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Abstract 

 

Title: The construction of reality – a narrative analysis of the Chinese embassy  

 

This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of 

strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and 

analysing them is important because they can uncover political agendas. In order to 

understand how the embassy constructs an image of China, the study will explore its use of 

strategic narratives. The narrative analysis, conducted on texts produced by the embassy, 

demonstrates that there are two metanarratives being constructed: that China is harmonious, 

and that China is misunderstood. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den politiska reformeringen inom Kina har sedan år 1970 påverkat världsordningen på flera sätt och 

deras relevans på den internationella arenan har ökat. Landet har bidragit med förändring inom 

världsekonomin, internationella relationer och synen på militära stormakter. I samband med detta har 

även mjuk makt blivit en central del i den kinesiska utrikespolitiken. Enligt Lams (2018) har många 

studier genomförts på området mjuk makt och stort fokus har legat på offentlig diplomati. Lams menar 

därför att det är relevant att studera kinesisk utrikespolitik med inriktning på strategiska narrativ 

(Lams, 2018:388). Strategiska narrativ kan kortfattat beskrivas som en vidareutveckling av mjuk makt. 

Det är ett medel för politiska aktörer att skapa en gemensam uppfattning om dåtid, nutid och framtid. 

På så sätt kan de forma beteenden hos andra aktörer och få dem att agera på ett sätt som gynnar en 

själv (Miskimmon et al, 2013:2). Vanliga narrativ hjälper aktörer att förstå världen, politik och 

interaktioner. Inom samtida internationella relationer är narrativ relevanta eftersom de bidrar till 

meningsskapande. När dessa nyttjas och formas på ett avsiktligt sätt räknas de som strategiska. Ett 

exempel på detta är när politiska aktörer medvetet producerar historier för att nå ett specifikt mål eller 

intresse. Som en följd av detta har därför ett nytt forskningsområde öppnats upp, nämligen studier om 

strategiska narrativ. Genom att studera dessa kan vi se hur politiska aktörer strategiskt formar agendor 

och den diskursiva miljön (Lams, 2018:388).  

 

Inom samtida internationella relationer är konstruktionen och uppfattningen om länder en viktig 

maktfaktor. Hur vi ser på varandra spelar stor roll eftersom det kommer att påverka vårt 

förhållningssätt och agerande. Harting (2012) hänvisar till ett citat från Rabinovitch (2008) där 

författaren argumenterar för att det är ett rimligt antagande att strävan efter en god självbild är något 

som präglar kinesiska beslutsfattare (Harting, 2012:53). Kina betraktas av många länder som en 

motståndare till mänskliga rättigheter och ett land som bidrar med mängder av miljöutsläpp. Eftersom 

konstruktionen och uppfattningen av länder är viktigt inom internationella relationer är detta en av de 

större utmaningarna för landet. Hur Kina uppfattas av andra stater kommer att påverka deras fortsatta 

utveckling på världsarenan (Harting, 2012:54). Kina måste, likt andra länder, skapa en positiv identitet 

och bild av sig själv. 

 

Vanligen när det refereras till Kina och mjuk makt leds tankarna till Afrika, sydamerika eller sydöstra 

Asien. I många år har fokus, delvis på grund av geografi, legat på dessa områden och de har varit 

centrala mål för kinesiska påverkansförsök. Den positiva roll Kina har haft i Asien började manifestera 

sig efter den finanskris som drabbade området. Landet kunde hjälpa sina grannar och den samtida 

mjuka makten började ta form. Denna trend har börjat förändras och fokus har nu utökas till det mer 
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utvecklade området vid det nordatlantiska bältet. En stor del av forskningen har därför legat på det 

tidigare geografiska området och det sydkinesiska havet, för det är där Kina har varit mest verksamma 

(Ghosal Singh, 2016:25). Enligt Ghosal Singh (2016) tyder även forskning på att det finns en stark 

korrelation mellan utökat ekonomiskt beroende av Kina och positiv syn av landet. Områden Kina 

investerar – eller har någon annan form av närvaro – i leder till en mer optimistisk uppfattning om 

dem. Det är denna taktik landet ämnar att nyttja när de utvecklar sin mjuka makt i västvärlden (Ghosal 

Singh, 2016:28). 

 

Denna närvaro tar sig även uttryck och påverkar länder på olika sätt. Kinas involvering inom svensk 

industri skulle kunna ges som exempel. I en rapport publicerad av försvarets forskningsinstitut (FOI) 

har investeringar inom Sverige och svensk industri ökat. Ställs investeringarna i relation till landets 

utvecklingsstrategi, China 2025, går det att urskilja ett samband. En stor del av förvärven är företag 

inom industriteknik och biokemi vilket ovannämnd strategi pekar ut som relevant (FOI, 2019). 

Kinesiska ambassaden i Stockholm är också ett intressant exempel. Ambassaden har kraftigt ökat sin 

mediala aktivitet sedan år 2017. De har aktivt börjat uttrycka sig kritiskt mot både svensk media och 

svenska politiker på ett sätt som tidigare inte har gjorts. Enligt Jerdén, forskare och programledare för 

asienstudier på utrikespolitiska institutet (UI) och Bohman, analytiker på (UI) har ambassaden till och 

med bedrivit en propagandakampanj. De kommer fram till att 57 kritiska uttalanden har gjorts från 

februari år 2018 till maj år 2019 där ambassaden målar upp en negativ bild av Sverige. Den här 

kampanjen har varit unik mot Sverige och liknar inte Kinas agerande i övriga europeiska länder (UI, 

Bohman & Jerdén, 2019:2–3). Fortsättningsvis, gällande påverkan, köpte även kinesiska myndigheter i 

september år 2019 en helsidesannons i Dagens Nyheter. Denna annons innehöll information där 

regimen bland annat kritiserar demokratirörelsen i Hongkong. De menar på att ”Det du läser, ser, hör – 

eller delar i sociala medier – är bara en del av ett komplext socialt, ekonomiskt och politiskt pussel. Ett 

pussel vi kommer att lösa på egen hand” (Sveriges television [SVT], 2019, Lundin, Thomassen). Detta 

är några av de mer aktuella fallen gällande Kinas närvaro och påverkan inom Sverige.  

 

1.2. Forskningsproblem  

Säkerhetspolisen (SÄPO) har i sin årsbok för 2018 placerat ut Kina som ett av sju kommande hot mot 

Sverige. Motiveringen lyder:  

 

Kinas position som global supermakt etableras allt mer. Hotbilden ökar kopplat till Kina, som 

arbetar för att få ekonomiska fördelar via cyberangrepp och uppköp av företag. Förebyggande 

insatser krävs – företag och myndigheter behöver bli medvetna om hotbilden och juridiska 

förutsättningar behöver ses över. (SÄPO, 2019:21)  
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De beskriver även att “I dag är det Ryssland som är huvudfokus när det gäller gråzonsproblematik. Nu 

måste vi också ha ögonen på Kina som börjat gå den vägen, även om vi inte är i Kinas geografiska 

närhet” (SÄPO, 2019:33). Gråzonsproblematik förklarar de som “[...] påverkansoperationer av olika 

slag, strategiska uppköp, cyberoperationer inklusive elektroniska sabotage, diplomati, militära 

maktdemonstrationer [...]” (SÄPO, 2019:30). Med påverkansoperationer avses situationer där en 

statlig aktör aktivt försöker påverka beslut, uppfattningar eller beteenden hos en annan stats befolkning 

eller ledare. Syftet med en sådan operation är att främja egna politiska mål genom att sprida 

vilseledande eller felaktig information (SÄPO, 2019:25).  

 

Gråzonsproblematik är därför ett komplext område med många olika inriktningar. Som tidigare 

konstaterat är ekonomiska investeringar ett vanligt tillvägagångssätt för Kina att bygga mjuk makt. 

Enligt FOI har Kina under de senaste åren ökat sina investeringar inom Sverige. Samtidigt har även 

ambassaden börjat uttrycka sig kritiskt och deras agerande i Sverige sticker ut i jämförelse med övriga 

europeiska länder. Det finns en dissonans i hur de agerar, deras investeringar, kontra vad de säger, 

deras kritik. Därför är det av extra intresse att studera hur Kinas mjuka makt och strategiska narrativ 

ter sig i Sverige. Med återkoppling till SÄPO (2019) är även kinesisk påverkan riktad mot Sverige ett 

kunskapsområde som behöver utvecklas. Svenskt fokus har till stor del legat på rysk påverkan och 

försvar. Därför är informationen om rysk metod för påverkan mer utvecklad än den kinesiska och 

Kinas strategi behöver inte nödvändigtvis likna den ryska. Som Lams (2018) argumenterar är det av 

intresse att studera Kina med fokus på de narrativa tendenserna (Lams, 2018:388). Speciellt utifrån 

antagandet om strävan efter en god självbild, gott rykte och den varierande diskursen Kina har.  

 

Studien kommer därför undersöka hur Kina använder mjuk makt för att framhäva sitt intresse och sin 

politiska agenda i Sverige. Fokus kommer ligga på hur det kinesiska narrativet uttrycker sig inom 

Sverige och vilken bild Kina försöker konstruera. Den ämnar till att fylla den kunskapslucka som finns 

angående forskning kring Kinas påverkansförsök mot Sverige, detta genom att fokusera på mjuk makt 

och strategiska narrativ. Analysen strävar efter att bidra med kunskap om det narrativ Kina vill 

förmedla om sig själv till Sverige och framförallt hur narrativen används. På så sätt kan förståelsen 

kring den politiska agendan och hur mjuk makt används för att framhäva intressen öka.  

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur Kina använder mjuk makt för att framhäva sin agenda i 

Sverige. Det är därför av intresse att analysera hur det kinesiska narrativet uttrycker sig inom Sverige 

och vilka övergripande narrativ (metanarrativ) diskursen har. Genom att studera narrativ kan politiska 
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mål och agendor synliggöras. Fortsättningsvis för att kunna analysera området kommer studien utgå 

från teorin om strategiska narrativ. Intresset ligger därmed vid konstruktionen och den övergripande 

meningsskapande processen. Det är inte studiens syfte att studera hur de projekteras eller mottas utan 

enbart formationen. Fokus kommer därför att ligga på narrativ och de mönster som eventuellt 

uppkommer. Frågeställningen studien ämnar att besvara blir således: Hur använder Kina strategiska 

narrativ för att konstruera bilden av sig själv i Sverige? För att kunna besvara frågeställningen 

kommer en textanalys och narrativ metod att användas. 

 

1.4. Avgränsning 

Eftersom studien intresserar sig för meningsskapande inom Sverige kommer en geografisk 

avgränsning att göras till att enbart innefatta material publicerat inom landet. Syftet är att analysera de 

narrativ som riktas inom Sverige, inte narrativ riktade globalt. Fokus kommer ligga på nationell och 

inte lokal nivå. Det är narrativet som riktas mot hela Sverige, inte enbart en avgränsad del av landet 

som studeras. Undersökningen vill säga något om den bild Kina vill förmedla. Med denna avgränsning 

är Kinas närvaro i Sverige mest representerad av den kinesiska ambassaden och deras ambassadör Gui 

Congyou. Ambassaden och Congyous uttalanden kommer anses representera Kinas åsikter och 

förhållningssätt, de kommer att utgöra den materiella grunden för analysen. Materialet kommer bestå 

av intervjuer med Congyou, artiklar och pressmeddelanden som berör mer kritiska händelser. Vidare 

kommer en avgränsning genomföras i form av språk, enbart uttalanden som finns tillgängliga på 

svenska eller engelska kommer att ingå i analysen. Eftersom det är av intresse att se mönster i aktuella 

narrativ och uppfattningar är det även relevant med ett avgränsat urval som baseras på närtid. Studien 

kommer därför analysera material producerat från januari år 2019 till den 19 december (tiden för 

studiens genomförande) samma år.  

 

1.5. Disposition 

Uppsatsen kommer efter detta avsnitt att redogöra den tidigare forskning som ligger till grund för 

studien. Det vill säga annan forskning som är av relevans för denna studie och som denna analys 

bygger vidare på. Efter detta kommer de teoretiska perspektiven, narrativ och strategiska narrativ att 

redogöras. Därefter presenteras det metodologiska ramverket, hur analysen går till väga. 

Forskningsdesign, metod och studiens reliabilitet kommer att lyftas. När denna bakomliggande 

information är presenterad kommer analysen beskrivas och presenteras. Slutligen kommer slutsats 

visas och vidare forskning att läggas upp som en avslutande del. Längst bak finner även läsaren 

referenslistan och tillhörande bilaga.  

 

7 



 

2. Tidigare forskning 

För att förstå Kinas strävan efter mjuk makt är det nödvändigt med en introduktion till bakomliggande 

forskning. Tyvärr är den tidigare forskningen inom området för samtida kinesisk påverkan mot Sverige 

begränsad. Det finns däremot mycket forskning kring Kinas strävan efter mjuk makt och påverkan 

gentemot andra länder. Detta avsnitt kommer därför att fokusera på internationella studier men även 

kort om rysk påverkan för att förstå den svenska kontexten.  

 

2.1. Makt och mjuk makt 

För att först vad mjuk makt är och varför makt är relevant att adressera i relation till narrativ krävs en 

kortare introduktion. Begreppet makt är ett omtvistat ord som vanligen konceptualiseras som 

påverkan, kontroll, tvång, övertalning, avskräckning eller uppmuntran. Forskare är varken eniga kring 

vilken roll fenomenet spelar eller hur det fungerar i praktiken. Trots detta finns det en gemensam 

uppfattning att det inom internationella relationer är av hög relevans att adressera makt som fenomen 

(Baldwin, 2013:274). Detta är något alla stater strävar efter, inklusive Kina, och det är centralt att 

undersöka detta område. 

 

En utmaning är dock att makt inte riktigt går att mäta eftersom begreppet är beroende av mänskliga 

relationer och den kontext den befinner sig i. Det finns därför ingen tolkning av makt som går att 

applicerbart i alla situationer (Nye, 2011:10). Begreppet mjuk makt etablerades av Nye år 1990 och 

han menar att denna tolkning av makt skiljer sig från tidigare definitioner. Tillvägagångssättet är mer 

baserat på samarbete och samtycke vilket står i kontrast till den mer hårda och tvingande makten (Nye, 

1990:166). Enligt Nye (2008) finns det därför tre sätt att påverka andras beteenden. Den första är via 

tvång och hot, den andra är via uppmuntran och så kallade “morötter” och den tredje är att via 

attraktion få andra att vilja det du vill. Det är den sistnämnda som benämns som mjuk makt och den 

visar på hur du utan hot eller pengar kan påverka andra aktörers beslut. Istället är några vanliga medel 

kultur, värdering och politik (Nye, 2008:94). Det är denna mjuka makt studien ämnar till att 

undersöka.  

 

2.2. Kina och mjuk makt 

Gällande Kina så lägger ner de stora resurser på att öka attraktiviteten och legitimiteten. Med fokus på 

mjuk makt är några av deras vanligare verktyg “[...] 1) its reassuring political discourse; 2) its 

diplomatic conduct including self-restraint over controversial issues; 3) cultural and public diplomacy; 

and 4) trade and assistance [...]”. Utöver detta är även investeringar, kultur och utveckling centralt i 

deras försök till påverkan. Landet vill framstå som den goda grannen vars rykte och identitet präglas 

av vänlighet, behöver ett land hjälp bistår de med assistans (Lai, 2012:2). Enligt Hagström och Nordin 
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(2019) har Kina i sin strävan efter mjuk makt upprättat en diskurs av harmoni. Landet vill gärna 

porträttera sig som fredligt och med goda intentioner. Detta har skett i en respons till deras växande 

makt på den globala arenan. När militära och ekonomiska resurser ökar kan det upplevas som ett hot 

eftersom det är två tunga komponenter till den hårda makten (Hagström & Nordin, 2019:14–15). 

 

Enligt Nye (2011) är det ofta skrämmande när länders förmåga till hård makt ökar. Det hegemoniska 

tillståndet på den internationella arenan kan hotas och skrämma aktörer. Han menar därför på att om 

den mjuka makten ökar i samband med växande ekonomi och/eller militär är det nya tillståndet inte 

lika hotfullt. Det är denna situation som har uppstått för Kina och det krävs att deras legitimitet står i 

korrelation med deras ökade resurser (Nye, 2011:20). Det är därför viktigt för länder att ha ett gott 

rykte då det påverkar deras förmåga att verka effektivt på den internationella arenan. Eftersom Kina 

betraktas av många länder som antidemokratisk är det centralt för dem att ändra på denna bild. Annars 

kan detta komma att påverka landets framtida möjligheter för samarbete och därmed deras förmåga för 

påverkan på global nivå. Kina måste därför få världen att se det “riktiga” Kina (Harting, 2012:53–54, 

56). Detta är relevant till denna studie eftersom landet vill förmedla denna bild globalt, inklusive mot 

Sverige.  

 

Ett sätt stater kan förmedla sina intressen är via politisk kommunikation. Enligt Hartig (2018) kan 

politisk kommunikation förstås som all form av kommunikation som görs av politiker med ett syfte att 

nå specifika mål. Vidare hänvisar Harting (2018) till Hachten och Scotton (2012) vilka menar att 

internationell politisk kommunikation kan förstås som offentlig diplomati, informationsprogram 

utomlands, kulturella utbyten, propaganda och politisk krigföring. Harting (2018) argumenterar sedan 

att när det gäller nationsskapande bilder är offentlig diplomati mest använt. Men det finns ingen 

definitiv eller universal definition av termen och det finns mycket förvirring kring hur offentlig 

diplomati fungerar, dess syfte och vilka strategier som finns. Det går därför att tolka begreppet som ett 

lands engagemang inom kommunikation med utländsk publik. Målen är många men ett av dem är att 

skapa en positiv bild (Harting, 2018:702). Eftersom offentlig diplomati tas på initiativ av staten finns 

det risk att länder anklagas för propaganda. Därför brukar det argumenteras för att statens uttalanden är 

allmän information medan propaganda är en mix av fakta och falskhet, något stater inte ägnar sig åt 

(Harting, 2012:55). Detta är en av utmaningarna för Kina, att påverka utan att framstå som propaganda 

drivande. De vill upprätta en bild av harmoni, bra rykte och attraktivitet på arenan och då kan de inte 

kopplas till propaganda.  

 

Nye (2008) säger att “Skeptics who treat the term public diplomacy as a mere euphemism for 

propaganda miss the point. Simple propaganda often lacks credibility and thus is counterproductive as 
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public diplomacy”. Bra offentlig diplomati måste därför gå bortom propaganda och offentlig diplomati 

är inte endast “[...] public relations campaigns”. Att övertyga och sälja in en positiv bild är en del av 

det men det handlar också om att bygga en långtidsrelation som skapar en miljö för möjligheter inom 

politiken (Nye, 2008:101).  

 

Harting (2016) har även studerat om Kinas offentlig diplomati kan, och i så fall hur, separeras från 

propaganda (Harting, 2016:657). Den största utmaningen är att landets tolkning skiljer sig från 

västerländsk syn på offentlig diplomati. Västerländsk syn på offentlig diplomati är mer att försöka 

hitta gemensamma områden för intresse för att på så sätt öka förståelsen för varandra (Harting, 

2016:660). Harting hänvisar sedan till ett citat från tidigare utrikesministern Yang Jiechi där han säger 

att offentlig diplomatis högsta prioritering går till att säkra och främja Kinas nationella intressen. 

Somliga förespråkare i Kina argumenterar även för att offentlig diplomati kan användas som ett 

“vapen” för att stödja sina intressen (Harting, 2016:660).  

 

Ett sätt för stater att framstå som trovärdiga och inte bidragande till propaganda är att flytta den 

offentliga diplomatin till externa aktörer. Problemet med Kina är att det inte finns några oberoende 

aktörer då allt är statligt kontrollerat (Harting, 2016:365). Ett relaterat exempel till detta är hur strävan 

efter mjuk makt begränsas av politisk censur. Under 2006 byggde Kina upp ett harmoniskt narrativ för 

att legitimera ökande militära resurser riktade mot indiska oceanen. Istället resulterade deras narrativ i 

misstankar och dåligt klimat började uppstå mellan de involverade länderna. Liknande försökte även 

Kina år 2008 framhäva sig själva genom att vara värd för olympiaden. Saker fungerade fram tills det 

uppstod en situation gällande mänskliga rättigheter. Kina klarade inte av att hantera konflikten på ett 

sätt som gjorde att de kunde behålla den trovärdighet och mjuka makt de försökt bygga upp. Den 

strävan efter mjuk makt begränsades istället av deras politiska censur (Nye, 2012:154).  

 

2.3. Harmonisk diskurs och andrafiering 

Den kinesiska diskursen strävar som tidigare nämnt efter att konstruera en bild av ett harmoniskt Kina, 

fritt från internationella aggressioner. Hagström och Nordin (2019) menar på att Kina försöker 

differentiera sig från tidigare stater vars makt ökat kraftigt. Landet argumenterar därför att de, till 

skillnad från när västerländska länder vuxit och betett sig kolonialistiskt, enbart varit diplomatiska. På 

så sätt menar Hagström och Nordin (2019) konstrueras en bild av det harmoniska “jaget” och den 

aggressiva “andre” (Hagström & Nordin, 2019:14). Den positiva representationen av “jaget” 

associeras ofta med den mjuka makten och den “andre” med vad som står i motsats. Den negativa 

andrafieringen hjälper således aktörer att attraheras till “jaget”. Identiteter skapas därför i relation till 

vad den skiljer sig från, den förstås från vad den inte är (Hagström & Nordin, 2019:3–4). Hagström 
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och Nordin (2019) påpekar även att trots att Kina försöker konstruera denna bild behöver det 

nödvändigtvis inte göra dem attraktiva för andra. Bara för att en aktör betonar demokrati, mänskliga 

rättigheter eller liberalism göra inte detta dem attraktiva. Alla har olika preferenser och vissa 

värderingar kan anses oattraktiva för länder med andra åsikter. Dessutom kan problem uppstå när ord 

och handling inte anses korrespondera. Kinas kontrollerande inhemska politik slår snett för 

demokratiska stater. Landet hävdar att de står för mänskliga rättigheter men Kinas syn på vad detta 

innebär skiljer sig från traditionell västerländsk (Hagström & Nordin, 2019:14–15).  

 

I en undersökning genomförd av Lams (2018) studeras de övergripande narrativen i diskursen från 

kinesiskt ledarskap med fokus på presidenten Xi Jinping. Analysen kollar på argumentationsmönster, 

möjlighet för alternativa åsikter, beskrivningen av “vi” och “dem” och i vilken bestämdhet information 

presenteras (Lams, 2018:389). 

 

Forskningen tyder på att Kina har gått från en diskurs av total kontroll, att det bara finns en rätt åsikt 

till att nu göra utrymme för diskussion, om dock begränsad. Medier som People's Daily eller CCTV 

har ett större spelutrymme idag, men när det kommer till känsliga ämnen som statssuveränitet och 

enpartistyre krävs det att partilinjen följs. Lams (2018) menar därför att kinesisk utrikespolitisk diskurs 

är “schizofren” och dubbelsidig i sin natur. I tal om internationella affärer målar Kina upp en mjuk bild 

av sig själv, de är en fredsälskande nation som vill bidra till världsfred och hållbar utveckling. Men 

inom områden som är känsliga, så som kinesisk suveränitet och säkerhet, relationen med USA och 

Japan, då blir tonen hårdare och mer bestämd. Denna dualitet i Kinas utrikespolitiska strategiska 

narrativ skapar kontraster. De vill framstå som en rättvis global spelare med konstruktiva initiativ för 

samarbete men också en utmanare av den internationella ordning som väst etablerat, speciellt USA. 

Lams (2018) menar därför på att man kan bli fundersam över paradoxen med presidentens 

välformulerade tal om Kinas utveckling och intentioner för en bättre värld medan högt uppsatta 

officiella personer och statliga kanaler uttrycker sig aggressivt och skapar demoniserande porträtt av 

det imperialistiska “andra” (Lams, 2018:390–391).  

 

Kina kan av ovanstående anledningar upplevas som motsägelsefulla där ord och handling inte alltid 

korresponderar med varandra och där ord ibland står mot ord. Enligt Archetti (2015) är det väldigt 

viktigt att den kommunikation som bedrivs när aktörer försöker övertala varandra håller en god nivå. 

Oavsett hur duktig kommunikatör någon är så är det ännu viktigare att det finns en kontinuitet mellan 

språk och agerande. Det går helt enkelt inte att dölja verkligheten med fina retoriska knep (Archetti, 

2015:55–56). 
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2.4. Rysk påverkan mot Sverige  

För att fördjupa relevansen av studien och återkoppla till inledningen har svenskt fokus legat på hotet 

från Ryssland och den påverkan de kan tänkas göra. Eftersom studien inte ämnar att beröra Ryssland 

mer än nödvändigt kommer tidigare forskning att begränsas. Det är relevant att förstå den kontext 

Sverige befinner sig i. Kragh och Åsberg (2017) har studerat rysk strategi för påverkan via offentlig 

diplomati. De ger empiriskt bevis på hur Ryssland sedan 2014 aktivt riktat åtgärder mot Sverige. I 

studien analyserar de även hur gränsen mellan offentlig diplomati, propaganda och desinformation 

suddas ut. Ryssland använder sig av nyhetskanaler, exempelvis Russia Today för att sprida sitt 

narrativ. På den svenska arenan har även desinformation och fejkade nyheter blivit mer vanlig, troll 

leder debatter online och smutskastar politiker (Kragh & Åsberg, 2017:773–774). Rysslands 

metanarrativ handlar om lägga fram NATO som en aggressor och militärt hot, att EU:s makt minskar 

och att Ryssland är under hot från västerländska regeringar (Kragh & Åsberg, 2017:806). Ryssland 

betraktar information som ett verktyg inom hybridkrigföring och använder information för att påverka 

europeiska stater. Olika strategier har etablerats, exempelvis stöttar de EU-fientliga partier inom 

unionen och högerextrema rörelser inom EU. En annan, som tidigare nämnt, är att sprida 

desinformation. Syftet är att skapa en osäkerhet i debatter genom att lyfta fram halvsanningar 

(Hellman & Wagnsson, 2017:155–156). Detta är några av de vanligare tillvägagångssätten för 

Ryssland att bedriva påverkansoperationer och vad Sverige vanligen är utsatt för. 
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3. Teori 

Denna studie kommer att utgå från teorier om strategiska narrativ. Innan strategiska narrativ 

presenteras kommer en längre förklaring av narrativ att redogöras. Studien har tidigare förklarat båda 

begreppen på en övergripande nivå. 

 

3.1. Narrativ  

Narrativ associeras ofta till sammanhang kopplat till skönlitteratur och brukar kunna likställas med en 

berättelse eller historia. Inom statsvetenskapen refereras ofta narrativ till “[...] the ways in which we 

construct disparate facts in our own worlds and weave them together cognitively in order to make 

sense of our reality” (Patterson & Monroe, 1998:315). Dessa narrativ hjälper människan att förstå sig 

själv som politisk varelse och är ett viktigt verktyg för att navigera den mängd information som 

uppstår dagligen. På så sätt påverkar narrativ verklighetsuppfattningen vilket i sin tur formar hur vi 

bemöter situationer. Narrativ har därför en kritisk roll i människors liv eftersom de influerar hur 

händelser tolkas och de bemöts. Det är den mest spridda och mäktigaste diskursen inom mänsklig 

kommunikation och den skiljer sig från andra diskurser. Patterson och Monroe (1998) ger fyra 

förklaringar till varför narrativ är avvikande från vanlig diskurs. Den första är att narrativ kräver 

mänskliga karaktärer eller aktörer. De måste vara placerade i en handling och ha en roll i historien som 

berättas. När narrativen betonar mänskligt agerande som syftar till ett specifikt mål ger det en insikt i 

hur olika människor organiserar, processar och tolkar information och hur de gör för att nå sina mål. 

Den andra är att narrativ föreslår att berättarens perspektiv är sann/viktig/riktig, vad som är vardagligt 

diskuteras som något som är fakta. Det ovanliga och exceptionella är vad som betonas. Narrativ ger 

därför data för att analysera inte bara vad som sägs utan och vad som inte sägs. Den tredje är att 

narrativ kräver en ordning av sekvenser men att de inte behöver vara sanna. Informationen och hur 

händelserna återberättas kan var överdrivna men det är sättet det berättas på som avslöjar berättarens 

sätt att organisera. Hur berättelsen struktureras ger mening till historien och avslöjar hur berättaren 

tänker. Den sista är att narrativ kräver berättarens perspektiv (Patterson & Monroe, 1998:315–316). 

Konstruktionen kan också beskrivas utifrån att de består av “[...] actors, events, plot and time; and 

setting and space” (Miskimmon et al, 2013:5). Narrativen har en initial ordning eller en situation. Ett 

problem uppstår sedan som stör den ursprungliga ordningen. Det krävs därför en lösning för att kunna 

återställa situationen till det som tidigare varit (Miskimmon et al, 2013:5).  
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3.2. Strategiska narrativ 

Som tidigare konstaterat är mjuk makt centralt för förståelsen kring samtida internationella relationer. 

Samtidigt är det svårt att identifiera resurserna och processerna bakom samt förstå hur mjuk makt kan 

användas för att stödja utrikespolitik. Enligt Roselle et al (2014) hjälper konceptet av strategiska 

narrativ att fylla detta utrymme. Narrativ är viktigt för människor eftersom narrativen hjälper dem att 

förstå omvärlden. Ett attraktivt narrativ kan därför vara en maktresurs då aktörer lockas till dem. De 

kan då användas på ett strategiskt sätt för att påverka mottagare att fatta andra beslut. Vidare säger de 

“It is vital that those seeking to use narrative strategically pay as much attention to the reception and 

interpretation of narratives as to their formation and projection since it is here that meaning is made 

and any attractiveness, engagement and scope for persuasion are located and experienced” (Roselle et 

al, 2014:74–75). Roselle et al (2014) menar därför på att strategiska narrativ är en vidareutveckling av 

Nyes koncept av mjuk makt. Nyes konceptualisering av makt öppnar upp för relevansen av ideer och 

kultur inom internationella relationer. Ett annat sätt att se på mjuk makt är därför att kolla på 

konsensus kring delad mening. Om folk tror att mänskliga rättigheter är viktigt blir det svårare att 

legitimera agerande som står i konflikt med denna delade mening. Att skapa en delad mening för att 

tvinga andra att göra något kan vara mycket svårare än att använda hård makt, men resultaten kan vara 

mer givande (Roselle et al, 2014:71–72).  

 

Ett sätt att då beskriva strategiska narrativ är genom att jämföra dem med attraktiva historier som kan 

förklara situationer på ett åtråvärt sätt och från vilka slutsatser kan dras. Friedman (2006) menar även 

på att narrativ är skapade med intentionen att forma en respons från andra, få dem att agera på ett 

specifikt sätt. Det som gör dem strategiska, att de inte uppkommer spontant utan är konstruerade eller 

uppmuntrade från redan existerande idéer (Friedman, 2006:22). Liknande definierar Miskimmon et al 

(2013) strategiska narrativ som “[...] are a means for political actors to construct a shared meaning of 

the past, present, and future of international politics to shape the behavior of domestic and 

international actors” (Miskimmon et al, 2013:2). Narrativ fungerar därmed som ett verktyg för att 

utöka politiska aktörers influens. De kan vara narrativ om staten, systemet, om vilka vi och dem är och 

vad vi vill. Syftet med detta är att påverka andras beteenden (Miskimmon et al, 2013:2). Konceptet har 

blivit viktig inom områden för krig, säkerhet och strategisk kommunikation. Det ökande intresset har 

lett till nya ideer om offentlig diplomati och sociala medier har skapat en ny spelyta för aktörer. 

Kommunikationen mellan medborgare, stater och media har också ökat. Större stater har exempelvis 

investerat i mångspråkig media, Kina har China Central Television (CCTV) och Ryssland har Russia 

Today (RT) (Miskimmon et al, 2013:3–4). På så sätt hoppas de kunna påverka fler individer.  
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Denna studie kommer att utgå ifrån Roselle et al (2014) definition av narrativ. De argumenterar för att 

“[...] our work on strategic narrative involves identifying and understanding communication in 

international relations [...]”. Enligt dem sker kommunikation både verbalt och i andra former. För att 

kunna studera narrativ är det centralt att förstå vilka komponenter som ingår i konstruktionen. Den 

första beståndsdelen aktörer relaterar till narrativets medverkande individer, organisationer, stater, 

företag och så vidare. Denna säger något kring vilka personer som betraktas som viktiga. Aktörerna 

associeras också med egenskaper vilket är viktigt för narrativet. Egenskaperna formar dem och bygger 

upp narrativet (Roselle et al, 2014:75). Den andra beståndsdelen, situation, hänvisar till vilken miljö 

och kontext som narrativet existerar inom. Den tredje beståndsdelen, konflikt handlar om vem som 

gör vad mot vem och vilka reaktioner eller interaktioner uppstår till följd av det (Roselle et al, 

2014:75). Den fjärde och sista beståndsdelen är lösningen, den handlar om att föreslå en lösning mot 

den konstruerade konflikten. Det kan exempelvis vara en handling eller en idé. I vissa fall både och 

(Roselle et al, 2014:76). 

 

Det kan vara svårt att veta när och hur strategiska narrativ spelar roll. Vi vet att narrativ är integrerade 

i hur aktörer förstår processer, erfarenhet och hur de kommunicerar. Det är narrativ som syr ihop 

händelser i dåtiden, nutiden och eventuell framtid. Narrativ sätter även ut aktörer och deras karaktärer, 

skapar förväntningar om deras roller som de kan tänkas spela, ger mening till kontexten och 

situationen. De är viktiga aspekter för att demonstrera studiesubjekten (nationens) självbild 

(Miskimmon et al, 2013:176). Därför är det även viktigt att förstå hur Kina påverkar Sverige genom 

mjuk makt.  

 

För att kunna förklara utformningen av strategiska narrativ måste man först förstå aktörernas 

strategiska mål och deras kommunikativa utformning. Några exempel på kommunikativa mål kan vara 

att öka popularitet, sätta agendor, öka legitimiteten eller skapa distraktioner. Dessa strategiska narrativ 

kan vara utformade för lång- eller kortsiktiga mål. Den kommunikativa utformningen kan bestå av 

övertalning, argument eller/och i representativ form. Med den sistnämnda avses situationer där 

narrativen är mer representerade än förväntat (Miskimmon et al, 2013:8). Den mediala formen är 

viktig eftersom det påverkar hur meddelandet blir utformat. Vissa medier är mer lämpade för en viss 

typ av kommunikation medan andra kräver helt andra typer av upplägg (Miskimmon et al, 2013:10). 

Det är viktigt att analysera och förstå målet med narrativ för att kunna dra några slutsatser kring den 

roll strategiska narrativ spelar i internationella relationer, det räcker således inte med att enbart 

analysera narrativen i sig (Miskimmon et al, 2013:13).  
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4. Metodologiskt ramverk 

Denna sektion kommer att argumentera för valet av metod i den genomförda studien. Inledande 

kommer forskningsdesignen att presenteras, det vill säga hur undersökningen organiseras så att 

forskningsfrågan kan besvaras. Därefter förklaras det metodologiska ramverket, hur studien går 

tillväga för att uppnå syftet. Slutligen kommer urval och material att presenteras. I relation till detta 

kommer även fördelar respektive nackdelar med studien att diskuteras och kapitlet avslutas med en 

presentation av operationaliseringen.  

 

4.1. Forskningsdesign 

Syftet med studien är att undersöka hur Kina använder mjuk makt för att framhäva sitt intresse i 

Sverige. För att kunna besvara detta har följande fråga formulerats: Hur använder Kina strategiska 

narrativ för att konstruera bilden av sig själv i Sverige? Utifrån studiens intressen genomförs därför en 

kvalitativ text- och narrativ analys med Roselle et al (2014) definition av narrativ. Enligt Eliasson 

(2018) kan kvalitativ metod användas för att skapa en djupare förståelse över ett specifikt fenomen. 

Den används för att nå det som inte är kvantifierbart för att på så sätt säga något om det avgränsade 

fallet (Eliasson, 2018:27). Fördelarna med detta är att det går att analysera den övergripande texten 

och de återkommande narrativen. På så sätt kan eventuella mönster urskiljas och potentiella 

metanarrativ redas ut. Fortsättningsvis innebär även detta att strategiska narrativ används som såväl 

teoretiskt och metodologiskt ramverk.  

 

4.2. Narrativanalys  

För att besvara studiens frågeställning genomförs en narrativanalys då det hänger väl samman med 

mjuk makt och strategiska narrativ. Narrativanalys fokuserar på studien om narrativ, det vill säga dess 

konstruktion och mönster. Tillvägagångssätten är varierande och påverkas av vilken inriktning 

forskaren har. Detta innebär att beroende på vilket synsätt studien utgår ifrån så påverkas den narrativa 

analysmetoden. Några påverkande faktorer är vilken definition av narrativ författaren har, studiens 

antagande och i vilken utsträckning det används som metod och/eller analysbegrepp. Metoden är även 

tvärvetenskapligt baserad och är beroende av att låna komponenter från andra områden (Robertson, 

2012:221).  

 

Fortsättningsvis kan begreppet delas in i två delar, ena komponenten av narrativ är historien och den 

andra är diskurs. Vi skiljer därmed på innehåll, narrativets “vad”, och diskurs, som blir narrativet 

“hur” (Robertson, 2012:230). Denna studie är mer intresserad av det förstnämnda, nämligen vad som 

formar narrativet och vad Kina vill förmedla med det. Frågeställningens “hur” är vad som riktar in sig 
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på detta område. För som tidigare konstaterat är det centralt att förstå vad aktörer vill göra med sina 

narrativ, inte vilka narrativ de konstruerar.  

 

För själva analysen är det viktigt att forskaren klargör vad denne menar med narrativ och hur detta 

förhåller sig till diskurs, historia och så vidare (Robertsson, 2012:232). Det är därför väsentligt att vara 

tydlig med vilket narrativ som ska användas och hur det kan urskiljas ur materialet och om fokus ska 

ligga på historien eller diskursen (Robertsson, 2012:260–261). Denna studie kommer som tidigare 

nämnt utgå från Roselle et al (2014) definition av narrativ. Roselle et al förklarar narrativ utifrån 

begreppen aktör, situation, konflikt och lösning. Det är dessa komponenter som kommer användas för 

att urskilja de narrativ Kina konstruerar.  

 

Enligt Bamberg (2004) kan även läsare utsättas för så kallade metanarrativ, dessa är svåra att undvika 

och de kallas ofta för master-narrative, plotlines eller dominanta diskurser. Det är strukturen hos dessa 

som gör vår värld och narrativen i vår vardag begripliga (Bamberg, 2004:359–360). Avlutningsvis 

menar Bamberg på att det är narrativen som alltid avslöjar avsändarens identitet. Det är den narrativa 

poängen som karaktärerna från hur karaktärerna ordnad i historien som avslöjar världen. Ofta är de 

menade att kunna avslöjas eftersom de visar på vad avsändaren har för åsikter. Genom att konstruera 

ett narrativ berättar talaren även vem den själv är (Bamberg, 2004:358–359). Denna studie kommer 

genom den narrativa analysen baserad på Roselle et al urskilja de narrativ som konstrueras. Dessa 

urskiljda narrativ förekommer mer eller mindre frekvent. Då Bamberg menar att metanarrativ är 

dominanta diskurser, narrativ som är vanligt förekommande, kommer de narrativ som 

upprepas/genomsyrar kommunikationen anses vara metanarrativ.  

 

4.3. Reliabilitet och validitet 

En tydlig kritik som kan lyftas till kvalitativa studier och särskilt narrativa analyser är huruvida texten 

kan tolkas likadant av alla som läser den (Robertson, 2012:254). För att systematisera undersökningen 

har tabell 1 producerats i operationaliseringen. Detta ger forskaren ett ramverk att utgå ifrån i sin 

analys av materialet. Den vägleder på så sätt läsaren att identifiera de narrativa komponenterna. 

Undersökningen vill säga något om den bild Kina vill förmedla och därför är det relevant med material 

enbart producerat av ambassaden. På grund av detta har även allt material hämtats från deras hemsida. 

Exempelvis har intervjuer som genomförts publicerats både av journalister och på hemsidan. Men 

eftersom fokus ligger på Kinas bild har därför enbart materialet som publicerats av ambassaden 

använts. Ett problem med detta är att det är svårt att avgöra till vilka personer ambassaden faktiskt når 

ut till. Men eftersom studien inte ska undersöka hur många som är mottagare utan vilken bild och hur 

narrativ används påverkar detta inte studien nämnvärt.  
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Det är även centralt att betona representativitet, vilket flödar från det urval analysen vilar på. Studien 

utgår ifrån artiklar publicerade av ambassaden, intervjuer, vilket är något mer flytande dialoger, men 

också pressmeddelanden. Intervjuerna styrs av journalisten och kan betraktas som mer öppet. 

Pressmeddelanden berör däremot ofta aktuella händelser och konfliktområden. Detta ställer inte 

nödvändigtvis till det för studiens representativitet eftersom syftet är att undersöka strategiska narrativ. 

Källorna kan snarare anses vara bra då händelser som berör konflikter kommer kunna visa Kinas 

narrativ tydligare. Hur Kina ser kronologiskt på händelserna och hur de som stat förhåller sig till vad 

som är rätt eller fel i samband med händelserna. För som Bamberg (2004) argumenterar är det 

narrativen som avslöjar avsändarens identitet.  

 

4.4. Material och urval  

Studien kommer fokusera på material producerat inom och riktat mot Sverige under januari år 2019 till 

den 19 december (tiden för studiens genomförande) samma år. Analysen kommer därför utgå från 

uttalanden producerat av kinesiska ambassadens talespersoner och ambassadören Congyou. För att 

avgränsa undersökningen har ett urval gjorts. Metoden för att komma fram till urvalet har varit att först 

studera allt material som publicerat av ambassaden under nyheter och pressmeddelanden. En 

övergripande läsning har gjorts för att se vem avsändare, målgrupp och vilket format texten har 

(intervju, artikel, pressmeddelande etc). Utifrån detta har alla intervjuer med ambassadören, alla 

artiklar och specifikt pressmeddelanden som berör mer kritiska händelser valts ut. Detta innebär att tal 

och nyheter om att intervjuer har hållits eller mer allmänna uttalanden valts bort. Ett exempel på 

allmänt uttalande är kondoleansen kring Malmqvis bortgång publicerad 2019/10/18 eller information 

om att ambassadören träffat utrikes ministern Ann Linde 2019/10/16. Studien är intresserad av vad 

Kina anser är viktigt, därför är intervjuer ett lämpligt format eftersom det sker i en dialog. Dessa 

tenderar till att vara mer flexibla och låter Congyou svara på frågor från journalistens perspektiv. 

Pressmeddelanden och artiklar är också lämpligt material eftersom det visar på vilka händelser som 

ambassaden tycker är viktiga nog att anmärka på. Resultatet av detta urval är att en artikel, tio 

intervjuer och trettiotvå pressmeddelanden analyseras. Totalt består materialet av 43 texter utspridda 

över hela år 2019 med olika format och syften. Detta gynnar studien eftersom urvalet studerar en 

längre period och flera olika format.  
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4.5. Operationalisering 

Som tidigare konstaterat finns det flera olika sätt att genomföra en narrativ analys på. Denna studie 

kommer att utgå från Roselle et al (2014) tolkning av narrativ, vilket förklaras under teori. För att 

kunna besvara frågeställningen kommer narrativen att avtäckas med hjälp av frågor. Dessa är översatta 

och utformade från deras beskrivning av aktör, situation, konflikt och lösning.  

 

För att på ett systematiskt sätt analysera materialet utifrån frågorna har en analysmodell sammanställts 

(se tabell 1). I denna ingår aktör, situation, konflikt och lösning men även en sammanfattning av vilket 

narrativ komponenterna tillsammans skapar. Med hjälp av tabell 1 förtydligas tillvägagångssättet för 

bearbetningen av materialet, processen konkretiseras och forskaren får ett ramverk att förhålla sig till.  

 

Tabell 1.  

Aktör  Vilka är narrativets medverkande aktörer? Vilka 
egenskaper associeras med aktörerna?  

Situation Vilken kontext är är narrativet verksam inom 
och hur beskrivs den? 

Konflikt  Vem gör vad och vilka konsekvenser får detta? 
Vem presenteras som “hot”?  

Lösning  Vilken lösning presenteras på problemet?  

Sammanfattning Utifrån aktör, situation, konflikt och lösning, hur 
framställs Kina i texten? 

 

Inledningsvis har allt material bearbetats från ett narrativt perspektiv med fokus på innehåll och vad 

texterna säger. Det narrativa perspektivet härleds från frågorna formulerade i tabell 1 om aktör, 

situation, konflikt och lösning. Efter att analysen om narrativ genomförts läses svaren igenom och 

sammanfattningar har gjorts med fokus på hur texten framställer Kina. Eftersom det är av intresse att 

urskilja vilka metanarrativ och dominanta diskurser som förekommer har sedan sammanfattningarna 

analyserats. Från detta har några tydligt återkommande konflikter, lösningar och situationer noterats. 

 

Dessa bedöms vara delaktiga i det övergripande narrativen som Kina försöker förmedla. Totalt har två 

metanarrativ urskiljts. Dessa betonas oavsett situation/konflikt och är ständigt återkommande. Det 

första är att Kina är ett harmoniskt land och det andra är att Kina är ett missförstått land. Det första 

metanarrativet underbyggs delvis av att ambassaden uttryckligen säger att de är harmoniska. Utöver 

det byggs detta på via tre andra återkommande narrativ: att Kina är ett offret, att när ambassaden/Kina 
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upplevs som aggressivt är det enbart på grund av att de försöker skydda landets suveränitet, att Kina 

har en stark rättsstat. Det andra metanarrativet är att Kina är missförstådda. Detta narrativ inkluderar 

enbart situationer där aktörer oavsiktligen misstolkar eller får felaktig information på grund av 

påverkansoperationer genomförda av antagonister. När folk avsiktligen misstolkar Kina hamnar det 

under kategorin att Kina är ett offer.  

 

I tabell 2 går det att se hur dessa underbyggande narrativ kodas upp. Den inkluderar även situationer 

där ambassaden uttryckligen säger att Kina är harmoniska. Det andra metanarrativet, den om att Kina 

är missförstått, underbyggs av aktörers okunnighet. Den byggs också från när aktörer blir utsatta för 

antagonisters anti-kina propaganda och därmed får en felaktig bild. Även detta kodas upp i tabell 2 

under punkt fem.  

 

Tabell 2. Kategorisering och kodning av narrativ 

Metanarrativ  Narrativ Kodning Exempel 

Ett harmoniskt 
Kina 

1. Harmoni ● Kopplar Kina till fred, 
säkerhet och harmoni 

● Skiljer Kina från 
aggressiva drag  

 “[...] is firmly committed to a 
peaceful development path, and 
has no intention or interest in 
threatening any 
country”(Kinesiska ambassaden 
2019h). 

 2. Kina är ett offer ● Aktörer sprider aktivt 
lögner om Kina 

● Kalla kriget-mentalitet 
finns kvar 

“[...] without knowing the real 
situation of China, made 
unfounded accusations against 
China [...]” (Kinesiska 
ambassaden, 2019b). 

 3. Kina försvarar sig ● Legitimerande retorik 
● Kina agerar enbart i 

försvar 
 

“[...] we have no choice but to 
point out their mistakes, speak 
the truth and make our positions 
heard”(Kinesiska ambassaden, 
2019b). 

 4. Kina har en stark 
rättsstat 

● Starkt juridiskt system “The Chinese judicial system is 
fair and just” (Kinesiska 
ambassaden 2019d). 

Ett missförstått 
Kina 

5. Folk är okunniga 
 

● Folk är outbildade 
● Kina växer snabbt 
● Får felaktig 

information  

“The China in their words has 
nothing that even remotely 
resembles the china in reality” 
(2019d). 
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“In order for the Swedish public 
not to be misled by the false 
reports [...]” (2019d). 
 

 

Genom denna operationalisering ges en överblick på de genomgående komponenterna som bidrar till 

metanarrativen. Den fullständiga analysen för dessa narrativ har sammanställts i ett separat dokument, 

se bilaga 1. Där framkommer det vilka underbyggande narrativ som förekommer i vilket material.  
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5. Analys 

I detta inledande stycke presenteras det övergripande resultatet från analysen. Allt material har 

studerats utifrån det narrativa ramverk och de frågor som framkommer i tabell 1 och 2. Fullskalig 

kodningen som genomförts från tabell 2 finns i bilaga 1. Utifrån frågorna i tabell 1 är det av extra stort 

intresse att framhäva vilka aktörer som framkommer samt de egenskaper som associeras med dem. Det 

är också relevant att visa på de övergripande konflikterna och vilka lösningar som ges. Intresset i 

studien finns i hur Kina konstruerar bilden av sig själv och detta kan enklast besvaras genom att förstå 

ovanstående frågor. Anledningen till detta är att aktörer vanligen förstår sig själva genom att beskriva 

vem den andre är. Hur konflikter hanteras och vilka lösningar som ges kommer skapa en bild av Kina. 

Konflikter visar även på vilka områden som anses vara känsliga vilket också är av intresse för studien. 

I analysen kommer uttalanden gjorda av ambassaden utan avsändare benämnas som “ambassaden” och 

material undertecknat med ambassadören benämns med hans efternamn, Congyou. Syftet med detta är 

att vara tydlig med vem som säger vad, även om åsikterna anses representera Kina.  

 

Det är värt att notera att i tabell 1 studeras även vilken kontext respektive situationer uppstår och 

verkar inom. Kategorin “situation” har fungerat som ett hjälpmedel för att placera in narrativen i ett 

sammanhang. Denna komponent anses inte vara lika relevant och kommer därmed inte få samma 

utrymme i studien. Fokus kommer istället ligga på komponenterna aktör, konflikt och lösning. 

Analysen avtäcker slutligen de metanarrativ som framkommer i materialet och kommer avhandla 

respektive narrativ under 5.2.  

 

5.1. Aktör, situation, konflikt och lösning 

5.1.1. Aktör 

Den första frågan som besvaras är vilka aktörer som framkommer i materialet och vilka egenskaper 

som kopplas till dem. Utifrån materialets omfattning förekommer det många olika aktörer varpå dessa 

ges varierande tyngd i texterna. Ibland nämns aktörer specifikt med namn, exempelvis vissa 

journalister eller forskare. Detta görs i bland annat uttalanden gjorda 2019/05/15, 2019/05/17 och 

2019/06/26 där ambassaden i pressmeddelanden dementerar vad personerna har sagt. Aktörerna 

associeras med negativa attribut och det hävdas att dessa inte vill Kina väl “[...] Magnus Fiskesjö [...] 

made groundless accusations and slanders against the Chinese Government [...] based on made-up lies 

and hidden political purpose” (Kinesiska ambassaden, 2019a). Ett annat exempel är “[...] Björn Jerden 

[...] what he said was all absurd claims, and it is using ones own bad motives to judge others” 

(Kinesiska ambassaden, 2019b).  
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Ambassaden och Congyou tilltalar även aktörer på en mer abstrakt nivå. En formulering som ständigt 

återkommer är benämningen “some”, översatt till “några”. De säger ofta att “några” politiker, personer 

eller journalister agera eller uttrycker sig på ett skadligt sätt. Formulering görs alltid i en negativ 

kontext och dessa “några” är bidragande till att en konflikt uppstår. Egenskaper som vanligen 

förknippas med “några” är att de ljuger, är okunniga eller har en illvilja mot Kina “[...] some forces 

and people with strong bias and hostility against China once again [...]” (Kinesiska ambassaden, 

2019c).  

 

I vissa fall hävdas det även att dessa personer är lurade att tro på den information de själva uttrycker. 

Ambassaden och Congyou menar på att det är några personer som sprider anti-Kina propaganda. Ett 

exempel på detta är ett citat från en intervju publicerad 2019/01/03. Där säger Congyou att: 

 

Some Swedish politicians, media and forces, without knowing the real situation of China, 

made unfounded accusations against China and even attempted to grossly interfere in China’s 

domestic affairs. (Kinesiska ambassaden, 2019d)  

 

Ett pressmeddelande vars innehåll varken fallit i kategorin “några” eller omnämns uttryckligen 

publicerades 2019/03/16. I detta meddelande skriver ambassaden att: 

 

We have noticed that recently relevant Swedish agency published a report claiming that China 

poses “security threat” to Sweden, and some media used the report to hype up the “China 

threat theory”. (Kinesiska ambassaden, 2019e)  

 

Denna svenska myndighet har publicerat en rapport som hävdar att Kina är ett säkerhetshot vilket 

media sedan har använt för att stötta “China threat theory”. Myndigheten antas sprida falsk 

information om Kina vilket inte uppskattas. Den aktören är därmed negativt kopplat i diskursen, även 

om namnet på myndigheten inte nämns uttryckligen.  

 

Med fokus på den internationella arenan är det centralt att nämna den infekterade diskussionen 

gällande handelsavtal mellan USA och Kina. Som påtalat under tidigare forskning vill Kina utmana 

den hegemoni USA gärna behåller och relationen mellan dem är förhållandevis instabil. I en intervju 

2019/02/05 med Congyou om bland annat Huawei bemöter han den amerikanska kritiken. Congyou 

säger att:  
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The allegations US made against Huawei have no factual grounds at all. There are nothing but 

attempts by the US to suppress Huawei with state instruments and smear the Chinese tech 

giant. What the US is doing is immoral, illegal and illegitimate. (Kinesiska ambassaden, 

2019f)  

 

Sammanfattningsvis är aktörer som nämns, antingen uttryckligen eller implicit kopplade till negativa 

egenskaper. Det kan kopplas till att de har sagt eller gjort något som står i konflikt till Kinas 

värderingar, verklighetsuppfattning eller samtida politik. 

 

5.1.2. Situation 

Den andra frågan handlar om situationen och kontexten. I och med materialets omfång förekommer 

det många olika situationer. Med hänsyn till studiens fokus kommer 5.1.2 lägga vikt vid de situationer 

som är mer frekvent förekommande. En av dessa är kritiken kring Gui Minhai. I en intervju beskriver 

Congyou att det är somliga aktörer som uttrycker sig kritiskt mot Kina. Denna kritik är påhittad och 

den stämmer inte överens med verkligheten. På grund av detta skapas ett negativt klimat mellan 

Sverige och Kina. Det betonas samtidigt att det bara är några aktörer som är bidragande till situationen 

(Kinesiska ambassaden, 2019g). I en annan intervju förklarar Congyou att det är viktigt att relationen 

måste vara ömsesidig för att samarbete ska kunna fungera. Kina måste behandlas med respekt och 

aktörer som agerar eller yttrar ogrundad kritik måste sluta med detta. I grund och botten är relationen 

mellan länderna bra och Kina vill att denna situation fortsätter på detta sätt (Kinesiska ambassaden, 

2019d). Congyou förklarar i en annan intervju 2019/12/19 att den nuvarande situationen inte är det 

normala tillståndet. Konflikterna som uppstått har lett länderna ur det normala. Det är upp till den 

svenska sidan att “[...] take proactive measures to correct mistakes and repair the severely damaged 

China-Swedish relations (Kinesiska ambassaden, 2019h). I pressmeddelandet där de presenterar 

intervjun säger även ambassaden att: “[...] we urge the Swedish side to reflect seriously and 

immediately stop any words or deeds that interfere in China's internal affairs and judicial sovereignty, 

so as to bring China-Sweden relations back on the right track” (Kinesiska ambassaden, 2019h). Det 

normala tillståndet är när Kina och Sverige samarbetar utan att Sverige kränker Kinas suveränitet eller 

lägger sig i deras politik. 

 

5.1.3. Konflikter 

Med fokus på fråga nummer tre och vilka konflikter som förekommer är det väldigt återkommande 

med situationer där ambassaden och Congyou anser att Kinas suveränitet blivit kränkt. Exempelvis 

skriver ambassaden i ett pressmeddelande 2019/03/02 att:  
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The article amounts to serious political provocation and fraud, challenges the one China 

principle, a universally recognized norm governing international relations, and threatens and 

harms China's sovereignty and territorial integrity. (Kinesiska ambassaden, 2019i)  

 

Denna tolkning av suveränitet innebär att att suveräniteten flödar från den territoriella integriteten. 

Artikeln argumenterar emot att Taiwan tillhör Kina. När detta ifrågasätts hotas Kinas suveränitet 

eftersom det territoriella ifrågasätts. I ett annat exempel berörs suveränitet i relation till Gui Minhai 

och kinesisk lag. Ambassaden säger: “[...] his case will be handled by Chinese judicial authorities 

according to chinese law. This represents China's judicial sovereignty [...]” (Kinesiska ambassaden, 

2019j). I denna kontext handlar suveräniteten om självbestämmanderätt.  

 

Det är också vanligt att den kränkta suveräniteten hänger samman med falsk information. När 

aktörerna som omnämns i materialet yttrar sig hävdar ambassaden och Congyou att dessa inte vet 

sanningen och/eller har en anti-kina agenda. “A minority of people criticize China every day and 

always raise strange questions because they don't understand or dont want to understand China” 

(Kinesiska ambassaden, 2019k). Konflikter som uppstår är därmed i relation till de egenskaper som 

aktörerna anses besitta. Väl omnämnda områden under 2019 är fallet med Gui Minhai, Huawei och 

lägren i Xinjiang. Dessa tre ämnen berör alla internationella relationer och säkerhet, de två områden 

som Lams (2018) argumenterar gör Kina mångtydig. Ambassaden och Congyou menar ofta på att när 

“några” eller specifikt utnämnda aktörer yttrar sig så är det för att de vill skada Kina. I ett 

pressmeddelande från 2019/01/31 säger ambassaden att:  

 

[...] some forces and people with strong bias and hostility against China once again spoke for 

Gui Minhai, a person who have committed serious crimes in both China and Sweden. They 

demanded that China release Gui Minhai and recklessly smeared and attacked China [...]. 

Whether or not the Swedish side deals with the serious crimes Gui Minhai committed in 

Sweden according to law, we have no intention to interfere. But we will never allow anyone to 

interfere in the Chinese side’s tackling the case of Gui Minhai in accordance with law and 

legal procedure. [...] the key point is whether some Swedish forces and people respect the rule 

of law and China’s judicial sovereignty. (Kinesiska ambassaden, 2019c) 

 

Ambassaden gör en koppling mellan “några” och en irrationell ljugande minoritet som har en negativ 

inställning till Kina. De pekar inte ut vilka dessa aktörer är men väljer ändå att koppla dem till 

konflikten. Att inte peka ut aktörer är, som tidigare nämnt, vanligt förekommande i materialet.  
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5.1.4. Lösningar 

Den fjärde frågan som behöver presenteras är vilka lösningar som ges på konflikterna. Eftersom 

konflikterna tydligt härstammar i att aktörer försöker intervenera i Kinas politik och/eller sprider falsk 

information om landet är den tydligaste lösningen att personerna ska sluta. Exempelvis säger 

ambassaden att: “We hope that Lars Ströman and NA will immediately correct the mistakes [...]” 

(Kinesiska ambassaden, 2019l). De säger också: “We urge the Swedish side to refrain from acting like 

a lecturer that is ignorant and arrogant, and spot pointing fingers and interfering in China's 

international affairs” (Kinesiska ambassaden, 2019m).  

 

Det argumenteras ofta för att aktörerna måste lära sig och förstå hur verkligheten egentligen ser ut. De 

säger därför ganska ofta att dessa borde åka till Kina för att se hur det faktiskt är. “[...] once again urge 

the people behind these ridiculous claims to go to China to see how the law is enforced in a transparent 

manner there” (Kinesiska ambassaden, 2019f).  

 

I vissa fall är även lösningen att agerandet måste upphöra och att aktörerna måste återställa situationen 

till det tidigare ursprunget. Exempelvis säger ambassadören i ett uttalande 2019/12/19 att:  

 

[...] we hope the Swedish side will reflect seriously and immediately stop any words or deeds 

that interfere in China's internal affairs and judicial sovereignty. We urge the Swedish side to 

take proactive measures to correct mistakes and repair the severely damaged China-Swedish 

relations. [...]. It is a big mistake, and must be corrected by the erring persons. Only in this 

way can China-Sweden relations get back on the right track. (Kinesiska ambassaden, 2019h) 

 

Aktörerna uppmanas tydlig till att sluta yttra sig eller agera på ett sådant sätt som lägger sig i Kinas 

internationella affärer och suveränitet. Samtidigt menar de på att de är öppna för kritik och välkomnar 

utveckling. Problemet ligger därför i att den information som sprids om Kina inte stämmer med 

verkligheten och därmed kan den skada landet. Samma resonemang gäller när folk genomför aktioner 

eller liknande. Dessa baseras på den felaktiga informationen och ambassaden kommer att motsätta sig 

dem personer som involverar sig i dessa aktioner.  

 

5.2. Metanarrativ 

Utifrån dessa fyra områden, aktör, situation, konflikt, lösning har två huvudsakliga metanarrativ 

urskiljts. Den första övergripande diskursen är att Kina är ett harmoniskt land som vill alla väl. Denna 

bild ter sig vara målet i många av ambassadens pressmeddelanden och intervjuer. Mjuk makt handlar 

om att göra sig attraktiv och strategiska narrativ kan användas för att nå detta mål. Fortsättningsvis är 
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det andra metanarrativet, om dock mindre än det första, att Kina är ett missförstått land. Aktörer 

förstår inte hur Kina fungerar, deras politiska system eller vilket perspektiv Kina har på exempelvis 

mänskliga rättigheter. Västerländska aktörer utgår enbart från sin egna tolkning av begrepp och antar 

per automatik att Kina inte agerar enligt normer. Dessa två metanarrativ, att Kina är ett harmoniskt 

men missförstått land, är vad ambassaden försöker förmedla.  

 

5.2.1. Ett harmoniskt Kina 

Det första metanarrativet ambassaden försöker förmedla är att Kina är ett harmoniskt och fredligt land. 

Utmaningen med denna konstruktion är att många av konflikterna flödar från att aktörer kritiserar 

Kina. Det kan handla om bristande mänskliga rättigheter eller att landet anklagas för industriellt 

spionage. Denna kritik skadar konstruktionen av ett harmoniskt Kina och för att undkomma detta 

krävs det att Kina förklarar eller bemöter varför kritiken inte stämmer. På så sätt kan bilden av 

harmoni byggas upp och behållas. Ett sätt ambassaden gör detta är genom att måla upp en bild av att 

Kina är ett offer för påverkansförsök och ogrundad kritik. Det är på grund av detta som landet måste 

försvara sig och det görs enbart eftersom Kina är utsatt för kränkningar. Om detta inte hade hänt skulle 

inte de behöva försvara sig, för Kina är trots allt harmoniska, vill alla väl och skulle aldrig agera 

oprovocerat. För att bygga upp bilden av harmoni argumenterar även ambassaden för att Kina är en 

stark rättsstat. En dysfunktionell och svag stat är svår att betrakta som harmonisk. För att kunna 

understödja bilden av Kina som harmonisk krävs en stark stat med välgrundade lagar. Ett sådant land 

skulle aldrig agera på känsla eller hota andra länder oprovocerat. Dessa tre underbyggande narrativ, 

om Kina som offer, försvar och rättsstat kommer att redogöras i detalj. Narrativen är centrala för att 

skapa bilden ett harmoniskt Kina. Det ökar trovärdigheten då det krävs mer än att bara säga att landet 

är harmoniskt för att skapa narrativet om Kina.  

 

Innan analysen går in på de underbyggande narrativen är det viktigt att presentera vad ambassaden och 

Congyou uttryckligen säger om Kina och harmoni. I deras beskrivning av Kina trycker de ständigt på 

att landet är en fredlig och harmoniskt stat. De menar på att Kina “is firmly committed to a peaceful 

development path, and has no intention or interest in threatening any country”(Kinesiska ambassaden, 

2019e). Ambassaden och Kinas avsikt är att utveckla relationen mellan länderna och ha ett fredligt 

samarbete.  

 

Congyou säger även att: “We hope the Swedish side will work with us towards the same goal on the 

basis of mutual respect and equality, and see past differences in search of common ground and 

win-win cooperation, so as to create favorable conditions for sound and steady growth of 

China-Sweden relations.”(Kinesiska ambassaden, 2019d). Detta kan tolkas som att det ligger hos 
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Sverige att fredligt samarbete ska kunna ske. Anledningen till detta är att ambassadören tydligt säger 

att Kinas inställning är att fortsätta samarbetet så länge utbytet är vänskaplig.  

 

I en annan situation som är mer konfliktdrabbad säger Congyou att: “The serious mistake by the 

Swedish side undoubtedly creates serious difficulties to normally friendly exchanges and cooperation 

between China and Sweden” (Kinesiska ambassaden, 2019n). I ett uttalande 2019/12/19 säger han 

även att: “This is just one of the obstacles created by some swedish media and people for 

China-Sweden relations. According to their logic, we should also have freedom of speech and be 

allowed to speak out. Then why would my colleagues and I be criticised when we speak out?” 

(Kinesiska ambassaden, 2019h). Denna bild är återkommande, det är Sverige som måste höja sin nivå 

för att samarbete ska kunna ske.  

 

Ambassaden är även väldigt tydliga med att Kina aldrig har varit ett hot mot världsfreden eller 

utveckling. Tvärtom, de har varit en viktig bidragare med fredsbevarande trupper och är fast beslutna 

om att bygga ett samhälle för alla. Ambassaden säger att: “China never harms the interests of other 

countries. It does not want an inch of territory from any other country, and will never seek hegemony. 

China has no intention to and is not interested in threatening any other country”(Kinesiska ambassaden 

2019o). Landet vill inte skada andras intressen och vill inte heller söka hegemoni.  

 

5.2.1.1. Kina blir utsatt för påverkansförsök/är offret 

För att underbygga metanarrativet och förklara kritiken mot Kina målas det upp en bild av att det är 

Kina som blir utsatt för påtryckningar och är orättvis behandlade. Landet är ett offer vars suveränitet 

och självständighet får utstå återkommande påverkansförsök. Kina vill väl, de är inte en aggressor men 

trots detta blir de utsatta för hot. Ambassaden säger i sitt uttalande 2019/01/31 att Kina och den 

kinesiska befolkningen välkomnar konstruktiv och välmenande kritik. De vill utveckla en vänskaplig 

relation med utbyten och samarbeten vars grund vilar på ömsesidig respekt och jämlikhet. Men att: “ 

[...] we would solemnly warn some forces and people that China is no longer the country in the past 

that was bullied and dictated by others. China and the Chinese people brook no indignity or insult ” 

(Kinesiska ambassaden, 2019c). 

 

I kontexten detta sägs antyds det att Kina blir utsatt för illasinnad kritik som dessutom inte är 

konstruktiv. Att kritiker är okunniga och uttrycker sig felaktigt är ett vanligt förekommande påstående 

i ambassadens uttalanden. I ett annat uttalande den 2019/01/03 säger Congyou att: “Some Swedish 

politicians, media and forces, without knowing the real situation of China, made unfounded 

accusations against China and even attempted to grossly interfere in China’s domestic affairs” 
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(Kinesiska ambassaden, 2019d). Det är alltså somliga personer som gör ogrundade anklagelser mot 

Kina och försöker intervenera i deras internationella affärer. En förklaring som ofta ges är att:  

 

 [...] there are still some Swedish media and journalists that look at China through colored 

lenses, and make unfounded accusations against China out of their bias, stereotype, ignorance 

and arrogance. The China in their words has nothing that even remotely resembles the China 

in reality. These media only allow themselves to distort and smear China, but forbid others 

from speaking about China’s achievements and positions. (Kinesiska ambassaden, 2019d)  

 

Det är alltså “somliga” personer som målar upp ambassaden och Kina på ett negativt sätt. Att det är 

“vissa” som talar dåligt och försöker påverka Kinas politiker är ett återkommande fenomen.  

 

Det är vanligt att USA målas upp som en aktör som försöker påverka andra länders åsikt om Kina. 

Gällande Huawei säger Congyou att: “They are nothing but attempts by the US to suppress Huawei 

with state instruments and smear the Chinese tech giant” (Kinesiska ambassaden, 2019f). Han säger 

även att: “These suspicions are purely groundless speculations. It represents an act of hegemony that 

the US pressures its allies to follow its actions. We deeply regret to see that a small handful of 

countries chose to follow the US” (Kinesiska ambassaden, 2019f). Det ambassaden reagerar på är att 

“somliga” aktörer, eller i detta fall en konkret aktör, ljuger och smutskastar Kina.  

 

5.2.1.2. Kina försvarar sin suveränitet 

Det andra narrativet som konstrueras för att försvara landets agerande fastän de är harmoniska är att 

Kina enbart agerar som de gör för att försvara sin suveränitet. När vissa svenska aktörer yttrar sin åsikt 

och försöker påverka Kina behöver landet försvara sig. Kina är suveränt och ska således behandlas 

efter detta.  

 

Ambassaden säger att: “We have no intention to interfere in the freedom of the press and speech in 

Sweden, but we firmly object to anyone viciously slandering China and harming China’s core interests 

on the pretext of the freedom of speech. China brooks no bully or insult. Anyone who insults others 

insults himself. China is a country of rule of law” (Kinesiska ambassaden, 2019l). Med andra ord 

kommer Kina att försvara sig själv när andra försöker skada dem. De kommer inte låta illasinnade 

kommentarer att gå förbi obemärkt, vilket understryks i fler uttalanden. Exempelvis argumenterar 

Congyou 2019/01/03 för: “In order for the Swedish public not to be misled by the false reports and 

friendly cooperation between the two peoples not to be affected, we have no choice but to point out 

their mistakes, speak the truth and make our positions heard” (Kinesiska ambassaden, 2019d). Falsk 
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information om Kina kommer att påpekas. Det är väldigt viktigt att sanningen kommer fram och att 

det fredliga samarbetet mellan länderna kan fortsätta.  

 

Precis som tidigare forskning pekar på så är suveräniteten ett känsligt ämne. När uttalanden som 

upplevs som ouppriktiga och falska kommer ambassaden att svara. I Sverige och Kinas relation är 

situationen med Minhai ett sådant känsligt ämne.  

 

As we have solemnly pointed out, Gui Minhai is a criminal that committed serious crimes in 

both China and Sweden. Giving an award to such a criminal is an outright political farce. It is 

instigating crimes and sheltering criminals. It also constitutes a gross interference in China's 

judicial sovereignty. As a Chinese saying goes, good deeds will be rewarded with good 

results, whereas wrong deeds will only meet bad consequences”. (Kinesiska ambassaden, 

2019n) 

 

Den nuvarande relationen mellan länderna är skapad av en liten grupp personer som försöker lägga sig 

i Kinas internationella affärer och suveränitet. Sveriges regering stöttar dem och “Responsibility falls 

on those who harm China's interests and interfere in China's internal affairs as well as those who 

support them. We welcome those who are willing to conduct friendly cooperation with China.” 

(Kinesiska ambassaden, 2019h). De menar på att: “No countries, organizations or individuals should 

expect the 1.4 billion Chinese people to swallow bitter fruits of damaging the national interests and 

dignity of China” (Kinesiska ambassaden, 2019n). Internationella affärer och suveränitet är därmed 

känsliga områden.  

 

5.2.1.3. Kina är en stark rättsstat med bra lagar 

Det tredje narrativet som konstrueras av ambassaden är att Kina är en stark rättsstat med bra lagar. Vad 

som menas med detta är att landet inte agerar godtyckligt efter påtryckningar från andra länder. De 

kommer att följa sin lagstiftning och inte vika sig för falska påståenden om kinesisk inhemsk politik. I 

Kina är alla lika inför lagen och det kommer inte göras några undantag. “Some Swedish people have 

lodged unjustified accusations against China on this case, which constitutes an interference in China’s 

judicial sovereignty and is completely unacceptable. The Chinese judicial system is fair and just.” 

(Kinesiska ambassaden, 2019f). Mycket av diskussionerna om Kinas rättsstat och lagar sker i relation 

till Minhai. Vidare menar ambassaden på: “Whether or not the Swedish side deals with the serious 

crimes Gui Minhai committed in Sweden according to law, we have no intention to interfere. But we 

will never allow anyone to interfere in the Chinese side’s tackling the case of Gui Minhai in 

accordance with law and legal procedure.”(Kinesiska ambassaden, 2019c). Congyou säger även att:  
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Gui Minhai committed serious crimes in both Sweden and China. The Swedish judicial 

authorities did not hold him accountable for his crimes. But China is a country of rule of law, 

and Chinese judicial authorities are holding him accountable in accordance with law. The fact 

is that Chinese judicial authorities have always handled the case according to law and legal 

procedures, rather than “keeping him in custody without trial” like some Swedish people 

claimed. All of his legal rights and interests have been guaranteed. (Kinesiska ambassaden, 

2019f) 
 

Eftersom situationen med Minhai är en ständigt återkommande konflikt är det centralt att förklara 

varför kritiken inte stämmer. Många aktörer som yttrar sig emot Kina menar på att Minhais rättsfall 

inte behandlas enligt lagen. Detta kan vara en av anledningarna till varför lag ofta betonas i uttalanden.  

 

5.2.2. Ett missförstått Kina 

Det andra metanarrativet som bygger upp bilden av Kina är att de är missförstådda, folk förstår inte 

hur landet fungerar eller vad de försöker förmedla. Alla konflikter som resulterar i att Kina blir ett 

offer och därmed måste försvara sig behöver inte grunda sig i att aktörer avsiktligen försöker skada 

landet. I somliga situationer handlar det om att folk inte har tillräckligt med kunskap om Kina vilket 

skapar missförstånd.  

 

Congyou säger exempelvis att: “I have a feeling that the Swedish people's understanding of China is 

far from enough” (Kinesiska ambassaden, 2019k). Personer inom Sverige har helt enkelt inte en 

tillräckligt bra förståelse eller kunskap om hur Kina fungerar. Det finns även ett problem i att när 

antagonister aktivt sprider felaktigheter och lögner påverkas vardagligt folk. “A minority of people 

criticize China every day and always raise strange questions because they don't understand [...] China” 

(Kinesiska ambassaden, 2019k). Detta gäller även delar av media: “It is hoped that certain Swedish 

media and journalist will lay down their arrogance and bias, truly follow journalistic professionalism, 

and look at and cover China in a fair and objective manner” (Kinesiska ambassaden, 2019k). 

2019/03/02 säger ambassaden därför: “We sincerely hope that the Swedish society and press will see 

through the hidden motives of [...]”(Kinesiska ambassaden, 2019i).  

 

På grund av att folk inte förstår måste Congyou: “[...] continue the friendly communication with 

Swedish media and present to the Swedish public a objective and real China as it is”(Kinesiska 

ambassaden, 2019p). Han menar på att: “In 2019, China and Sweden need to conduct more dialogue 

and exchanges on various levels and in various areas, increase mutual communication and enhance 
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mutual understanding” (Kinesiska ambassaden, 2019d). För att lösa situationen kring missförstånd 

argumenterar Congyou att: “More engagement, exchanges and communication will help dispel 

misunderstanding and break barriers” (Kinesiska ambassaden, 2019q). Det är därför viktigt, och 

ambassaden hoppas på att: “[...] the Swedish side will work with us towards the same goal on the basis 

of mutual respect and equality, and see past differences in search for common ground and win-win 

cooperation, so as to create favorable conditions for sound and steady growth of China-Sweden 

relations” (Kinesiska ambassaden, 2019d). De menar även på att det är: “[...] the Swedish people's 

right to know be honderd, so that they will know a true and objective China” (Kinesiska ambassaden, 

2019d). Det är deras rätt att få en korrekt bild av Kina. 

 

En anledning till missförstånd är att Kinas utveckling går så fort. “China's development is so fast that 

one will not get an objective picture of China if he or she does not follow its development everyday” 

(Kinesiska ambassaden, 2019r). Svenska politiker åker inte heller till Kina och engagerar inte sig i 

kulturellt utbyte på det sättet Kina vill. “Nor do they want to send delegations to visit China. As a 

result, they lack due knowledge about CPC,s policies and practices [...]” (Kinesiska ambassaden, 

2019s). Samtidigt som politiker inte engagerar sig ordentligt finns det media som är vinklad. “At the 

same time, there are still some Swedish media and journalists that look at China through colored 

lenses and make unfolded accusations against china out of their bias, stereotypes and arrogance. The 

China in their words has nothing that even remotely resembles the China in reality” (Kinesiska 

ambassaden, 2019d) 

 

Kina kritiseras ofta för deras bristande mänskliga rättigheter. Congyou beskriver att: “Regarding 

human rights issues, it is important to pay more attention to the rights to survival, development and 

other rights of nearly 1.4 billion people i China, instead of focusing on the so-called human rights of 

one or two individuals” (Kinesiska ambassaden, 2019t). Han säger även att: “Some forces and people 

in Sweden, out of their political agenda, deliberately manipulate the idea of human rights [...]” 

(Kinesiska ambassaden, 2019m). Att folk inte förstår hur Kina fungerar är vanligt förekommande. 

Angående deras juridiska system säger han att: “These people do not understand china's judicial 

system [...]” (Kinesiska ambassaden, 2019f). Exempelvis angående Minhai säger ambassadören att 

“The information you received is wrong. The Gui Minhai case is in no way a human rights case” 

(Kinesiska ambassaden, 2019h). 

 

Utifrån ovanstående information skapas en bild av att Kina därför är missförstådda. Det behövs enligt 

dem mer kunskap kring hur landet fungerar och deras syn på olika områden. Kina och Sverige 

fungerar på olika sätt och vi måste hitta gemensam grund för samarbete och se bortom våra olikheter.  
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6. Avslut 

6.1. Diskussion och slutsats 

Denna studie har syftat till att studera hur Kina använder mjuk makt för att framhäva sitt intresse i 

Sverige. Den har valt att fokusera på hur Kina använder strategiska narrativ för att skapa en bild av sig 

själv. Det studien kommer fram till är att Kina försöker förmedla två metanarrativ, den ena handlar om 

harmoni och den andra om missförstånd. Dessa återkommer ständigt i diskursen när de konstruerar 

bilden av sig själv. Det första är metanarrativet underbyggs av att Kina är ett offer, att deras agerande 

enbart är självförsvar och att de är ett land med stark rättsstat. Det andra metanarrativet handlar om att 

folk inte har kunskap nog om Kina. Det är därför folk ibland blir kritiska, på grund av att de inte har 

rätt information. Det är genom att använda sig av dessa narrativ som landet konstruerar bilden av sig 

själv. Genom att försöka måla upp denna bild av situationen försöker Kina påverka aktörer att ändra 

beteenden. Om folk förstår att Kina är harmoniska och att de är missförstådda kanske de byter åsikt 

om landet. På det sättet skapar det ett “hur” och frågeställningen “Hur använder Kina strategiska 

narrativ för att konstruera bilden av sig själv i Sverige?” skulle därför kunna ses som besvarad. 

Analysen bidrar därmed med kunskap om det narrativ Kina vill förmedla om sig själv till Sverige och 

framförallt hur narrativen används. På så sätt kan förståelsen kring den politiska agendan och hur mjuk 

makt används för att framhäva intressen öka. 

 

Baserat på resultatet presenterat i analysen, delvis på de narrativa komponenterna men även 

identifieringen av metanarrativen så finns det även flera intressanta ingångsvärden att diskutera. 

Gällande den narrativa komponenten “aktör” är formuleringen i citatet hämtat från 2019/03/16 

intressant. De säger att: “[...] We have noticed that recently relevant Swedish agency [...]” (Kinesiska 

ambassaden, 2019e). Ambassaden skriver inte uttryckligen vilken myndighet de menar men väljer 

ändå att dementera deras innehåll. Det finns ett intresse i att förstå varför de väljer att göra på det sättet 

samt förstå hur situationen hade påverkats om myndigheten namngivits. Fenomenet av att inte namnge 

aktörer är vanligt för både ambassaden och Congyou. Ofta benämns motståndare som “some” och det 

görs vanligen en koppling mellan “some” och en irrationell och ljugande minoritet. Det är ett 

intressant sätt att kommunicera och skapar två sidor av situationen. Å ena sidan är det få, 

ospecificerade aktörer som ljuger eller på annat sätt sprider falsk information om Kina, å andra sidan 

är de så pass viktiga att ambassaden ändå känner ett behov av att tillrättavisa dem. Någonstans bör det 

gå en linje mellan aktörer som är relevanta att kommentera och de som inte är det.  

 

Fortsättningsvis när aktörer inte nämns uttryckligen, som i situation gällande myndigheten, eller när de 

benämns som “some” pekas inte någon speciell ut som antagonist. Istället fördömer ambassaden ett 
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beteende i försök att att få konflikten att upphöra. Detta skulle möjligen kunna vara ett 

tillvägagångssätt att utöva påverkan utan att andrafiera. Utan tydlig andrafiering, konstruktion av god 

och ond skapas en brygga mellan den fredlig självbilden och den auktoritära realiteten. Kina skulle 

kunna upplevas som mindre aggressiv samtidigt som självbilden kan behållas. Anledningen till detta är 

att aktörer vanligt förstår sig själva genom att beskriva vem den andre är. Hur konflikter hanteras, 

vilka lösningar som ges kommer skapa en bild av Kina. Att inte peka finger skulle kunna vara en väg 

till att inte framstå som censurskapande och hotfulla.  

 

Med fokus på den narrativa komponenten “konflikt” så uppstår och grundar de sig ofta i Kinas rätt till 

självbestämmande och den bild som målas upp av landet. Detta liknar det Lams (2018) kommer fram 

till. Statssuveränitet är ett känsligt område som gör att landet tenderar till att agera lite kraftfullare än 

på andra teman. Ambassaden och Congyou är tydliga med vilken bild de vill förmedla av Kina. 

Antagonister och okunskap ska inte få resultera i att landet målas upp som motståndare till mänskliga 

rättigheter, att landet har bristande lagstiftning och så vidare. Komponenten “lösning”, den som står i 

kontrast till “konflikt” är också upprepande. De vill att kritiken ska upphöra så att situationen kan 

återgå till det normala. Ambassaden och Congyou uppmanar ständigt aktörer att åka till Kina för att se 

hur det “faktiskt” är. Detta kan kopplas till den tidigare forskning som hävdar att Kina försöker få 

världen att se det “riktiga” Kina. Kritiker vet inte hur Kina ser ut egentligen och det är därför dessa 

konflikter uppstår. Däremot är det oklart huruvida denna lösning är en seriös inbjudan eller ett retorisk 

knep kopplat till offentlig diplomati. 

  

Utifrån materialet är det tydligt att ambassaden och Kinas uppfattning om vissa områden skiljer sig 

från den svenska. Områden som faller inom konflikt handlar till stor del om internationella 

angelägenheter och suveränitet. En stor del av dispyterna berör Kinas juridiska system, mänskliga 

rättigheter och säkerhet. Precis som Nye (2012) argumenterar faller landets strävan efter mjuk makt på 

den politiska censuren. Ambassaden uttrycker regelbundet att Kina är för yttrandefrihet och att de inte 

begränsar personer från att föra sin talan. Däremot kommer de att försvara sig från felaktiga budskap 

eller när det sprids åsikter som kan skada landets trovärdighet. Problemet med detta är att när 

ambassaden enligt sig själva försvarar sin suveränitet snarare upplevs som manipulativa. Det är detta 

som Nye (2012) menar skadar trovärdigheten.  

 

En avslutande reflektion är att det är intressant att Lams (2018) säger att Kinas beteende är 

“schizofrent” och dubbelsidigt. Baserat på Hagström och Nordin (2019) bör det snarare anses vara 

rimligt att Kina framställer sig själv som harmonisk, fredlig och samtidigt andrafierar aktörer som 

anses som hot. Det är via denna distinktion som jaget kan uppstå och det hade varit svårt för Kina att 

34 



 

konstruera bilden av harmoni utan att visa på vilka de inte är. Det påstående Lams gör är därför 

intressant att undersöka mer i, och speciellt i relation till forskning om identitet. Det går även att 

ifrågasätta om Kina faktiskt ändå är konsekventa i sitt agerande. Det finns en logik i deras agerande 

och resonemang. Från metanarrativet om att Kina är missförstått blir påståendet om att Kina är 

inkonsekventa i sitt agerande aningen svagt. Det är inte så att det är dubbelsidiga utan snarare att de 

har en helt annan tolkning om vad demokrati och mänskliga rättigheter betyder. Om man utgår från en 

västerländsk tolkning av begreppen kommer Kina ses som ologiska. De säger en sak men gör en helt 

annan. Men om man istället utgår från deras egna tolkning av begreppen är helt plötsligt deras 

agerande väldigt logiskt. Problemet som uppstår är dock, som Archetti (2015) menar på, det måste 

finnas en kontinuitet mellan språk och agerande för det går inte att dölja verkligheten med fina 

retoriska knep. Det är detta problem som uppstår när aktörer tolkar och definierar begrepp på olika 

sätt.  

 

6.2. Vidare forskning 

Denna studie kommer fram till att ambassaden och Kina under 2019 präglas av två dominanta 

diskurser. Aktörerna, konflikterna och lösningarna är varierande men har en röd tråd. Det är 

återkommande samma aktörer som leder till konflikterna och lösningarna som presenteras upprepas 

vid varje situation. Något denna studie utelämnar och som hade varit relevant att studera är hur 

effektiva narrativen har varit. I Awan et al (2018) argumenterar de att “Some kinds of communication, 

on some kinds of issues, brought to the attention of some kinds of people under some kinds of 

conditions, have some kinds of effect” (Awan, Miskimmon & O´Loughlin, 2018:160). Det är därför 

relevant att studera vilken effekt de faktiskt har på Sverige.  

 

En annan framtida studie som är relevant att genomföra är en jämförande studie mellan Kina och 

Ryssland då båda anses vara stora säkerhetshot mot Sverige. Därför är det intressant att se hur 

respektive staterna försöker framhäva sina narrativ i ett land som Sverige och se om likheter eller 

skillnader förekommer. Stormakter visar allt mer intresse för att förklara sina beteenden, även bland 

mindre stater, varav Sverige inte är ett undantag. Därför är det aktuellt att jämföra Kinas och 

Rysslands narrativ, deras separata mål och taktik. I Kragh och Åsbergs studie verkar ryska narrativ 

mer fokusera på att splittra EU och skapa osäkerhet i Sverige. Denna studie fokuserar på Kinas 

narrativ om sig själv och den mjuka makten. Det är av intresse att utforska kopplingen mellan metod 

och mål. Hur liknar respektive skiljer sig dessa mellan länderna.  
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Bilag 1  

 Datum Titel Narrativ  Länk 

1 2019/01/03 Ambassador Gui Congyou Gives a Written 
Interview with Chinese Language Media in 
Sweden 

1, 2, 3, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1626866.htm 

2 2019-01-18 Remarks on Comments on China by Some 
Swedish Senior Political Figures and 
Media 

1, 2, 3 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16305
41.htm 

3 2019-01-20 The Agenda of the Likes of Kurdo Baksi to 
Instigate Confrontation and Damage 
Relations between China and Sweden Will 
Never Succeed 

2, 3, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16308
11.htm 

4 2019-01-23 Remarks on the press release of Sveriges 
Författarförbund 

2, 3, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16315
25.htm 

5 2019-01-31 China and the Chinese People Brook No 
Indignity or Insult 

1, 2, 3, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16343
60.htm 

6 2019/02/03 Ambassador Gui Congyou Publishes an 
Article on Xinjiang-related Issues on Fokus 
Kinas 

1, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1635439.htm 

7 2019/02/05 Ambassador Gui Congyou Gives an 
Exclusive Interview with SVT's Agenda 

1, 2, 3, 4, 5  http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1635873.htm 

8 2019/02/06 The Chinese Embassy Spokesperson's 
Remarks 

2, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16360
23.htm 

9 2019/03/02 No "Taiwan Independence" Activity Is 
Ever Allowed 

1, 2, 4, 5  http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16423
73.htm 

10 2019/03/16 China Has No Intention or Interest in 
Threatening Any Country 

1, 2 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16460
00.htm 

11 2019/03/19 A Smear Campaign and Attack Based on 
the Logic of Hegemony and Vicious 
Political Agenda 

1, 3, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16464
52.htm 

12 2019/05/03 No Freedom is Beyond the Law 2, 3, 4, 5  http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16604
97.htm 
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13 2019/05/15 Incitement of Hatred Based Completely on 
Lies 

2, 3, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16634
32.htm 

14 2019/05/17 Remarks on Nerikes Allehanda's Article 
about China 

1, 2, 3, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16641
43.htm 

15 2019/06/20 Remarks on the So-called "Human Rights 
Report on China" Issued by the Swedish 
Government 

2, 3, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16739
87.htm 

16 2019/06/26 Remarks on the Absurd Claims by Björn 
Jerdén 

2, 3 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16760
10.htm 

17 2019/07/06 Ambassador Gui Congyou Gives Exclusive 
Interviews with TT and Expressen 
Respectively 

1, 2, 3, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1679001.htm 

18 2019/07/07 Remarks on Aftonbladet Publishing 
Sayragul Sauytbay's Absurd Claims 

2, 4  http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16791
84.htm 

19 2019/07/07 Ambassador Gui Congyou Gives an 
Exclusive Interview to Dagens Industri 
Chief Editor Arvid Åhlund 

1, 2, 3,  http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1679135.htm 

20 2019/07/09 Ambassador Gui Congyou Gives Exclusive 
Interview with SVD Journalist During 
Almedalen Week 

1, 2, 3, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1679813.htm 

21 2019/07/10 Foreign Ministry Spokesperson Geng 
Shuang's Remarks on the Extradition Case 
of Qiao Jianjun 

2, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1679892.htm 

22 2019/08/10 Remarks on Magnus Fiskesjö's Absurd 
Claims 

2, 3, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16877
67.htm 

23 2019/08/15 Remarks on Erroneous Statements of 
Swedish Politicians and Media Concerning 
Hong Kong 

2, 3, 4  http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16891
53.htm 

24 2019/08/15 Remarks on the Swedish Side's Decision to 
Refuse to Extradite Qiao Jianjun to China 

2, 3 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16891
74.htm 

25 2019/08/20 Remarks on Some Swedish Media's 
Untruthful Reporting on China's United 
Front Work 

2, 3 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16900
40.htm 

26 2019/08/23 Response to the Question in a SVD Article 2, 5 http://www.chinaembassy.s
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e/eng/mtfw/sgfyryw/t16911
60.htm 

27 2019/08/28 Remarks on Erroneous Comments and 
Activities of Some Swedish Politicians, 
Media Outlets and People Concerning 
Hong Kong 

2, 3,  http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16924
14.htm 

28 2019/08/30 Remarks on Sayragul Sauytbay's 
Preposterous Statements on Swedish Media 

2, 3, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16930
37.htm 

29 2019/09/06 Ambassador Gui Congyou Gives Exclusive 
Interview with SVT on Media Exchanges 
and the Case of Sayragul Sauytbay 

2, 3, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1695432.htm 

30 2019/09/09 The ignorance and insanity of Kurdo Baksi 
shocked us again 

2, 3, 4 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t16960
85.htm 

31 2019/09/23 Statement by the Embassy of the People's 
Republic of China in Sweden 

2, 3 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1700600.htm 

32 2019/10/01 Remarks on Anti-China Lies by Some 
Swedish Individuals and Media 

1, 2, 3 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t17044
58.htm 

33 2019/10/12 Remarks on Blatant "Taiwan 
independence" Propaganda in Swedish 
Media 

2, 3, 4, 5  http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t17072
31.htm 

34 2019/10/12 Ambassador Gui Congyou Gives Exclusive 
Interview with SVT on the Erroneous 
Comments on Hong Kong by General 
Manager of Houston Rockets and 
China-Sweden Sports Exchanges 

1, 2, 3 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1707421.htm 

35 2019/10/17 Remarks on Disturbance Caused by a 
Small Number of People in Sweden 
Regarding the Gui Minhai Case 

2, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t17086
93.htm 

36 2019/11/07 Awarding a Criminal is a Sheer Farce 2, 3 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t17138
86.htm 

37 2019/11/14 Ambassador Gui Congyou Refutes Lies of 
Swedish Media About the Case of Gui 
Minhai 

2, 3, 4, 5 
 

http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1715913.htm 

38 2019/11/16 No Countries, Organizations or Individuals 
should expect 1.4 billion Chinese People to 
Swallow the Bitter Fruits of Damaging the 

1, 2, 3, http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t17163
73.htm 
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National Interests and Dignity of China 

39 2019/11/20 The Chinese Embassy Spokesperson's 
Remarks 

1, 2 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t17175
99.htm 

40 2019/11/22 Remarks on the "Open Letter" by Swedish 
Publishers' Association 

2, 3, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t17181
71.htm 

41 2019/11/26 Remarks on SVT's False Reporting on 
Xinjiang 

1, 2, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/mtfw/sgfyryw/t17188
69.htm 

42 2019/11/30 Ambassador Gui Congyou Gives Exclusive 
Interview to Medierna 

2, 3, 4, 5 http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1726598.htm 

43 2019/12/19 Ambassador Gui Congyou Gives Exclusive 
Interview with Dagens industri on Current 
China-Sweden Relations 

1, 2, 3,  http://www.chinaembassy.s
e/eng/sgxw/t1726255.htm 
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