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Abstract. 

This thesis is an analysis of how EU shows civilian, normative, and military power 

in their work in Mali and Somalia. The propose of the paper is to analyze how EU 

shows different aspects of these three different power types in their work, both from 

a strategy point and in their empirical work on the ground. The theoretical 

framework is a build on the work done by Ian Manners, Toumas Forsberg and 

Annika Björkdahl regarding the power types. The analysis shows that EU in their 

Comprehensive approach to their work in the countries shows all three types of 

power. The focus is however on the civilian and normative types of powers. EU 

uses mostly civilian means but have the normative goals in mind at most of their 

work in Mali and Somalia. The military power is used to create stability so the 

economic civilian power tools can be used most effective. Where the tools to 

spread, normative power is used most effective in combination with the civilian 

power tools.     
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Förkortningar.  

AU: Afrikanska Unionen 

CSDP: Common Security and Defence Policy 

EEAS: European External Action Service 

EG: Europeiska Gemenskapen  

EU: Europeiska Unionen 

EUTM: European Union Traning Misson 

EUCAP: EU Capacity Building Mission 

EUNAVFOR: European Union Naval Force Atalanta 

FN: Förenta Nationerna 

FOI: Totalförsvarets forskningsinstitut 

HOARAP: EU Horn of Africa Regional Action Plan 2015-2020 

IGAD: Intergovernmental Authority on Development 

IHL: International Humanitarian Law  

MINUSMA: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 

Mali 

MLNA: National Movement for the Liberation of Azawad 

NIPS: National Indicative Programme for Federal Republic of Somalia  

SC: The Somali Compact 

SFC: Structured Focused Comparison  

SSDS: Strategy for Security and Development in the Sahel 

SRAP: Sahel Regional Action Plan 2015-2020 
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1 Inledning. 

Europa har under drygt 70 års tid gått från att vara den huvudsakliga spelplatsen 

för det mest förödande kriget i mänsklig historia till att vara en region som till 

största del bygger på fredliga relationer. En del av denna utveckling är skapandet 

av den europeiska unionen (EU) som med sina gemensamma riktlinjer jobbar för 

demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Med grund i den ökade freden inom 

Europa har EU även jobbat för att stärka fred i andra delar av världen. Att sprida 

värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet är en av 

grundpelarna i EU:s gemensamma utrikespolitik (Lissabonfördraget, 2007, art 21). 

I och med utvecklingen av EU från att stärka den interna freden till att även ha ett 

tydligare fokus på att stärka samhällen runt om världen, har även den akademiska 

diskussionen om EU:s makt utvecklats under åren. Med Ian Manners artikel, 

”Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?” från 2002 där begreppet 

normativ makt lanserades öppnades även en ny dimension av den akademiska 

diskussionen, som tidigare haft störst fokus på antigen EU:s civila makt eller 

militära makt. Det nya fokuset från Manners låg på hur EU sprider sina normer runt 

om i världen. Artikeln blev 2007 utsedd till en av de fem viktigaste akademiska 

artiklarna om EU under det senaste årtiondet (DoPS, 2017) och har efter dess 

lansering vart uppe för mycket debatt och diskussionen bland akademiker och 

policyskapare.    

 Denna diskussion har även påverkats av att det faktum att EU sedan 2003 har 

egen militär kapacitet där man i dag deltar i 15 olika fredsoperationer runt om i 

världen och deltagit i nära 20 andra nu avslutade fredsoperationer. Dessa har alla 

olika mål och är strukturerade på olika sätt men sex av dem har militära inslag. Av 

dessa är de två som har både civilt styre och militärt styre i sina operationer och det 

är i Mali och i Somalia. (EEAS, 2016). I dessa två länder har även EU:s policy om 

en Comprehensice approach(CA) till konflikter applicerats (European Commision, 

2013). EU:s strategier för arbetet i Mali och Somalia koordineras också som en del 

av två regioner, Sahelregionen och Afrikas horn. Detta ger dessa två fall en specifik 

relevans att undersöka för att se hur väl CA-strategin tagit sig uttryck både som 
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strategi och i dess implementering. Det ger även en relevans för EU-medborgare 

för att se hur EU uppfattas runt om i världen genom sina aktioner. För som Ian 

Manners själv skriver är en av de viktigaste delarna i EU:s relationer med 

omvärlden är att se till resultaten normerna ger ute i världen och att de ska ge minsta 

möjliga negativa påverkan där (Whitman, 2013, s 178). 

1.1 Syfte. 

 Jag kommer därför att undersöka hur EU:s övergripande strategi och praktiska 

arbetet i Mali och Somalia kan förstås utifrån den akademiska diskussionen som 

funnits om EU:s maktutövandet. Fokuset kommer ligga på de tre relaterande 

begreppen militärmakt, civilmakt och normativmakt. Detta för att förstå hur EU 

visar på sitt maktutövande, hur de sprider de värderingar som ligger till grund för 

organisationens struktur och hur makttyperna förhåller sig varandra. Jag vill även 

se vilka av dessa begrepp som främst tar sig utryck både i strategierna och i 

praktiken. Jag vill även bidra till den empiriska forskningen gällande hur EU:s 

utrikespolitik genomförs och se om det finns skillnader mellan de strategier som 

utformas och hur maktövningen ser ut i praktiken.  

Detta har lett mig till frågeställningen: Hur har EU visat på civil, militär och 

normativ makt i sitt fredsarbete i Mali och i Somalia?  

 

1.2 Disposition. 

Efter detta inledningskapitel där uppsatsens syfte och frågeställning har presenterat 

följer ett metodkapitel. Där kommer uppsatsen forskningsstruktur att gås igenom 

med ett extra fokus på val av fall, materialdiskussion samt avgränsningar för 

undersökningen. Kapitel tre är ett teorikapitel med en längre utläggning gällande 

hur den akademiska diskussionen sett ut gällande de teoretiska begreppen, normativ 

makt, civilmakt och militära makt. Denna diskussion kommer leda till ett teoretiskt 

ramverk med operationaliseringar av begreppen som kommer användas genom 

uppsatsen. Kapitel fyra behandlar konflikternas bakgrund i Mali och Somalia samt 
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hur EU har jobbat i länderna. I kapitel fem kommer analysen av fallen utifrån det 

teoretiska ramverket med en uppdelning mellan de olika makttyperna samt mellan 

strategierna och det empiriska arbetet på plats i de båda länderna. I kapitel sex 

kommer en sammanfattande slutsats med ett svar på frågeställningen som 

presenterades i inledningskapitlet.  

 

 

 

 



 

 5 

2 Metod.  

2.1 Forskningsstruktur.  

Denna uppsats är en teoritestande, med inslag av teoriutvecklande, studie av 

EU:s fredsarbete i fallen Somalia och Mali. Viss komparation kommer att göras 

mellan fallen men huvudfokuset kommer att ligga på att se hur de olika aspekterna 

av makt kan synas i det två olika fallen. Som kommer gås igenom utförligt i 

teorikapitlet i denna uppsats, kommer fokuset att ligga på EU:s militära, civila och 

normativa makt utifrån den akademiska diskussion som funnits inom fältet främst 

under de senaste femton åren. Det kommer att ske en uppdelning mellan de 

strategier och det praktiska arbete som EU utfört i Somalia och Mali. Detta för att 

se på vilket sätt som EU visar på de olika makttyperna i planeringsstadiet och 

därmed är deras utgångspunkt. En andra del kommer kolla på de resultat som arbetet 

fått och hur man kan se det olika makttyperna där. Detta för att som Ian Manners 

skrev, ”Whereas analysis of principles and actions focuses on the origins and 

practices of EU external actions, an emphasis on impact requires wider reading of 

the way in which policies change and shape the partners and targets of such 

actions”(Manners, 2008, s 58). Att få en bredare bild av det arbete som EU gör ger 

mig också möjlighet att se om vissa makttyper till större del framhävs i de olika 

delarna av processen av EU:s maktutövande.   

2.2 Val av fall.  

Vad gäller fall val så har flera olika aspekter tagits in i valet av Mali och Somalia. 

Dessa val har gjorts utifrån en ” Structured Focused Comparison”(SFC) där tre 

aspekter tas upp som de viktigaste. Det första handlar om att fallen ska kunna passas 
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in inom ett större område och endast inom detta område (Georgre-Bennet, 2004, 

s69). Detta större område blir för mina två fall länder där EU:s har fredsarbete med 

militärnärvaro från EU:s sida. Detta val har gjorts dels för att kunna undersöka alla 

aspekter av min teoretiska ingångvinkel där militärmakt är en av makttyperna. 

Denna utgångpunkt finns även eftersom för att kunna se till en helhet av hur EU 

visar på sin makt och utan att se hur detta påverkas av en militärnärvaro hade 

minimerat legitimiteten av studien. Det nästa kriteriet för en SFC är att valet av fall 

utifrån denna kategori ska göra systematiskt och objektivt (Georgre-Bennet, 2004, 

s69). Utifrån denna utgångvinkel har valet hamnat på Mali och Somalia för att det 

idag finns femton aktiva EU operationer runt om i världen, men bara sex av dessa 

är militära operationer. Av dessa är det i Mali och i Somalia som det både finns 

militäroperationer kombinerat med civila operationer i EU:s styre. (EEAS, 2016). 

Detta val har även gjorts utifrån att EU har applicerat en CA-strategi till deras arbete 

i länderna. Den tredje delen av SFC handlar om att det som undersöks ska ha 

teoretiskt intresse att förklaras (Georgre-Bennet, 2004, s69). Detta kommer att 

diskuterats vidare i teoriavsnittet men hur EU utövar sin makt är något som vart en 

stor diskussion under de senaste decennierna och som även har en stark koppling 

till EU:s policys.  

        Valet av dessa två fall blir därför något som ger mig möjlighet att se till en 

större helhet i EU:s fredsarbete i länderna eftersom de är involverande på flera olika 

plan och använder flera olika medel.  

2.2.1 Comprehensive approach.  

Som en del av det strukturerade urvalet av fall så skiljer sig dessa fall från andra 

EU operationer för att de båda länderna var två av de första fallen där EU:s 

comprehensice approach (CA) användes. Detta är något som lanserades officiellt 

2013 och innebär att EU i sitt arbete med konflikthantering ska ta ett övergripande 

grepp med alla medel som finns till förfogande för EU från diplomatiska, 

ekonomiska, säkerhets och försvars inriktade medel. Denna inriktning i EU:s arbete 

är något som funnits redan innan 2013 i regionerna som Mali och Somalia tillhör, 

Sahel respektive Afrikas horn (European comminsion. 2013, s 2-3). Vad detta 

innebär för mitt val av fall är att just dessa regioner under en lång tid i EU:s arbete 

har vart del av detta övergripande grepp och därmed ska möjligheten att se alla de 
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aspekter som ingår i militärmakt, civilmakt och normativmakt var stor i dessa två 

fall. Vilket gör att de skiljer sig från andra EU operationer och den övergripande 

kategorin som var en del av SFC studie.  

Mina två fall blir därmed utifrån EU operationer, där de finns militärnärvaro, är 

de två mest lika operationerna. Valet har därför gjorts utifrån mest-lika principen 

via ett SFC urval av fallen Mali och Somalia. De båda fallen kan ses som väldigt 

lika men där pusslet i frågan ligger i hur utifrån min teoretiska infallsvinkel jag kan 

se EU:s olika maktuttryck i de två fallen. Fokuset kommer inte ligga i en 

komparation mellan fallen utan framförallt på en komparation mellan hur EU 

utrycker sin makt med dessa två fall som exempel  

 

2.3 Material.   

Materialet jag använt mig av är en blandning av primärkällor och 

sekundärkällor. Där de mesta av primärkällorna är kopplade till EU:s strategi 

gällande sitt arbete i fallen medans det är främst sekundärkällor gällande 

resultatdelen av EU-operationerna. Denna uppdelning beror på att gällande 

implementeringsdelen är de analyser av EU:s arbete som kan ge den största 

neutraliteten till det arbete som gjorts sekundärkällor och därmed tydligast kan se 

på vilket sätt EU har använt sig de olika makttyperna. Vad gäller strategidelen blir 

de olika officiella dokument som ligger till laglig grund och som används som 

utgångspunkt i EU:s arbete primärkällor eftersom detta är just dessa som styr EU:s 

strategi. 

Valet av vilka strategier att undersöka har gjorts utifrån att få en syn på EU:s 

övergripande arbete och se till de dokument som främst styr arbetet i länderna och 

regionerna. Detta har kombinerats med mandaten för de CSDP (Common Security 

and Defence Policy) fredsoperationer som finns i de båda länder. Dessa har valts ut 

eftersom detta är de som gör Mali och Somalia unika att undersöka då EU använder 

sig av militärkapacitet i sin CA-strategi. Vad gäller valet av material till analysen 

av EU:s arbete på plats så har jag valt både akademikers analyser samt större 

analyser av EU:s arbete från FOI. Detta ger min analys både en koppling till den 

teoretiska akademiska analysen så väl som en mer utvärderande policykopplad 
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analys av EU:s arbete som FOI står för. Vilket ger fallanalysen flera olika 

ingångvinklar gällande EU:s arbete i Somalia och i Mali.  

Vad gäller den teoriavsnittet har jag använt mig av material från några av de 

främsta akademikerna i diskussionen gällande militär, civil och normativmakt 

under de senaste åren. För att utveckla mitt teoretiska ramverk har en längre del 

ägnats åt att gå igenom den diskussion som funnits runt främst normativ makt under 

de senaste 15 åren. Detta har gjorts för att få en inblick i vilken kritik det finns mot 

begreppet samt för att förstå den ibland hätska diskussionen som funnits runt 

begreppet i den akademiska diskussionen. Vilket även ger förståelse till varför jag 

valt den teoretiska ingångvinkel som jag använt mig av.    

2.4 Avgränsningar.  

Vad gäller strategier har jag avgränsat mig till de mest övergripande strategierna 

kopplade till mina fall och dess regioner. Det finns även andra strategier som styr 

EU:s arbete i länderna men av tidsekonomiska skäl samt för att få största möjliga 

fokus på mina specifika fall har jag valt de strategier som jag valt (vilket 

specificeras i 5.1) Jag har även valt att fokusera mitt tidsperspektiv på arbetet i 

länderna mellan 2011 och framåt. Detta för att detta är då EU börjat implementerat 

sina CA-strategier i länderna och även de flesta av sina CSDP operationerna var då 

på plats. På grund av arbetsekonomiska, samt eftersom mekanismer inte gick att 

finna i materialet, kommer vissa mekanismer inte att tas upp i fallanalysen eller 

kombineras som en underrubrik.  Den sista avgränsningen jag har gjort är gällande 

hur jag ser på EU. Jag har valt att se på EU som en enhet och inte studerat hur de 

olika delarna av EU:s arbete visar på olika makttyper. Jag har även inte kollat på 

hur vissa stater kan utöva någon specifik maktform via EU. Detta val har jag gjort 

för att få en helhetssyn på EU:s arbete, vilket både går ihop med min teoretiska 

ingångsvinkel samt med EU:s CA-strategi.  
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3 Teoretisk infallsvinkel. 

Sedan Ian Manners teori om det normativa Europa tog plats i den akademiska 

debatten i början av 2000-talet har diskussionen om EU:s normativa makt varit het 

både bland akademiker och policyskapare. Manners teori som har i mer en ett 

decennium diskuterats, applicerats och kritiserats utifrån många olika aspekter. 

Manners har, i ljuset av den förändrande rollen EU fått under dessa år samt som 

svar på den kritik som finns mot teorin, uppdaterat sina ståndpunkter under åren 

sedan den första publikationen 2002. Därför kommer jag i detta teoriavsnitt ha en 

teoretisk genomgång av vad fältet om EU:s normativa makt har varit och var den 

akademiska diskussionen finns idag samt även ta upp hur begreppet står sig i 

förhållande till de teoretiska begreppen civil och militärmakt. Detta för att i mitt 

applicerande på mina fall få en bred bild av ett fält där Manners artikel kan ses som 

startskottet för en debatt som pågått sen dess. Det kommer i slutet att landa i ett 

teoretiskt ramverk som jag kommer applicera på EU:s politik i Somalia och i Mali 

3.1 Teori om civil, militär och normativ makt. 

Även om Manners teori är något av startskotten för den akademiska diskussionen 

om Europa som en normativ makt så bygger hans teori även på tidigare diskussioner 

inom fältet. Manners myntande av den normativa makten Europa bygger på den 

diskussion som under en lång tid funnits gällande civil och militär makt. Manners 

tar avstamp i den diskussion som Hedley Bull och Francois Duchêne påbörjat under 

1980-talet där frågan handlade om EU (eller vid denna tid EG) kunde ses som en 

civil eller en militär makt. Bull menade att möjligheten för EG att utöva civilmakt 

var beroende på de europeiska staternas militära makt. Duchêne menar istället att 

EU ”long on economic power and relatively short of armed forces” (Manners, 2002, 

s 236). Han menar att båda dessa synsätt delar en gemensam utgångspunkt där 
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världen ses som; oföränderlig med ett statsfokus, med fysiska medel i fokus och 

med ett stort fokus på endast europeiska intressen (Manners, 2002, 238).  

Utifrån detta menar Manners på att ett större fokus istället ska finnas på EU som en 

normativ makt som har ” [the] ability to shape conceptions of ’normal’ in 

international relations” (Manners, 2002, s239) och att man istället ska se EU för 

vad det är istället för vad de gör. Genom denna distinktion tar han även avstånd till 

den syn som Bull och Duchêne haft i diskussionen mellan militär och civilmakt 

med staten i fokus (Whitman, 2011, s1-2) och istället se till EU:s internationella 

identitet (Manners, 2002, s239).  

 

Tabell 1: Visar de skillnader som Ian Manners ser mellan civil, militär och normativ 

makt 

Civilian  Military  Normative  

Economic Military Opinion Carr 

Remunerative Punitive Ideological  Galtung 

Ability to use 

civilian 

instruments 

Ability to use 

military 

instruments 

Ability to 

shape 

conceptions 

of ‘normal’ 

Manners.  

    (Manners, 2002, s240)  

3.1.1 Militärmakt. 

Forskningen om EU:s militära makt är något som funnits under en längre tid och 

som till stor del påverkats av utvecklingen av EU:s militära kapacitet under åren. 

Hedley Bull, menar att den EG (föregångaren till EU) var ”[…]conditional upon a 

strategic environment provided by the military power of states” (Bull,  1982, s151). 

Detta skulle alltså mena att grunden för att kunna använda några andra maktmedel 

bygger på den militära makten. Detta är något som diskuterats mycket på senare år 

genom EU:s byggande av en egen militär kapacitet. Det som både Manners och 

Bull menar är grunden till militärmakt handlar om den militära kapaciteten. Något 

som EU utvecklat sedan 2003. Nästa steg handlar om hur denna militära kapacitet 

används; här har diskussionen funnits bland flera forskare. Som Björkdahl skriver 

från 2011; så handlar makt dels som vilken identitet den skapar, vilken relation det 

skapar till andra parter och dels om vilken medel som används för att skapa denna 

makt (s. 106).  
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Det finns en debatt om EU:s militära kapacitet skapar en bild av EU som en stor 

militär makt och som till viss del skadar EU:s identitet som normativ makt 

(Björkdahl, 2011, s 107). Vad gäller relationen till andra parter är detta också ett 

omdiskuterat begrepp där det dels kan ses som att EU nu har större möjligheter att 

skapa långvarig fred och uppehålla sina normer i sina relationer genom att ha militär 

kapacitet (Björkdahl, 2011, s108-109). Ett sätt som EU använder sig av sin militära 

makt är genom kapacitetsbyggande med tredje part. Som Youngs skriver så har EU 

använt sig av militära samarbeten i försök att skapa mer tillförlitlighet och även 

förbättra den militära kapaciteten hos tredje part. Detta arbete har gjorts i 

samstämmighet med mänskliga rättigheter och dessa har vart i fokus i dessa 

samarbeten (2004, s 422–423). Vad gäller vilka medel som används så blir fokuset 

med militär makt naturligtvis på att de används militära medel. Sedan EU:s 

utveckling av militära medel finns det ingen tydlighet i när dessa medel används. 

Viktigt att betona är att dessa militära medel också kan användas till att utöva andra 

typer av makt och kombinationen att använda militära medel för att utöva normativ 

makt är något som det bedrivits tidigare forskning om (Björkdahl, 2011, s 109-110).   

3.1.2 Civilmakt.   

I mycket av den debatt som uppkommit efter Manners artikel 2002 så har det pekats 

ut att det finns väldigt liten skillnad mellan just den civila och normativa makten, 

vilket även Manners svarar på genom att tydligt säga att i hans synsätt bygger 

civilmakt på tre stycken huvudpunkter; ”Diplomatic cooperation to solve 

international problems’ (multilateralism); ‘centrality of economic power’ (non-

military); and ‘legally-binding supranational institutions’ (international law)” 

(Whitman, 2013, s174) (Manners, 2002, s 236-237) Manners menar att detta 

begrepp är tydligt skilt från hans tanke om den normativa makten som EU använder 

sig av, sedan den gemensamma utrikespolitiken formulerades 1999, eftersom det 

civila maktbegreppet lägger stor vikt på det ekonomiska och därmed materiella 

medel (Manners-Diez, 2007, s 178).  
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3.1.3 Normativ makt. 

 De normer som Manners menar är de som EU sprider och försöker göra till 

”normala” i det internationella spelrummet är något som byggts upp under hela 

EU:s utveckling. Vissa av dessa värderingar är grunden i EU:s största policys och 

lagar medans andra syns mer tydligt i EU:s handlande. Sedan finns det även sex 

olika sätt som EU försöker sprida dessa normer med hjälp av enligt Manners, vilket 

tabell 3 visar.    

Tabell 2. De normer som EU försöker sprida enligt Manners.  

Founding principles Tasks and 

Objectives 

Stable instiutions  Fundemental rights 

    

Liberty Social solidarity Gurantee of 

Democracy 

Dignity 

Democracy Anti-discrimiation Rule of Law Freedoms 

Respect for Human 

rights and 

fundamental 

freedoms 

Sustainable 

development  

Human rights Equality 

 

Solidarity 

Rule of law  Protection of 

minorities  

Justice  

     (Manners, 2002, s 242-244)  

 

Tabell 3: Sätten EU försöker sprida normer enligt Ian Manners.  

1.Contagion diffusion.  

Att EU omedvetet sprider 

normer till andra aktörer.  

2.Informational difussion. 

Att EU genom strategisk 

kommunikation som genom 

policy och uttalande sprider 

normer.  

3. Procedural difussion.  

Att EU genom att skriva avtal 

med en tredje part 

institutionaliseras 

samarbeten och genom detta 

sprider normer.   

4.Transference diffusion. Att 

EU genom handel olika 

standards, vinster och 

sanktioner används sprider 

normer till tredje part.  

5.Overt Difussion.  

Att EU är på plats i stater 

eller i internationella 

organisationer och genom sin 

närvaro sprider normer.    

6.Cultural filter.  

Att EU genom att främja 

lärande och kritisk tänkande i 

organisationer och i stater 

öppnar upp möjligheterna för 

att ta in nya normer. 

   (Manners, 2002, s 244–245) 
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3.2 Tidigare forskning. 

Sedan begreppet EU:s normativa makt lanserades 2002 har de forskats ur många 

infallsvinklar och kritiserats på flera plan. Efter genomgången av teorierna om 

militär, civil och normativ makt så kommer jag nedan att gå igenom några av de 

största kritiska punkterna som funnits i den akademiska diskussionen mot främst 

det normativa maktbegreppet.  

3.2.1 Den normativa basen. 

Den första kritiken mot Manners teoretisering finns gällande vad som ligger 

bakom den normativa basis som EU bygger sin utrikespolitik på. Denna kritik kan 

ses ur två perspektiv. Dels om spridandet av just dessa normer bortprioriterar 

spridandet av andra viktiga normer (Whitman, 2013, 177) Den andra kritiken tar 

Michael Smith upp som ifrågasätter vad det är som driver spridandet av dessa 

normer. Är detta något som bygger på tydliga beslut eller något som sker slumpartat 

på grund av det komplicerade EU systemet och normspridningen blir en biprodukt 

av försök att hålla ihop internt (Smith, 2006, s323-324). Om denna normspridning 

kan ses som slumpartade blir motaganingen av dessa normer en väldigt viktig del 

att se till. Som Manners själv lyfter är det en viktig del att inte bara se till de 

principiella normer som sprids utan även vilka påverkan dessa har på tredje part. 

Att se till resultaten av normspridningen och att se att den lokala kontexten spelar 

in i mottagandet av dessa normer. EU måste därmed försöka ge minsta möjliga 

påverkan på det lokala samhället och genom att uppmuntra utveckling med utökat 

samarbete (Manners, 2008, s 58–59).  

3.2.2 EU:s självbild.  

Utöver diskussionen om EU:s normativa basis har det även funnits en diskussion 

om EU:s egna självbild. För även om mycket av den akademiska diskussionen 

handlat om EU är en normativ makt eller inte så har även en del handlat om hur 

denna bild av EU som en normativ makt konstruerats. Som Manners och Diez 

skriver så byggs den egna identiteten utifrån att just EU sprider normativa ideal och 
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blir därmed en utopi som inte bara påverkar den egna självbilden utan även bilden 

av andra aktörer. De menar att det även är viktigt att se hur EU fungerar internt och 

dess påverkan på den identitet som den har externt. Att reflektera över den egna 

strukturen och enhetligheten blir därmed essentiellt för annars kan den militära 

makten ta överhanden. De menar att de är viktigt att se till att de finns skillnad i hur 

olika delar av EU:s organisation ser sig själva och sin identitet (Manners-Diez, 

2007, s 183–186). 

3.2.3 Militarisering av EU:s utrikespolitik.   

En annan stor diskussionspunkt är den gällande hur EU:s normativa makt påverkats 

av att EU sedan 2003 har militära CSDP operationer. Som vissa akademiker tar upp 

så har alltid EU:s normativa eller civila makt haft sin grund i den militära makten. 

Där man under skydd av USA eller genom staternas egna militär kunnat använda 

sin civila makt (Diez, 2005, s 623). På den motsatta sidan av diskussionen visar 

forskare som K.E Smith att militär kapacitet i grunden kan hota EU:s civila makt. 

Manners själv menar att om de militära målen får mer fokus än de normativa är det 

som är hotande. Det finns även flera forskare som visar på en mellanväg mellan 

dessa två argument där EU:s ökade militära medel ökar deras möjlighet att sprida 

den normativa grund som EU bygger på (Whitman, 2013, s 181). Att EU genom att 

ha militära medel tydligare kan visa vad som är accepterat ut en normativ 

ingångvinkel för tredje part. Möjligheterna och tydigheten blir därmed klarare i och 

med utvidgningen av EU:s militära sida (Whitman, 2011, s 12) 

3.3 Utveckling av EU:s normativa makt.  

Med bakgrund i den kritik och den akademiska diskussionen som pågått sedan 

begreppet det normativa Europa kom fram 2002 menar Tuomas Forsberg att 

begreppet måste bli tydligare för att kunna göra en djupare analys. Han lanserade 

därför under 2011 en utvecklad version av Manners teori. Forsberg menar här att 

det finns fem kriterier för vad en normativ makt är och att dessa bör ses som en 

idealtyp och inte något som EU är. Dessa fem kriterier för vad en normativ makt 

är: Att ha en normativ identitet, Att ha normativa intressen, Att en normativ makt 
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beter sig på ett normativt sätt i enighet med existerande regler, ha normativa 

medel att påverka och sist ha möjlighet att uppnå normativa mål (Forsberg, 2011, 

s 1190–1191). Sedan går han igenom fyra mekanismer om hur EU sprider normer 

som till viss del bygger på Manners ursprungliga teori men med vissa skillnader 

och förtydligande.  Dessa kommer jag gå igenom i 3.3.2 och är de som jag 

kommer även när jag se på i EU:s normspridande i fallanalysen.  

3.3.1 Ny definition av normativ makt. 

Att ha en normativ identitet 

Med detta menar Forsberg att det argument som Manners bygger sig 

argumentation på gällande till varför EU är en normativ makt är tveksamt 

(Forsberg, 2011, s1192) Manners menar att detta bygger på EU:s historiska 

uppbyggnad vilket gjort dem till en hybrid organisation med både politisk och 

legalgrund i sin konstitution (Manners, 2002, s 240). Detta argument menar 

Forsberg i sig inte gör EU till en normativ makt utan de trots att de är en hybrid 

organisation med en legal grund kan bete sig icke-normativ samt att utvidga den 

militära delen inte hotar dessa två delar. Forsberg menar istället att denna 

definition bygger på Manners egna antagande om att denna typ av organisation är 

bra medans den westfaliska statsordningen är något dåligt. Det som istället skiljer 

EU från andra aktörer är de postmoderna värderingar som lett till en ökad 

interaktion inom Europa.  (Forsberg, 2011, 1192)  

Att ha normativa intressen 

Forsberg menar att EU till viss del har normativa intressen men att framförallt 

ekonomiska intressen ibland tar över sig (Forsberg, 2008, s 1193). Det som dock 

skiljer EU från andra internationella aktörer är att de har en kritisk dialog för att 

visa sina värderingar även om det ofta inte är det mest rationella (Toje, 2008, 

s126-127).  

Att en normativ makt beter sig på ett normativ sätt i enighet med existerande 

regler.  

Enligt denna syn på vad en normativ makt är så följer en sådan internationella 

lagar och principer. Den kan fortfarande använda sig av militära medel men gör i 

sådana fall i samarbete med andra stater och organisationer och inte på egenhand. 
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Detta är något som EU uppfyller i många fall men där det funnits vissa exempel 

på när de inte gör det samma (Forsberg, 2011, s1193-1194) 

Ha normativa medel att påverka 

Med detta menas att man har och använder normativa medel framför att välja 

militära och civila. Vilket är något som beroende på situation som EU gör men det 

pratar själv ofta om att de ska ha alla ”verktyg i verktygslådan” och där är de 

normativa en stor del (Forsberg, 2011, s1194) 

Ha möjlighet att uppnå normativa mål.  

En viktig del i definitionen av normativ makt, som Manners själv har 

framhävt, handlar om att se till vilka normativa resultat ens medel ger. Enligt 

Forsberg så har det funnits få fall som faktiskt visar normativa resultat. EU ska 

därför ses som till viss del kunna hävda denna möjlighet att uppnå normativa mål 

(Forsberg, 2011, s1194-1195).   

3.3.2 Hur EU sprider normer. 

Med dessa kriterier för vad en normativ makt är så går Tuomas Forsberg 

vidare med att definiera hur EU:s sprider sina normer.  De sex steg som Manners 

tidigare nämner(tabell 3) gällande hur EU sprider sina normer; Contagion 

diffusion, informational difussion, procedural difussion, transference diffusion, 

overt difussion, cultural filter; är något som även Forsberg inte tycker håller som 

förklaringar till hur EU sprider normer och bygger utifrån dessa hans egna fyra 

mekanismer för hur en normativ makt sprider sin makt.  

 

Tabell 4: Tuomas Forsbers syn på hur en normativ makt sprider sina normer.  

Persuading Others

  

Invoking Norms Shaping the 

Discourse of What is 

Normal  

The Power of 

Example 

Liknar till viss del 

Manners begrepp; , 

informational 

difussion. 

Användandet av 

Liknar till stor del 

Manners begrepp; 

procedural 

difussion; men där 

man genom att ingå 

Liknar mest 

Manners begrepp; 

cultural filter. Ett 

indirekt spridande 

gällande hur man 

Liknar Manners 

begrepp; Contagion 

diffusion. Att EU 

genom att stå upp för 

vissa normer, som 
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retorik, personliga 

och kollektiva 

relationer samt 

använda tidigare 

information används 

för att sprida 

normativ makt. 

avtal (med vissa 

normativa klasuler) 

med andra parter kan 

åberopas de 

normativa delar som 

finns i dessa avtal 

om dessa har 

överträtts.  

pratar om vissa 

fenomen. Kan ses 

som ett mål för 

normativa makt i sig 

men även som ett 

sätt att utöva den. 

  

mänskliga 

rättigheter, visar sig 

som ett exempel för 

andra parter som 

sedan tar efter dessa 

exempel. Detta är ett 

spridande som inte 

kan styras på samma 

sätt utan där det 

tolkas utifrån den 

som tar emot 

normerna. 

            (Forsberg,2011, 1196–1199)

    

3.4 Teoretiskt ramverk.  

 För att göra min undersökning där jag kommer undersöka EU:s normativa, civila 

och militära makt i Somalia och Mali så kommer jag utgå från en sammanfogning 

av Annika Björkdahl syn på militärmakt, Ian Manners bild av civilmakt samt en 

Tuomas Forsberg utbyggnad av Manners begrepp normativ makt. Vilket 

sammanfattas i nedanstående tabell.  

Tabell 5: Definitioner och operationaliseringar av civil, militär och normativ makt.  

 Normativmakt  Civilmakt Militärmakt 

Definitioner 1: Att ha en 

normativ identitet  

2: Att ha 

normativa 

intressen 

3: Att en 

normativ makt 

beter sig på ett 

normativt sätt i 

enighet med 

existerande regler 

4: Ha normativa 

medel att påverka  

”A state whose 

conception of its 

foreign policy role 

and behaviour is bound 

to particular aims, 

values, principles, as 

well as 

forms of influence and 

instruments of power 

in the name of a 

civilisation of 

international relations” 

(Manners-Diez, 2007) 

“Conditional 

upon a strategic 

environment 

provided by the 

military power of 

states” 

(Bull, 1982) 

 

Möjligheten att 

ha och använda 

sin militära 

kapacitet.  



 

 18 

5: Ha möjlighet 

att uppnå 

normativa mål 

(Forsberg, 2011) 

Mekanismer 1: Persuading 

Others 

2: Invoking 

Norms 

3: Shaping the 

discourse of what 

is normal 

4: The power of 

Example 

(Forsberg, 2011) 

1:” Diplomatic 

cooperation to 

solve 

international 

problems’ 

(multilateralism);  

2:” Centrality of 

economic power’ 

(non-military) 

3: “Legally-

binding 

supranational 

institutions’ 

(international 

law). (Manners, 

2002) 

1: En identitet 

där den militära 

kapaciteten finns 

i visst fokus  

2: Bygger 

relationer på där 

den militära 

kapaciteten finns 

i fokus och 

bygger en 

tillförlitlighet hos 

tredje part.   

3: Militära medel 

används för att 

utöva makt (är 

något som kan 

göras för att 

uppnå olika 

makttyper)  

(Björkdahl,2011)  

    Utformad av Hellström, 2017.  

 

 



 

 19 

4 Empirisk bakgrund. 

4.1 Konflikten i Mali.  

Efter att under närmare tjugo år vart en av de afrikanska länder med en av de mest 

framgångsrika demokratiska processerna så gick Mali under de första åren på 10-

talet till att bli ett konfliktområde. Efter en militärkupp av yngre officerare i mars 

2012 hade stabiliteten i landets rubbats och i kombination med att islamitiska 

grupper kontrollerande stora delar av norra Mali skapade en situation där en FN 

intervention blev framtvingad till stor del av Frankrike. Anledningen till kuppen 

byggde på missnöjet gällande hanteringen av grupperna i norr och den stora 

skillnaden mellan de politiska (och militära eliten) och fotsoldaterna. (DISS, 2013, 

sid 7,9, 13) Islamitiska ideal hade spridit sig bland Tuaregfolket i norr och mer 

islamitiska grupper började ta över kontrollen i den norra delen av landet. 

Tuaregfolket är en grupp som har en helt annan historia än den svarta befolkningen 

i söder. De är ett berberfolk som lever i Mali, södra Algeriet, södra Libyen och 

västra Niger. Den historiska kopplingen mellan de två folken är liten och att de 

tillhör samma land bygger på Afrikas koloniala uppdelning (Keys, 2013). 

Tuaregfolket praktiserar i grunden en liberal muslimsk tro men radikalare åsikter 

med en större koppling mellan religion och politik har blivit allt vanligare under de 

senaste årtiondena. Detta har setts som ett strakt alternativ till den i grunden 

korrupta regeringen så väl som de tradrationella Tuareg styret som inte lyckats ena 

gruppen bakom en gemensam riktning (Diss, 2013, s 27). Efter den internationella 

interventionen 2013 så drevs de islamitiska grupperna tillbaka och Tuaregfolkets 

politiska gren National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA) bytte nu 

sida och stödde den internationella interventionen. Detta stöd fortsatte dock inte 

under en längre tid utan under 2014 så bröts denna allians och MNLA:s krav om en 

självständig stat i norra Mali (Azawad) upptogs igen. De stridigheter som uppstod 
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i detta skede ledde tillslut till att man 2015 skrev ett fredsavtal mellan den nya 

Maliska regeringen och en koalition där MNLA ingick (Globalis, 2015).        

 

4.1.1 EU:s insats i Mali. 

EU:s insatser i Mali är en del av en större CA-insats i hela Saleh-regionen (där även 

Niger och Mauretanien ingår) (EEAS, 2011). EU har ett samarbete med Mali inom 

flera olika sektorer i samhället, och detta har pågått i flera år. Det handlar om 

politiska relationer, ekonomiska relationer, bistånd och finnas och tekniskt 

samarbete. Vad gäller politiska relationer så är detta ett samarbete som kan delas i 

både diplomatiska relationer så väl som i säkerhetsmässiga relationer. Vad gäller 

de diplomatiska relationerna har EU stött 2015 års fredsavtal och jobbar även med 

dess implementering. Sedan 2011 jobbar man även med att skapa säkerhet i landet 

via bland annat deras operationer under CSDP (Common Security and Defence 

Policy). Dessa är EUTM (European Training Mission) och EUCAP Mali (European 

Union CSDP mission in Mali). På det ekonomiska planet har EU en gemensam plan 

för hela Afrika som bygger på solidaritet och gemensam respekt där jämlikhet är i 

fokus men som ska tänka på de olika strukturella och kulturella skillnaderna som 

finns. Vad gäller bistånd jobbar EU med sedan 2012 på plats för att bättre kunna se 

till de problem som uppstått sedan uppblossandet av konflikten i den norra delen av 

landet. Här ligger inriktningen på flyktingar samt matsäkerhet för befolkningen i 

Mali. Den sista delen av samarbetet handlar om att stödja den lokala utvecklingen 

genom samarbete. De punkter som fokuseras på här bygger på rättssäkerhet, 

landsbygdsutveckling, matsäkerhet, utbildning och vägtransport (EEAS, 2016a).  

4.2 Somalia. 

Konflikten i Somalia har pågått under nära 30 år och haft flera faser. Konflikten 

grundlades i det inbördeskrig som utbröt 1988 mellan regeringstrupper och Somali 

National Movment (SNM) som byggde sitt stöd på en av många klaner (Isaaq-

klanen) i Somalia. Detta i kombination med kalla krigets slut gjorde att staten 

kollapsade och klankrig utbröt. Detta resulterande i närmare 25 000 personer dog 
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under enbart några månader 1991-1992.  Liksom i Mali bottnar även en viss del av 

konflikten i en skillnad mellan landets norra delar och södra delar. Mitt i denna 

fallerande stat så deklarerade Somaliland i norr sig självständigt 1991, och har 

sedan dess haft ett relativt fungerande politiskt system även om de aldrig fått något 

internationellt erkännande. Efter de misslyckades FN missionerna (UNSOM I och 

II) 1992–1995 med USA som initiativtagare och ett minskat bistånd till landet så 

började flera lokala politiska system att byggas upp inom landet. I detta kaotiska 

system började även mer extrema islamitiska rörelser få fäste. Under mer än tio år 

efter FN truppernas tillbakadragande så har många försök att skapa en stabil stat 

gjorts med en central regering. Ingen av dessa har haft riktigt kontroll och 

islamitiska rörelserna har blivit mycket starkare i landet där gruppen Al Shabab, 

som stödjer Al Qaida (Bradbury-Healy, 2010), under 2010–2011 kontrollerade 

stora delar av södra Somalia. Efter Kenyanska trupper tillsammans med trupper från 

Afrikanska unionen (AU) kom in i landet förlorade dock Al Shabab mycket av sitt 

område och under 2012 kan det första parlamentet och den första presidenten på 

närmare 20 år väljas. Al Shabab har dock sedan dess fortfarande vart väldigt 

närvarande i landet med flertalet stora attacker i Somalia och i dess grannländer 

(BBC, 2016).        

4.2.1 EU:s insats i Somalia.  

EU:s samarbete med Somalia tillämpar comprehensive approach(CA) i hela arbetet 

inom landet och i regionen. EU:s arbete fokuseras inom sex delar; politiska 

relationer, ekonomiska relationer, handel, fred och säkerhet, utveckling och 

humanitärt bistånd. De politiska relationerna bygger på fem huvudmål för Somalia; 

inkluderande politik, säkerhet, rättvisa, en ekonomisk bas och skatteintäkter. Vad 

gäller ekonomiska relationer så är målen att få Somalia till ett land där fler 

människor jobbar och får en inkomst bland alla samhällskift. I handelsrelationerna 

så försöker EU att bygga ut dessa från att idag främst handla med Somalia via Gulf 

länderna. Vad gäller fred och säkerhet görs detta dels genom att stödja Afrikanska 

Unionens fredsstyrkor i landet men EU har även egna trupper på plats i tre projekt; 

EUTM (European Union Training Mission), EU NAVFOR (The EU Naval Force) 

och EUCAP (European Union Maritime Capacity Building Mission to Somalia).  I 

området bistånd går EU:s pengar till statsbyggande/fredsbyggande, matsäkerhet, 
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utbildning, uppbyggnad av civilsamhället och allmän support. Till sist vad gäller 

humanitärt bistånd är detta något som getts till landet sedan 1994 och där fokus 

ligger på matsäkerhet, undernäring, vatten, renlighet och för människor att vara 

redo för katastrofer (EEAS, 2016b). 
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5 Fallanalys.  

5.1 EU:s strategier.  

För EU:s arbete i Mali så är ”Strategy for Security and Development in the Sahel” 

(SSDS) den strategi som är främst ledande i arbetet. Andra strategier som även är 

viktiga i Mali är ”Sahel Regional Action Plan 2015-2020 (SRAP) och mandaten för 

EUTM Mali (European Union Traning Misson in Mali) och EUCAP Sahel Mali. I 

Somalia är de viktigaste strategierna ”EU Horn of Africa Regional Action Plan 

2015-2020 (HOARAP), ”National Indicative Programme for Federal Republic of 

Somalia 2014 to 2020” (NIPS), och mandaten för EUTM i Somalia, EUCAP i 

Somalia samt EUNAVFOR i Somalia. ”The Somali Compact” (SC) som är en bred 

överenskommelse som arbetats fram av både den somaliska regeringen, 

civilsamhället och det internationella samfundet (Somali Compact, 2013, s3). 

Denna överenskommelse styr också EU:s strategi för landet (EEAS,2016b) och 

kommer därför också behandlas. Nedan kommer jag gå igenom och visa på aspekter 

ur dessa som visar på EU:s militära, civila och normativa maktutövande. Alla 

aspekter syns inte dokumenten och därav kommer inte alla mekanismer av 

maktbegreppen gås igenom.  

5.1.1 Militärmakt. 

Relationer med militär kapacitet i fokus 

 

Vad gäller de relationer som finns med Mali så finns det vissa av dessa som har 

en tydligt militärt inriktning. Dessa gäller de två CDSP (Common Security and 

Defence Policy) missioner som finns i landet, EUTM Mali och EUCAP Mali. Även 

om dessa ingår och följer den större övergripande strategin för landet där den 

militära kapaciteten inte finns i stort fokus så har dessa samarbeten ett tydligt 
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militärt och säkerhetfokus. EUCAP handlar om att bygga upp kapaciteten i landet 

hos polis, gendarmeriet och hemvärnet (EEAS, 2016c). De två senare av dessa är 

militära organisationer men som används som att stötta polisoperationer främst på 

landsbygden (OSAC, 2014). Vad gäller EUTM så handlar denna operation om att 

bygga upp den maliska militära kapaciteten genom utbildning av militär personal. 

Att utbilda ledare inom militären anses som avgörande för att den maliska militären 

ska kunna bygga upp sin kapacitet (EEAS, 2017).  

Vad gäller de militära relationerna mellan EU och Somalia så finns det även 

vissa delar här som har militärt fokus genom att EU har tre olika CDSP operationer 

i landet; EUTM i Somalia, EUCAP i Somalia samt EUNAVFOR i Somalia. I 

mandaten och i relationerna kopplat till dessa finns ett militärt fokus för EUTM och 

EUNAVFOR. Dock så pointeras det i alla tre mandat och beskrivningar av 

operationerna hur dessa endast är en del av den större helhetssynen på landet och 

regionen där många andra medel är prioriteras över den militära kapaciteten (EEAS, 

2016d) (EEAS, 2016e) (EUNAVFOR, 2017). EUTM i Somalia har i sitt mandat ett 

fokus, på att bygga upp den militära kapaciteten på långsikt inom det somaliska 

försvaret (EEAS, 2016d). EUNAVFOR har i sitt mandat att skydda internationella 

aktörers transporter i området från pirater, hindra pirataktivitet på havet utanför 

Somalia samt att hålla koll på fisket i området (EUNAVFOR, 2017). I både Mali 

och Somalia finns alltså en viss inriktning på den militära kapaciteten, men främst 

kopplat till de olika CDSP operationerna. 

 

Militära medel används.  

I SRAP där implementeringen för EU:s strategi i Sahel-regionen läggs fram kan 

man se att militära medel till viss del diskuterats och används. Dessa medel ses dock 

som en del av CA-strategin för att uppnå fred. De militära medlen används för att 

”pursue short to medium-term objectives” men detta går ihop med de långsiktiga 

målen för samarbetet i regionen (EEAS, 2015, s 12).  

I HOARAP så syns även visst fokus på de militära medlen och hur de används. 

Även om detta ses som en del av flera medel som används så lyfts det militära 

jobbet som EU gör mot pirater utanför Somalias kust. De har “bolstered partner 

countries' maritime security capacity and their ability to bring pirates to justice”. 

(EU Council, 2015, sid 5). Dessa exempel visar tydligt hur de militära medel som 

används har vart framgångsrika i den övergripande strategin för regionerna och är 
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en ” important part of the EU ’toolbox’ for its engagement” (Eu Council, 2015, sid 

15).  

5.1.2 Civilmakt. 

Ekonomiskt fokus 

 

I SSDS kan man se på flera aspekter där EU visar på utövande av civilmakt 

genom ett ekonomiskt fokus. EU:s tanke är att för att kunna lösa säkerhetsmässiga 

problem måste man lösa de ekonomiska problemen som finns i regionen och då 

skapa stabilitet. Ett exempel på detta syns i inledningen där det står ” that the EU 

[…] has an important role to play both in encouraging economic development for 

the people of the Sahel and helping them achieve a more secure environment in 

which it can take place” (EEAS, 2011, s 1). Denna ekonomiska inriktning syns även 

senare i SSDS kopplat till en diskussion om hur extremism och rekryteringen av 

terrorister i området har ökat. Denna koppling görs även i SRAP där de skrivs att 

“Strengthening young people's short and long term economic prospects and offering 

educational opportunities will be key for the prevention” [of radicalization] (EEAS, 

2015, s16). Kopplingen mellan radikalisering och ungdomsarbetslöshet (och 

övergripande ekonomiska förutsättningar) lyfts även i HOARAP och ses som en 

anledning till att det även skett en radikalisering i Somalia (Eu Council, 2015, s8).  

Man kan alltså se en tydlig koppling från EU:s sida mellan arbetslöshet (ekonomi) 

och en ökad extremism vilket visar på ett ekonomiskt fokus.   

Det ekonomiska syns även i andra delar av EU:s arbete i Somalia. I HOARAP 

när EU:s främsta uppgifter inom regionen beskrivs, vilket är regional säkerhet, 

migration, extremism, ungdomsarbetslöshet, och mänskliga rättigheter, så sägs det 

sedan att ”Eradication of poverty is a precondition to addressing these challenges 

effectively” [Författares kursivering] (Eu council, 2015, s 3). Alla dessa stora 

uppgifter kan alltså inte lösas utan att förbättra fattigdomen i landet i EU:s 

synvinkel. Detta typ av argument där ekonomin som en förutsättning syns även i 

NIPS, som styr EU:s bistånd, där de sägs att ”The economy has a critical role to 

play in Somalia's state-building and peacebuilding processes” (NIPS, 2014, s 8) Allt 

EU:s arbete bygger alltså på att få i ordning det ekonomiska för att de mål som EU 
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satt upp i Somalia och i regionen ska kunna uppnås. Alla dessa exempel visar på att 

det finns ett tydligt ekonomiskt fokus i EU:s strategier för båda Mali och Somalia.  

 

Multilaterala samarbeten 

 

En annan del av det civila maktutövandet är användandet av de multilaterala 

diplomatiska samarbetena i sitt maktutövande. Denna aspekt syns tydligt genom 

hela EU:s strategier för Mali och Somalia. Att EU hanterar sig arbetet i form av 

regionstrategier är i sig själv ett tecken på att multilaterism sätts i stort fokus av EU. 

I SSDS skriver man att samarbete ”interest both for the countries of the regions and 

for the EU” (EEAS, 2011, s 4). EU skriver att för implementering och en förbättrad 

säkerhet ska ske behövs multilaterala samarbeten. Det nämns bland annat 

samarbetet med Afrikanska unionen (AU), Economic Community of West African 

States (ECOWAS) (EEAS, 2011, s 4) Multilaterala samarbeten blir därmed en 

grundpelare för att EU ska kunna utöva sin makt och förändra något i Sahel-

regionen. I SRAP nämns även hur denna region även är beroende av länderna i 

närheten som Marocko, Algeriet etc. Samarbetet med ovannämnda internationella 

organisationer är extra viktiga i implementeringen av de olika organisationernas 

strategier (EEAS, 2015, s3) Detta fokus finns också i tydligt i EUCAP:s mandat i 

Mali där samarbete med andra EU operationer, FN- missionen (MINUSMA) ses 

som en mycket viktig del för att arbetet enligt deras mandat ska kunna uppfyllas 

(EEAS, 2016c)  

Det finns även en prioritering av multilaterala samarbeten i Somalia. I 

HOARAP så lyfts det att denna roll har blivit ännu viktigare då EU under de senaste 

åren tappat betydelse i området och andra internationella aktörer har blivit viktigare, 

så som Kina, vilket gör att stärka just den multilaterala koordinationen blivit av en 

större angelägenhet för EU (EU Council, 2015, s 6). I NIPS tas även denna nya roll 

upp och man kan i detta dokument ske en tydlig koppling mellan hur ekonomiskt 

inflytande, genom bistånd, direkt kopplas till inflytandet på regionen (NIPS, 2014, 

s 7) Detta visar ännu en gång på det ekonomiska fokuset i EU:s arbete. I HOARAP 

tas även vikten av att hitta nya samarbeten i regionen under de närmste åren upp 

och där är IGAD (Inter-governmental Authority on Development) ett tydligt 

exempel. IGAD beskrivs som att de gjort ett bra arbete i regionen för att uppnår 
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stabilitet och fred (speciellt i Somalia), vilket gör att EU vill ha ett ökat samarbete 

med dem ses fram till 2020 (EU Council, 2015, s 6,7,12,15).  

 

Internationell lag  

Vad gäller referenserna till internationell lag så finns de få exempel tydliga 

exempel av detta. Det främsta är för EU:s operation EUTM. Här kommer referenser 

till hur denna bygger på FN-resolution 2085 och att en av grunderna med missionen 

är att lära ut internationell humanitär lag till militären i Mali. Ett avsnitt av 

utbildningen är specifikt bundet till detta och hur man använder detta i praktiken 

(EEAS, 2017). Kopplingen till internationell humanitärlag(IHL) finns även till viss 

del i HOARAP där att stärka upprätthållande av IHL är ett av tio fokusområden när 

det kommer till EU:s arbete med mänskliga rättigheter i området. Detta ska ske i 

sammanklang med EU:s övergripande riktlinjer för att främja IHL (EU Council, 

2015, s 24)  

5.1.3 Normativ makt. 

Det övergripande man kan se när man läser EU:s strategier är den egna synen 

på deras roll och identitet är som en normativ makt. De är en organisation som kan 

hjälpa både lokal befolkning och sin egen genom sina insatser. Som det står I SSDS 

så ska EU ”helping them[befolkningen i Sahel] achieve a more secure 

environment[…] and in which the interests of EU citizens are also 

protected”(EEAS, 2011, s 1). EU beskriver sig alltså som en hjälpande hand som 

ska göra det för befolkningen i Sahel. Detta kan ses som en del av att EU har en 

normativ identitet i sina egna ögon där de ska hjälpa. Denna egna självbild var något 

som diskuterades i teorikapitlet och där nämndes hur detta kan påverka hur EU ser 

på andra aktörer om de ser sig själva som en normativ makt. 

  

Persuading Others 

I SSDS kan vi se exempel på hur EU försöker sprida normer via sin retorik som 

är en del av denna mekanism. I en beskrivning om hur regionen behöver ett starkare 

rättsväsende, starka statliga institutioner och mer pålitliga regeringar så används 

denna formulering för hur de ska göras: ”in appropriate sequence and in a 

coordinated manner”(EEAS, 2011, s 2). Detta är en tydlig indikation på ett försök 
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att via hur man beskriver, och med en understrykning betonar, att detta är något 

som extremt viktigt för EU.  Starkare rättsväsende, starka statliga institutioner och 

mer pålitliga regeringar är något som är en del av EU:s normer (se Tabell 2) och 

genom att retoriskt betona att detta försöker man sprida dessa normer 

I NIPS kan man se en annan att del av mekanismen används, nämligen 

kollektiva relationer och tidigare information. Detta görs genom att i hela 

dokumentet och även i strukturen bygga det på SC (The Somali Compact). Ett 

dokument som är framjobbad med stora delar av det somaliska samhället och det 

internationella samfundet (NIPS, 2014, s4). EU använder alltså i sin uppbyggnad 

de kollektiva relationer som finns uppförda genom att SC för att ge NIPS mer tyngd 

och man kan även på detta sätt inte endast peka på att detta bryter EU:s normer utan 

även nåt som en stor del av Somalias elit jobbat fram. NIPS framhäver även vikten 

att jobba med många delar som är en del av EU:s normativa basis, som mänskliga 

rättigheter, rättssäkerhet, demokratisering och stabila institutioner (NIPS, 2014, s 

10-14) men genom att koppla detta till SC använder man kollektiva relationer och 

tidigare information för att sprida dessa normer.   

 

 

Invoking Norms 

 

Denna del av normspring handlar om att man ingår avtal där normativa delar 

finns med och sedan yrkar på dessa om de bryts. Detta syns i SRAP då det beskrivs 

som “lack of government capacity […] in the region to ensure the protection of 

human rights which constitute both a root cause and symptom of recurring crises in 

the region” (EEAS, 2015, s 8). Att prata om en av EU:s grundläggande normer inte 

uppehålls som grundorsaken till konflikt ger möjligheten att åberopa just denna 

punkt i ett framtida skede om konflikten fortsätter eller om länderna i regionen 

bryter mot normer som EU står för. Detta åberopande finns också i HOARAP. Här 

beskriver EU hur stater i området “must be encouraged to improve governance, 

respect human rights, to implement the rule of law, and to respect democratic 

processes”(EU Council, 2015, s 13). Här lyfter EU alltså flera av delar av deras 

normativa basis (se Tabell 2) och att det är ett måste i EU:s arbete. Detta kan man 

alltså dels se som ett sätt att åberopa länderna i regionen så väl som resten av det 

internationella samfundet att man står upp för dessa värderingar. Därför skulle detta 

exempel även kunna ses som mekanismen the power of example då man försöker 
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visa sig själva, och sin befolkning, samt andra aktörer hur mänskliga rättigheter är 

något som är ett måste vad gäller internationella samarbeten och handlingsplaner.   

I NIPS, vilket är strategin som styr EU:s bistånd, syns flera delar av invoking 

norms begreppet. Detta kan göras eftersom det handlar om ett konkret avtal mellan 

Somalias regering och EU något som gör det möjligt att mycket tydligt åberopa 

olika normer om överträdelse skulle göras. I NIPS finns det tre huvudmål för EU:s 

bistånd i landet; Statsbyggande och fredsbyggande, matsäkerhet och 

katastrofförbyggande arbete, samt utbildning (NIPS, 2014, s 9). I beskrivningen i 

hur alla dessa delar ska jobbas med och varför de är viktiga så refereras det till 

mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, demokratisering och stabila institutioner 

(NIPS, 2014, s 10-14) som alla är en del av EU:s normativa basis (se tabell 2). Detta 

är något som tydligt visar på hur EU med detta avtal lyfter och framhäver den 

normativa basis man själv står på och att genom skriva under detta avtal så kan EU 

peka på dessa för att dra in bistånd om de inte skulle uppfyllas.     

 

Shaping the discourse of what is normal 

 

Detta sätt att sprida normer handlar om ett indirekt spridande där man pratar om 

ett fenomen på ett visst sätt och därmed sprider sina normer. Detta syns i SSDS i 

beskrivningen av varför många unga hamnar och blir den del av Al-Qaida i Saleh 

regionen. Anledning till detta beskrivs i termer av att det inte finns stabila 

institutioner och stor ungdomsarbetslöshet vilket leder till att dessa hamnar i dessa 

extrema grupper (EEAS, 2011, s 3). Indirekt blir beskrivningen av varför många 

unga hamnar i extrema grupper att de normer som EU står upp för och den 

samhällstyp som de förespråkar inte finns. De normer som EU står för, som stabila 

institutioner och rätten till arbete, blir därmed den främsta orsaken till denna 

extremism och indirekt att införa EU:s normer är det som skulle lösa detta problem. 

 

The Power of Example 

 

Detta sätt att sprida normer handlar om att genom att vara ett exempel för 

vissa normer försöker EU ändra på vad anses som normalt inom internationell 

politik. En viktig del av denna punkt är att de även handlar om hur dessa försök 

tas emot. I SSDS görs detta då man pratar om ett långsiktigt arbete, där man har 5-

10 års planer för regionen (EEAS, 2011, s 4). Det visar på att de är en stabil 
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institution som står för långsiktighet, vilket är en del av EU:s normativa bas (se 

tabell 2). Med detta försöker EU vara ett exempel och sprida denna norm. Man 

kan även se hur EU försöker påverka hur det långsiktiga samarbetet tas emot av 

den egna befolkningen. Då man under flera partier i strategin visar på det påverkar 

den enskilda EU medborgare (EEAS, 2011, s 4) och därmed dess relevans för 

dem.  Fokuset att styra den enskilda EU medborgaren syns även i SRAP men det 

framhävs hur situationen i Mali påverkar flyktingströmmar. Det görs tydliga 

kopplingar gällande hur de migrationsströmmar som kommer från regionen 

påverkar EU, vilket benämns som en grannregion (EEAS, 2015, s 2,7,10). Även i 

HOARAP finns det tydliga kopplingar till migrationsströmmarna och hur detta 

påverkar EU. De nämns att 22 000 personer fick asyl från länder på Afrikas horn 

2014 (EU Council, 2015, s 9) och även hur anledningen till att EU ens är på plats i 

området helt bygger på att ” to protect its own citizens[EU medborgare] from the 

threats that emanate from some parts of the region” (EU Council, 2015, s 11).  

5.2 Empiriskt resultat av EU:s arbete.  

Nedan kommer jag gå igenom de aspekter av militära, civil och normativ makt 

jag har funnit det empiriska arbetet som EU har i Mali och Somalia. De aspekter av 

begreppen som jag inte funnits exempel av kommer inte tas upp.  

5.2.1 Militärmakt. 

Relationer med militär kapacitet i fokus och hur militära medel används 

Det finns ett relativt litet fokus på den militära kapaciteten i relationen mellan 

EU och Mali. I de militära CSDP operationernas mandat görs det tydligt att arbetet 

är en del av den större övergripande strategin för landet och Sahel regionen 

(Skeppström-Wiklund, 2013, s14). Som van Eekelen och Gerrits skriver 

“stabilization is a necessary condition for humanitarian, development and political 

purposes” (2015, s 34). EUTM och EUCAP används alltså för stabilisering i landet 

och den militära kapaciteten är inte målet utan ett medel som används för politiska 

mål. Det militära kapacitetsbyggandet är alltså där för att stödja politiska 

(normativa) och ekonomiska (civila) mål. 
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 I det praktiska arbetet får dock den militära kapaciteten ibland fokus. Detta sker 

i de båda EUTM operationerna i både Mali och Somalia. I båda fallen bortses 

jämlikhetstanken ifrån som EU står för och detta sker i rekryteringen till 

träningsprogrammen. I Mali handlar det om denna sker nästan uteslutande av malier 

från de södra delarna av landet och inte av tuareger från norr (Skeppström-Wiklund, 

2013, 22–23. I Somalia handlar detta om att rekryteringen främst sker runt 

Mogadishu, vilket endast gör att visa klaners medlemmar får denna utbildning 

(Skeppström-Norlund, 2014, s 21,22,) Rapporter från FOI menar att en 

inkluderande armé är det som skapar legitimitet för militären och regeringen i 

länderna och en ojämn fördelning kan skada fredsprocesserna (Skeppström-

Wiklund 2013, 22–23) (Skeppströn-Norlund, 2014, 34,35). I Mali ser Van Eekelen 

och Gerrits, EUCAP som motpart till detta. För att de jobbar med en längre 

strategisk uppbyggnad av den civila delen som jobbar med rättvisa, som är en annan 

del av EU:s basis (Van Eekelen-Gerrits, 2015, s 40) Så vad gäller rekryteringen 

finns det exempel på att den militära kapaciteten får fokus i relationen mellan EU 

och Mali samt Somalia. 

 

5.2.2 Civilmakt. 

Ekonomiskt fokus, 

Vad gäller det ekonomiska fokuset som var tydligt bland de strategier som EU 

lagt fram kan man även se att det finns en viss ekonomiskinriktning även i hur EU 

utför sitt arbete i Mali. Fokuset ligger mer på att använda ekonomiska medel men 

för att uppnå just normativa mål. Som Van Eekelen och Gerrits skriver så får de 

politiska målen företräde (normativa mål) framför de kopplade till utveckling 

(ekonomiska mål). Ett tydligt exempel på detta, som kommer ta upp vid fler 

tillfällen nedan, är hur EU stoppade sitt bistånd efter militärkuppen 2012 och satte 

krav på en stabil regering som kunde ge sin befolkning det nödvändiga stödet (Van 

Eekelen-Gerrits, 2015, s 22,35) Så även om ekonomisk utveckling är viktig i många 

fall så är de normativa målen överstående, där stabila institutioner är en del av dessa, 

och om de står emot varandra så åsidosätts den civila makten till fördel för den 

normativa.  
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Vad gäller det ekonomiska fokuset i förhållande till det militära kan vi se flera 

exempel av detta i Somalia. Detta syns i kopplingen mellan utveckling och säkerhet 

som EU står för i Somalia. Som Sánchez-Barrueco skriver så är detta en av 

grunderna i EU:s övergripande strategi för Somalia. Sánachez skriver att: “the 

opacity of EU budgetary dynamics hampers a clear image of the amount of 

development aid that ends up paying for security” (2013, sid 237). Detta visar 

tydligt hur det ekonomiska och utvecklings medel har fokus framför militära medel 

för att uppnå säkerheten i landet. Enligt Joaquín Ferro Rodríguez så är denna 

koppling som EU har mellan utveckling och säkerhet som kan ses på flera håll 

gällande EU:s arbete i Somalia. Där det tydligaste exemplet är hur EU med 

ekonomiska medel till stor del stöttar de AU trupper som finns i landet (2016, s 6). 

 

 Multilaterala samarbeten 

De multilaterala samarbetena är liksom i strategierna en mycket viktig del av 

EU:s arbete i praktiken i Mali. Som Van Eekelen och Gerrits skriver så visar EU 

“its willingness for cooperation among different actors, multiple international 

cooperation initiatives exist and member states are cooperating in order to have the 

biggest impact on Mali” (2015, s49). Konkret så visar en FOI rapport från 2013 att 

samarbetet mellan EUTM i Mali och FN trupper bra, även om de finns vissa 

skillnader i synsättet på samarbetet. Där FN står för utbildningsmaterialet till 

EUTMs utbildning i internationell rätt (Skeppström-Wiklund, 2013, s 17,28). Även 

vad gäller arbetet med bistånd i landet så bygger detta till stor del på koordination 

med internationella organisationer. Detta handlar främst om att försöka nå de mest 

avlägsna delarna i norr och för att optimera arbetet samarbetar EU med flera 

internationella organisationer (Van Eekelen-Gerrits, 2015, 26-27).   

Vad gäller det multilaterala samarbetet i Somalia är detta något som EU jobbar 

mycket med, men som även fått kritik. Som Maurice de Langlois lyfter i sitt arbete 

från 2014 så har EU:s koordination med andra aktörer inte vart felfritt. De finns 

problem både i arbetet som görs tillsammans med FN, AU, IGAD och andra stater 

som arbetar i området. Grunden till att få bättre koordination handlar enligt Langlois 

om att ”sharing the same understanding of the comprehensive approach” (2014, 

16). Även Ferro Rodríguez pekar på denna brist i koordination och menar denna 

skett på tre plan. Dels inom den CSDP operationerna, där koordinering mellan vilka 

delar som stödjs i rekryteringen gett problemen med jämlikheten inom EUTM 
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operationen. Den andra delen där koordination har saknats är kopplat till AU:s 

trupper där etiopiska trupper, som redan funnits i landet, blivit en del av AU:s 

trupper och därmed fått ekonomiskt stöd av EU. Detta har alltså lett till att EU 

behöver betala mer för detta stöd utan att situationen med att stöta tillbaka Al- 

Shabab förändrats.  Den sista delen handlar om att EU har dålig koordinering med 

det lokala civilsamhället. Där de grupper som finns i landet endast fått indirekt stöd 

av EU (Ferro Rodríguez, 2013, s 9-11).  

Detta visar alltså på att EU försöker till stor del utöva sin civila makt genom 

multilaterala samarbeten men att detta på vissa plan misslyckats främst i Somalia.  

  

Internationell lag 

Vad gäller internationell lag finns det vissa tecken på att EU har försökt och 

hålla sig till detta för att sprida civilmakt i Somalia. Detta är gällande hur det innan 

2011 gav ut sitt bistånd i landet. Då detta gick via den statliga övergångsregeringen 

och inte via regionala delar så tog det väldigt lång tid för utbrytardelar, som 

Somaliland, att ta del av EU:s pengar. Dock är detta något som sedan 2011 har 

förändrats där nu mera av EU:s bistånd går direkt till regionala kontor och därmed 

direkt till Somaliland (Sánchez-Barrueco, 2013, s 236).  

 

 

5.2.3 Normativmakt. 

Invoking Norms 

 

Invoking norms är det främsta sättet som EU sprider sina normer via i Mali och 

mycket av detta görs via biståndsavtalen. I dessa avtal så beskrivs det tydligt hur 

Mali behöver gå igenom demokratiska och sociala reformer för att få biståndet. Som 

nämnts ovan så drog biståndet in när det under 2012 skedde en militärkupp i landet, 

och det bistånd som fortfarande gavs dirigerades direkt till befolkningen och inte 

via regeringen som tidigare vart fallet. Biståndet drogs in mellan mars 2012, då 

kuppen skedde, och februari 2013. Målet med detta var att få till en process där 

öppna val skulle kunna hållas och demokratiska normer och rättigheter skulle 

integreras allt mer. När dessa löften kommit och processen tagit sin början, började 

EU med sitt bistånd igen (Van Eekelen-Gerrits,2015, s 37).  EU använde sig alltså 
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av de avtal man skrivit med normativa klausuler för att tydligt peka på dessa när de 

bröts emot. Detta gjordes med ekonomiska medel men även om de var i visst fokus 

så var de normativa övervägandena som framhävdes. Van Eekelen och Gerrits 

skriver fortsatt att detta normspridande är något som skulle kunna gjorts mer för att 

nå förändring. Då de efter denna period lät Mali få bistånd igen trots tecken på 

väldigt små politiska framsteg. EU använde sig inte av några sanktioner (förutom 

vid ett tillfälle), eller andra ekonomiska medel för att stå upp för sina demokratiska 

normer. En intern diskussion har därför funnits inom EU att det ska finnas ännu 

hårdare politiska krav för att få EU bistånd och andra ekonomiska medel. De som 

håller med om denna linje menar att regeringen i Mali fått för stor frihet utan att 

visa framsteg i demokratiseringsprocessen (Van Eekelen-Gerrits, 2015, s 36-38).  

Så även om EU har använt sig av begreppet invoking norms så finns det en 

diskussion gällande att detta borde användas mer för att sätta press på den maliska 

regeringen.  

I Somalia kan man även se detta sätt att sprida normer. Ett tydligt exempel av 

dessa är hur EU, för att förbättra situationen med pirater i Somalia, ingick avtal med 

grannländerna (Kenya och Seychellerna) gällande om pirater tillfångatogs så var 

det viktigt att dessa fick ta del av mänskliga rättigheter och rättssäkerhet (Sánchez-

Barrueco, 2013, s 243). Detta visar alltså på tydliga avtal där EU har delar som är 

en del av deras normativa basis som de sedan kan peka på om dessa bryts. Sánchez-

Barrueco tar dock upp en diskussion gällande hur brott mot dessa påverkar bilden 

av EU. Om dessa samarbetspartners bryter mot dessa normativa regler kan detta då 

påverka den normativa identitet som är EU har byggt upp i sitt förespråkande av 

mänskliga rättigheter (Sánchez-Barrueco, 2013, s 243). Detta visar på en aspekt 

som är viktig för EU gällande att när EU försöker invoking norms så måste de stå 

tydligt upp för dessa för annars kan man löpa risken att tappa en del av den 

normativa identitet som EU till stor del kopplar sig själv till (som jag diskuterat i 

5.1.3)    

The power of Example och Persuading Others 

När det gäller EU:s aktioner i Mali så har dessa två begrepp använts mycket 

ihop för att förklara sitt agerande och sin inbladning i konflikten i Mali. Som när 

Tysklands försvarsminister, Westerwelle, under 2012 sa att ”it is in our interests to 

help stabilise Mali. We have to avoid t an early stage the development of a second 

Somalia” (Olsen-Furness, 2016, s112). Denna retoriska betoning på att Mali inte 
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fick bli ett sådant kaos som Somalia vet ett sätt att försöka att visa sig som ett 

normativ exempel.. Detta ledde till att man senare under året från EU gick ut med 

en liknade oro då man i december sa ”marked by the emergence and consolidation 

of a safe haven for terrorists and organised crime that poses a threat to the Sahel 

region as well as West and North Africa and Europe” (Olsen-Furness, 2016, s112). 

Detta citat visar ännu en gång på hur EU försöker styra med sin retorik, som är en 

del av presuding others begreppet, hur man ses av sin egna befolkning genom att 

koppla det till EU:s egna säkerhet, vilket är en del av begreppet the power of 

example.  

Dessa typer av exempel för att visa på hur situationen påverkar EU:s egna 

medborgare syns även i Somalia. Detta med den snabba lanseringen som 

EUNAVFOR 2008. Sánchez-Barrueco menar att detta till stor del berodde på en 

säkerhetiseringsprocess av problemet med pirater i området som skedde vid denna 

tid. Detta för att de påverkade mycket av EU:s egna policys i området och när detta 

skedde så var det en anledning att bli engagerad (2013, s229).   

Vad gäller där retoriska grepp så finns det ett mycket tydligt exempel gällande 

hur EU använt sig av detta normspridande i Somalia. Detta är i kopplingen mellan 

hur biståndet bli fördelat i landet. 2012 sa Alexander Rondos, som är EU:s speciellt 

utsända och ansvariga för Afrikas horn, att;  

” The European Union, as a whole, tends to get viewed as a cash cow to be milked at will. That 

has to end. My job is, in effect, to say:‘ Well, if you want our cash, there is a series of other parallel 

discussions we are going to have regarding politics, security and the like before we just dish out 

money’ ” (Sánchez-Barrueco,2013, s240). 

Detta citat visar på flera delar av hur EU försöker sprida normer i Somalia. Dels 

med hur man pratar försöker visa att de står upp för rättigheter i landet och för att 

få dessa pengar måste man leva upp till vissa normer. Det senare kan mer ses som 

en del av invoking norms men denna tydlighet i hur det beskrivs visar på det 

retoriska försöket att sprida sina normer i Somalia från en av de högst ansvariga för 

situationen i landet.  
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6 Slutsats. 

I denna uppsats har jag utrett hur EU visat på civil, normativ och militär makt i sina 

fredsarbeten i Mali och Somalia. Detta har jag gjort genom att utgå från ett ramverk 

byggt på Ian Manners, Tuomas Forsbergs och Annika Björkdahls tidigare forskning 

om de olika maktbegreppen. Utifrån detta ramverk har jag kollat dels på de 

strategiska dokument som ligger till grund för EU:s arbete samt hur det empiriska 

arbetet sett ut jämte dessa strategiska dokumenten. Det analysen kommit fram till 

är att EU använder sig av civil, militär och normativa makt i dessa fall fast på olika 

sätt. Fokuset ligger både i det strategiska och i det empiriska arbetet på civila och 

normativa maktuttryck medan EU visar på militär makt som ett stöd främst för att 

stabilisera området så de civila maktmedlen kan främjas. De normativa maktmedlen 

får något större fokus i det empiriska arbetet än i det strategiska men syns trots allt 

tydlig i båda skedena. Man kan se att EU använder sig av invoking norms kopplad 

till biståndsarbetet och där indraget av Malis bistånd 2012 är ett tydligt exempel på 

denna typ av normspridning. I både strategierna och i implementeringen finns det 

mycket normspridning via the power of example.  EU försöker då främst visa sin 

egen befolkning relevansen av deras arbete, att arbetet exempelvis motverkar 

flyktingströmmar och bekämpar radikalisering i Mali och Somalia.  

Den normativa basis som EU har styr överlag arbetet och strategierna, även om 

jämlikhets normen ibland bortses ifrån. För att sprida dessa normer används främst 

civila maktmedel. Ekonomiska medel och multilaterala samarbeten är de främsta 

aspekterna som EU använder sig av i sin civila maktutövning. I både strategier och 

implementering finns ett tydligt ekonomiskt fokus där minskad radikalisering och 

ökad säkerhet i länderna är avhängt av förbättrad ekonomisk utveckling. I allt arbete 

som EU gör i Somalia och Mali är multilaterala samarbeten en tydlig inriktning, 

även om dessa samarbeten har vissa koordineringsproblem i främst Somalia.  

Sammanfattningsvis så har EU visat på alla tre makttyper, i Somalia och Mali, 

men där den civila makten är den som är i fokus, även om den styrs av normativa 

bas som EU jobbar efter. När den normativa och den civila makten kombineras 
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tillsammans med militära maktmedel, för att skapa stabilitet, har EU de främsta 

förutsättningarna för att kunna påverka situationen i Mali och Somalia. 
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