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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och centrala begrepp 

Under början av 2000-talet utvecklade den danske professorn Ian Manners sin teori om 

Normative Power Europe
1
 (Normative Power Europe kommer härefter refereras till som 

NPE). I teorin identifierar Manners nio grundläggande EU-normer och sex sätt att sprida 

normerna som gör EU till en unik utrikespolitisk aktör (se vidare under kapitel 2.3.1 

Normative Power Europe). Ungefär samtidigt som teorin utvecklades startade EU sitt arbete 

med att skapa en egen militär insatsstyrka. Hyde-Price är en av flera forskare som ifrågasätter 

huruvida NPE-teorin verkligen kan förklara EU:s agerande. Hyde-Price argumenterar att EU 

endast används av medlämsländerna för diplomatiska påtryckningar och att neo-realismen 

bäst kan förklara EU:s utrikespolitiska handlingar. EU har kallats en ”force for good” i 

militära insatser av Manners vilket Hyde-Price sätter sig emot.2 

NPE-teorin har fått kritiken att endast anförskaffandet av militära medel har omöjliggjort EU 

att handla som en normativ makt.
3
 Manners anser dock att NPE-teorin inte nödvändigtvis 

utesluter militära insatser. Manners argumenterar: 

”The militarisation of the EU need not necessarily lead to the diminution of the EU’s 

normative power,[…]”
4
 

“In relation to the EU leading a military operation […] It is all about why are we there 

and who are we helping. […] If you then conclude the EU is there as a true force for 

good it need not necessarily diminish its capability of shaping norms.”
5
 

Eftersom NPE-teorin får anses vara vedertagen i såväl praktik som forskning och att EU 

utvecklat militära medel som de nu använder är det av intresse att undersöka om EU, trots den 

militära insatsen, kan ge uttryck för någon av de nio normerna utifrån någon av de sex 

spridningsätten angivna i NPE-teorin. 

                                                           
 

1
 Manners, Ian, Normative power Europe: A Contradiction in Terms?, Journal of Common Market Studies, 40(2), 

235-258, 2002. 
2
 Hyde-Price, Adrian, ’Normative’ power Europe: a realist critique, Journal of European Public Policy, 13(2), 217-

234, 2006, s. 217-227. 
3
 Manners, Ian, Intervju per telefon, 2014-11-17, min. 4-16. 

4
 Manners, Ian, Normative Power Europe Reconsidered , From civilian to military power: the European Union at 

a crossroads? (CIDEL Workshop Oslo 22-23) 2004-10, s. Abstrakt. 
5
 Manners, Ian, Intervju per telefon, 2014-11-17min, 10-34. 
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Att NPE-teorin har utomvetenskaplig koppling åskådliggörs exempelvis i intervjun med José 

Manuel Barroso, tidigare European Commission President: 

”We are one of the most important, if not the most important, normative powers in the 

world.”
6
 

Denna studie undersöker om EU:s normer, som beskrivs i NPE-teorin, får uttryck trots den 

militära insatsen i Somalia och studien kan ses som ett inlägg till ovanstående argumentation. 

Denna studie prövar dock endast Ian Manners argument. Studien ämnar alltså inte motbevisa 

eller styrka Hyde-Price neo-realistiska syn. Hyde-Price är bara en av flera som kritiserat NPE-

teorin, men används i inledningen av studien för att exemplifiera den debatt som sker kring 

NPE-teorin. 

1.2 Problemformulering  
Kan EU fortsätta att sprida sina grundläggande normer enligt de av Manners sex beskrivna 

sätten i Somalia trots den militära insatsen?  

1.2.1 Problemdiskussion 
Manners NPE-teori används ofta för att analysera EU:s agerande men eftersom det finns kritik 

avseende möjligheterna att NPE-teorin kvarstår trots EU:s militära medel kan denna fallstudie 

ses som ett intressant inlägg i debatten. I en studie av Annika Björkdahl (se vidare under 

kapitel 2.4 Tidigare forskning) görs liknande forskning:  

”Can the EU use peace operations as a means to externalize the values that guide EU’s 

internal relations such as, peaceful conflict resolution, democracy, rule of law, human 

rights and sustainable peace and thereby contribute to the establishment of an 

international order based on these normative convictions?”
7
 

Björkdahls studie prövar huruvida militära medel i Balkanregionen kan användas som ett 

spridningssätt av Manners nio grundläggande normer.
8
 Det vill säga finns det ett samband 

mellan den militär användning och spridningen av Manners normer på Balkan? Studien kan 

                                                           
 

6
 University of Copenhagen, Department of Political Science, academic staff, 2015, 

http://polsci.ku.dk/english/staff/academic_staff/?pure=en/persons/323164 (Hämtad 2015-01-06). 
7
 Björkdah, Annika, Coupling EU’s normative and Military Power in Peace Suport Operations, Paper, presented 

to the ECPR Stadning Group on International Relations, 2007, s. 3. 
8
 Björkdah, Annika, Coupling EU’s normative and Military Power in Peace Suport Operations, Paper, presented 

to the ECPR Stadning Group on International Relations, 2007, s. 16. 

http://polsci.ku.dk/english/staff/academic_staff/?pure=en/persons/323164
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dock inte dra några klara slutsatser. Då Björkdahl inte lyckats ge ett tydligt svar i sin studie, 

har denna uppsats en försiktigare ambitionsnivå och undersöker endast om Manners NPE-

teori kan få uttryck i den militära insatsen i Somalia – inte om militära insatser har ett direkt 

samband med spridningen av Manners normer. En ytterligare anledning att pröva frågan på 

just Somaliainsatsen är att insatsen har ett mandat under kapitel 7 i FN-stadgan
9
. Att pröva 

NPE på en kapitel 7 insats är efterfrågat som vidare forskning i Björkdahls studie och i direkt 

motsats till Hyde-Prices tankar kring NPE och militär, enligt nedanstående citat angående 

NPE och fredsbevarande och framtvingande insatser: 

”Traditional peacekeeping tends to emphasize peace before human rights, and military 

intervention tends to place military victory before human rights. The distinguishing 

features of contemporary peace support operations are that they involve both the 

appropriate and the robust use of coercive military power.”
10

 

Björkdahl föreslår i sin studie att NPE-teorin bör prövas på ett exempel med en 

fredsframtvingande insats. Dels på grund av hennes tvetydiga resultat och dels på grund av 

ovanstående citat som inte stödjer att NPE kan få uttryck i en militär insats. Detta förslag på 

vidare forskning har denna fallstudie tagit fasta på. 

Observera också att denna uppsats inte söker fastställa huruvida normerna fått fotfäste eller 

etablerats i Somalia vilket i och för sig, i än högre grad, skulle styrka om NPE-teorin 

överensstämmer med den militära insatsen i Somalia. Denna typ av studie skulle dock kräva 

en analys av ett mycket mer omfattande material än vad som ligger till grund för denna studie 

– se vidare under Framtida forskning. 

1.2.2 Avgränsning av problemformulering 
Problemformuleringen avgränsas till regionen runt Somalia och till EU:s militära insats från 

2008 fram till idag. Detta eftersom EU:s militära insats i Somalia utgör en nästan unik 

möjlighet att pröva NPE-teorin, enligt den ovan nämnda problemformuleringen, på ett 

överskådligt och avgränsat material. I och för sig skulle denna studie kunna tillämpas på 

                                                           
 

9
 Europeiska Unionen Yttre åtgärder, EU NAVFOR Mission 2008-2015. 2015. http://eunavfor.eu/mission 

(Hämtad 2015-01-06). 
10

 Björkdahl, Annika, Coupling EU’s normative and Military Power in Peace Suport Operations, Paper, presented 
to the ECPR Stadning Group on International Relations, 2007, s. 10. 

http://eunavfor.eu/mission
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Balkanregionen, men valet föll på Somalia då materialet är mer aktuellt och eftersom EU:s 

militära insats i Somalia är mer omfattande än i Balkan.
11

 

1.3 Material 
Ett bra material ska kunna vara generaliserbart, tillräckligt omfattande och gärna jämt 

disponerat i tid.
12

 Därför utgår den här studien från EU:s dokumentation i form av rapporter 

som berör EU NAVFOR – Operation ATALANTA – EUTM Somalia – EUCAP NESTOR. 

Dokumentationen omfattar planerings-, mötes-, statusrapporter och pressmedelanden som 

kontinuerligt tagits fram av EU under den valda tidsperioden. 

En annan anledning till detta val av material är av praktisk natur. Materialet är på engelska, 

avgränsat i omfång och tid (2008-2014). Resultatet bör därför vara generaliserbart över 

insatsen i Somalia. Cirka 200 dokument har lästs och analyserats. 

För den här uppsatsen har också tre intervjuer genomförts. De som intervjuades är Henric 

Råsbrant, ansvarig för Afrikanska unionen på Svenska representationen till EU i Bryssel
13

 och 

överstelöjtnant Sven-Åke Wickström, försvarsattaché på politiska avdelningen på svenska 

ambassaden i Addis Abeba. Både den Afrikanska unionen och den svenska ambassaden finns 

i Addis Abeba. Den svenska ambassaden har inte bara ett uppdrag att rapportera till Sverige, 

utan också till EU, om aktuella händelser i Afrika inklusive Somalia
14

. Därefter intervjuades 

Ian Manners om huruvida han ansåg att EU fortfarande är en normativ makt trots militära 

insatser samt om han menade att NPE-teorin kunde prövas på Somalia. 

1.3.1 Källkritik 
Hela analysen utgår från dokumentation upprättad av EU och det finns en viss risk för att 

dokumentationen inte överensstämmer med verkligheten då EU så att säga är part i målet. 

                                                           
 

11
 European Union Institute for Security Studies, ESDP operations 2002-2009, 2009 

http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/09-dvl-am.pdf (Hämtad 2015-01-06) & Europeiska Unionen 
Yttre åtgärder, EU NAVFOR Key facts and figures 2008 – 2015. 2014, http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/ 
(Hämtad 2015-01-07). 
12

 Duke University, Thopson Writing Program,Writing in Political Science, 
http://twp.duke.edu/uploads/media_items/poli-sci.original.pdf (Hämtad 2015-01-08). 
13

Regeringskansliet, EU-representationens kontaktinformation, 2015, http://www.regeringen.se/sb/d/1688 
(Hämtad 2015-01-08) 
14

 Utrikesdepartimentet, Ambassaden i Addis Abeba, ambassadens personal, 2014-10-15, 
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Addis-Abeba/Om-oss/Om-ambassaden/ (Hämtad 2014-
11-24). 

http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/09-dvl-am.pdf
http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/
http://twp.duke.edu/uploads/media_items/poli-sci.original.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/1688
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Addis-Abeba/Om-oss/Om-ambassaden/
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Men eftersom EU är en öppen organisation vars dokumentation granskas av många oberoende 

forskare och organisationer torde risken för att det skrivna inte överensstämmer med 

verkligheten vara låg, det vill säga materialets validitet kan anses vara hög. Andra studier 

liknande denna har också utgått från EU:s dokumentation (se vidare under kapitel 2.4 

Tidigare forskning). 

Ett alternativ skulle kunna vara att undersöka material från andra källor utöver EU:s 

dokumentation men anknytningen till NPE-teorin gör det viktigt att inte missa några delar av 

EU:s arbete. Ett material nära EU ger sannolikt större chans att identifiera normerna och 

härleda ett resultat. 

1.4 Avgränsning av undersökt material 
Dokument från den somaliska förvaltningen har inte ingått i studien. Däremot har EU:s 

dokument i vissa fall citerat eller hämtat texter från somaliska dokument som därmed också 

ingår i materialet och analysen. Att analysera somaliska dokument på mestadels somaliska 

och arabiska hade blivit för omfattande för denna studie. 

Denna avgränsning innebär att studien inte prövar om normen faktiskt fått fotfäste eller 

etablerats i Somalia utan studien prövar endast om normerna finns i EU:s dokumentation. 

1.5 Metod och operationalisering 
För att kunna besvara problemställningen i denna uppsats behöver tre delfrågor besvaras;  

1. Har EU genomfört en militär insats i Somalia? 

2. Finns någon av de i Manners teori nio angivna normerna i materialet? 

3. Har normerna spridits enligt någon av de sex angivna spridningssätten? 

Manners nio grundnormer: 

1. Fred 

2. Frihetstanken  

3. Rättsprinciper 

4. Demokrati 

5. Respekt för mänskliga rättigheter 

6. Hållbar utveckling 

7. God förvaltning 
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8. Social utveckling  

9. Motverka diskriminering  

Manners sex spridningssätt: 

1. Smittning – normen sprids omedvetet.  

2. Information – normen sprids strategiskt och igenom kommunikation. 

3. Propedeutisk – normer sprids genom EU:s institutioner. 

4. Överföring – normer sprids genom bilateralt utbyte. 

5. Uppenbara – normer sprids genom EU:s storlek och tyngd.  

6. Kulturellt – normer sprids genom kulturella tilltaganden och politisk inlärning.
15

 

De ovanstående normerna ställs mot materialet i textanalysen. Normerna kommer inte i direkt 

uttryck i texten, däremot kan analysen av texten identifiera praktiska handlingar som kan 

härledas till normerna. Det blir en operationalisering som kan beskrivas som en mer konkret 

definition eller markör för den mer abstrakta grundnormen. 

”Operationalization explains what something is in terms that can be measured or 

observed.”
16

  

Efter en pilotläsning av materialet kan ett exempel på en markör ges. Exemplet är att kvinnor 

prioriterats anställning i militär tjänstgöring. Här blir anställningen av kvinnor en markör för 

normen Motverka diskriminering. En listning av alla markörer som kan härleda till Manners 

nio grundnormer respektive spridningssätt görs dock inte i förväg, dels då detta är mycket 

svårt och dels att det skulle kunna styra den kvalitativa textanalysen alltför snävt.
17

 Eftersom 

normerna och spridningssätten i Manners teori är av abstrakt natur blir nyckeln för analysen 

att tolka texten.
 
 

Följaktligen tillämpas alltså en så kallad kvalitativ textanalys där ovanstående normer och 

spridningssätt prövas mot materialet där markörer utgörs av handlingar som kan härledas till 

                                                           
 

15
 Manners, Ian, Normative power Europe: A Contradiction in Terms?, Journal of Common Market Studies, 

40(2), 235-258, 2002, s. 244-245. 
16

Duke University, Thopson Writing Program,Writing in Political Science, 
http://twp.duke.edu/uploads/media_items/poli-sci.original.pdf (Hämtad 2015-12-20). 
17

 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara samhällsvetenskaplig metod, 
Stockholm, Liber, 2007, s. 11. 

http://twp.duke.edu/uploads/media_items/poli-sci.original.pdf
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en norm. Som i exemplet anställningen och prioriteringen av kvinnor. Om det man undersöker 

är av sådan natur att det krävs antaganden är den kvalitativa textanalysen lämplig.
18

 Detta 

innebär samtidigt att studien inte blir helt objektiv då den påverkas av författarens egna 

antaganden om vad som är en markör för en norm eller normspridning. Även tidigare 

forskning som liknar denna studie har tillämpat kvalitativ textanalys som metod för 

avkodning av materialet (se vidare under kapitel 2.4 Tidigare forskning) 

Göran Bergström skriver i Textens mening och makt om hur den kvantitativa metoden sätter 

reliabilitet framför validitet.
 
 Då tolkningar görs av studiens författare sänks möjligheterna för 

att exakt samma resultat uppnås om studien görs på nytt.
19

    

För öka reliabiliteten i studien skulle en kvantitativ analys också kunna vara lämplig. Men en 

kvantitativ metod kräver ett hårdare regelverk fritt från tolkning,
20

 vilket är mindre lämpligt i 

denna studie enligt tidigare text.  

Intervjuerna genomfördes som semi-strukturerade intervjuer. Det vill säga vissa frågor var 

formulerade i förväg samtidigt som samtalet fick flöda fritt kring följdfrågor som inte var 

givna på förhand.
21

 Henric Råsbrant och överstelöjtnant Sven-Åke Wickströms intervjuer 

utgick från samma frågeschema medan intervjun med Ian Manners som handlade om NPE-

teorin utgick från ett annat frågeschema. 

2. Bakgrund och teoretisk utgångspunkt.  

2.1 Utvecklingen av EU:s militära medel. 

Det finns olika tidpunkter som kan anses vara starten till då EU började utveckla egna militära 

medel. Vanligast är att utgå från år 1998. Då uttalade sig den dåvarande brittiska premiär-

ministern Tony Blair och den dåvarande franska presidenten Jacques Chirac om framtiden för 

ett EU med insatsstyrkor. I juni 1999 antog det Europeiska rådet dokumentet European 

                                                           
 

18
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 505. 

19
 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 49-52. 
20

 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. 
Stockholm, Liber, 2007, s. 11. 
21

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 187-211 
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Security and Defence Policy (ESDP) - en gemensam plan för en säkrare omvärld och ett 

säkrare EU. I december samma år antog Europeiska rådet de så kallade Helsingforsmålen som 

bland annat innefattade ett mål att medlemsstaterna skulle upprätta en insatsstyrka på 60 000 

personer som skulle kunna sättas in med 60 dagars varsel från och med 2003. Händelserna 

den 11 september 2001 bidrog till utvecklingen av EU:s försvar då säkerhetsstrategin A secure 

Europe in a Better World antogs i Bryssels Europeiska råd i december 2003.
22

 Målen 

uppnåddes inte, men efter 2009 ratificerades Lissabonfördraget och EU upprättade 

dokumentet Common Security and Defence Policy (CSDP).
23

 Några av traktaternas resultat är 

idag att EU har en insatsberedskap under namnet EU-Battlegroup och 15 internationella 

uppdrag, varav tre klassas som militära operationer. Åtta av de 15 uppdragen utförs i Afrika 

vilket är den kontinent som haft flest EU insatser.
24

 

2.2 EU:s insats i Somalia. 
Somalia var före andra världskriget under brittisk kontroll i norr och italiensk kontroll i söder. 

Efter att både Storbritannien och Italien villkorslöst lämnat Somalia 1960 skapades ett 

maktvakuum. Detta maktvakuum gav upphov till flera strider mellan framförallt klaner som 

ansåg sig ha historisk rätt över vissa delar i Somalia. 1991 utbröt det mest omfattande 

inbördeskriget i Somalias norra del, som tidigare varit under brittisk kontroll. Denna del 

förklarade sig självständigt från den södra delen av Somalia. Striderna i den norra delen av 

Somalia upphörde dock inte till följd av självständighetsförklaringen. General Mohamed 

Farah Aidid och Ali Mahdi Mohamed slogs om makten under stora delar av 90-talet. 

Amerikanska flottan landsteg under 1992 i syfte att avbryta striderna, men efter en längre 

insats och en av de värsta händelserna i amerikansk krigshistoria, drog sig de amerikanska 

trupperna tillbaka. 1993 antog FN en fredsframtvingande resolution och FN jobbade intensivt 

med att stoppa den akuta hungersnöden som rådde i Somalia. Två år senare drog sig FN 

                                                           
 

22
 Engberg, Katarina, The EU and military operations: a comparative analysis, Routledge, Milton Park, Abingdon, 

Oxon, 2014, s. 69-123. 
23

 Engberg, Katarina, The EU and military operations: a comparative analysis, Routledge, Milton Park, Abingdon, 
Oxon, 2014, s. 125-133. 
24

 Europeiska Unionen Yttre åtgärder, Ongoing missions and operations, 2014-08, 
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/completed/index_en.htm (Hämtad 2014-11-15). 
Totalt 15 där 5 anses som militära, många av de andra går åt den huvudsakliga uppgiften som brukar vara att 
träna och utbilda landets egen militär.  

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/completed/index_en.htm
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tillbaka efter att den fredsbevarande styrkan lidit för många förluster.
25

  Fram till 2006 befann 

sig Somalia i det som har kommit att kallas det statslösa samhället.
 
Övergångsregeringen 

bildades förvisso redan 2004, men fick inte någon legitimitet förrän 2006. Med hjälp av andra 

stater, primärt Etiopien, lyckades övergångsregeringen i Somalia under 2008 få en viss 

kontroll över stora delar av landet, samma år kom FN med en ny resolution för att stoppa 

pirater utanför Somalias kust.
26

 

Bakgrunden till EU:s operation var att det under perioden för det statslösa samhället blivit 

vanligt med piratattacker. FN ansåg att attackerna var så allvarliga att man gav frivilliga 

aktörer mandat att utöva våld i syfte att få slut på piratattackerna. Mandatet har gets genom 

resolutionerna: 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009), 1918 

(2010),1950 (2010), 1976 (2011), 2015 (2011), 2020 (2011).
27

 Pirathandlingarna klassades 

som ett universellt brott, för vilket de ansvariga kan ställas till svars i alla FN:s 

medlämsländer.
28

  

När FN, i juli 2008, bjöd in frivilliga aktörer för att bekämpa piratattackerna tog Europa-

parlamentet i december samma år beslutet om att delta i den internationella bekämpningen av 

pirater utanför Somalias kust. Operationen har pågått sedan dess och succesivt ökat i omfång - 

från enbart en marin insats till andra, även civila, insatser. EU säger sig använda en 

Comprehensive approach under i princip hela insatsen. Comprehensive approach kan 

kortfattat förklaras som att allt under Comprehensive approach syftar till hela Somalias 

utveckling. De olika delarna är: EUNAVFOR – Operation ATALANTA lanserades 2008 och 

är den marina delen av insatsen som har det primära ansvaret att skydda fartyg på 

internationellt vatten samt fartyg med kurs mot Somalia från piratattacker. 2010 kom EUTM 

Somalia som framförallt är ett militärt träningsuppdrag och har sin militära bas i Mogadishu. 

Insatsen ansvarar för att delar av de somaliska regeringsstyrkorna ska få utbildning. Idag 

                                                           
 

25
 Lewis, Ioan Myrddin, A modern history of the Somali: nation and state in the Horn of Africa, 4th ed., James 

Currey, Oxford, 2002, s. 130-165. 
26

 BBC News Africa, Somalia profile. BBC. 2014-09-21. http://www.bbc.com/news/world-africa-14094503 
(Hämtad den 2015-01-08) 
27

 Förenta nationerna, United Nations Documents on Piracy, 2014-05-24, 
http://www.un.org/Depts/los/piracy/piracy_documents.htm (Hämtad 2014-12-08) 
28

 Förenta nationerna, Piracy Under International Law. 2014-04-04 
http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy.htm (Hämtad 2015-01-06). 
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räknas en fjärdedel av Somalias försvar ha gått igenom EUTM Somalias träning. Operationen 

består sedan 2012 också av EUCAP Nestor vilket är en stor EU insats i flera afrikanska 

länder. Det är en civil insats med syfte att hjälpa Djibouti, Kenya, Somalia, Seychellerna och 

Tanzania i arbetet med att bygga upp deras marina, militära styrkor.
29

 

2.3 Civilian Power Europe, Military Power Europe och Normative Power 

Europe.  
François Duchêne var en av de mest kända forskarna inom Civilian Power Europe under 

1970-talet. Duchênes teori om ett Civilian Power Europe bygger på EU:s särskilda ställning 

som en ekonomisk stormakt. EU saknade dock många av de aspekter som andra ekonomiska 

stormakter hade. Till exempel avsaknaden av en politisk ledare eller militära medel blev delar 

av teorin Civilian Power Europe. Teorin utgick ifrån EU:s storskaliga industrialisering och 

Duchêne hävdade att industrin kunde användas som ett maktmedel. Militär var också ett 

centralt begrepp i Civilian Power Europe då Duchêne hävdade att just avsaknaden av militär 

kapacitet var en styrka i sig.
30

 Under 1970-talet utvecklades tankar om en ny typ av makt i 

världspolitiken som bygger på andra faktorer än den militära faktorn. Oljekrisen 1973 var ett 

sådant exempel. Under en föreläsning av Alastair Buchan, som han kallade för Change 

Without War, visade Buchan på ”Oil power” och menade att Europa skulle utveckla en 

strategi för ”Food power”.
31

 

Henley Bull skrev 1982 i sin kritik emot Civilian Power Europe och i texten Civilian Power 

Europe: A Contradiction in Terms? utvecklade Bull sina tankar om att militärstyrkor var ett 

krav för att kunna få ett riktigt inflytande. Problemet som Bull identifierade var att den makt 

Duchêne tillskrev EU endast kunde existera tack vare andra militära makter
32

: 
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 Europeiska Unionen Yttre åtgärder, EUCAP Nestor Mission description, 2015, 
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14.  
31

 BBC. RLA: Alastair Buchan: Change Without War 6 1973.  http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/rla48 
(Hämtad 2014-11-18). 
32

 Bull, Henley. Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?, Journal of Common Market Studies, Vol. 21, 
issue 2, 1982, s. 149-170. 
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”More generally, the power or influence exerted by the European Community and other 

such civilian actors was conditional upon a strategic environment provided by the 

military power of states, which they did not control.”
33

 

Sedan Manners NPE-teori lanserades har teorin använts som ett nytt sätt att se på makt i 

världspolitiken. NPE-teorin ställs ibland felaktigt som synonym eller parallell till Civilian 

Power Europe
34

 och ibland ställs den felaktigt som motsats till Military Power Europe.
35

 Ian 

Manners skiljer tydligt på sin NPE-teori och Civilian Power Europe i sin text från 2006. Ett 

av hans argument för att skilja på teorierna är att Civilian Power är strikt ickemilitär, vilket 

inte NPE-teorin är.
36

 NPE teorin ska med andra ord inte likställas med varken Civilian Power 

Europe eller Military Power Europe. 

2.3.1 Normative Power Europe. 
Normative Power Europe identifierar EU som en ny typ av utrikespolitisk aktör. Det som gör 

EU till en ny typ av aktör är dess historia tydliga normer och unika uppbyggnad.  Ian Manners 

identifierar fem kriterier som ligger till grund för EU som denna unika utrikespolitiska aktör,  

1. Statlig suveränitet – EU kan ostraffat inskränka på en stats suveränitet eftersom EU 

själv inte är en stat. EU hotar därför inte säkerheten hos andra stater. 

2. Solidariska samhället – EU kan och gör interventioner till stöd för individer.  

3. Inga materiella förtjänster – EU gör ingen materiell vinst genom sina interventioner. 

Snarare är kostnaden hög för EU att delta i och genomföra interventionerna. 

4. Den ovanligt misstänkte – EU möter ofta motstånd på den internationella arenan. Ofta 

från västmakterna i samband med EU:s spridning av normer. Medlemmar inom EU 

anser inte att EU:s normer är ett representativt medelvärde för medlemmarna.   

5. Normativ makt – EU agerar inte som andra stater eller supranationella organisationer. 

EU arbetar inte efter eget intresse och tvekar inte att använda sig av civilsamhället och 

                                                           
 

33
 Bull, Henley. Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?, Journal of Common Market Studies, Vol. 21, 

issue 2, 1982, s. 151. 
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 Manners, Ian, The European Union as a Normative Power: A Response to Thomas Diez. Millennium -Journal of 
International Studies, 35(1), 2006, s. 175-177. 
35
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36
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Non-governmental Organisations (NGO:s) för att utöva ett internationellt inflytande 

med hjälp av såväl ekonomiska som militära maktmedel.
37

 

”Power over opinion” eller ”power of ideas” har varit uttryck som beskriver innebörden av 

att vara en normativ makt. Uttrycken är tagna från Bertrand Russell och används för att 

betona den makt NPE innebär.
38

 

För att förstå NPE-teorin och för att förstå tyngden av att äga ”power of ideas” är det viktigt 

att förstå vad som utgör en norm. Norm kan beskrivas på olika sätt. Ian Manners väljer att 

dela in normer i fyra kategorier: 1) utilitaristiska normer, 2) sociala normer, 3) moraliska 

normer och 4) den narrativa normen.
39

 

EU har med sin historia från Kol och stålgemenskapen utvecklat grundläggande normer för 

Unionen. Dessa normer identifieras baserat på fördrag och sammanträden. Det finns fem 

centrala normer enligt Ian Manners:
 
 

1. Fred 

2. Frihetstanken  

3. Rättsprinciper 

4. Demokrati 

5. Respekt för mänskliga rättigheter 

Han redogör för var normerna återfinns och deras betydelse utifrån Treaty of the European 

Union och Steel Treaty och Treaty establishing the European Communities. Utöver de fem 

nämnda normerna menar Manners att det finns ytterligare fyra grundläggande normer.
 
 

Dessa normer är inte lika fundamentala, men de är fortfarande viktiga för EU enligt Manners. 

Normerna är: 

6. Hållbar utveckling 

                                                           
 

37
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7. God förvaltning 

8. Social utveckling  

9. Motverka diskriminering  

Hållbar utveckling, Motverka diskriminering och Social utveckling finns nedskrivna i olika 

former i Treaty of the European Union och Treaty establishing the European Communities. 

God förvaltning som Ian Mannes i sin text kallar Good governance, finns inte nedskrivet som 

en konkret punkt eller mål. Men Manners menar ändå att det med enkelhet går att uttyda som 

en viktig norm inom EU.
40

 

NPE-teorin syftar alltså på att EU är en normativ makt i världspolitiken. EU har enligt 

Manners en särställning när det kommer till normer och våra tankar kring vad som utgör det 

”normala”.
41

 

För att kunna definiera EU som en normativ makt enligt NPE-teorin krävs inte bara makten 

att formulera och ha grundläggande normer, utan även makten och förmågan att sprida dessa 

normer. En förutsättning för spridningen är att normerna inkorporerats. Att leva som man lär. 

Ian Manners kallar detta ”power by example”. Det krävs också någon typ av relation med en 

tredje part (Manners ”power by relations”) till vilken normen kan spridas. Allt detta uppfylls 

av EU vilket gör att EU kan sprida sina grundläggande normer. Manners har identifierat sex 

sätt att sprida normerna. 

1. Smittning – normen sprids omedvetet.  

2. Information – normen sprids strategiskt och genom kommunikation. 

3. Propedeutisk – normer sprids genom EU:s institutioner.  

4. Överföring – normer sprids genom bilateralt utbyte. 

5. Uppenbara – normer sprids genom EU:s storlek och tyngd.  

6. Kulturellt – normer sprids genom kulturellt tilltagande och politisk inlärning.
42
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I NPE-teorin används EU:s motstånd till dödsstraffet som ett bevis för att EU står upp för 

normen Mänskliga rättigheter. EU utövar ett inflytande över andra stater genom sin historia 

och karaktär (som beskrivits ovan) detta gör att EU kan utforma normer i väldspolitiken. EU:s 

syfte är inte att direkt påverka lagstiftningen utan mera samhällets värderingar om vad som är 

rätt och fel.
43

 

2.4 Tidigare forskning  

2.4.1 Coupling EU’s normative and military power in peace support 

operations. 
Björkdahls studie prövar huruvida militära medel i Balkanregionen kan användas som 

påtryckning för spridningen av Manners nio grundläggande normer.
44

 Det vill säga finns det 

ett samband mellan militära påtryckningar och spridningen av Manners normer? Björkdahl 

undersöker EU:s militära insats i Balkanregionen 2003 och analyserar EU:s utrikespolitik i 

Balkanregionen från insatsen och framåt i tiden. Björkdahl hittar endast bevisning i enlighet 

med Mannes grundteori och kan inte utveckla svaret vidare. Björkdahl avslutar sin studie med 

att uppmana till vidare forskning för att söka besvara frågeställningen och föreslår att en 

fallstudie bör göras på en region med en mer robust militär insats samt där EU inte kan 

erbjuda medlemskap i Unionen.
45

  

2.4.2 Empowering Africa: normative power in EU–Africa relations’.  
I studien Empowering Africahar författarna Sibylle Scheipers and Daniela Sicurelli prövat om 

EU:s retorik gentemot tredje länder är nedlåtande.
46

  Författarna bemöter argumentet som 

förts att EU genom sin NPE ställning har anammat en moralisk översittarretorik där EU 

endast ser sig själv som det rätta exemplet. I studien drar författarna slutsatsen att så inte är 

fallet. Författarna tillämpar i sin studie en liknande metod som används i denna studie när det 

kommer till att avkodifiera materialet. Författarna leder i bevisning hur EU försöker påverka 

afrikanska länder att ta en aktiv roll i internationella organisationer. Ett exempel är att EU 
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förmedlat de positiva följderna av att gå med i ICC och kontinuerligt uppmanat Somalia att gå 

med och vara en del av ICC.
47

 

2.4.3 The EU and Somalia: Counter-Piracy and the Question of a 

Comprehensive Approach. 
Hans-Georg Ehrhart och Kerstin Petretto genomförde 2012 en studie för att se till de olika 

delarna av EU:s insats i Somalia. Detta i syfte för att se om även operation EU NAVFOR – 

Operation ATALANTA kan räknas till den Comprehensive Approach EU säger sig 

eftersträva. Författarna ställer sig frågan att om EU NAVFOR – Operation ATALANTA kom 

före EU:s Comprehensive Approach. Kan man då verkligen kalla EU NAVFOR – Operation 

ATALANTA för en viktig del av den övergripande strategin Comprehensive Approach? Det 

anser EU.
48

 Författarna listar ett antal kriterier som kan härledas till EU:s Comprehensive 

Approach. Författarna drar slutsatsen att EU NAVFOR – Operation ATALANTA är en 

central del i att de listade kriterierna för Comprehensive Approach kan genomföras.
49

 Denna 

slutsats som Ehrhart och Kerstin drar, kan ses som ett stöd för denna uppsats som också 

räknar in EU NAVFOR – Operation ATALANTAs handlingar i arbetet för Comprehensive 

Approach. 

2.4.4 Normative Power and Military Means. A study of the EU’s involvement 

with the FYR Macedonia 
Trineke Palm har undersökt EU:s insats på Balkan. I studien tillämpar Palm en näst intill 

kvantitativ analys för att räkna på vilken teori som på bästa sätt förklarar EU:s agerande. Det 

som Palm testar är vilka ageranden som faller in i det som hon klassar som Military power där 

nationens (EU:s) säkerhet ska skyddas, eller där EU använder sin militär i enlighet med NPE. 

I Palms studie undersöks väldigt specifikt vad personalen gjort i fält. Exempelvis hur många 

gånger EU beordrat sin militärpolis att säkra en flickskola kontra hur många gånger gränsen 

mot EU skyddas från insmuggling av illegala föremål. Med det som underlag analyserar Palm 

hur mycket EU använder sina medel i enlighet med NPE teorin (skydda flickskolor), 
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alternativt i enlighet med Bulls Military power teori (skydda mot smuggling).
50

 Palm drar 

slutsatsen att EU:s insats till övervägande del hamnar inom hennes kategori för NPE-

teorin.Ett av resultaten i Palms undersökning kan ses vara en validering av EU:s 

dokumentation då en av Palms slutsatser är att det EU säger i sina egenpublicerade dokument 

också stämmer överens med hur EU faktiskt agerar.
51

 Palms undersökning blir alltså en viktig 

grund för denna uppsats då Palms forskning visat att EU agerar efter handlingsplanen. Vilket 

har nämnts som en kritik till materialet i källkritiken till denna uppsats. Kritiken kvarstår men 

undersökningen av Palm ger materialet i denna studie viss säkrare grund. Palm kommer också 

fram till att EU truppens faktiska dag till dag arbete kan ses som ett uttryck för normerna i 

Manners NPE-teori. 

3. Empiri och analys 
EU:s insats i Somalia har pågått sedan 2008 och pågår fortfarande. Insatserna utvecklades i 

ordningen: EU NAVFOR - Operation ATALANTA, EUTM Somalia och EUCAP Nestor. För 

att få en helhetsbild är operationernas övergripande mål listade nedan:  

EU NAVFOR – Operation ATALANTA:  

”Operation Atalanta is the European Union’s counter-piracy operation off the coast of 

Somalia”
52

 

EUTM Somalia 

”the European Union launched a military training mission in Somalia (EUTM Somalia) 

in order to contribute to strengthening the Transitional Federal Government (TFG) and 

the institutions of Somalia.”
53

 

                                                           
 

50
 Palm, Trineke, Normative Power and Military Means. A study of the EU’s involvement with the FYR 

Macedonia Master’s thesis in Social Research, track Political Science VU University Amsterdam, 2011-07-19, s. 
3-11. 
51

 Palm, Trineke, Normative Power and Military Means. A study of the EU’s involvement with the FYR 
Macedonia Master’s thesis in Social Research, track Political Science VU University Amsterdam, 2011-07-19, s. 
20-40. 
52

 Europeiska Unionen Yttre åtgärder, EU NAVFOR Mission 2008 – 2015, 2015, http://eunavfor.eu/mission/ 
(Hämtad 2015-01-07). 
53

 Europeiska Unionen Yttre åtgärder, EUTM Somalia Mission 2010 – 2015, 2015. 
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/index_en.htm (Hämtad 2015-01-07). 

http://eunavfor.eu/mission/
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/index_en.htm


 Gabriel Lagerström de Jong 
 

 
 19 
 
 

EUCAP Nestor 

”the European Union has launched EUCAP Nestor, a strengthening mission under the 

Common Security and Defence Policy (CSDP) in order to enhance the maritime 

capacities of five countries in the Horn of Africa and the Western Indian Ocean: 

Djibouti, Kenya, Somalia, Seychelles and Tanzania.”
54 

I den här delen av uppsatsen kommer materialet redogöras i kronologisk ordning, istället för 

att till exempel kategorisera dokumenten. En uppställning i kronologisk ordning blir mer 

naturlig och ger en bättre helhetsbild eftersom rapporter av detta slag bygger på varandra.  

EU och Somalias, då nya, övergångsregering ställde i The Joint Strategy Paper for Somalia 

upp ett antal gemensamma mål. Mål som låg till grund för det arbete som Somalia ansvarade 

för, men som finansierades av EU. Under perioden 2008 till 2013 utbetalades 412 miljoner 

euro i ekonomiskt stöd. Dokumentet utgör i stort grunden även för EU:s mål, då insatserna 

ofta refererar i sina mål till The Joint Strategy Paper for Somalia. Dokumentet är uttryckligen 

inriktat på att få Somalia att bli en stabil stat, där alla har rätt till säkerhet, mat och sjukvård. 

Det ska införas en provisorisk konstitution för att säkerställa lag och rätt. Good governance 

används kontinuerligt i texten och EU beskriver att en öppen statsförvaltning endast leder till 

önskvärda effekter. EU skriver att den Somaliska regeringen genom en öppen förvaltning kan 

stärka civilsamhället och få in fler privata investerare. Texten har stort fokus på att förbättra 

de mänskliga rättigheterna. Texten inkluderar strategier för att förbättra kvinnors roll i 

samhället med strategier som att anställa hälften kvinnor där det är möjligt och att uppmuntra 

kvinnor in i civilsamhället.
55

 Dokumentet innefattar också en analys för hur den globala 

uppvärmningen påverkar Somalia och vilka effekter uppvärmningen kan orsaka för 

Somalierna. Exempel som ges är oro och stridigheter kopplat till svält, sjukdomar med mera 

och hur dessa kan komma att påverka statsuppbyggnaden.
56

 

2008 tas beslutet om EU NAVFOR – som snart får namnet Operation ATALANTA. I beslutet 

beskriver EU Operation ATALANTA som: 
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”EU military operation in order to help deter acts of piracy off the Somali coast”
57

 

EU NAVFOR - Operation ATALANTA beskrivs under perioden 2008 till den senaste 

rapporten 2014 som en framgång i att hindra och avskräcka piratattacker utanför Somalias 

kust. Operationen beskrivs efter Council joint action 2008 som ett viktigt och stort steg för 

EU. Där EU för första gången lanserar en marin operation och där EU tar ett en ny aktiv roll i 

arbetet för en säkrare värld.
58

 I det första beslutet i september 2008 klargörs för vilket mandat 

trupperna har, vem som kommer att leda insatsen, implementeringsplan, budget och att man 

söker samarbeta med flera parter utanför EU.
59

 I november beslutar EU, i enlighet med FN:s 

resolution, att alla nödvändiga medel får användas (även dödligt våld) för att bekämpa pirater. 

Det fastslås också att EU önskar att samarbeta med övergångsregeringen för att kunna agera 

effektivt innanför Somalias gränser. Här får den marina delen av insatsen namnet Operation 

ATALANTA. Insatsen omfattar inte bara skyddet för internationella handelsfartyg, utan 

också privata mindre fartyg samt fartyg med viktig last på väg emot Somalia.
60

 I början av 

2009, när EU NAVFOR har haft ett fåtal strider med pirater, förstärks mandatet genom att EU 

NAVFOR nu får genomsöka alla fartyg som misstänks föra med sig vapen till Somalia.
61

 EU 

menar att rätten att genomsöka fler fartyg för att hindra smugglingen av vapen ökar 

förutsättningarna för att Somalia ska bli ett stabilt samhälle.
62

 Somalia Urban Development 

Program (SUDP), som kopplas till EU NAVFOR – ATALANTA, är ett organiserat EU-

bidrag i syfte att hjälpa Somalias befolkning med: 

 “Promoting an increasingly democratic, inclusive and accountable system of 

governance;  

 promoting more efficient and socially effective management practices for the 

country’s cities and towns;  
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 assisting both Central and Regional administrations in establishing the main 

legal and institutional instruments of governance.”
63

  

En övergripande del av budgeten för SUDP går till att utbilda lokala konsulat i ledarskap och 

förvaltning. I dokumentet framhävs att EU fortsätter att arbeta för ett förbättrat samarbete 

mellan EU NAVFOR – Operation ATALANTA och NGO:s som verkar i området. EU ska 

också upprätta ett gemensamt planeringscenter för både EU NGO och SUDP, vilket även ska 

koordinera EU NAVFOR – Operation ATALANTA och SUDP.
64

 

Som en följd av FN:s resolution 1872
65

 tar EU i februari 2010 beslutet om att utöka hela sin 

insats genom Training mission Somalia (EUTM Somalia) som ska träna de somaliska 

regeringsstyrkorna.
66

 I EUTM Somalia finns det inskrivet som mål att inte bara bekämpa 

pirater utan även förebygga sjöröveriet genom civil-militär samverkan.
67

 EUTM Somalia har 

sin bas i Uganda (flyttas senare till Mogadishu) och regeringsstyrkorna får där sin träning för 

att hantera säkerhetsläget i Somalia. Träningen omfattar en grundlig utbildning i mänskliga 

rättigheter, folkrätt, krigets lagar och moduler kring genderbaserade problem.
68

 I alla 

rapporter från examinationsceremonier av utbildade personer ifrån EUTM Somalia anges hur 

många av de deltagande som är kvinnor samt hur många europeiska kvinnliga tränare som har 

haft ansvar för delar av EUTM Somalia:s träning.
69

 I Mars 2010 fastslår EU att man aktivt 

kommer att upprätthålla vapenembargot som FN:s säkerhetsråd beslutat om tidigare samma 

månad. EU uppmanar i samma beslut att andra länder, som verkar utanför Somalias kust ska 

agera efter EU:s exempel.
70

 

EUTM Somalia startar i april 2010 och har fram till idag tränat 3 600 militärer, militärpoliser 

och juniorofficerare.
71
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Rapporterna från EUTM Somalia avslutas med att alla som tränas i EUTM Somalia får goda 

kunskaper inom: 

”trainees have successfully completed an intensive military training, including modules 

on gender issues, human rights, the law of armed conflict and international 

humanitarian law.”
72

 

Det är i ett dokument rörande EUTM Somalia som EU:s Comprehensive approach startar. 

Det sker då ett skift avseende operationens syfte. EU går från att bekämpa pirater, till att fullt 

ut försöka komma åt de grundläggande orsakerna till sjöröveriet. De stöd som härefter ges till 

Somalia beskrivs på olika sätt, men detta citat har påträffats flertalet gånger: 

”This support is part of the EU's comprehensive engagement in Somalia, which aims to 

support stabilising the country and to respond to the needs of the Somali people.”
73

 

I juli 2011 slår EU fast att EU har ett speciellt förhållande till Afrika och i synnerhet till 

Somalia. EU kommer därför att fortsätta ge sitt stöd åt övergångsregeringen som tar på sig 

uppdraget att förbättra vardagen för Somalias befolkning.
74

 

Den 14:e maj 2012 gör EU en utvärdering av sitt stöd till övergångsregeringen, som då bara 

har tre månader kvar innan övergångsperioden för regeringen är över. EU uppmanar starkt 

Somalias övergångsregering att uppfylla Graoweöverenskommelsen som regeringen skrev på 

i februari 2012. Om överenskommelsen uppfylls kommer, de i Somalia autonoma regionerna, 

Puntland, Galmudug och Ahlu Sunnah Waljama’a att godta den regering som väljs tre 

månader senare. En central punkt för denna studie är Graoweöverenskommelsens mål att 

parlamentet, till 30 % ska bestå av kvinnor. Om inte övergångsregeringen anstränger sig för 

att uppnå målen i Graoweöverenskommelsen kommer EU att överväga ekonomiska 

sanktioner mot vissa personer. Detta eftersom det kommit in uppgifter om att personer i 

övergångsregeringen avser att sabotera överenskommelsen i syfte att skjuta fram tidpunkten 

för nästa val och därmed förlänga övergångsregeringens tid. EU begär att dessa personer 

omedelbart upphör med sitt sabotage under hot om införandet av ekonomiska sanktioner eller 
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andra åtgärder. Övergången till den nya regeringen måste ske på ett öppet sätt och i 

samverkan med civilsamhället. EU försäkrar dock att man är fast besluten om att bekämpa 

sjöröveriet genom sin Comprehensive approach, som kombinerar direkt bekämpning till sjöss 

med en mer bestående lösning på problemet genom ett fungerande civilsamhälle med lagar 

och socio-ekonomisk utveckling.
75

 

Irlands utrikesminister, Tániste, höll den 28:e juli 2012 ett tal för EUTM Somalias personal 

där han framhöll EUTM Somalias centrala roll i EU:s Comprehensive approach. Han menade 

att EUTM Somalia bygger säkerhet för en lång tid framöver.
76

 

Vid Europarådets möte 2012, (om EU:s och Somalias gemensamma säkerhetspolicy), lyfter 

man fram att EUCAP Nestor bidragit till en ökad säkerhet och stabilitet. EUCAP Nestor kan 

därför ses som ett medel för att nå ett fungerande civilsamhälle. Genom operationens centrala 

planering och styrning har man lyckats samla information som kan användas för planeringen 

av framtida insatser och för att vidareutveckla EU Battlegroups.
77

 I enlighet med 

Comprehensive approach sjösätts i september 2012 de första fartygen med somalisk 

besättning.
78

  

Den första augusti 2012 införs en provisorisk konstitution av Somalias övergångsregering 

som innefattar: 

”Women must be included in all national institutions, in an effective way, in particular 

all elected and appointed positions across the three branches of government and in 

national independent commissions”
79

 

 

De två första kvinnorna tar samma år plats i parlamentet och en kvinna utses till vice 

utrikesminister.
80
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Den 8:e mars 2013 (internationella kvinnodagen) utövar EU en stor press på Somalia att 

förbättra situationen för landets kvinnor då Somalia har bedömts som ett av de värsta länderna 

för en kvinna att bo i. Samtidigt uppmärksammar EU övergångsregeringens och den nya 

regeringens arbete med att öka anställningen av kvinnor inom den offentliga sektorn. Trots 

EU:s missnöje med situationen välkomnas att regeringarna tagit kvinnornas situation på 

allvar. Det leder till att EU uttrycker ett förnyat hopp om förändring i Somalia och EU 

försäkrar att man kommer att ge fortsatt stöd till förändringen i Somalia genom EUTM 

Somalia. EUTM Somalia har utökat sitt fokus på kvinnans rätt och kommer även att 

finansiera kvinnors utbildning om deras rätt till sin egen kropp och liv.
81

 

Februari 2013 rapporterar EU att EUTM Somalia har tränat totalt 3 000 Somaliska soldater, 

vilket då utgör ungefär 25 % av Somalias totala försvar. Dessa soldater är väl utbildade i 

krigets lagar, folkrätt, mänskliga rättigheter och frågor rörande gender.
82

 EUTM Somalia får 

ett nytt fokus för ökat skydd och säkerhet i Mogadishu och samtliga platser inom Somalian 

Urban Development Plan. Detta för att möta en ny hotbild
83

 på grund av Al-Shabaab.
84

 EU 

fruktar att Al-Shabaab ska rasera den grund till ökad säkerhet som Somalia just lyckats bygga. 

Exempelvis avseende kvinnors rätt till skolgång, rösträtt och det nya och fragila demokratiska 

systemet.
85

 Då sexuella brott rapporteras ifrån både Al-Shabaab och Afrikanska unionens 

styrkor uppmanar EU de andra länderna att följa EUTM Somalias exempel. EU menar då att 

EUTM Somalias personal är speciellt lämpad eftersom personalen är välutbildad i folkrätt och 

då personalen även består av kvinnor.
86

 Samma månad lanseras A new deal for Somalia, då 

övergångsregeringen lämnat över till en federal regering vilket skedde på ett säkert och öppet 

sätt i enlighet med övergångsregeringens åtaganden.
87

 EU:s nya samarbete med Somalia 

innebär att regeringen styr mer fritt, men med en EU-finansiering av projekt som strävar mot 
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socio-ekonomisk utveckling och civil samverkan. EU sätter också stor press på den nya 

regeringen då de i A new deal for Somalia ger ett ökat finansiellt stöd för att regeringen ska 

förhindra brott mot mänskliga rättigheter samt motverka diskriminering.
88

 I augusti 2014 

implementerar Somalias regering Human right roadmap, vilket kan ses som ett steg i rätt 

riktning och i enlighet med EU:s A new deal for Somalia. EU uttrycker glädje över 

utvecklingen men understryker att extra fokus måste läggas på kvinnor, ungdomar och 

minoriteter som har en viktig roll i framtidens Somalia.
89

  

EU uttrycker oro över att en ledande och känd pirat släppts i Mogadishu. EU uppmanar det 

somaliska rättsväsendet att slå till mot piratnätverket för att stärka lag och rätt.
90

 EU ser sig 

självt som ledande i bekämpningen mot pirater med operation EU NAVFOR – Operation 

ATALANTA till sjöss och EUCAP Nestor som hjälpt till att bygga den långvariga lösningen. 

EU uppmanar Somalias regering att arbeta mot trafficking av människor och droger. EU 

uttrycker oro över utvecklingen på den illegala marknaden och inbjuder alla aktörer att agera. 

Därefter uppmanar EU också Somalias regering att ta steg mot en öppnare förvaltning och att 

bekämpa korruptionen. EU förmedlar återigen att en öppen förvaltning är det bästa sättet att få 

förtroende och finansiering från privata donatorer.
91

 

Det avslutande dokumentet är från november 2014 och innehåller det första beslutet om att 

Operation ATALANTA kommer att ingå i fler uppgifter på förfrågan av Somalias regering i 

utbyte mot att Somalia hjälper EU att ställa piraterna inför rätta. Somalias rättsväsende ska 

ytterligare bidra till att bekämpa de bakomliggande faktorerna till sjöröveriet. Alla EU:s 

operationer fick i november 2014 ett beslut om en tidsförlängning till december 2016.
92
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3.1 Fördjupad analys 
För att besvara problemställningen ställdes tre delfrågor (se 1.5 Metod och 

operationalisering). 

1) Har EU genomfört en militär insats i Somalia? 

EU har en större mängd trupp i Somalia framför allt genom EU NAVFOR – Operation 

ATALANTA. Denna insats i Somalia både har mandatet och använt mandatet att bruka 

dödligt våld med de militära medel EU har inom lands territorium. Med andra ord i Somalia 

kan NPE-teorin prövas i en region med militära insatser. 

2) Finns någon av de i Manners teori nio angivna normerna i materialet? 

I The Joint Strategy Paper for Somalia och Somalia urban development plan  gör EU vissa 

åtaganden som EU lägger som grund för den militära operationen som startar 2008. Dessa 

antaganden kan anses vara ett uttryck i enlighet med NPE-teorin. EU NAVFOR – Operation 

ATALANTA beskrivs av EU som ett nytt aktivt steg för Unionen. Genom en mer aktiv 

utrikespolitik (detta fall i Somalia) ska EU nu ingå i världspolitiken. Det är parallellt med den 

militära utvecklingen av EU NAVFOR - Operation ATALANTA, EUTM Somalia och 

EUCAP Nestor som EU hävdar sina normer. Såsom när EU lägger extra vikt vid EUTM 

Somalias kamp mot Al-Shabaab för att säkra kvinnors rösträtt. 

1. Fred 

Huruvida den strikt militära delen EU NAVFOR – Operation ATALANTA kan vara ett 

uttryck för normen Fred liknar frågeställningen i Björkdahls studie (se kapitel 2.4 Tidigare 

forskning). Problemen i Björkdahls studie framkommer även i den här uppsatsen. Att EU rent 

retoriskt framhäver fredsnormen för att motivera EU NAVFOR – Operation ATALANTA kan 

denna studie belägga. Men detta kan inte härledas som ett uttryck för NPE-teorin. Frågan för 

hur normen Fred kan eller inte kan vara ett uttryck för NPE-teorin när EU också har militär 

trupp i ett land kräver förmodligen en egen uppsats.  

2. Frihetstanken  
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Att hitta belägg för att EU i Somalia sprider normen Frihetstanken möter liknande svårighet 

som normen Fred. Precis som i Björkdahls studie kan normerna Frihetstanken och Fred lika 

gärna reduceras som förstärkas av militära påtryckningar. 

3. Rättsprinciper 

Rättsprinciper finns det uttryck för i materialet. EU lägger både pengar, tid och fokus på att 

säkra Somalias rättsamhälle. Det görs genom att utbilda och finansiera delar av Somalias 

rättsväsende. EUTM Somalias fokus på att utbilda personalen i folkrätt ses i denna studie som 

ett uttryck för att EU tillämpar normen Rättsprinciper. 

4. Demokrati. 

I materialet återfanns normen Demokrati. Materialet visade på EU:s hot om ekonomiska 

sanktioner mot vissa personer i Somalias regering, om val inte hölls som planerat. EU:s 

ställning som NPE gör det möjligt att hävda att valet måste genomföras trots en risk att orsaka 

instabilitet i Somalia. Här kan det ses som om det militära målet att ”skapa säkerhet”
 93

 får stå 

tillbaka för normen Demokrati. Eller så ansågs det från EU att valet var viktigt i enlighet med 

det militära målet ”skapa säkerhet” vilket i så fall betyder att norm och militärt mål uppfylls i 

symbios.  

5. Respekt för mänskliga rättigheter 

Normen återfinns på åtskilliga ställen i materialet inte minst då personalen i EUTM Somalia 

tränas i mänskliga rättigheter. Normen återfinns också då EU tar sig an att sprida information 

om kvinnors rätt till sina egna kroppar och att de har rösträtt i valet. Samt att EU är de som 

finansierar majoriteten av verksamhetenför SUDP och Somalias Human rights road map, 

vilka är praktiska planer för en förbättrad humanitär situation. 

6. Hållbar utveckling 

Eftersom begreppet Hållbar utveckling kan definieras på lite olika sätt bör det sägas att 

Manners norm Hållbar utveckling avser klimatet. Detta härleder Manners bland annat till 

                                                           
 

93
 Europeiska Unionen Yttre åtgärder, EUTM Somalia Mission 2010-2015, 2015, 

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/index_en.htm (Hämtad 2015-01-07) 

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/index_en.htm


 Gabriel Lagerström de Jong 
 

 
 28 
 
 

EU:s roll vid utformningen av Kyotoavtalet.  EU:s normer kring Hållbar utveckling är endast 

manifesterade i The Joint Strategy Paper for Somalia där risken för framtida eko-relaterade 

katastrofer beskrivs som ett säkerhetsproblem i Somalia. Till exempel där en bristande 

tillgång på vatten kan orsaka stridigheter. EU:s bidrag med 412 miljoner euro visar att EU 

lägger stor vikt på även denna icke militära del av insatsen. Med andra ord återfinns normen 

Hållbar utveckling i materialet.  

7. God förvaltning 

Att EU agerar för normen God förvaltning är ett av de vanligaste uttrycken som återfinns i 

materialet The Joint Strategy Paper. Ett av målen med EU:s insats var att skapa stabilitet i 

Somalia och därmed bra förutsättningar för den nya övergångsregeringens möjligheter att 

regera. EU ställer också krav på en öppen och transparent statsförvaltning, vilket också ses 

som en förutsättning för EU och Somalias nya förhållande och som återupprepas i A New deal 

for Somalia. Hot om tillbakadragen finansiering från EU om exempel för god förvaltning inte 

genomförs förekommer i materialet. 

8. Social utveckling  

Normen Social utveckling nämns ofta i dokumenten, vilket möjligen är logiskt då Somalia är 

ett av de fattigaste länderna i världen. I materialet framgår flera olika praktiska handlingar 

från EU som kan vara representativt för denna norm. Inte minst i form av riktade bidrag till 

skolväsendet. EU refererar till social utveckling som ett sätt att uppnå det militära målet 

”skapa säkerhet”
94

. 

9. Motverka diskriminering  

Motverka diskriminering är den norm som förekommer mest frekvent i materialet. Då 

kvinnornas rätt i Somalias samhälle fått stort fokus i EU:s dokumentation kan den här normen 

identifieras genom att EUTM Somalia utbildar kvinnor. Under den undersökta tiden för EU:s 

insats återfinns också tydliga framsteg för kvinnors rätt i Somalia. Denna studie kan dock inte 

dra slutsatsen att kvinnors rätt förbättras just på grund av EU:s militära insats. Däremot kan 
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det påvisas att EU eftersträvat jämnare könsfördelning vid rekrytering av personal till såväl 

militär trupp som till EU:s administration. I vissa situationer i EUTM Somalia beskrivs 

kvinnor som mer lämpade. I materialet går det också att påvisa att EU önskar motverka 

diskriminering av minoriteter för ett säkrare Somalia. Dessutom är Somalias och EU:s 

gemensamma mål i A New deal for Somalia ytterligare ett uttryck för normen Motverka 

diskriminering. Somalia arbetar mot de gemensamma målen i utbyte mot EU:s pengar. 

EUCAP Nestor rapporterar att dem hjälp anställa 3 735 kvinnor
95

.  

3) Har normerna spridits enligt någon av de sex angivna spridningssätten? 

1. Smittning – normen sprids omedvetet. 

För att kunna konstatera om normen spritts via smittning till Somalia måste normen återfinnas 

hos tredje part. Denna undersökning använder sig av EU:s dokumentation, vilket gör att 

studien inte kan konstatera om detta spridningssätt är uppfyllt (se kapitel 6 Vidare forskning). 

 2. Information – normen sprids strategiskt och genom kommunikation.  

EU har kontinuerligt och tydligt informerat den somaliska regeringen om varför problem 

uppstår i samhället och på så sätt försökt att strategiskt sprida flera av Manners nio normer. 

Genom att beskriva kvinnors utanförskap som en orsak till konflikten i Somalia sprids en av 

normerna på detta sätt. Användandet av NGO:s och användandet av civilsamhället är ett av de 

fem kriterier som enligt Manners ger EU en särskild ställning som Normative power. I 

Somalia har EU använt både NGO:s och civilsamhället i sin informationsspridning. Flertalet 

av EU:s initiativ att sprida information om sexuella rättigheter eller demokrati görs av andra 

aktörer i civilsamhället åt EU. Detta ger EU tillgång till ett större nätverk och gör att EU på ett 

effektivt sätt kan sprida normerna: Mänskliga rättigheter, Motverka diskriminering och God 

förvaltning. Sammanfattningsvis är Information ett spridningssätt som återfinns i materialet. 
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3. Propedeutisk – normer sprids genom EU:s institutioner.  

EU:s insats i Somalia bygger till stora delar på institutionella utbyten mellan EU:s och 

Somalias försvar. Det blir därmed ett sätt för Propedeutisk spridning där Somalias 

försvarsmakt blir påverkad av EU:s normer. EU:s bidrag till Somalia syftar till att påverka hur 

den Somaliska regeringen arbetar och vad den arbetar med. Somalias regering är beroende av 

EU:s finansiering och operationer, vilket skapar en unik chans för normer att spridas på detta 

vis. Att EU uttrycker vad man vill att en annan stat ska göra är inte ovanligt men att de i 

denna situation kan finansiera hela arbetsområden för Somalia bör göra detta spridningssätt 

effektivare en vad det vanligtvis är. En norm som visar sig inom detta arbete är EUTM 

Somalia och Somalias engagemang att lyfta fram de deltagande kvinnorna i programmet. EU 

gör detta med positiv konnation och med förklaring att kvinnorna är extra viktiga för Somalia 

i framtiden. Genom att det nu finns kvinnor som är välutbildade och har hög rang inom den 

somaliska armen kan det också innebära en Propedeutisk normspridning. Endast det faktum 

att kvinnorna fortsätter att jobba och i vissa fall leda delar av den Somaliska armen kan vidare 

etablera EU:s normer efter att EUTM Somalia uppdraget är slut. 

4. Överföring – normer sprids genom bilateralt utbyte. 

I analysen framkommer flera fall där Somalia gör vissa åtaganden mot pengar från EU. Det 

vill säga Överföring är ett spridningssätt som återfinns i materialet. Detta spridningssätt ses 

här ta form i EU:s stöd till såväl Somalias landsbygd som till Mogadishu. Vissa av de normer 

som tas i uttryck här återfinns också under spridningssättet Information. 

5. Uppenbara – normer sprids genom EU:s storlek och tyngd. 

Manners slår i sin teori fast att EU är den tyngs betonande normativa makten på den 

internationella arenan. I NPE-teorin är EU den dominerande normativa makten i ett 

normaltillstånd. Så genom EU:s närvaro med EU NAVFOR - Operation ATALANTA, 

EUTM Somalia och EUCAP Nestor blir dessa insatser i sig ett uttryck för detta spridningssätt. 

EU kan dock vara dominerande på andra områden också, som till exempel ekonomi. Vilka av 

de nio grundnormerna som spridits och vart dessa normer har spridits kan denna studie inte 

precisera. Men det är troligt och inom ramen för teorin att EU sprider normer – sett till den 

omfattande insatsen i form av såväl pengar som personal. Vilka normer inom detta 

spridningssätt går dock inte att verifiera baserat på det undersökta materialet, utan endast 
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EU:s storlek och betydelse kan härledas. Med andra ord är spridningssättet ”Uppenbara” 

identifierat i materialet. 

6. Kulturellt – normer sprids genom kulturella tilltaganden och politisk inlärning. 

I teorin bygger denna punkt på ett visst mått av influens av EU:s kultur. På det sätt EU och 

Somalia har ett utbyte är den kulturella delen inte trolig och har inte heller identifierats i 

materialet. Språkbarriärer och det höga antalet analfabeter som finns som problem i materialet 

är faktorer som förhindrar kulturell spridning. Däremot har EU gjort vissa handlingar för att 

maximera den politiska inlärningen. Ett exempel på en sådan handling är Somalia Urban 

Development Program som innefattar utbildningar för hur statsförvaltningen bör skötas. 

Genom att utbilda personalen inom statsförvaltning bör EU ökat möjligheten för spridningen 

av samtliga av de nio normerna. Genom att finansiera utbildningar som denna har EU alltså 

inte bara gett uttryck för God förvaltning, utan även underlättat arbetet med att sprida de 

övriga åtta normerna. Detta eftersom ett land med en god förvaltning i högre grad borde vara 

mer mottaglig för EU:s NPE. 

4. Slutsatser 
Slutsatsen av denna fallstudie är att sju av de nio grundläggande normerna enligt fyra av de 

sex nämnda spridningssätten i Manners teori återfins i Somalia insatsens dokumentation.  

Analysen visar att följande normer återfinns i materialet: 

 Rättsprinciper 

 Demokrati 

 Respekt för mänskliga rättigheter 

 Hållbar utveckling 

 God förvaltning 

 Social utveckling 

 Motverka diskriminering 

Analysen har identifierat att följande spridningssätt återfinns i materialet: 

 Information 

 Propedeutisk 
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 Överföring 

 Uppenbara 

 

Det verkar alltså inte vara ett hinder för dessa normer att uttryckas eller att spridas på de 

identifierade sätten i Somalia trotts den militära insatsen. 

5. Sammanfattning 
Den här uppsatsen undersöker om EU kan fortsätta att sprida sina grundläggande normer 

enligt Manners teori Normative Power Europe i Somalia trots den militära insatsen. 

Uppsatsen har i en fallstudie identifierat sju av Manners nio grundläggande normer och fyra 

av Manners spridningssätt enligt NPE-teorin i en textanalys av EU:s dokumentation från den 

militära insatsen i Somalia. 

Studien utgår från och analyserar dokument från EU:s institutioner i form av rapporter som 

berör insatserna: EU NAVFOR – Operation ATALANTA – EUTM Somalia – EUCAP 

Nestor. Dokumentationen omfattar planerings-, mötes-, och statusrapporter samt press 

medelanden gjorda av EU. 

Ovan nämnda material har bearbetats genom en kvalitativ textanalys där Manners normer och 

spridningssätt legat till grund för analysen av materialet. 

Observera att studien endast visar att NPE-teorin finns som en förklaring av EU:s agerande 

med militära insatser i Somalia – inte om den militära insatsen och spridningen av Manners 

normer har ett direkt positivt eller negativt samband. 

Vidare har denna studie inte sökt bevisa vilken genomslagskraft de identifierade normerna 

och spridningssätten fått i Somalia kopplat till EU:s militära operation. Inte heller hur 

effektivt EU spridit dessa. Detta eftersom materialet som analyserats är EU:s egen 

dokumentation och inte dokumentation från Somalias förvaltning eller andra delar i Somalias 

samhälle. Studien tar inte heller ställning till hur EU borde agera utifrån dess slutsatser. 
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6. Vidare forskning 
Denna uppsats har inte funnit att den militära insatsen i Somalia förhindrat Manners sex sätt 

att sprida de nio grundläggande normerna. Uppsatsen svarar dock inte på frågan huruvida 

normerna faktiskt fått fotfäste eller etablerats i det somaliska samhället eftersom studien 

undersökt EU:s dokumentation. Men att Somalias regering tagit till sig och infört mål för 

kvinnors rätt och för mänskliga rättigheter kan vara ett tecken på att normerna faktiskt har 

etablerats i det somaliska samhället. Det finns med andra ord skäl att tro att EU:s 

normspridning nått ut i Somalias samhälle. Ett uppslag för vidare forskning skulle följaktligen 

kunna vara att använda denna studies undersökningsmetod fast applicerad på somaliska 

dokument från somalisk förvaltning med mera. Det vill säga genom att använda NPE-teorins 

nio grundläggande normer och sex spridningssätt som underliggande teori.  

En annan fråga som vore intressant att undersöka är hur andra afrikanska länder ser på EU:s 

militära insats i Somalia. Detta för att kunna besvara frågan om EU:s möjlighet att vara 

normbildande enligt NPE-teorin och utgöra vad som anses ”normalt” i världen kvarstår trots 

den militära insatsen i Somalia.   
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Appendix 

Bilaga 1, frågeformulär för intervjuerna med Henric Råsbrant och Sven-Åke Wickström. 

Kan du beskriva din barkund på [namn arbetsplats]? 

Under vilken tidsperiod arbetade du på [namn på arbetsplats]?  

Kan du inledningsvis beskriva din roll i förhållande till EU:s insats i Somalia? 

Vad är viktigt att hålla i åtanke för att förstå EU:s roll i Somalia? 

Har det hänt någon förändring på policy nivå i förhållande till EU:s insats i Somalia? 

Vad tror du är anledningen till EU:s insats i Somalia? 

Mer specifikt: Har EU några specifika mål om vad som ska åstadkommas med insatsen i 

Somalia? 

I vilken mån agerar EU självständigt från Somalias regering? 

I vilken mån agerar EU på förfrågan från Somalias regering? 

Skulle du säga att EU förändrat sin policy mot Somalia på grund av insatsen i Somalia? 

Hur skulle du beskriva EU:s normer i Somaliainsatsen? 

Är det någonting jag inte har frågat som du tycker att jag borde ha gjort?  

 

Frågor till Ian Manners: 

Kan du precisera hur EU kan sprida normer trots militär insats? 

Kan du tänka dig att militära medel används i syfte för att sprida normer? 

 

Kontakta författaren för att få de inspelade intervjuerna.  


