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Abstract 

The purpose of this paper was to address the issue of democratic restrictions in 

Macedonia today, 2017, due to all the media attention of the Macedonian political life. 

It was also an interesting country to study because of its disputes with its neighbouring 

country Greece, which blocks Macedonia from entering both the European Union and 

the Northern Atlantic Treaty Organization, NATO.  

The study was carried out on the grounds of Roberts Dahl’s seven 

institutions regarding Polyarchy which are elected officials, free and fair elections, 

inclusive suffrage, right to run for office, freedom of expression, alternative information 

and freedom of assembly. The method which was applied to this study was an ideal-type 

of democracy. The seven institutions of Polyarchy is the nearest a democratic 

governance one can come, and therefore Polyarchy became the main ideal-type. The 

seven institutions were later compared with both the Macedonian constitution and how 

these institutions are applied to daily life in the country. 

The results showed that the institutions inclusive suffrage and right to run 

for office were the only ones which met up to Dahl’s definition of those two institutions. 

Further, the institutions elected officials and freedom of assembly are partly restricted by 

the state. The institutions freedom of expression and freedom of assembly are the ones 

which are most restricted in Macedonia. The institution free and fair elections is also 

since 2016 an institution with restrictions because of the political crisis in recent years. 

Due to these results, one can conclude that Macedonia does not meet up to the 

requirements of all seven institutions and one can therefore infer that there are several 

democratic restrictions in Macedonia in 2017.  
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1 Inledning 

År 1991 påbörjades splittringen av den socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien 

och den 8 september samma år utropade Makedonien, som var ett av de sex länder vilka 

ingick i republiken, självständighet. Sedan dess har bland annat Svenska Dagbladet 

(2013) refererat till dåtidens Makedonien som landet som slapp krig, men idag är 

konflikterna många även om de inte innebär krig (Svenska Dagbladet 2013). Ända 

sedan självständigheten har landet exempelvis slitits med en konflikt med grannlandet 

Grekland gällande republikens namn samtidigt som många förändringar har gjorts inom 

exempelvis Makedoniens konstitution för att inkludera etniska minoriteter inom både 

det politiska livet, men också inom staten i sig (Swedenabroad 2017).  

Namnkonflikten med Grekland har pågått ända sedan Makedonien 

utropade självständighet 1991 under namnet Republiken Makedonien. Detta mottogs 

negativt av Grekland där man menar att namnet syftar till ett grekiskt territoriellt 

område (Marolov 2013:23). 1995 skrevs en provisorisk överenskommelse mellan 

Makedonien och Grekland vilken innebar att Grekland inte skulle blockera Makedonien 

i dess samverkan inom det Euroatlantiska partnerskapet. Grekland bröt dock detta avtal 

genom att blockera Makedonien från att bli medlemmar i Nato 2008. Denna händelse 

togs senare upp i den Internationella domstolen som menade att Grekland tydligt 

inskränkt avtalet, men eftersom Grekland redan är medlem i både EU och Nato kan 

landet lägga in sitt veto och därmed stänga ute Makedonien från unionerna (Marolov 

2013:28).  

2004, ansökte Makedonien, som fortfarande gick under namnet former 

Yugoslav Republic of Macedonia, om medlemskap i EU som 2005 sedan fick statusen 

som kandidatland. År 2009 beslutade EU-kommissionen om att förhandlingar skulle 

påbörjas, vilka än idag, 2017, inte påbörjats. För att dessa ska påbörjas menar EU att 

Makedonien först och främst måste lösa namnkonflikten med Grekland, men även att 

tillämpa ett reformprogram skapat av EU (EU-kommissionen 2016). Den 13 september, 

2017 höll EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, sitt tal i unionen och 

betonade att man måste ge medlemskap till länderna på västra Balkan för ökad stabilitet, 

men att inget av kandidatländerna ännu var redo (EU-kommissionen 2017). Därför 

anses det viktigt för Makedonien, som vill ha medlemskap i båda organisationerna, men 

även för EU att namnkonflikten med Grekland löses. 

2015 var året då de politiska skandalerna började rada upp sig och sedan 

dess har det vid flertalet tillfällen skrivits om Makedonien i medier runt om i världen, 
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inte minst i svenska medier så som Dagens Nyheter (2015). 2015 kunde olika medier, 

däribland Dagens Nyheter, rapportera om en avlyssningsskandal som skett på högsta 

politiska nivå i Makedonien (Holmgren 2015). Skandalen handlade om att det 

dåvarande Socialdemokratiska oppositionspartiet, genom avlyssning av cirka 20.000 

personers telefoner, däribland journalister, politiker och domare, anklagade det 

konservativa regeringspartiet VRMO-DPMNE med Nikola Gruevski i spetsen för bland 

annat valfusk samt omfattande korruption. Man kunde med dessa avlyssningar även 

visa att dåvarande premiärminister Gruevski, tillsammans med inrikesminister 

Jankulovska samt andra högt uppsatta politiker, avsiktligt dolt mordet på den civila 

medborgaren Martin Neskovski vars död var ett faktum då han 2011 blivit misshandlad 

till döds av polis i huvudstaden Skopje (ibid). Ungefär en månad senare kunde man 

fortsatt läsa i Dagens Nyheter om eldstrider som pågick i staden Kumanovo i norra 

Makedonien. Denna gång handlade det dock inte om politiska skandaler, utan istället 

om ett planerat attentat av en Kosovobaserad gerillarörelse vilken efter en skottlossning 

i Kumanovo stridit mot makedonsk polis och militär (Dagens Nyheter 2015; Holmberg 

2015). Även om själva handlingarna inte kunde identifieras som politiska, i den mening 

att politiska partier eller politiker var inblandade, skyllde den dåvarande 

oppositionsledaren och nuvarande premiärministern Zoran Zaev på den dåvarande 

konservativa regeringen (ibid). Som följd av denna skandal fick dåvarande 

premiärminister Gruevski avgå och lämnade därmed Makedonien utan en fungerande 

regering i två års tid. Den 31 Maj fick Makedonien äntligen tillbaka en fungerande 

regering, men inte helt konfliktlöst (Horvatovic 2017).  

Det svenska utrikesdepartementet, som varje år skriver rapporter om länder runt 

om i världen gällande just mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, skriver i 

sin rapport gällande Makedonien från år 2015-2016 att respekten för dessa tre ämnen är 

bekymmersam i landet (Regeringen 2016). Därför är detta ett område som behöver studeras och 

undersökas, nämligen vilka demokratiska begränsningar går att identifiera i Makedonien.  

Man kan idag mer ofta än tidigare läsa om skandal efter skandal där 

majoriteten av dem är kopplade till just politiker eller politiken i allmänhet. Detta gör att 

man gärna ställer sig frågan om den parlamentariska republiken i praktiken verkligen är 

demokratisk och vilka demokratiska begränsningar som i sådant fall går att identifiera? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det har, som presenterats ovan, varit turbulenta år för Makedonien och dess politik. Det har 

handlat om avlyssningsskandaler, en icke-fungerande regering och fysisk våld. Efter alla 

händelser som den senaste tiden utspelat sig i Makedonien kan man i princip konstatera att 

landet inte är en fulländad demokrati vilken konstitutionen säger och får en därför att fundera 

över vilka demokratiska begränsningar som finns i landet än idag, år 2017.  

Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka och identifiera vilka 

demokratiska begränsningar som finns i den parlamentariska republiken Makedonien idag, 

2017. För att få svar på detta forskningsproblem kommer följande fråga att undersökas och 

besvaras:  

- Vilka demokratiska begränsningar finns i Makedonien år 2017 baserat på de 

sju polyarkiska institutionerna valda befattningshavare, fria och opartiska val, 

allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, yttrandefrihet, alternativa 

informationskällor samt församlingsfrihet?  

 

1.2 Metod/tillvägagångssätt 

För denna studie kommer metoden idealtypsanalys att tillämpas där en idealtyp av 

demokrati utformats baserat på Robert Dahls teori om polyarki. En idealtyp är en 

önskvärd bild av de fenomen man vill undersöka, i detta fall demokrati, och används för 

att tydligt urskilja egenskaper hos fenomenet. Meningen med en idealtypsanalys är 

därmed att undersöka hur mycket det undersökta fenomenet liknar den renodlade 

idealtypen. Fördelen med att använda denna metod är att man får en tydlig bild av 

idealtypen samt att man kan identifiera fenomenets utmärkande drag utifrån den valda 

idealtypen (Esaiasson et al. 2012:139-140). För att få svar på och ökad förståelse 

gällande vilka demokratiska begränsningar som finns i Makedonien 2017 kommer det, 

som tidigare nämnts, att utföras en idealtypsanalys av Robert Dahls teori och definition 

gällande de sju institutionerna som ingår i hans polyarki, nämligen valda 

befattningshavare, fria och opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, 

yttrandefrihet, alternativa informationskällor samt församlingsfrihet. Denna teori och 

idealtyp används för att på ett ganska enkelt och tydligt sätt få en klar bild över 

Makedoniens demokrati och därmed jämföra denna med Robert Dahls definition.   

Robert Dahl argumenterar för att de demokratiska kriterierna och idéerna i 

själva verket inte går att uppnå i verkligheten. Därför myntade han begreppet polyarki 

vilket är ett idealtillstånd av demokrati (Dahl 1999:183-184). För det andra ger de sju 
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institutionerna, som senare kommer att definieras och förklaras, en klar och tydlig bild 

över vad som kännetecknar ett demokratiskt land på ett konkret vis. 

Anledningen till att just Makedonien valdes som analysenhet beror på att det på 

senare tid varit mycket turbulent i landet gällande politiken. Det har handlat om 

avlyssningsskandaler, framflyttade val och stormning av parlament. Alla dessa händelser gör att 

det blir en intressant analysenhet för att analysera och identifiera demokratiska begränsningar. 

Att Makedonien har svårigheter att komma med i Nato, men speciellt EU gör även det de 

intressant att undersöka med tanke på att EU faktiskt vill ha med flera länder på västra Balkan, 

men att man anser att Makedonien, precis som de andra kandidatländerna, inte är tillräckligt 

utvecklade för att få medlemskap.  

 En andra anledning till varför Makedonien valdes som analysenhet är för att det 

finns begränsad information och vetenskapliga studier eller texter gällande landet. Mestadels 

kan man endast hitta information i olika dagstidningar i samband med att en specifik händelse 

utspelat sig. Ett exempel på detta återfinns i skriften Makedonien- framgångsrik krishantering 

på Balkan (2003) där författaren, Diana Madunic, i inledningen skriver att det finns massor med 

analyser om EU:s och det internationella samfundets misslyckande krishantering i tre anda 

länder på Balkan, nämligen Kroatien, Bosnien- Hercegovina och Kosovo. Dock menar hon att 

det skrivits väldigt lite, nästan ingenting, om krishanteringen i Makedonien där ett inbördeskrig 

undveks trots att det utbröt i exempelvis Bosnien (Madunic 2003:2). Därför är valet av 

analysenhet i denna studie ett försök att fylla ut information om just Makedonien.   

 

1.3 Material och urval 

Materialet för denna studie baseras på ett antal olika källor, både internetsidor och litteratur. Det 

viktigaste i urvalet av källor är att de anses vara trovärdiga men även relevanta för att få rätt 

information, vilket i annat fall kan leda till en felaktig slutsats. Litteraturen som använts i denna 

uppsats behandlar för det mesta de teoretiska delarna av studien och är endast från primära 

källor då dessa anses relevanta samt trovärdiga för att på ett korrekt vis jämföras med det 

empiriska materialet. På så vis riskerar studien av demokratiska begränsningar inte bli felaktig. 

Detta material används i första hand för att definiera vad demokrati, diktatur samt polyarki är.  

 Det empiriska materialet bestod i sin tur mestadels av internetsidor och rapporter 

så som Freedomhouse, EU:s rapport om Makedonien 2016 samt den svenska regeringens 

hemsida där bland annat den årliga landsrapporten om Makedonien hämtades. Rapporterna som 

hämtats och använts för denna studie anses trovärdiga då både EU och den svenska regeringen 

är politiska organ. Rapporterna från både EU och den svenska regeringen kan anses vara 
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tendentiösa och vinklade, dock bedöms båda källor vara trovärdiga och korrekta då 

informationen från båda rapporterna genomgående var likvärdig. Informationen från dessa 

rapporter har även backats upp av rapporter från Freedomhouse vilken är en oberoende 

organisation som granskar frihet och demokrati världen över och dess expansion. 

Organisationen anser att frihet endast är möjligt inom ett demokratiskt politiskt system och 

bedöms därmed att vara en viktig och trovärdig källa i denna studie. På dess hemsida uppdateras 

dessutom årliga rapporter angående olika typer av friheter samt demokrati för varje land främst 

inom områdena politiska rättigheter och civila friheter (Freedomhouse 2017). Eftersom alla tre 

källor beskrivit likvärdig information bedöms materialet som trovärdigt och objektivt.  

 Önskvärt för denna studie hade varit om analysen kunnat stärkas av ännu fler 

källor, helst oberoende med ett objektivt synsätt, men som det nämns i förra avsnittet är material 

om Makedonien begränsat. Denna begränsade information är en av anledningarna till att 

Makedonien valdes som analysenhet, nämligen för att förbättra kunskapen om landet och att 

bidra med fler analyser kring Makedonien.   

Att informationen är samtidig är även det en viktig aspekt för denna studie då det 

finns en avgränsning att undersöka vilka demokratiska begränsningar som finns i Makedonien 

år 2017. Materialet som använts var från åren 2015-2017. Svenska regeringens rapport var från 

2015-16, EU:s rapport från 2016 och Freedomhouses rapport var från 2017. På detta vis kan 

man garantera att informationen är samtidig då det som står i rapporterna från föregående år 

kunde backas upp av Freedomhouse rapport från 2017. Genom hela studien, inte minst under 

inledningen och under en del av analysen, behövdes ny information från 2017 som endast gick 

att finna i diverse tidningsartiklar. Det var därav nödvändigt att använda sig av tidningsartiklar i 

denna studie för att kunna beskriva det politiska händelseförloppet under 2017 vilken det 

förmodligen inte hunnits skrivas någon vetenskaplig rapport om ännu.  

 En avgränsning som görs i denna studie, vilken tillämpar metoden idealtypsanalys, 

är att det i studien endast analyseras vilka demokratiska begränsningar som finns i Makedonien 

2017 utefter Robert Dahls sju institutioner om polyarki. Detta innebär att det finns en möjlighet 

att det även existerar andra demokratiska begränsningar i landet utöver de sju institutionerna, 

viket kan innebära att det finns fler demokratiska begränsningar i Makedonien än de som 

identifieras här. En annan avgränsning som används är den om tid, alltså vilka demokratiska 

begränsningar som går att identifiera 2017. Detta innebär att de demokratiska begränsningarna 

antigen kan bli fler eller färre i framtiden och därför är det viktigt att veta att denna studie 

endast identifierar demokratiska begränsningar år 2017.  
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2 Tidigare forskning 

2.1 Demokrati  

Följande kapitel kommer behandla tidigare studier om demokrati samt definiera vad 

begreppet innebär för denna studie. Själva ordet demokrati kommer från grekiskans två 

ord demos och kratein vilka betyder ”folket” respektive ”styre”. Därmed innebär ordet 

folkstyre, alltså att makten inom detta styrelseskick ska ligga hos folket. Det finns en 

enad definition av ordet, att folket har makten, men det finns dock olika vis detta kan 

ske på, vilket kommer behandlas senare (Anckar, et al 2013:37). Statsvetaren Giovanni 

Sartori stärker denna argumentation om demokrati och ser demokrati som ett politiskt 

system som utmärks av att personifierad makt är frånvarande samtidigt som ingen kan 

utnämna sig själv till makthavare över andra (Sartori 1973:151). Han menar också att 

om det inte finns enighet i valet av ledare finns det ingen demokrati, inte heller om de 

som ska välja ledare inte är fria att avstå eller om det inte finns alternativ att välja 

mellan (ibid). 

Daniel Silander är en av många som skrivit om politiska system och 

behandlar i sin bok Politiska regimer- en introduktion olika typer av politiska regimer. 

En av dessa är den demokratiska regimen vilken han menar är en styrelseform som 

kännetecknas genom att den representerar flertalets över fåtalets vilja. Demokratin 

kännetecknas även av medborgarens politiska rättigheter och civila friheter, opartiskt 

rättssystem samt transparenta institutioner (Silander 2012:21).  

I enighet med denna studie betonar även Silander, Robert Dahls berömda 

definition av demokrati (polyarki) genom de sju institutionerna vilka Dahl menar 

utmärker en demokrati. Silander skiljer vidare på något han kallar för demokratins 

proceduriella egenskaper och substantiella egenskaper. Det förstnämnda syftar till 

systemets uppbyggnad genom exempelvis de fria och rättvisa valen, de valda 

befattningshavarna samt rätten att själv kunna kandidera i val. Detta är alltså sådant som 

görs inom en demokrati. De substantiella egenskaperna menar han istället är normer och 

värderingar som skall återfinnas inom en demokrati så som yttrandefrihet, fria 

organisationer samt rätten till alternativa informationskällor (Silander 2012:23). Genom 

att studera Dahls sju institutioner inom ett land kan man undersöka närvaron av 

demokrati inom detta land för att därefter dela upp länder i att vara mer eller mindre 

demokratiska. Ju fler av dessa sju institutioner som är uppfyllda, ju mer demokratiskt är 

landet (ibid). 
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 Som nämndes ovan finns det olika typer av demokrati och i boken 

Komparativ politik: institutioner och beteende skiljer man specifikt mellan två typer 

nämligen direkt demokrati och representativ demokrati (Anckar et al, 2013:37). 

Representativ demokrati innebär att folket utser en representant som innehar den 

politiska makten vilket sker genom regelbundna samt återkommande val. Fördelen med 

denna typ av demokrati är att befolkningen kan överlåta den politiska makten till den/de 

representanter de valt och behöver därmed inte lägga fokus på politiska frågor. 

Nackdelen med denna typ är dock att befolkningen, som i en demokrati ska styra, 

överlämnar makten till de valda politikerna vilket gör att folket endast direkt kan 

påverka genom att rösta vid kommande val (Anckar, et al 2013:37).  

 När man talar om representativitet inom demokratin brukar man oftast dra 

paralleller till Robert Dahls fem kriterier för en demokrati (notera att det här inte talas 

om polyarkins sju institutioner) och kallas därmed en liberal demokrati eftersom dessa 

ger medborgarna fri- och rättigheter gentemot regimen. De fem demokratikriterierna 

Dahl myntar är lika rösträtt, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll över 

dagordningen samt ett allomfattande medborgarskap. Dahl menade ursprungligen att 

endast stater som kunde uppfylla dessa fem kriterier kunde utge sig för att vara 

demokratiska stater. Dock konstaterade han att ingen modern stat kunde uppfylla dessa 

kriterier till fullo och tvingades därmed att introducera ett nytt begrepp, polyarki vilket 

är ett begrepp som kommer presenteras senare (Anckar, et al 2013:39-40).  

 Direkt demokrati innebär å andra sidan mer konkret att folket styr än vad 

representativ demokrati gör. I denna form av demokrati är nämligen folket med och 

deltar i beslutsfattandet genom exempelvis folkomröstningar eller folkförsamlingar. 

Detta är dock en form som idag i modern tid inte används på nationell nivå mer än att 

det finns starka inslag av det i Schweiz politiska system. På lokal nivå kan man finna 

det i exempelvis USA där man i vissa delar av landet anordnar så kallade ”Town 

meetings” där alla väljare som är registrerade har rätt att delta (Anckar, et al 2013:41). 

Inslag av direktdemokrati som kan förekomma i alla demokratiska länder är så kallade 

referendum vilket innebär att en folkomröstning genomförs för ett speciellt ämne 

(ibid:42). Fördelen med denna typ av demokrati är att alla medborgare på ett direkt sätt 

kan vara med och besluta om politiska frågor. Detta innebär i sin tur att demokratin 

ordagrant efterlevs då det är folket som styr istället för folkvalda representanter. 

Nackdelen är dock att detta i praktiken är väldigt svårt att genomföra, speciellt i de 

större staterna eftersom det då skulle krävas flertalet små politiska enheter (ibid:42).  
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 Ett annat sätt att definiera demokrati tas upp i boken Diktatur- om 

ofrihetens politiska system (2008) där man konstaterar att demokrati helt enkelt är 

diktaturens motpol. Demokrati kännetecknas bland annat av politiska fri- och rättigheter 

för medborgaren, respekt för de mänskliga rättigheterna samt oberoende 

statsinstitutioner och rättsväsende. Om diktatur då ska ses som en motpol till detta 

innebär det att allt detta är delvis eller helt frånvarande. Detta sätt att definiera 

demokrati (och diktatur) kan dock bli problematiskt då det i vissa fall förekommer att 

vissa stater endast delvis uppfyller de kriterier som kännetecknar demokratier vilket 

därmed gör det svårt att definiera om en sådan stat är demokratisk eller diktatorisk 

(Karvonen 2008:16).  

  

2.2 Diktatur  

Ett annat styrelseskick utöver demokrati är diktatur. Diktatur är, som Karvonen (2008) 

konstaterar, demokratins motpol och kännetecknas av de fås rätt att diktera över många 

(Karvonen 2008:15). I en demokrati kan ingen utse sig själv till ledare och därmed 

inneha makten och därför menar Sartori (1973) att demokratisk makt är spridd, 

begränsad, kontrollerad och utförs under rotation. Eftersom dessa styrelseskick är 

varandras motpoler definierar Sartori därför diktatur som ett styrelseskick där makten är 

koncentrerad, okontrollerad, absolut och obegränsad (Sartori 1973:151-152). Denna 

politiska regim har sina rötter i antikens Rom där diktatorns syfte var att skydda 

republiken mot hot av exempelvis en militär makt och kunna slå tillbaka mot detta hot 

med hjälp av hans krigare (Karvonen 2008:15).  

 Som det nämndes i ovanstående kapitel definieras demokrati av att 

medborgaren har flera politiska fri- och rättigheter gentemot staten, respekt för 

mänskliga rättigheter, oberoende domstolar och statsinstitutioner. Dessa element finns 

alltså inte, eller är delvis frånvarande i en diktatur (Karvonen 2008:16). En diktatur 

utmärks bland annat av att ge medborgarna en känsla av rädsla, eftersom regimen själv 

har en rädsla för motstånd och hot. Vem som helst, även inom staten, kan vara ett 

motstånd eller hot, och därför blir övervakningen av medborgarna och hela staten 

fullkomlig. Staten försöker alltså att kontrollera folket och samhället genom våld och 

fruktan vilket är en av anledningarna till att en politisk förändring sällan sker inom en 

sådan stat (ibid:55).  

Utöver detta kan även diktatoriska stater kategoriseras i att antigen vara 

mer eller mindre diktatoriska. Anledningen till detta menar Karvonen är att det idag 
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ställs högre krav på en stat att vara en demokrati eftersom det finns många olika 

områden som måste vara uppfyllda, och uppfyller en stat inte alla dessa kan de anses 

vara diktatoriska i någon mening. För att definiera om en stat är en demokrati, diktatur 

eller något där emellan använder man sig i boken Diktatur-ofrihetens politiska system 

av fyra olika dimensioner vilka är politik, rättigheter, statsinstitutioner och civilt 

samhälle (ibid:17-19).  

Även i boken Komparativ politik: institutioner och beteende (2013) 

beskriver man diktatur som motsatsen till demokrati. Här definierar man återigen gärna 

de två olika styrelseskicken som motsatspar och åtskiljer dem mellan vem som innehar 

makten. I en demokrati ska makten ligga hos folket, och i en diktatur, eller autokrati 

som man skriver, hos en enda person som kan utöva makten på olika vis (Anckar, et al 

2013:45). Man betonar även att det är viktigt att komma ihåg att när man ser på 

demokrati och diktatur som motsatspar, att man ser det i teoretisk mening. Detta 

eftersom stater sällan uppfyller kraven för varken en fulländad demokrati eller diktatur. 

Demokratier uppfyller till exempel sällan Dahls alla kriterier, samtidigt som en diktatur 

sällan styrs av endast en person (ibid:46).   

Precis som inom demokratin finns det olika typer av diktaturer. Silander 

skriver om tre av dessa regimtyper i sin bok Politiska regimer- en introduktion (2012), 

vilka är dynastiska regimer, totalitära regimer samt auktoritära regimer. Han skriver 

även om en regimtyp vilken benämns hybrida regimer, som är en regimtyp vilken 

kombinerar demokratiska institutioner men med auktoritär praktik (Silander 2012:36). 

Han skriver om dessa regimtyper utefter fyra regimdimensioner, ideologi, ledarskap, 

politiska partier och civilt samhälle.  

Anckar et al nämner fyra exempel på olika typer av diktaturer vilka kan 

kategoriseras utefter ledarskapet, nämligen absolut monarki, militärstyre, teokrati och 

enpartistat. En absolut monarki kännetecknas av att makten är koncentrerad hos en monark 

(kung, drottning, kejsare, sultan eller furste) som vanligtvis ärvt sin makt av sin fader (Anckar, 

et al 2013:46). Ett annat begrepp för en absolut monarki är dynasti vilket Silander menar i 

modern tid ses som en historisk företeelse och därför inte längre återfinns i åtminstone den 

västerländska delen av världen. Dynastiska eller absoluta monarkier utmärks dessutom av att 

maktutövningen inte begränsas av lagstiftningen då ledaren, ofta i samråd med sin familj, har 

fria händer (Silander 2012:55). Exempel på länder som än idag styrs av monarkier är Brunei, 

Qatar, Saudiarabien och Jordanien (Anckar, et al 2013:46).  

I militärstyrda stater innehar militären den politiska makten som oftast är 
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koncentrerad till en grupp officerare eller en junta som består av tre ledare, en från 

armén, marinen samt flygvapnet. Makten har här inte tilldelats militären utan militären 

har istället själv tagit makten via en militärkupp under en tid då det varit instabilt 

politiskt läge inom staten. Exempel på stater som idag är helt styrda av militären är svårt 

att identifiera, dock finns det drag av detta i länder som Burma, Fiji och Nordkorea 

(Anckar, et al 2013:47). Styrelseskicket teokrati innebär att samhället starkt präglas av 

en religion som därmed sammankopplas med politiken, vilket man försökt åtskilja inom 

demokratier. I teokratiska länder är lagarna giva av Gud eller annan högre makt vilket 

innebär att människorna inte har någon rätt att ändra på dessa lagar. Som ledare i ett 

sådant land är ens uppgift att tolka dessa lagar vilka anses vara Guds vilja och detta 

menar man att endast präster kan göra. Det finns två exempel på länder vilka uppfyller 

kraven för en teokrati och dessa är Iran och Vatikanstaten (ibid:48). Enpartistater är 

stater vars politik utgörs av endast ett parti som ensamt innehar makten medan andra 

politiska partiers inflytande antigen är delvis eller helt frånvarande. Enpartistater kan 

likställas med kommunistregimer som vanligtvis återfinns inom länder i Afrika. 

Exempel på sådana stater i modern tid är Kina, Kuba, Vietnam och Laos (ibid:49).  

 

2.3 Polyarki  

Som bekant handlar denna studie om demokratiska begränsningar i Makedonien, vilket 

kommer undersökas genom en idealtypsanalys av idealtypen demokrati. Men som det 

nämndes i kapitlet om demokrati konstaterade den amerikanska statsvetaren Robert 

Dahl att ingen stat kunde uppnå det demokratiska idealet när dessa idéer skulle 

tillämpas på verkligheten. Därför introducerade han 1956 begreppet polyarki vilket han 

använder på stater som inte uppfyller de fem kriterierna för en demokrati, men som man 

inte heller kan definiera som diktatoriska stater. Han menar då att dem befinner sig på 

demokratins tröskel. Han menar även att polyarkins tröskel ligger en bit under 

demokratins men att den ändå är önskvärd då kraven för polyarki faktiskt går att uppnå 

(Dahl 2002:183-184). Eftersom inga stater uppnår Dahls kriterier för en demokrati 

kommer denna uppsats att göra en idealtypsanalys av polyarki vilket är ett begrepp som 

därför kommer presenteras och definieras i detta kapitel. 

 1956 introducerade alltså Robert Dahl begreppet polyarki vilket han 

definierar som ”en uppsättning politiska institutioner nödvändiga för storskalig 

demokrati” (Dahl, 2002:340). Han menar alltså att denna uppsättning av olika 

institutioner ska komplettera varandra och återfinnas i ett statssystem för att en stat ska 
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kunna kallas för en fulländad demokrati. Denna politiska ordning som Dahl kallar den 

har, som tidigare nämnts, sju institutioner vilka alla behöver efterlevas för att en stat ska 

klassificeras som en polyarki. De sju institutionerna är valda befattningshavare, fria och 

opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, yttrandefrihet, alternativa 

informationskällor och församlingsfrihet (ibid 343-344).  

Den första institutionen valda befattningshavare innebär att de som har 

makten är valda till denna position och har därmed kontroll över de beslut som olika 

myndigheter tar. Detta ska stå nedskrivet i författningen och då de är folkvalda får de 

också en viktig roll i samhället genom att på bästa möjliga vis uppfylla folkets vilja. 

Institutionen fria och opartiska val innebär att de folkvalda befattningshavarna ska 

väljas genom regelbundna, återkommande och opartiska val. Detta innebär att valen ska 

ske på ett rättvist sätt för att utse folkets representant och där olika slag av tvång helst 

skall vara frånvarande. När ett val hålls ska i princip alla vuxna medborgare ha rätten att 

rösta fram befattningshavaren, detta syftar institutionen allmän rösträtt till. På samma 

vis ska i princip alla vuxna medborgare, enligt den fjärde institutionen, rätt att 

kandidera i val, även ha rätten att ställa upp i valet om att bli nästa befattningshavare. 

Gällande institutionen yttrandefrihet ska alla medborgare ha rätt att uttrycka sin åsikt 

gällande politiska frågor utan att riskera någon form av straff. Härtill innefattar att 

kunna uttrycka sin åsikt om befattningshavaren, staten, regeringen, det 

socioekonomiska systemet samt den rådande ideologin. Medborgaren ska även, enligt 

den sjätte institutionen ha rätt till alternativa informationskällor. Denna institutionen 

innebär att medborgaren har rätt och gör det möjligt för denne att finna information på 

egen hand. Dessa informationskällor ska finnas och är skyddade enligt lag. Den sjunde 

och sista institutionen är församlingsfrihet vilken innebär att alla medborgare har rätt till 

att bilda förhållandevis oberoende föreningar och organisationer så som politiska partier 

eller intressegrupper. Denna institution möjliggör för medborgaren att säkra sina olika 

rättigheter (Dahl 2002:343-344). I tabell 1 nedan framställs en sammanfattning på de 

sju institutionerna och deras betydelse. Institutionerna kommer sedan att användas i 

analysen. 
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Tabell 1 

Institutioner Betydelse 

Valda befattningshavare Den politiska makten tilldelas den/de som blir 

valda till detta av folket. 

Fria och opartiska val De valda befattningshavarna ska väljas genom 

återkommande, regelbundna och opartiska 

val. Valen ska ske på ett rättvist sätt utan fusk 

och tvång.  

Allmän rösträtt I princip alla vuxna medborgare ska ha rätt att 

rösta fram befattningshavaren.  

Rätt att kandidera i val 
I princip alla vuxna medborgare ska ha 

möjlighet att kunna ställa upp i val och 

kandidera om att bli vald till 

befattningshavare.  

Yttrandefrihet 
Alla medborgare ska ha rätt att uttrycka sin 

åsikt om politiska frågor utan att denne 

riskerar någon form av straff.  

Alternativa informationskällor Medborgaren har rätt att finna information på 

egen hand och dessa informationskällor ska 

finnas skyddade enligt lag.  

Församlingsfrihet 
Alla medborgare har rätt att bilda 

förhållandevis oberoende föreningar och 

organisationer. Exempel är politiska partier 

och intresseorganisationer. 
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3 Analys och resultat  

I Makedoniens konstitution står det i första artikeln att landet är demokratiskt och därför 

borde alla dessa institutioner finnas med samt efterlevas (Ustav na Makedonija 1991). 

Utifrån Freedomhouses rapport från 2017 där man rankar länders frihet i världen 

tilldelas Makedonien en poäng på 3.5/7, på en skala där 1 är mest fritt och 7 är minst 

fritt. Denna totala poäng om friheten i landet baseras på den genomsnittliga poängen för 

landets medborgares politiska rättigheter och civila friheter vilken kallas för 

Frihetsrankning (Freedomhouse 2017). Inom området politiska rättigheter tilldelades 

Makedonien en poäng på 4/7 och gällande civila friheter en poäng på 3/7, detta utefter 

samma skala som användes för den totala poängsättningen vilken nämns ovan. Därmed 

sammanfattar man också att Makedonien, på grund av denna poäng ges frihetsstatusen 

delvis fritt. Utöver detta mäter man även en total poäng efter att ha räknat in andra 

underkategorier inom de politiska rättigheterna och de civila friheterna i landet. I denna 

totala poäng tilldelades Makedonien 2017 en total poäng på 57/100. Detta på en skala 

där 0 är minst fritt och 100 mest fritt (ibid). Pressfriheten uppges dock till att inte vara 

fri efter en totalt poäng på 64/100, på en skala där 0 är mest fritt och 100 är minst fritt 

(Freedomhouse 2017).  

 Freedomhouses poängsättning av demokratin i Makedonien visar på att 

det finns demokratiska begränsningar i landet då poängen inte uppnår särskilt högt 

värde som i sådant fall innebär att ett land är demokratiskt. Dessa siffror kommer i 

analysen nedan att uttryckas i ord genom Robert Dahls sju institutioner. Analysen syftar 

till att visa vilka demokratiska begränsningar som finns i Makedonien genom att 

analysera vilka av de sju polyarkiska institutionerna som efterlevs.    

 

4.1 Valda befattningshavare  

Institutionen valda befattningshavare innebär, som skrivits ovan, att de som styr landet 

samt har kontroll över myndigheterna skall vara valda av landets medborgare. Denna 

rätt, att medborgarna ska välja i vems händer den politiska makten hamnar, ska stå 

nedskriven i konstitutionen (Dahl 1999:343).  

 Enligt Makedoniens konstitution ska landets representantförsamling 

representera medborgarna samt verka som dess representativa organ, men även för den 

lagstiftande församlingen som den består av. Dessa representanter ska väljas vid 

allmänna, direkta samt fria val genom hemliga valsedlar (Ustav na Makedonija 1991). 
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Makedonien är en republik vilket innebär att man utöver en premiärminister som är 

regeringschef, även har en president som är statschef. Statschefen ska enligt den 80:e 

artikeln i Makedoniens konstitution också väljas genom allmänna och direkta val via en 

hemlig valsedel (ibid).  

 Både EU-kommissionen och Freedomhouse kan via sina rapporter från 

2016 respektive 2017, styrka att man i Makedonien väljer sina befattningshavare i 

enighet med vad som står i konstitutionen. Enligt Freedomhouse, som i sin rapport 

gällande valprocessen tilldelar landet en poäng på 6/12, hålls val vart fjärde år för 

representantförsamlingen och vart femte år för presidentposten. Församlingen väljs 

genom ett proportionellt valsystem där de valda representanterna i sin tur utser en 

premiärminister vilken erhåller den största verkställande makten. Presidenten väljs för 

en femårs-period genom direkta val av medborgarna. Erhåller en kandidat i detta val 

mer än hälften av rösterna, vinner denna och blir därmed landets president. 

Freedomhouse menar att de flesta av dessa val uppnått internationell standard förutom 

det senaste valet till representantförsamlingen, vilket kommer presenteras och 

analyseras i nedanstående kapitel om Fria och opartiska val (Freedomhouse 2017., EU-

kommissionen 2016:6).  

 Robert Dahl menar med denna institution, utöver att befattningshavarna 

ska vara valda av folket, att de som blir valda till makten har en viktig roll i samhället 

genom att på bästa sätt uppfylla folkets vilja, men också att ha kontroll över de beslut 

myndigheterna tar (Dahl 1999:343). I Makedonien kan man konstatera att de valda 

befattningshavarna verkligen har kontroll över myndigheterna men också över 

resterande statsapparat så som den offentliga sektorn och rättsväsendet 

(Regeringskansliet 2015-16). EU-kommissionen och det svenska regeringskansliets 

rapporter från 2016 konstaterar båda att korruption inom dessa sektorer är ett stort 

problem i Makedonien. Regeringskansliets rapport kan exempelvis rapportera om att 

den makedonska regeringen ofta tillsätter olika ämbete utefter partisympati och inte 

utefter kompetens, vilket strider mot lagen. Likaså kan man rapportera om att de olika 

politiska institutionerna och politiska partierna mestadels drivs av privata ekonomiska 

intressen istället för ideologi vilket i sin tur försvårar att få fram åsikter och 

prioriteringar genom det politiska systemet (Regeringskansliet 2015-16:4). EU-

kommissionen rapporterar utöver detta att rättsväsendet också lider av korruption då den 

politiska makten ofta intervenerar i rättsväsendets arbete genom att exempelvis muta 

domare för att högt uppsatta politiker eller andra viktiga individer ska befrias från olika 
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domar (EU-kommissionen 2016). Detta är en viktig aspekt inom denna institution 

eftersom att medborgarna inte kan garanteras att deras valda befattningshavare ”regerar” 

för att uppfylla folkets bästa, utan istället sitt eget bästa.  

 Man kan därmed konstatera att landet till en viss del efterlever 

institutionen valda befattningshavare genom att ha allmänna, direkta och fria val till 

både representantförsamlingen samt till presidentposten. Man kan dock dra slutsatsen 

att landets representantförsamling har väldigt stor kontroll över myndigheterna då 

korruption är omfattande inom den politiska och offentliga sektorn, men även inom 

rättsväsendet. Oftast innebär korruptionen att domare mutas för att inte döma en högt 

uppsatt person eller att domare inte väljs utefter kompetens utan istället utefter 

partisympati. De politiska partierna drivs även oftast av privata ekonomiska intressen 

istället för ideologi vilket gör det svårt att framföra åsikter och prioriteringar. Därför kan 

man också argumentera för att folkets valda representanter och befattningshavare inte 

alltid regerar för folkets bästa, utan för partiets och sitt eget bästa. 

  

4.2 Fria och opartiska val  

Institutionen fria och opartiska val innebär, som nämnts ovan, att de folkvalda 

befattningshavarna ska väljas genom regelbundna, återkommande och opartiska val. 

Detta innebär i sin tur att valen ska ske på ett rättvist sätt samt att olika slags tvång 

föredragsvis skall vara helt frånvarande (Dahl 1999:343).  

 Enligt Makedoniens konstitution ska val till både parlament och president 

ske via fria, direkta och demokratiska val. Utöver detta ska de även vara regelbundna 

och återkommande, alltså ska val till parlament ske vart fjärde år och val till president 

ske vart femte. I konstitutionen står det även specifikt att val till den representativa 

församlingen ska ske inom de 90 återstående dagarna för den sittande regeringen, eller 

inom 60 dagar från dagen då församlingen upplöses. Dessa regler får endast inskränkas, 

och tiden för när valet skall hållas får endast utökas, om landet är i krig eller vid 

nödsituationer. Enligt konstitutionen ska en president väljas på ungefär liknande 

grunder som representantförsamlingen då val för denna position ska ske inom de 60 

sista dagarna av den sittande presidentens period (Ustav na Makedonija 1991). I 

Makedoniens konstitution återfinns inte någon specifik artikel gällande att valen ska ske 

på ett rättvist sätt samt att tvång skall vara frånvarande. Man kan dock argumentera för 

att detta ingår i vad som står i artikel 8, att valen skall vara fria, direkta och 

demokratiska.  



  
 

16 

 I praktiken menar Freedomhouse att valen vanligtvis uppnår internationell 

standard och att valprocessen för det mesta följer det som står nedskrivet i konstitutionen, men 

med anledning av avlyssningsskandalen som uppstod under 2015, vilken presenterats i 

inledningen av denna studie, och som fortsatte in i 2016 efter att president Ivanov givit amnesti 

för de 56 individer som anklagades och var inblandade i skandalen, utbröt det en internationell 

protest mot politikerna och valprocessen kom inte att följa konstitutionen. De politiska ledarna 

kom därmed överens om att senarelägga valet som skulle hållas 24 april 2016, till att istället 

hållas 5 juni samma år. Detta efter brev till premiärministern från både EU och USA vilka rådde 

att just senarelägga valet då det inte var ett lämpligt tillfälle i samband med krisen. Valet som 

planerades att hållas den 5 juni sköts också upp eftersom det bland annat endast inkom en 

kandidatlista (Freedomhouse 2017., EU-kommissionen 2016:6-7.). 11 december hölls valet 

slutligen, men fåtalet dagar innan valet kunde kontrollapparater, vilka verkar inom landet, 

avslöja att namn på så kallade ”phantom-voters” fanns med bland listorna av vilka som var 

berättigade att rösta. En ”phantom-voter” är namn på folk vilka registrerats men som inte är 

berättigade till att rösta då de antigen är avlidna, minderåriga eller använder sig av falska 

identifikationskort (Freedomhouse 2017).  

 Efter valet som slutligen hölls den 11 december 2016 vann det 

nationalistiska partiet VMRO-DPMNE majoritet i församlingen med 51 platser mot det 

socialdemokratiska oppositionspartiet SDSMs 49 platser. Övriga 20 platser delades 

mellan resterande fyra mindre etnisk-albanska partier (Freedomhouse 2017). Trots att 

det nationalistiska partiet VMRO-DPMNE vann folkets röster kunde man inte bilda 

regering då man tappat stöd av det etnisk-albanska partiet DUI, som man tidigare 

regerat tillsammans med i en koalitionsregering. DUI hade alltså tackat nej till att bilda 

regering med partiet som vann och istället ställt sig på oppositionens sida, det 

socialdemokratiska partiet SDSM vilket i detta läge hade en majoritet i församlingen 

med 67 platser. President Ivanov vägrade dock att ge mandat till Zaev och hans 

socialdemokratiska parti då han menade att de stödjer ”en plattform som underminerar 

Makedoniens suveränitet, territoriella integritet och självständighet” (DN 2017), detta 

efter att Zaevs samarbetsparti ansåg att albanska skulle bli ett officiellt språk i hela 

landet (DN 2017). Trots stora protester från makedonska nationalister vilka till och med 

stormade parlamentet då en etnisk alban utsågs till talman och slog Zaev samt andra 

politiker inom SDSM blodigt, godkände presidenten slutligen i slutet av maj att Zaev 

tillsammans med sitt parti och samarbetsparti DUI kunde bilda regering (Holmberg 

2017., DN 2017).  
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 På grund av att valet under 2016 flera gånger fick senareläggas samt valets 

oregelbundenhet kan doktoranden Jovan Bliznakovski i sin rapport avseende 

Makedonien, i enighet med Freedomhouses poängsättning, tilldela landet en poäng på 

4.00 gällande valprocessen på en skala mellan 1-7 där 1 innebär hög grad av demokrati 

och 7 låg grad av demokrati. Denna poäng har därmed på grund av händelserna under 

2016 stigit från 3.75 till 4.00 under 2017 (Bliznakovski 2017:3).  

Man kan alltså konstatera att institutionen fria och opartiska val till stor 

del efterlevs i Makedonien vars val oftast uppnår internationell standard, men 

inskränktes dock under valet 2016 vilket inte var regelbundet samt att det förekom en 

form av valfusk och orättvisa i och med de omtalade ”phantom-voters” samt stora 

protester från landets befolkning.  

 

4.3 Allmän rösträtt 

Allmän rösträtt innebär, som presenterades i kapitlet om Polyarki, att i princip alla 

vuxna medborgare ska ha rätt att rösta fram den valda befattningshavaren. Alltså ska 

ingen vuxen medborgare uteslutas från att rösta fram befattningshavaren oavsett 

tillhörigheten till exempelvis etnisk grupp eller sexuell läggning (Dahl 1999:343).  

 I Makedoniens konstitution står det att alla makedonska medborgare är 

jämlika gällande deras rättigheter och friheter oavsett kön, ”ras”, hudfärg, nationellt och 

socialt ursprung, politisk och religiös tro, egendom eller social status. Man menar att 

alla medborgare är lika inför lagen samt konstitutionen. I konstitutionen står det även i 

artikel 22 att varje medborgare som är 18 år och äldre har rätt att rösta, vilken är en rätt 

som är jämlik, universell och direkt. Konstitutionen säger dock att de som har berövats 

rätten av ett domstolsbeslut att utöva sitt yrke, inte har rätt att rösta (Ustav na 

Makedonija 1991).  

 Om denna polyarkiska institution efterlevs i Makedonien eller ej är svårt 

att avgöra då det inte finns någon rapport om att den inte efterlevs. Den obefintliga 

informationen om denna institution kan tyda på att den faktiskt efterlevs. 

Regeringskansliet skriver i sin rapport om Makedonien från 2015-16 att vissa etniska 

grupper delvis är frånvarande från det politiska livet. Romer är en sådan etnisk grupp 

vilka sällan röstar i val, anledningen till detta är dock inte att de utesluts på grund av 

politiska skäl utan för att de saknar identifikationshandlingar och därmed inte har rätt att 

delta i röstningen. Den makedonska regeringen har vidtagit åtgärder för att ge fler romer 

rätt att rösta genom att utfärda fler id-handlingar (Regeringskansliet 2015-16:5,16).   
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 Även om man inte kan identifiera att personer utesluts från att delta i 

röstning kan man identifiera diskriminering på grund av kön och/eller etnisk 

tillhörighet, politiskt aktiva meningsmotståndare samt granskande journalister trots att 

detta är förbjudet enligt konstitutionen. Under 2011 skulle man genomföra en 

folkräkning i landet för att inkludera fler och rensa ut de som inte längre var berättigade 

att rösta, men både den dåvarande regeringen samt oppositionen protesterade mot detta 

då de menade att det skulle påverka röstlängdens utformning, och därtill 

minoritetsgruppernas politiska representation (Regeringskansliet 2015-16:15).  

 En sak som tyder på tydlig inkludering av i princip alla makedonska 

medborgare är att även makedonier som bor utomlands är berättigade att rösta och kan 

därmed också välja upp till totalt tre medlemmar till församlingen (Freedomhouse 

2017).   

Man kan alltså konstatera att Makedonien till stor del efterlever 

institutionen allmän rösträtt då det inte går att identifiera någon rapport om att fallet inte 

skulle vara så. Man kan också konstatera att etniska grupper och kvinnor blir 

diskriminerade men att de ändå har rätt att rösta i val, med undantag för romer som 

saknar id-handlingar och därmed inte är berättigade att rösta.  

 

4.4 Rätt att kandidera i val  

Rätt att kandidera i val är den fjärde institutionen och innebär, som presenterats ovan, 

att i princip alla vuxna medborgare ska ha rätten att ställa upp i valet om att bli 

befattningshavare i landet (Dahl 1999:344).  

 I Makedoniens konstitution säger ingen artikel uttryckligen att i princip varje 

medborgare har rätt att kandidera i val, dock säger artikel 9, vilken även presenterades i förra 

avsnittet, att varje makedonsk medborgare är jämlik i dennes rättigheter och friheter oavsett 

kön, ”ras”, hudfärg, politisk och religiös tro eller social status, för att nämna några. I artikel 23 

kan man även läsa att varje medborgare har rätt att ta del av utövandet inom det offentliga 

ämbetet. Denna artikel är den tydligaste indikationen på att varje medborgare har rätt att 

kandidera i val då det politiska yrket ingår i det offentliga ämbetet. Det finns även 

begränsningar i konstitutionen vilka menar att man inte kan bli vald till representant för 

församlingen i enighet med vissa bestämmelser i lagen. I artikel 80 står det även att man måste 

vara makedonsk medborgare samt minst 40 år gammal på valdagen för att kunna bli vald till 

president. Utöver detta måste personen varit bosatt i Makedonien i minst 10 år inom de senaste 

15 åren innan valdagen (Ustav na Makedonija 1991).  
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 För denna institution går det inte heller att identifiera någon rapport om att i 

princip alla medborgare inte får lov att kandidera i val. Som presenterades i ovanstående avsnitt 

kan man konstatera att vissa etniska grupper är underrepresenterade i församlingen och 

statsapparaten överlag trots att Ohridavtalet från 2001 betonar att representationen av etniska 

minoriteter ska återspegla befolkningens sammansättning av olika etniciteter. Man kan i 

Regeringskansliets rapport från 2015-16 konstatera att anställning av etniska minoriteter inom 

det politiska livet har ökat men återspeglar ännu inte befolkningens etniska sammansättning. De 

politiska partierna i landet beskrivs som etnisk homogena då majoriteten antigen är 

slavisktalande makedonier eller makedonalbaner (Regeringskansliet 2015-16). Trots att kvinnor 

och män enligt lag har samma rättigheter försvårar gamla attityder mot icke-traditionella 

kvinnliga roller dem från att delta i det politiska livet vilket gör att de sällan deltar i åtminstone 

den lokala politiken (Freedomhouse 2017). Regeringskansliet kan dessutom rapportera om att 

kvinnorna är underrepresenterade i det politiska livet överlag. Efter parlamentsvalet 2016 kunde 

man se att den kvinnliga representationen av ledamöter minskade från 42 till 38 stycken, vilket 

innebär en representation på 32%. Denna siffra tyder därmed på att kvinnor har mindre 

inflytande inom politiken än vad män har.  

 Man kan alltså konstatera att i princip alla medborgare har rätt att kandidera i val 

till församlingen i Makedonien, men att vissa, exempelvis kvinnor, inte har samma 

förutsättningar som män på grund av gamla attityder mot icke-traditionella roller. Samma sak 

gäller de medborgare som tillhör annan etnisk grupp så som romer vilka inte kan kandidera i val 

då många av dem saknar identifikationshandlingar. Alltså, har alla medborgare med korrekta id-

handlingar rätt att kandidera i val, men kvinnor har exempelvis inte samma förutsättningar som 

män att göra så.   

 

4.5 Yttrandefrihet 

Institutionen yttrandefrihet är den femte av Dahls polyarkiska institutioner och innebär 

att varje medborgare ska ha rätt att uttrycka sin åsikt gällande politiska frågor utan att på 

något vis riskera att bli straffad. Bland detta ingår att kunna uttrycka sin åsikt om såväl 

befattningshavaren och regeringen så som staten och det socioekonomiska systemet 

samt den aktuella ideologin (Dahl 1999:344).  

 Makedoniens konstitution vilken skrevs år 1991 säger gällande denna institution 

att medborgare har rätt att på ett fridfullt vis uttrycka protester utan att i förväg anmäla detta 

eller utan något specifikt tillstånd. Denna rättighet ska endast begränsas vid krig eller annan 

nödsituation inom staten. I konstitutionen garanteras även alla individers personliga frihet till 
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olika tankar och idéer samt offentligt yttrande av denna tanke eller idé. Utöver detta har varje 

medborgare rätt att göra en skriftlig framställning mot staten eller till annat offentligt ämbete, 

samt att få svar på denna framställning. En medborgare ska i sin tur inte kunna ställas inför rätta 

eller få andra negativa konsekvenser av att uttrycka sin åsikt i skriftliga framställningar om det 

inte innebär att de begått brott mot lagen (Ustav na Makedonija 1991).  

 Trots dessa garantier av grundläggande press- och yttrandefrihet i konstitutionen 

kan Regeringskansliet, Freedomhouse och EU konstatera att det finns stora inskränkningar inom 

detta området. EU-kommissionen (2016) menar att detta är ett stort och utbrett problem i hela 

landet och kommer fortsätta att vara i det rådande politiska tillståndet. Man menar även att det 

krävs mycket arbete för en ändring av detta med tanke på att det inte skett några tydliga 

framsteg de senaste åren (EU-kommissionen 2016:19-20). 12 april 2016 kunde man rapportera 

om att ett antal journalister skadats av polis under protester emot president Ivanovs amnesti för 

de 56 individer som var inblandande i avlyssningsskandalen 2015. Under hela 2016 kunde man 

dessutom konstatera att ca 20 förtalrättegångar väcktes mot olika journalister (ibid).  

 I rapporten från Regeringskansliet 2015-16 kan man konstatera att den politiska 

påverkan i medier är omfattande. Medierna rapporterar sällan mångfaldigt då de förhåller sig till 

en viss politisk infallsvinkel vilken i de flesta fall är vinkeln från den sittande regeringen. 

Många medier ägs av det största regeringspartiet från vilka de ofta förekommer trakasserier och  

påtryckningar i form av ekonomiska sådana vilket leder till självcensur (Regeringskansliet 

2015-16:8-9). Detta betonar även Freedomhouse som kan rapportera om en händelse i samband 

med avlyssningarna som oppositionen släppte 2015 vilka avslöjade samtal mellan högt uppsatta 

politiker och anställda på flertalet stora tv-stationer, däribland nationella Sitel, vilka påvisar att 

regeringen direkt påverkade redaktionens policydokument (Freedomhouse 2017). 

 Att regeringen äger eller verkar med ekonomiska påtryckningar av de stora tv-

kanalerna är tydligt då de sällan kritiserar regeringen samtidigt som oppositionen knappt får 

någon tv-tid alls. Ifrågasättande av och kritik mot regeringens handlingar får ofta konsekvenser i 

form av mediareaktioner samt anklagelser på en personlig nivå. Det förekommer utöver detta 

även hot och våld mot granskande journalister samtidigt som det även förekommer hotfulla 

uttalanden mot andra politiska partiers företrädare och civilsamhällesorganisationer 

(Regeringskansliet 2015-16:8-9., EU-kommissionen 2016:19-20). Det är dock enligt lag 

förbjudet att yttra något som uppmuntrar till nationellt, religiöst eller etniskt hat vilket i sådant 

fall kan bestraffas med böter (Regeringskansliet 2015-16:8).  

 Man kan därmed konstatera att denna institution inte efterlevs i Makedonien trots 

att yttrande- och pressfriheten garanteras i konstitutionen. Många medier ägs av den sittande 
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regeringen vilket gör att medierna inte är oberoende och blir självcensurerade i rädsla av att bli 

hotade eller få våld mot sig. Detta gör att de helt enkelt inte kan uttrycka vad de vill och kan 

inte heller vara oberoende i rapporteringen gällande de olika politiska partierna. Landet har en 

lång väg och mycket arbete framför sig gällande yttrandefriheten.   

 

4.6 Alternativa informationskällor 

Institutionen alternativa informationskällor möjliggör för medborgaren att finna 

information på egen hand, vilket gäller all offentlig information. Detta är en 

medborgerlig rättighet samt så ska dessa informationskällor finnas i och vara skyddade 

enligt lag (Dahl 1999:344).  

 Enligt den makedonska konstitutionen garanteras medborgarnas rätt till fri 

åtkomst av information samt friheten att mottaga och sprida information. Rätten till att 

få svar via massmedia samt rätten att skydda en informationskälla i massmedia 

garanteras också i konstitutionen. Utöver detta är dessutom censur förbjudet. Enligt 

artikel 70 ska representantförsamlingens möten vara öppna för allmänheten men dem 

kan rösta om att hålla ett möte stängt om två tredjedelars majoritet av samtliga 

representanter röstar för detta (Ustav na Makedonija 1991).  

 Trots att den makedonska lagstiftningen gällande tillgång till information, 

eller alternativ information, följer internationell standard menar EU-kommissionen 

(2016) att man i praktiken inte följer lagen då det exempelvis är svårt för granskande 

journalister att få tillgång till den information de frågar efter. Man menar att offentlig 

granskning av regeringen fungerar relativt bra men att antalet dokument som 

offentliggörs minskar med tiden samtidigt som man inskränker på medborgarnas rätt om 

tillgång till information då fler och fler dokument klassificeras som hemliga av 

regeringen. De få rapporter som faktiskt offentliggörs tenderar att fokusera på 

kvantitativa resultat som regeringen verkställt istället för kvalitativa sådana vilka visar 

olika policy som förändrats eller borde förändras (EU-kommissionen 2016:10-12, 20-

21). Det fanns under 2015 och 2016 enligt det svenska Regeringskansliet inga uppgifter 

om att staten eller regeringen på något vis förhindrar eller begränsar medborgarna från 

tillgång till olika slags politiska material på internet. Landet har trots detta fått kritik 

från EU-kommissionen eftersom speciellt granskande journalister nekas offentlig 

information trots lagens garanti om rätt till detta (Regeringskansliet 2015-15:9).  

Korruption är ett stort problem i Makedonien och sträcker sig in på många 

områden, speciellt inom den offentliga och politiska sektorn (EU-kommissionen 
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2016:5). Inom det juridiska väsendet är korruptionen ett stort problem då det gäller 

utnämning av domare vilken är en handling som inte är transparent eftersom domare 

oftast utnämns utifrån politiska och sociala kontakter. Många 

civilsamhälleorganisationer påstår att det är inrikesministeriet som komponerar ihop 

domare till högsta domstolen på just personliga och politiska grunder 

(Regeringskansliet 2015-16:3). Under 2016 kunde EU-kommissionen i sin rapport även 

konstatera att korruption inom det juridiska väsendet sker under rättsfall då exempelvis 

högt uppsatta politiker slipper undan att bli dömda för ett brott de faktiskt begått, detta 

eftersom att domstolen inte är oberoende från politiken och politikerna, oftast 

regeringen (EU-kommissionen 2016:13).  

 Korruptionen sträcker sig även till medieområdet där regeringen eller 

största partiet oftast äger en eller flera kanaler. Detta innebär att de använder tv-

stationerna som politisk reklam som därmed utgör en viktig informationskälla. Många 

gånger är redaktionernas policy för vad som ska sändas eller ej direkt influerad av 

regeringen som äger kanalen. Rapporteringen blir då inte balanserad eftersom det 

regerande partiet målas upp på ett positivt sätt medan oppositionen och dess 

medlemmar målas upp på ett negativt vis. Detta gör i sin tur att medborgarna får svårt 

att finna information om exempelvis oppositionen eftersom det sällan sänds eller 

rapporteras om i nationella tv-kanaler (Regeringskansliet 2015-16:9,. EU-kommissionen 

2016:21).  

 Man kan därmed konstatera att Makedonien inte efterlever denna 

institution även om medborgarnas rätt till alternativ information garanteras i 

konstitutionen. Många offentliga dokument hålls undan av regeringen vilka klassificerar 

fler och fler rapporter och dokument som hemliga, även fast de egentligen inte är de. 

Domstolen är inte oberoende från regeringen vilket i sin tur gör att 

utnämningsförfarandet av domare till högsta domstolen sker via personliga och politiska 

kontakter till inrikesministeriet. Tv-stationer ägs oftast av det regerande partiet och blir 

därmed ekonomiskt beroende av detta som använder kanalen som den primära 

informationskällan där de oftast framställs på ett positivt sätt medan oppositionen 

framställs på ett negativt vis. Därmed behövs många åtgärder för att Makedonien i 

framtiden ska ha möjlighet att följa vad deras konstitution säger gällande alternativa 

informationskällor.  

 



  
 

23 

4.7 Församlingsfrihet 

Den sjunde och sista institutionen församlingsfrihet innebär att varje medborgare har 

rätt att bilda förhållandevis oberoende föreningar och organisationer. Exempel på detta 

kan vara politiska partier eller intressegrupper. Institutionen ska möjliggöra för 

medborgare att säkra sina olika rättigheter (Dahl 1999:344).  

 Den makedonska konstitutionen garanterar medborgarnas frihet att bilda 

föreningar för att utföra och skydda sina politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och 

andra rättigheter. Som medborgare får man lov att bilda dessa föreningar och politiska 

partier tillsammans med andra medborgare men man har även friheten att gå med i eller 

gå ur en redan etablerad förening eller politiskt parti (Ustav na Makedonija 1991).  

 I praktiken accepteras olika civilsamhälleorganisationer och de tillåts 

verka relativt fritt, dock har partiet som tidigare regerade, VMRO-DPMNE, 

karakteriserat alla dessa organisationer vilka ifrågasätter deras politik som fiender 

(Freedomhouse 2017). Många av de civilsamhällesorganisationer som verkar inom 

landet påstår att de inte får någon uppmärksamhet från regeringen vilka inte är öppna 

för dialog och organisationerna kan därmed inte påverka politiken på något vis (EU-

kommissionen 2016:4., Regeringskansliet 2015-16:6). På pappret ska det även finnas ett 

nationellt stödprogram för organisationerna men de upplever att detta stöd endast finns 

just på papper. Trots att man i praktiken accepterar civilsamhälleorganisationer upplever 

representanter för dessa att hot och våld förekommer i form av trakasserier och förtal i 

medier vilka samarbetar med regeringen. Vissa aktivister och oppositionella som 

demonstrerar mot regeringen får anonyma hot via internet (Regeringskansliet 2015-

16:5).  

 EU-kommissionen menar att ett fungerande civilsamhälle måste finnas för 

att ett fungerande demokratiskt system skall kunna råda. Därför måste organisationerna 

ses som viktiga beståndsdelar av staten och lika så behandlas på detta vis. Staten måste 

kunna garantera, mer än i konstitutionen att det genomförs lagliga, finansiella och 

relevanta regelverk för att ett fungerande civilsamhälle ska råda i Makedonien (EU-

kommissionen 2916:9). Man menar från EU-kommissionens sida att det finns en 

märkbar politisk delning och olikheter mellan de civilsamhällesorganisationer som 

stödjer regeringen och de som inte gör det. Detta märktes inte minst under 2016 efter att 

president Ivanov givit amnesti för de 56 politiska individer vilka var inblandade i 

avlyssningsskandalen. Organisationerna som stödjer den dåvarande oppositionen, som 

idag är regeringen, gjorde ett försök att stärka demokratin och förbättra 
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maktfördelningen genom något man idag kallar för den ”Färgglada revolutionen” (ibid). 

Anledningen till att man kom att kalla demonstrationerna, som ansågs vara relativt 

fredliga, för den ”färgglada revolutionen” har att göra med att de som protesterade 

gjorde så genom att skjuta ballonger med färg i på offentliga byggnader och monument 

i landet (Bliznakovski 2017:7).  

 Man kan alltså konstatera att denna institution efterlevs men inte fullt ut. 

Att bilda och gå med i en civilsamhällesorganisation är generellt accepterat lika så är de 

accepterade att verka nationellt. Dock ser de själva svårigheter med detta eftersom 

regeringen tenderar att inte föra dialog med dem. Det förekommer också hot och våld 

från antingen regeringen eller oppositionen, beroende på vilken sida organisationen 

stödjer. EU-kommissionen menar att civilsamhällesorganisationer måste få lov att verka 

fritt för att stärka det demokratiska systemet och borde därför ses som viktiga och även 

behandlas på detta vis av staten.  

 

4.8 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att identifiera vilka demokratiska begränsningar som finns 

i Makedonien idag, 2017 utefter hur väl landet efterlever och uppfyller Robert Dahls sju 

institutioner gällande polyarki. Polyarki användes som idealtyp då detta, vilket 

presenterades i början av denna uppsats, är det närmaste ett demokratiskt styre ett land 

kan komma. Eftersom studien utgick ifrån de sju polyarkiska institutionerna visar 

resultatet endast vilka demokratiska begränsningar som finns i landet utefter dessa. Det 

kan nämligen tillkomma och finnas ytterligare demokratiska aspekter vilka Makedonien 

uppfyller eller inte uppfyller.  

Operationaliseringen av de sju institutionerna valda befattningshavare, 

fria och opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, yttrandefrihet, 

alternativa informationskällor samt församlingsfrihet, påvisar att Makedonien efterlever 

somliga institutioner mer än andra, samtidigt som två inte efterlevs alls.  

 Institutionerna allmän rösträtt och rätt att kandidera i val är de två 

institutioner vilka efterlevs, utefter den information som går att finna. Gällande båda 

dessa institutioner kunde man inte identifiera någon information att de inte efterlevs, 

och därmed kan man argumentera för att dessa därför efterlevs. Enligt Makedoniens 

konstitution är alla makedonska medborgare jämlika i sina rättigheter och friheter inför 

både lag och konstitution vilket innebär att i princip varje medborgare över 18 år ska ha 

rösträtt samt rätt att kandidera i val. Dock står det utförligt i konstitutionen att en 
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presidentkandidat måste uppnå minst 40 år på valdagen för att kandidera i valet. Trots 

att varje makedonsk medborgare har samma rättigheter och friheter kan man konstatera 

att vissa etniska grupper så som romer, men även kvinnor är underrepresenterade inom 

det politiska livet över lag. Romer saknas inom det politiska livet då de saknar 

identifikationshandlingar och får därmed inte rösta, medan kvinnor är 

underrepresenterade inom exempelvis parlamentet på grund av gamla och konservativa 

attityder mot icke-traditionella roller.  

Man kan konstatera att institutionerna valda befattningshavare och 

församlingsfrihet endast efterlevs delvis. I Makedonien väljs de valda befattningshavarna vid 

allmänna, direkta och fria val både gällande val till parlament och president. Man kan dock dra 

slutsatsen att de valda befattningshavarna inte alltid styr utefter folkets bästa utan efter sitt eget 

partis bästa då korruption är ett stort problem. Vid val av tillsättning av olika offentliga ämbete 

väljs individer utefter partisympati istället för utefter kompetens. Gällande församlingsfrihet 

accepterar man i allmänhet olika civilsamhällesorganisationer och de får lov att verka fritt, dock 

upplever dessa organisationer ofta att regeringen väljer att inte föra dialog med dem och därmed 

inte får sina röster hörda. Det finns dessutom en tydlig politisk delning mellan de 

civilsamhällesorganisationerna vilka stödjer regeringen och vilka som inte gör det. Detta kunde 

inte minst påvisas under 2016 efter att president Ivanov givit amnesti för de 56 individer vilka 

var inblandade i avlyssningsskandalen 2015. Det ledde till en protest från de organisationer 

vilka inte stödde den dåvarande regeringen genom att spruta färg och kasta ballonger fyllda med 

färg på offentliga byggnader och monument. Denna protest kom senare att kallas för den 

”Färgglada revolutionen”.  

Institutionen fria och opartiska val hade man innan valet 2016 kunnat placera 

bland institutionerna som efterlevs i Makedonien, men med tanke på den politiska kris som 

utlöstes 2015 och fortsatte in under 2016 dras slutsatsen att institutionen helt enkelt efterlevdes 

fram till och med 2016. Innan valet det året kunde Freedomhouse konstatera att valen följde 

internationell standard samt det som står i konstitutionen, att valen ska vara fria, direkta och 

demokratiska, men även hållas regelbundna samt vara återkommande. Valet 2016 skulle hållas 

den 24 april men kom att senareläggas två gånger och hölls slutligen 11 december samma år. 

Det vinnande partiet VRMO-DPMNE kunde dock inte bilda regering då deras förra 

samarbetsparti, DUI, övergått till den dåvarande oppositionens sida, det socialdemokratiska 

SDSM som nu tillsammans med DUI kunde bilda koalitionsregering. President Ivanov tillät 

dock inte detta och lämnade därmed Makedonien helt utan regering. I slutet av maj 2017 

godkände presidenten att Zoran Zaevs parti, SDMS, tillsammans med DUI fick bilda regering 
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och innehar från och med då makten i landet. Under detta val förekom även valfusk i form av så 

kallade ”phantom-voters”.  

 Institutionerna yttrandefrihet och alternativa informationskällor är de två 

som man kan konstatera inte efterlevs i Makedonien. Trots att medborgarna i 

konstitutionen garanteras rätt att både få uttrycka protester och rätt till fri åtkomst av 

information, försvårar staten det för medborgarna gällande båda dessa institutioner. 

Gällande yttrandefriheten förkommer det stora inskränkningar i medborgarnas 

rättigheter till detta då exempelvis granskande journalister har skadats av polis på grund 

av protester. Dessutom förekommer påtryckningar, trakasserier och självcensur inom 

medier, vilket enligt lag är förbjudet. Medierna rapporterar utöver detta inte mångfaldigt 

utan oftast endast till regeringens fördel. Ifrågasättande av och kritik mot regeringens 

handlingar får vanligtvis någon form av påföljd. Gällande alternativa informationskällor 

kan man konstatera att lagen inte följs då granskande journalister har svårt att få tillgång 

till information som de ber om. Antalet dokument som offentliggörs av regeringen 

minskar hela tiden, vilket innebär att de inskränker på medborgarnas rätt till tillgång av 

information då regeringen hemligstämplar fler och fler av dessa redan dåligt 

offentliggjorda dokument. Trots att staten eller regeringen inte hindrar eller begränsar 

medborgare från tillgång till politiskt material på nätet, har landet fått kritik från EU 

gällande bristfällig information. Utöver detta försvårar den utbredda korruptionen i 

landet för medborgarna att få information då transparens saknas inom exempelvis 

rättsväsendet samtidigt som media rapporterar vinklad information till medborgarna till 

fördel för regeringspartiet som oftast äger de stora tv-kanalerna. 

Som svar på studiens frågeställning, vilka demokratiska begränsningar 

som finns i Makedonien idag 2017, kan man konstatera att de institutioner vilka inte 

efterlevs och de som efterlevs delvis identifieras som demokratiska begränsningar i 

Makedonien. Endast två av de sju institutionerna efterlevs. En av institutionerna 

efterlevdes fram till och med 2016 men kan inte klassificeras som att den efterlevs eller 

ej då man inte vet hur framtida val kommer att bli. Detta sammanfattas i Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2 

Institutioner   Hur institutionerna efterlevs  

i Makedonien 

1. Valda befattningshavare Efterlevs delvis 

2. Fria och opartiska val Efterlevdes fram till och med valet 2016 

3. Allmän rösträtt Efterlevs  

4. Rätt att kandidera i val Efterlevs 

5. Yttrandefrihet Efterlevs inte 

6. Alternativa informationskällor Efterlevs inte 

7. Församlingsfrihet Efterlevs men inte till fullo 

 

 

5 Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att analysera och identifiera demokratiska begränsningar i 

Makedonien idag, 2017. Detta gjordes genom en idealtypsanalys av Robert Dahls 

begrepp och definition av polyarki. Under operationaliseringen jämfördes Robert Dahls 

definition av varje institution med vad som står i Makedoniens konstitution, för att 

sedan jämföra konstitutions relevanta artiklar med hur väl dessa efterlevs i praktiken i 

Makedonien. En slutsats kunde dras att två av institutionerna, allmän rösträtt och rätt 

att kandidera i val efterlevdes. Två andra institutioner, valda befattningshavare och 

församlingsfrihet, endast efterlevs delvis samtidigt som två, yttrandefrihet och 

alternativa informationskällor inte efterlevs. En av institutionerna, fria och opartiska 

val, var svår att placera in på skalan som en institution som efterlevs eller inte med 

tanke på att den fram till och med valet 2016 faktiskt efterlevdes.  
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