering för den europeiska globala strategin är att påvisa 

EU:s engagemang för det globala engagemanget på internationell nivå med internationella 

lagar.  Det kan tydligt kopplas till främst den ekonomiska av globalisering. Fokus ligger på 73

att utveckla EU som internationell institution utifrån ett ekonomiskt perspektiv, då EU har 

vuxit och utvecklats under åren och blivit extremt viktig i den globala ekonomin.  74

 

Enligt dessa fem prioriteringar tydliggör det kopplingen mellan utrikespolitiken och 

globaliseringen, vilket klargörs ovan. EU främjar globaliseringen och använder det i sin 

utrikespolitik. Globalisering och dess fyra dimensioner används på ett tydligt sätt i 

utrikespolitiken och den globala strategin. Utrikestjänsten belyser även hur viktig 

globaliseringen är ifall den används på rätt sätt. De poängterar i sin strategi att de använder 

prioriteringarna i alla fyra dimensioner, politik, ekonomi, kultur och ekologi. Det kan tydligt 

avläsas i prioriteringarna, då globala avtal är centralt, vilket både är inom de politiska och 

ekonomiska dimensionerna. Strategin påvisar betydelsen av de globala kulturerna och att alla 

lär sig av varandra.   75

 

71 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction, sid. 81-82 
72 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 10 
73 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 10 
74 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction. sid. 38 
75 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.  
sid. 9-10 
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Slutligen understryker utrikespolitiken klimathotet och hur det påverkar globaliseringen, 

vilket kan kopplas till den ekologiska dimensionen. Utrikespolitikens globala strategi 

konstaterar hur viktig globaliseringen är och kan tydligt avläsa hur sammankopplingen 

mellan globaliseringens fyra dimensioner är och hur de påverkar varandra.  76

 

I talet Human Rights Day (2018), konstaterar Federica Mogherini, hur betydelsefull de 

globala samarbetets roll är och hur utrikespolitiken väljer att främja och använda sig av 

globaliseringen på det sätt som är bäst för EU. Utrikespolitiken och hur de väljer att använda 

globalisering, konstaterar sammankopplingen mellan globaliseringens fyra dimensioner och 

hur viktig varje dimension är för globaliseringen och i detta fall för utrikespolitiken och den 

globala strategin.  I dokumentet, där den globala strategin presenteras med de fem 77

prioriteringar, beskriver utrikespolitiken även hur globaliseringen är viktig för alla och att den 

behövs för att hjälpa alla människor och utveckla Europa. De poängterar hur alla människor 

har ett ansvar för att hjälpa att stödja globaliseringen och att de har skyldigheter för att stärka 

demokratin. Vilket kan kopplas till globaliseringens samtliga dimensioner.  78

 

Den globala strategin som EU och utrikespolitiken presenterar ska generera i en mer 

globaliserad världsordning och försöka gynna alla medlemsstater och den egna nationen. 

Dokumentet påvisar även betydelsen av feminism på det sätt att det ska vara ett jämlikt EU 

och alla nationer ska sträva för en jämställd värld. Det beskriver även hur mänskliga 

rättigheter bör användas i alla nationer och att alla individer har rättigheter och möjligheter. 

Vilket även kan förklaras nedan i tabellen, hur mänskliga rättigheter, globalisering och 

feminism framkommer i utrikespolitiken och den globala strategin. Tabellen nedan visar i 

vilken grad varje dimension förekommer i den globala strategin och att exempelvis den 

kulturella dimensionen inte presenteras i den höga grad som den politiska dimensionen gör.  

 

 

 

76 Steger, Manfred B. (2003) Globalization a very short introduction. sid. 92 
77 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: Human rights day. 
78 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 17-18 

33 



 
Tabell 3: Operationalisering i vilken grad varje utgångspunkt används på policynivå. 

EU:s  
Utrikes- 
politik på 
policynivå 

Förekommer Förekommer 
delvis 

Förekommer 
inte alls 

Globalisering       X   

-Politiska 
Dimensionen 

      X    

- Ekonomiska 
Dimensionen 

      X   

-Kulturella 
Dimensionen 

        X  

- Ekologiska 
Dimensionen 

      X   

Feminism       X   

- Kvinnors 
rättigheter & 
möjligheter 

 
      X 

 
  

 

-Jämställdhets- 
politik 

      X   

-Könsrollers 
representation & 
makt i samhälle/ 
politiken 

  
 
      X 

 

Mänskliga 
rättigheter 

      X 
 

  

- Skydda 
enskilda 
individer 
grundläggande 
rättigheter 

 
      X 

  

-Värna om 
individer för 
statens kontroll  

       X  

-Främja 
individers 
möjligheter & 
rättigheter 

      X   
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Den globala strategin är på policynivå och är den politiken som Utrikestjänsten presenterar 

och aktivt arbetar med att få igenom för att förbättra och utveckla den globala 

världsordningen och stärka EU som aktör. Det verkliga genomförandet kan se annorlunda ut 

jämfört med policynivån och politiken som presenteras.  

 

 

5.2: Hur skiljer sig EU:s utrikespolitik på policynivå från det verkliga 

genomförandet? Utifrån olika ageranden av EU på intern och extern nivå. 

 

I uppsatsens andra frågeställning presenteras det att i vissa fall finns det en skillnad mellan 

policynivå och det verkliga genomförandet. Skillnaden påvisas genom olika fall som 

konstaterar EU:s agerande genom de teoretiska och analytiska utgångspunkterna, mänskliga 

rättigheter, feminism och globalisering. Fallen som beskrivs är vissa på intern nivå och andra 

på extern nivå, det för att tydligt kunna förklara att det finns en skillnad mellan policynivå 

och praktiken.  

 

5.2.1. Mänskliga Rättigheter: 

“The Universal Declaration has proven to be the cornerstone of international human rights 

law on which many countries have built a strong and resilient human rights architecture.”  79

 

I citatet ovan, som även presenterades i frågeställning 1, är från Mogherini där hon i 

uttalandet poängterar innebörden av mänskliga rättigheter. Vilket även den globala strategin 

främjar. De syftar till att mänskliga rättigheter och alla konventioner gäller alla och ska ge 

samtliga individer samma rättigheter och möjligheter, oavsett deras position i samhället, 

etnicitet, kön, sexuell läggning eller bakgrund. Statens makt över den enskilda människan ska 

vara begränsad. Utrikespolitiken konstaterar att mänskliga rättigheter även måste utvidgas 

79 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: Human rights day. 
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och främjas utanför EU, med hjälp av internationella institutioner och organisationer, som 

FN.  80

Utrikespolitiken belyser det i deras globala strategi, som är på policynivå, men genom 

exempel i Ungern visar det att EU:s policy inte överensstämmer med praktiken. Ungern, som 

är medlem i EU, har infört vissa kontroversiella reformer som kan anses strida mot de 

mänskliga rättigheterna. Ett exempel är att det röstades igenom en lag som motsätter hemlösa 

och förbjuder de från att sova utomhus, exempelvis i parket eller gator. Skulle de göra det, 

riskerar de fängelse. Denna lag har fått enorm kritik då olika människorättsorganisationer 

anser att denna reform strider mot de mänskliga rättigheterna.   81

 

I Ungerns grundlag har de en lag som förbjuder diskriminering mot individer i olika 

samhällsgrupper, men sexuell läggning eller könsdiskriminering nämns inte som en grund för 

diskriminering. Ungern har även en lag att samkönade inte får ingå i äktenskap, utan det är 

endast för en man och en kvinna.  Det har genererat till att allt fler homosexuella blir 82

orättvist behandlade och känner sig allt mer hotade och att trakasserier har ökat de senaste 

åren mot homosexuella. Dessa regleringar som Ungern använder kan anses strida mot 

mänskliga rättigheter, eftersom det innebär att alla människor ska ha samma rättigheter och 

möjligheter. När en grupp människor blir olika behandlade och inte får samma möjligheter 

strider det mot mänskliga rättigheter.   83

 

Ett annat fall som påvisar skillnaden mellan policynivå och praktiken, utifrån 

utrikespolitiken, är Ungerns reform om invandring. Lagen som Ungern införde 2017 innebär 

att flyktingar som befinner sig och anländer till Ungern, kommer att placeras i 

container-läger. Dessa läger kommer att hålla alla flyktingar inlåsta, oavsett vart i 

asylprocessen de befinner sig. Denna lag belyser tydligt hur det finns en skillnad mellan 

policynivån och det verkliga genomförandet.  84

 

80 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid. 4, 26-27 
81 Eriksson, Hedvig. (2018) Viktor Orbáns kontroversiella reformer i Ungern. 
82 Utrikesdepartementet. (2018) Ungern - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. sid. 15 
83 Eriksson, Hedvig. (2018) Viktor Orbáns kontroversiella reformer i Ungern.  
84 Eriksson, Hedvig. (2018) Viktor Orbáns kontroversiella reformer i Ungern.  
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Försvaret för denna lag om invandring är att flyktingarna kan lämna förvaret, men om de gör 

det måste de ge upp asylprocessen. Det genererar till att flyktingarna återvänder till Serbien, 

där hela processen börjar om och de hamnar sist i kön. Dessa tillvägagångssätt har fått kritik 

av bl.a. Human Rights Watch, där de poängterar att lagen strider mot de internationella 

mänskliga rättigheterna, EU-rätt och mot flyktingkonventionen. EU har även kritiserat lagen 

men har inte agerat emot den.  85

 

De olika reformer som Ungern har infört, för att värna om sitt land och bibehålla den kristna 

välfärden, påvisar att utrikespolitiken som EU konstaterade i sin globala strategin, inte 

överensstämmer med policynivån och praktiken. Denna reform, som en medlemsstat i EU har 

fört i sin politik, kan anses som att det internt inom EU finns en svaghet, då reformen strider 

mot EU och den politiken som de presenterar i globala strategin på policynivå. Det är en klar 

och tydlig skillnad på policy och i praktiken, eftersom Ungern inte gör något direkt fel som är 

juridiskt bindande. Dock är moralen och normerna ett annat perspektiv som också är viktigt 

för nationen och de mänskliga rättigheterna.  

 

Denna skillnad mellan policynivå och praktiken är främst internt inom EU och hur en 

medlemsstat agerat annorlunda mot EU:s politik. Sedan påvisar denna skillnad även att det 

externt kan utpeka EU som en svag institution, då deras medlemmar inte agerar utifrån den 

överenskomna politiken. Det kan komma att påverka EU negativt på en extern nivå. 

 

 

5.2.2. Feminism: 

“Gender equality is a core component of our foreign policy.”   86

 

I citatet ovan, som även presenterades i frågeställning 1, är från Mogherinis uttalande om 

jämställdhet i utrikespolitiken. Utifrån uttalandet poängterar hon hur viktigt jämställdhet är 

och bör tillämpas allt mer i politiken, både inom och utanför EU. Mogherini fortsätter med att 

konstatera att fokus ska vara på kvinnors roll i samhället och främja kvinnors rättigheter och 

85 Ferhatovic, Marina. (2017) Ungern vill hålla flyktingar instängda på obestämd tid.  
86 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: International High 
Level Conference. 
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möjligheter och utveckla makten för kvinnor. Det förklaras även i den globala strategin, som 

utrikespolitiken framför, att de vill utveckla jämställdhetspolitiken allt mer och att ageranden 

ska ske utifrån ett feministiskt perspektiv.  87

 

Utrikespolitiken presenterar jämställdhet i sin globala strategi och Mogherini har även uttalat 

sig om det. Det var på policynivå, men utifrån praktiken uppfattas Europa inte speciellt 

jämställt, iallafall inte som det bör vara, eller som utrikespolitiken har presenterat i sin policy. 

Vissa av länderna i Europa har en hög jämställdhet, som exempel anses Sverige vara mycket 

jämställda, då de har en feministisk regering. Däremot har inte alla länder det, exempelvis 

Ungern som enbart har en kvinnlig minister. Utrikespolitiken påvisar i sin globala strategi att 

de ska främja kvinnors representation i politiken, vilket vissa länder använt och vissa inte 

alls. Den totala andelen kvinnor i Europaparlamentet är 37 procent, det är inte hälften och 

därmed är det inte en jämställd representation.   88

 

Jämställdhet innebär inte bara en lika representation mellan kön utan även kvinnors makt och 

roll i samhället gentemot exempelvis männens roll och hur könsrollerna presenteras i 

samhället och effekten som det ger. Viktiga frågor om exempelvis, rätten att bestämma över 

sin egen kropp, kan komma och hotas av planerna att begränsa aborträtten. Kandidaten till 

Europaparlamentet Amani Loubani (2019), kritiserar EU:s arbete för jämställdhet och anser 

att EU inte arbetat tillräckligt för att nå den jämställdhet och feministiska tankesätt som 

världen idag behöver. Loubani menar att utifrån den sociala pelaren som EU besitter, bör de 

tillsammans med medlemsländerna lyfta fram jämställdheten för att den ska bli mer central i 

politiken. De ska sedan följa upp utvecklingen kring jämställdhet och finnas som trygghet för 

människorna.   89

 

Den kritik som Loubani ger till EU, med exempel på politik som kan hindra jämställdheten, 

påvisar att utrikespolitikens globala strategi för en mer jämställd värld inte använts i den kraft 

som EU utlovat. Då EU har lovat att förändra politiken och främja jämställdheten och utgå 

87 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
sid.11  
88 Loubani, Amani. (2019) Ökad jämställdhet är en av de främsta frågorna som EU borde arbeta med.  
89 Loubani, Amani. (2019) Ökad jämställdhet är en av de främsta frågorna som EU borde arbeta med.  
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utifrån ett feministiskt tankesätt. Utrikespolitikens globala strategi hade som mål att förbättra 

jämställdheten och kvinnors rättigheter och möjligheter i samhället, främst inom 

arbetsmarknaden, därför att de är för lika lön mellan kön. De vill även förändra tankesättet 

och stereotypen för kvinnor, eftersom Utrikespolitiken framförde att det tankesättet måste 

förändras och att feminism måste tillämpas mer i politiken. Utifrån kritiken som Loubani 

framfört konstateras det att EU inte utvecklat jämställdheten i den grad som de lovat och 

presenterat, vilket påvisar en skillnad mellan policynivån och praktiken.  

 

European Institute for Gender Equality (EIGE) rapporterar att i EU:s struktur- och 

investmentfonder, används endast 1 procent för att främja jämställdhet. Vilket inte 

överensstämmer med utrikespolitikens mål att stärka jämställdheten och utvidga det vidare 

utanför EU:s gränser. I utrikespolitikens globala strategi lovade de att gynna jämställdheten 

både inom representationen och i samhället och den globala världsordningen. Det för att 

förändra tankesättet och utveckla det till ett feministiskt tankesätt och en feministisk och 

jämställd politik. Utifrån EIGE:s rapport överensstämmer det inte med vad EU lovat, 

eftersom endast 1 procent av fonderna används för att främja och utvidga jämställdheten.   90

 

Kritiken från flertal olika organisationer och politiker anser att EU inte använder jämställdhet 

tillräckligt i sin politik, varken på intern eller extern nivå. Kritikerna menar att jämlikhet, lika 

löner, jämställt föräldraskap och goda arbetsvillkor gynnar både män och kvinnor. Det skulle 

även skapa 10 miljoner nya jobb och öka BNP med 31,5 miljarder euro. Med alla dessa 

positiva konsekvenserna ifrågasätter kritikerna varför EU inte väljer att främja jämställda 

arbetsförhållanden. Det kan kopplas till den globala strategin och hur dessa exemplen 

konstaterar att utrikespolitikens globala strategi om jämställdhet inte har uppfyllts.  91

 

Utrikespolitikens globala strategi och de tydliga mål de presenterat för att förstärka 

jämställdheten, både inom och utom EU, har inte uppfyllts. Enligt rapporter från EIGE har 

EU minskat sina fonder för att stödja jämlikhet, vilket inte överensstämmer med 

utrikespolitikens mål att utveckla jämställdheten. Utrikespolitikens mål att öka 

90 Bederoff, Jill. (2019) Mindre än 1 procent - så lite satsar EU på jämställdhet.  
91 Bederoff, Jill. (2019) Mindre än 1 procent - så lite satsar EU på jämställdhet. 
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representationen mellan kön inom EU, har i viss mån uppfyllts. Då vissa av medlemsländerna 

har förändrat sin representation och tillämpat ett jämlikt tankesätt, men vissa av 

medlemsländerna har inte uppfyllt målen.  

 

Fallen som presenterats om att EU inte främjat jämställdhet och det feministiska tankesätt i 

den grad de lovat, är på intern nivå. Utrikespolitikens globala strategi konstaterar att EU 

måste uppnå jämställdhet internt för att det ska kunna utvecklas och bli externt. Det är ett 

långsiktigt mål som utrikespolitiken presenterade i den globala strategin. Enligt fallen ovan, 

kan det påvisa att målen inte har uppfyllts, varken internt eller externt. Vilket kan kopplas till 

att det finns en skillnad mellan policynivån och praktiken.   92

 

 

5.2.3. Globalisering:  

“This is why together with partner countries from different parts of the world, the European 

Union launched this year the ‘Good Human Rights Stories’ initiative - showing to the world 

that promoting and respecting human rights allow our societies to grow stronger and more 

resilient.”   93

 

I citatet ovan, som även presenterades i frågeställning 1, är från Mogherinis uttalande, där 

hon konstaterar hur viktig globaliseringen är för EU och dess medlemmar. För att 

tillsammans skapa en global världsordning som inte får mycket kritik och värnar om 

nationerna och även utvecklar och influerar länder och kulturer med varandra. Även hur 

viktig globaliseringen är för ekonomin och politiken, att bibehålla viktiga relationer med 

andra länder och institutioner för att utveckla EU internationellt.  94

 

Enligt olika handelsavtal som beskrivs av Europaparlamentet, som sker mellan EU och andra 

aktörer och stater, har EU stränga lagar och regleringar för att skydda mänskliga rättigheter, 

miljön, demokrati och främja globaliseringen och öppna gränser.  

92 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
 sid. 4, 26-28 
93 Mogherini, Federica. (2018) Declaration by the High Representative Federica Mogherini: Human rights day. 
94 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.  
sid. 9-10 
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Ett exempel är handelsavtalet mellan Japan och EU, avtalet innebär förenklade handelsregler, 

sänkta tullar på varor och tjänster. Det ger stora möjligheter för företag inom EU att 

expandera.  Avtalet stärker EU:s roll inom globaliseringen och påvisar deras globala strategi 95

om att främja globaliseringen utanför EU:s gränser och utveckla EU:s position som en stark 

aktör inom den globala världsordningen.  

 

Avtalet mellan EU och Japan kan återkopplas till utrikespolitikens globala strategi med 

prioriteringar för att stärka globaliseringen och EU:s roll inom den. EU:s engagemang för 

globaliseringen ökar kraftigt internationellt, i och med att avtalet sker utanför EU:s gränser. 

Avtalet skapar även möjligheter för företag inom EU och dess medlemsländer att utvidga sin 

verksamhet och utveckla globaliseringen. Avtalet mellan EU och Japan gynnar 

utrikespolitikens globala strategi och genom avtalet har EU i viss mån uppnått deras mål för 

globaliseringen och den globala strategin som presenterats.   96

 

Det globala avtalet mellan Japan och EU har främst hyllats men det har även fått kritik för att 

vara demokratifientligt, därför det i avtalet finns en klausul om regelsamverkan. Vilket kan 

kopplas till utrikespolitikens globala strategi, eftersom strategin vill främja demokratin. Japan 

och EU menar att avtalet i första hand ger positiva konsekvenser och att alla avtal och beslut 

får kritik.  97

 

Handelsavtalet stärker EU:s roll inom globaliseringen, både inom och utanför Europa, vilket 

var en prioritering inom den globala strategin. Avtalet skapar möjligheter för 

medlemsländerna och deras företag, vilket även var centralt i den globala strategin. Utifrån 

exemplen förklarar det att EU i stor del använder sin policy i praktiken inom globaliseringen. 

Dock kan kritiken som handelsavtalet fått om att det är demokratifientligt, påvisa att avtalet 

avviker från den globala strategins prioritering för att främja demokrati.  

 

95 Wikén, Erik. (2019) Därför ska du bry dig om EU:s nya handelsavtal med Japan.  
96 European Union’s Foreign and Security Policy. (2016) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.  
sid. 9-10 
97 Wikén, Erik. (2019) Därför ska du bry dig om EU:s nya handelsavtal med Japan.  
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Sammanfattningsvis tydliggör de olika exemplen inom varje teoretiskt och analytiskt 

utgångspunkt, att den finns en stor skillnad mellan utrikespolitikens policynivå och det 

verkliga genomförandet. Inom globaliseringen agerar EU mycket utifrån den globala 

strategin och de prioriteringar som EU har för att främja globaliseringen. Däremot avviker de 

i vissa fall från sin utrikespolitik och globala strategi, men generellt agerar EU efter de 

prioriteringar de presenterat för att förstärka globaliseringen.  

 

Inom mänskliga rättigheter och feminism finns det tydliga exempel på att den globala 

strategin inte överensstämmer med hur EU valt att agera och skillnaden mellan policynivån 

och det verkliga genomförandet är stor. EU presenterade en global strategi som de internt, i 

många avseende inte efterföljt, vilket kan ifrågasättas.  
 

Tabellen nedan visar i vilken grad varje dimension förekommer i praktiken och hjälper att 

poängtera skillnaden mellan policynivån och det verkliga genomförandet.  
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Tabell 4: Operationalisering i vilken grad varje utgångspunkt används i praktiken.  

EU:s  
Utrikes- 
politik  

Förekommer Förekommer 
delvis 

Förekommer 
inte alls 

Globalisering       X   

-Politiska 
Dimensionen 

      X    

- Ekonomiska 
Dimensionen 

      X   

-Kulturella 
Dimensionen 

        X  

- Ekologiska 
Dimensionen 

         X  

Feminism       X   

- Kvinnors 
rättigheter & 
möjligheter 

 
      X 

  

-Jämställdhets- 
politik 

      X   

-Könsrollers 
representation & 
makt i samhälle/ 
politik 

  
 
      X 

 

Mänskliga 
rättigheter 

      X 
 

  

- Skydda 
enskilda 
individer 
grundläggande 
rättigheter 

 
  

 
      X 

 

-Värnar om 
individer för 
statens kontroll  

       X  

-Främjar 
individers 
möjligheter & 
rättigheter 

   
      X 
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I tabellen ovan presenteras hur de olika teoretiska och analytiska utgångspunkterna främjas 

genom de olika fallen som nämns i analysen. Det tydliggör skillnaden mellan policynivån och 

praktiken. Tabellen och handelsavtalet mellan Japan och EU, påvisar att EU och 

utrikespolitiken tydligare tillämpar globaliseringen än feminism och mänskliga rättigheter.  

 

6. Slutsatser och Vidare Forskning 

6.1 Slutsatser: 

Den högerextremistiska politiken och framväxten av populism i Europa har påverkat EU och 

förtroendet för EU har förändrats. EU och utrikespolitiken presenterade då den globala 

strategin för att utveckla EU som aktör inom den liberala globala världsordningen.  

 

I vilken utsträckning kännetecknas EU:s utrikespolitik av en liberal global världsordning på 

policynivå utifrån uttalanden och dokument?  

I den första frågeställningen presenteras den globala strategin och hur det kan tolkas utifrån 

de valda teoretiska och analytiska utgångspunkterna. Om den globala strategin uppfylls kan 

det generera i en global och omfattande utrikespolitik, vilket främjar EU som en aktör i den 

globala världsordningen. Det var EU:s mål genom den globala strategin. Varje teoretisk och 

analytisk utgångspunkt, mänskliga rättigheter, feminism och globalisering, finns med i den 

globala strategin och den är väldigt omfattande och ingående i varje utgångspunkt och andra 

inriktningar för att stärka och utveckla den globala världsordningen.  

 

Syftet med den globala strategin kan tolkas som att utrikespolitiken vill förändra den globala 

världsordningen till det bättre, utifrån EU:s synvinkel. Den globala strategin tillsammans med 

uttalanden från Mogherini kan uttryckas som viljan att utveckla och förbättra EU:s förtroende 

och tydliggöra utrikespolitiken och vad EU vill förmedla.  

 

Genom att tolka hur EU och utrikespolitiken förmedlar de teoretiska och analytiska 

utgångspunkter i sin globala strategi kan det leda till en utveckling gentemot sin presenterade 

policy. Vilket kan resultera i en framväxt för EU som aktör i den globala världsordningen. En 

nackdel som kan uppstå om EU inte följer sin bestämda policy kan vara att förtroendet 

minskar och EU:s ageranden ifrågasätts, vilket framställs i nedanstående stycke. 
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Hur skiljer sig EU:s utrikespolitik på policynivå från det verkliga genomförandet? Utifrån 

olika ageranden av EU på intern och extern nivå.  

I den andra frågeställningen poängteras att det finns en stor skillnad mellan policynivån och 

det verkliga genomförandet. Det som EU presenterar i den globala strategin är inte vad som 

sker i praktiken, vilket kan och har påverkat EU och i vissa fall förtroendet för EU. 

 

När EU inte hållit vad de lovat på policynivå och förtroendet för EU i viss mån försämrats är 

deras framtid obestämd. Vilket är resultatet av att förändra sin politik i det verkliga 

genomförandet och det resulterar i stora skillnader mellan policynivå och praktiken. En 

tolkning är att om EU agerat utifrån den policy som de presenterat, hade det kunnat förbättra 

förtroendet för EU, både på intern och extern nivå.  

 

Fallen som presenterats i den andra frågeställningen kan vara en faktor till förändringarna 

inom EU, att ageranden som EU gjort har påverkat deras förtroende. Då EU presenterade en 

utrikespolitik och en global strategi som skulle förbättra den globala världsordningen, men 

EU efterföljde inte sin egna politik till fullo. Vilket påverkar synen på EU och förtroendet 

förändras, därför att den politiken som presenteras och som ska ske på extern nivå, bör 

efterföljas av EU även på intern nivå. Annars kan det ifrågasättas varför EU inte följer den 

globala strategin och kan då inte heller förvänta sig att andra ska göra det.  

 

Valet 2019 är extremt betydelsefullt för EU och dess medlemsländer och utfallet kommer ha 

en stor inverkan på EU:s framtid. Frågan är om högerextremisterna kommer få ännu mer 

makt och framväxten av populism ökar, eller kommer uppdelningen mellan blocken att bli 

mer jämn och politiken mer stabil? Valet kommer att styra EU:s framtid och dess inriktning, 

vad gäller både inrikes- och utrikespolitiken. Brexit kommer även att influera och påverka 

EU och dess framtida politik, det beroende på hur utfallet av Brexit blir. EU och 

utrikespolitiken har påverkats och influerats av många olika aktörer och 2019 är året då EU:s 

framtid kommer att bestämmas, det är ett riskfyllt år för EU, då det är många faktorer som 

påverkar och kan ge olika utfall. 2019 är året för förändring och hur förändringarna kommer 

att påverka EU och den globala världsordningen, det återstår att se.  
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6.2 Vidare Forskning: 

Denna uppsats studerar EU och utrikespolitiken och hur skillnaden är mellan policynivå och 

praktiken utifrån de teoretiska och analytiska utgångspunkterna, feminism, mänskliga 

rättigheter och globalisering. Det finns möjligheter för vidare forskning kring hur EU och 

utrikespolitiken förändras efter 2019 och hur och om skillnader påvisas innan och efter 

EU-valet och Brexit. Forskningen kan ske utifrån de teoretiska och analytiska utgångspunkter 

som denna uppsats använder, men möjlighet för andra teorier finns. Vidare forskning kan 

studera hur globaliseringen och EU:s position inom den globala världsordningen förändras 

efter 2019. En annan inriktning på vidare forskning kan vara en jämförande studie kring hur 

EU:s roll och agerande var innan 2019 och hur det utspelar sig efter Brexit och EU-valet.  
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