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Abstract 
The purpose of this study is to present if it is the EU’s dissemination of norms or other 
factors that affects Kosovo’s accession as a candidate country to the EU. The purpose 
was answered by finding out to what extent Kosovo can meet EU standards and values 
in terms of the Copenhagen criteria first criterion of stable institutions. Furthermore, 
what forms of dissemination the EU have used in trying to spread these standards. The 
study has used a main theory called Normative Power Europe, by Ian Manners, which 
describes the EU as a normative force and its mechanism of spreading values towards 
third-party countries. The conclusion in this study is that the biggest factor in why 
Kosovo isn’t a candidate country to the EU is because of the state’s infected conflict 
with Serbia. The conflict with Serbia is the basis of all the factors that keeps Kosovo to 
fail to meet EU requirements. Although, the EU have made improvements 
constitutionally since its increased commitment after 2008, the constitution hasn’t been 
implemented in practice by the Kosovan regime. The conflict needs to be resolved 
before Kosovo can take the next step and adapt to the rest of Europe.  
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1 Inledning 
Tendenser till en intensifierad internationell samverkan har ökat de senaste decennierna 

och detta har framför allt synts i det europeiska området (Silander och Öhlén, 2016:12-

13). Europeiska Unionen (EU) har haft fem stora utvidgningsomgångar och har idag 28 

medlemsländer. Varje utvidgningsomgång inom EU har präglats av ett oregelbundet 

förhållande mellan de som vill ansluta och de existerande medlemsstaterna. Det har 

blivit en utmaning för EU att anpassa sig i sin utvidgningspolitik (ENP) då det skiljer 

sig markant mellan staterna när det gäller deras nationella preferenser. Östra 

utvidgningen har varit den omgång för EU med störst utmaning att åstadkomma något i, 

eftersom att Balkan fortfarande präglas av uppdelningen av det forna Jugoslavien. Detta 

har påverkat länderna på Balkan till den grad att de både finansiellt, politiskt och 

kulturellt skiljer sig avsevärt mellan varandra (Juncos & Borragán, 2016:228-230). 

Redan när det Jugoslaviska kriget bröt ut, började EU förbereda sig för en 

utvidgningsprocess på Balkan (Moravcisk och Schimmelfennig, 2009:82). 

 

Den 6 februari 2018 antog den Europeiska Kommissionen sin egen utformade strategi 

för västra Balkan. Strategin innebar att EU vill inkludera västra Balkan i den europeiska 

integrationen för att upprätthålla ett starkt och enat Europa där gemensamma värden är  

ett grundfundament. Strategin innehåller prioriteringar för regioner där utbyggda 

samarbeten krävs, för att västra Balkan ska kunna anta de utmaningar som de står inför. 

Utmaningar som identifieras i strategin är grundläggande reformarbeten och relationer 

med grannstater (Europeiska Kommissionen, 2018).  

 

Ett av de sex länderna som nämns i strategin om västra Balkan är Kosovo. Kosovo är 

det land som anses vara längst från en status som kandidatland av alla länder på västra 

Balkan. Kommissionen redogör i strategin att Kosovo har möjligheter att göra framsteg 

i processen till att bli ett kandidatland i EU. Kosovo uppmanas att förverkliga det 

stabiliserings- och associeringsavtal som EU har tagit fram för att konsolideras 

(Europeiska Kommissionen, 2018). I strategin benämns Kosovo som ett potentiellt 

kandidatland till EU, men det nämns inte var i sin process de står. Kosovo har fått stort 

stöd både politiskt, ekonomiskt och administrativt av EU för att kunna uppnå demokrati 

genom reformarbeten. EU har varit en central aktör såväl innan Kosovos 

självständighetsprocess, men även i landets fortsatta utveckling efter självständigheten 

2008 (Europeiska Kommissionen, 2017).  
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1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att redogöra för om det är EU:s normspridande eller 

andra faktorer som påverkar att Kosovo inte har blivit ett kandidatland till EU.  

 

Det är drygt tio år mellan att Kosovo utropade sig självständigt och att västra Balkan-

strategin offentliggjordes. EU:s engagemang i Kosovo under dessa år har varit konstant 

(Europeiska Kommissionen, 2018). Eftersom att EU har varit konstant aktiva i Kosovo 

sedan landets självständighet, är det av intresse att studera varför Kosovo inte har blivit 

ett kandidatland till EU ännu. Studien kommer därför att undersöka tiden mellan 2008-

2018, vilket är efter Kosovos självutropade självständighet fram tills att strategin om 

västra Balkan offentliggjordes av EU. EU har lagt stora resurser på att återuppbygga och 

återintegrera Kosovo under den här perioden, men utfallet har varit ett annat. Genom att 

studera hur EU har exporterat sina normer till Kosovo och i vilken utsträckning de har 

mottagits, kan vi få ett svar på om det är EU:s normspridning eller andra faktorer som 

har påverkat Kosovos stagnerande kandidaturprocess till EU.  

 

Eftersom att denna studie behandlar en pågående process kan den ge en bild av EU:s 

relation till Kosovo, men också kring problematiken som finns nere på västra Balkan. 

Studien kommer lyfta problematiken med att EU försöker att europanisera ett 

tredjepartsland i sin jakt efter utvidga sina befogenheter. Den kommer även att 

framhäva Kosovos relation till Serbien och göra en problematisering kring den 

långtgående konflikten. Inomvetenskapligt kommer studien förhoppningsvis bidra till 

den normativa forskningen om EU, men även bidra till forskningen kring problematiken 

som uppstår när två politiska ideal möts och ställs mot varandra. Utomvetenskapligt är 

det intressant att studera relationen mellan EU och ett tredjepartsland. Rapportering 

kring länder som står precis utanför samarbetet och vill in, är inte lika upplyft som 

rapporteringen kring länder som vill ut ur samarbetet. Studien kan ge en uppfattning om 

hur förhållandena kan vara om man inte får delta i det europeiska samarbetet. 
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1.2 Frågeställningar 
 
För att kunna redogöra för om det är EU:s normspridande eller andra faktorer som 

påverkar att Kosovo inte har blivit ett kandidatland till EU besvaras följande 

frågeställningar: 

 

Ø I vilken utsträckning kan Kosovo uppfylla EU:s normer och värderingar sett till 

Köpenhamnskriteriernas första kriterium? 

Ø Vilka spridningsformer har EU använt sig av i sitt försök att exportera dessa 

normer? 

 

1.3 Avgränsningar 

Kosovo utropade sin självständighet 2008 i samband med ett nationellt parlamentsval 

och strategin för västra Balkan offentliggjordes 2018 av EU. Detta utgör en tidsram som 

är intressant för studien att undersöka. Därför kommer tidsramen för studien att 

avgränsas till mellan 2008-2018.  

 

Teorin om EU som en normativ aktör är accepterad. Studien kommer därför inte försöka 

påvisa om EU är en normspridande aktör eller inte, utan kommer att använda de redan 

etablerade spridningsformerna för att besvara studiens syfte. Studien är därför 

avgränsad till att endast undersöka EU och Kosovo som aktörer, dess relation och 

påverkan.  

 

En avgränsning görs även i Ian Manners Teori NPE, där han nämner att alla kärnvärden 

i hans teori är hämtade ur Köpenhamnkriteriets första kriterium om stabila institutioner. 

Denna studie använder sig då istället av ursprungskällan och Köpenhamnkriterierna från 

EU:s regelverk för att få en tydligare förklaring av vad som krävs för att bli ett 

kandidatland i EU. Studien använder sig även av teorin som en form av tidigare 

forskning då Ian Manners, genom forskningsrapporter redogör för hur EU är en 

normativ makt.  

 

  



  
 

4 

2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretiskt förhållningssätt 

Denna studie kommer använda sig av Normative Power Europe (NPE) av Ian Manners 

som teoretisk utgångspunkt. Det teoretiska avsnittet kommer först presentera Ian 

Manners teori NPE och dess innebörd. Kritiken mot Ian Manners teori finns med för att 

påvisa att studien är väl medveten om den kritiken som finns mot teorin. Avsnittet 

kommer sedan att presentera Köpenhamnskriterierna som har en central roll i Manners 

teori.  

 

2.2 Normtive Power Europe 

Diskussionerna och tankarna kring att benämna EU som en normativ makt var inte 

Manners först med. Det var Francois Duchêne som beskrev vikten av att den dåvarande 

Europeiska Gemenskapen (EG) var tvingade att främja mänskliga rättigheter och 

demokratiska idéer, då detta skulle göra gemenskapen unik och stärka i den 

internationella politiska sfären. Duchêne skrev detta redan år 1973, då han inspirerats av 

tankar från Johan Galtungs idé från 1946 om vilken vikt den ideologiska makten har på 

folkets agerande och tänkande. Galtung inspirerades av Bertrand Russels skildring från 

1938 som behandlade de olika maktaspekterna och hur de särskilde sig. 

 

När Ian Manners beskriver EU:s normativa bas identifierar han fem kärnnormer. Dessa 

kärnnormer förklarar hur EU är uppbyggt och det även är grunden i hur EU sprider sina 

normer internationellt. De fem kärnnormerna som Manners identifierar är: 

Ø Fred  

Ø Frihet  

Ø Demokrati  

Ø Rättsstatsprincipen  

Ø Mänskliga rättigheter   

 

Ian Manners menar att dessa idéer och normer har sin förankring i den västeuropeiska 

politiken som bedrevs under efterkrigstiden. Normen om demokrati, rättsstaten och 

mänskliga rättigheter var ett sätt för det nya Västeuropa att kunna distansera sig mot det 

kommunistiska öst som växte fram. Dessa tre normer är också grunden i vad som kallas 

Köpenhamnskriterierna, kriterier som måste uppnås för att vara ett fullvärdigt 
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medlemslands i den Europeiska Unionen. Manners menar att normerna om frihet och 

fred är två direkta påföljder av två världskrig vilket har präglat EU:s politiska 

förhållningssätt något enormt, menar Manners (Manners, 2002:242).  

 

Ian Manners beskriver att EU:s idéer och normer sprids genom sex olika typer av 

normspridning:  

 

Ø Contagion (Influens) 

Ø Informational (Informationsutbyte) 

Ø Procedural (Proceduriell) 

Ø Transference (Överföring) 

Ø Overt Diffusion (Öppen Närvaro) 

Ø Cultural Filter (Kulturellt filter)  

 

Den allra vanligaste formen är den första, Contagion. Där föregår EU som ett tydligt 

och gott exempel för andra aktörer hur någonting ska göras. Detta sprids oftast spontant 

och inte genom medvetna handlingar. Den andra formen av spridning är Informational, 

som handlar om att det är genom kommunikation som EU påverkar en enskild nation 

eller en grupp nationer. Den strategiska kommunikation som EU har, handlar om 

policyinitiativ och strategier för att få igenom en enskild policy. Den tredje formen och 

strategin om normspridning som EU använder sig av kallas Procedural. Den handlar 

om institutionalisering av existerande relation mellan EU och tredje part. Det syftar 

oftast till en expandering av EU:s gränser, men kan också handla om vanliga regionala 

samarbetsavtal. Den fjärde strategin heter Transference, då det genom olika 

handelsavtal sprids normer och idéer. Handelsavtalen kan beröra utbyte av varor, 

teknisk assistans eller ekonomiskt stöd till en tredje part. Transference kan också handla 

om ”carrot and stickism”-relationen. Där en överföring av normer och idéer sker genom 

ekonomiska sanktioner eller bistånd. Enkelt förklarat handlar relationen om straff och 

belöning, där en aktör måste följa vissa kriterier för att få ekonomiskt bistånd, följer inte 

aktören dessa kriterier används ekonomiska sanktioner istället. I Overt diffusion är EU 

en fysisk närvarande aktör och överföring av idéer och normer sker direkt. Det handlar 

oftast om en nation utanför EU:s yttre gräns eller genom en organisation som EU är en 

del av. Den sista formen av normspridning som EU använder sig av är något som Ian 

Manners kallar för Cultural Filter. Det menas att EU är med och förändrar nationella 
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normer och det politiska klimatet i andra delar av världen som slutligen leder till en 

anpassning, det i sin tur stöter ut gamla normer. Cultural filter, menar Manners, grundar 

sig i sambandet mellan skapandet av en social samt politisk identitet och konstruktionen 

av kunskap genom normspridning (Manners, 2002:243-245). 

 

I Ian Manners redogörelse av EU som normativ aktör, belyser han slutligen en studie 

om avskaffandet av dödstraff på den internationella scenen. Manners menar vidare att 

det var genom EU:s överföring av normer och idéer om dödstraff, som ledde till en 

förändrad uppfattning på den politiska internationella scenen om dödstraffet. EU spred 

normer om avskaffandet genom att ha det som ett krav för att få vara ett fullständigt 

medlemsland i EU. Ian Manners visar att normerna har spridits genom sina 

proceduriella medlemsvillkor, att det skett informationsutbyte genom gemensamt 

uppsatta strategier (Manners, 2002:251-252). 

 

Slutligen beskriver Ian Manners EU som en unik normativ aktör. Inom det 

internationella politiska systemet agerar EU efter att förändra de rådande normerna. 

EU:s roll och identitet som normspridare gör att de särskiljer sig från andra politiska 

aktörer. Han beskriver att EU inte bara har en normativ bas, utan att de även agerar 

normgivande inom den politiska sfären. Manners menar vidare att EU:s roll som aktör 

inte definieras av vad de säger eller gör, utan vad de står för som institution. Det är EU:s 

normer och idéer som definierar makten institutionen besitter. Ian Manners menar att 

den normativa makten, makten som innebär att förändra det normala, är den största 

makten av alla (Manners, 2002:252-253). 

 

2.2.1 Kritik mot Normative Power Europe 

Ian Manners teori Normative Power Europe har kritiserats hårt av realister världen över. 

Realisten Adrian Hyde-Price kritiserar Manners diskussion i artikeln Normative Power 

Europe: a realist critique. Han framför en diskussion om att EU varken kan ses som en 

normativ, civil eller militär makt, utan att EU endast kan förklaras ur en neorealistisk 

synvinkel. Hyde-Price inleder med att kritisera Manners diskussion som otillräcklig, 

förenklad och att den uttrycks för normativ. Han menar att de som sympatiserar med 

Manners normativa teori anser att det som är normativt alltid är något positivt. Enligt 

Hyde-Price, försvårar detta den självkritiska diskussion som måste anföras vid ett 
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teoretiskt antagande. Han kritiserar även teorins förminskande av maktens denotation 

(Hyde Price, 2006:217-219). 

 

Detta härleder till en diskussion om hur Hyde-Price beskriver att nationens prioritet är 

att maximera sin makt i något han kallar för ett ”anarkistiskt självhjälpssystem”. Med 

detta menas att det är enbart genom säkerhetsskäl som man engagerar sig i sekundära 

sakfrågor för att bibehålla en form av status quo (Hyde-Price, 2006:221-222). Han tar 

upp Ian Manners diskussion och tankar kring hur EU använder sig av ”carrot and 

sticksism” i ekonomiska frågor när det gäller sanktioner eller bistånd. Han menar på att 

ett användande av sådan metod är svår att benämna som normativ, då det handlar om 

direkta och indirekta hot. En sådan starkt anförd politik, kan omöjligt vara normativ sett 

till dess villkor (Hyde-Price, 2006:227).  

 

En av Hyde-Price mest generella förklaringar är att den strukturella realismen skulle 

säga att det i EU är stormakterna som är den drivande motorn. De använder sig av den 

utrikespolitiska arenan för att maktmaximera och nå sina ambitioner, vilket är av stor 

betydelse för det mellanstatliga. Han anser att de normativa värderingar och idéer som 

finns, inte är av prioritet, utan att dessa sakfrågor är en fasad för maktmaximering. 

Utrikespolitikens multipolaritet begränsar exempelvis säkerhetsfrågorna vilket kan 

förändras genom interdependens. Han anser att EU, i sina normativa idéer och 

värderingar, endast vidrör sekundära sakfrågor i vad utrikespolitik egentligen handlar 

om (Hyde-Price, 2006:231-232).  

 

2.3 Köpenhamnskriterierna 

När EG startades var samarbetet öppet och man välkomnade mer än gärna nya stater. 

Detta skulle visa sig bli problematiskt då kriterierna för att gå med i gemenskapen var 

otydliga. För det första var man tvungen att vara ett europeiskt land, vilket på denna tid 

var problematiskt då Europa inte var definierat på samma sätt som det är idag. Sedan 

behövde också en ansökande stat vara en demokrati. Det stora problemet med dessa två 

kriterier var att de inte fanns nedtecknade i något fördrag och kunde därför inte anses 

som giltiga som krav i medlemsprocessen (Cini och Borragán, 2016:3).  

 

Det var inte förrän 1993 som riktiga anslutningskriterier stadgades. Dessa 

anslutningskriterier stadgades på ett möte som det Europeiska rådet hade i Köpenhamn. 
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Det var tre anslutningskriterier som hade olika innebörd i processen till att bli ett 

fullständigt medlemsland i EU:  

 

Ø Stabila insitutioner – Dessa institutioner ska främja och säkerställa ett 

demokratiskt styre, rättsstaten, skydd av minoriteter och mänskliga fri- och 

rättigheter.  

 

Ø Marknadsekonomi – EU kräver att man ska vara detta eftersom att man ska klara 

av att hantera den inre konkurrensen och kraften som finns på den fria 

marknaden inom EU.  

 

Ø Acquis Communautaire – Med detta menas att man ska vara fullt kapabel till att 

applicera EU:s egna regelverk på sin nationella lagstiftning. Det ska även vara 

fullt rimligt att staten som blir medlem ska ha förmågan att förbinda sig till alla 

de ekonomiska, politiska och monetära mål som EU har att verka för.  

 

För att en stat ska ha möjlighet att bli ett kandidatland och börja förhandla om ett 

medlemskap, krävs det att man som stat kan uppfylla det första kriteriet av 

Köpenhamnskriterierna om stabila institutioner (EUR-Lex, 2018). 

 

2.4 Analytiskt resonemang  

Som tidigare redovisats är syftet i uppsatsen att redogöra för om det är EU:s 

normspridande eller andra faktorer som påverkar att Kosovo inte har blivit ett 

kandidatland till EU, trots stora satsningar från EU:s sida. Genom att ta reda på vilka 

kärnvärden av Köpenhamnskriteriets första kriterium om stabila institutioner man har 

kunnat uppnå genom EU:s exportering av normer, kan studien enklare identifiera dessa 

faktorer. I denna studie kommer endast fyra av de värdena som finns i kriteriet om 

stabila institutioner att användas, då frihet räknas in i mänskliga rättigheter (Mänskliga 

fri- och rättigheter).  

 

I Manners teori Normative Power Europe kommer spridningsformerna att användas för 

att ge ett mått på EU:s engagemang och på vilka sätt de har valt att sprida normerna till 

Kosovo. Manners identifierar att EU har sex olika former av normspridning och denna 

studie kommer att använda på samtliga. 
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3 Metodologi  
 

3.1 Val av strategi och design 

Uppsatsen kommer att använda sig av Ian Manners teori om NPE, som handlar om hur 

EU sprider normer och värderingar till tredjepartsländer. Manners menar att EU:s 

normer är uppbyggt på fem kärnvärden och att alla dessa är hämtade ur 

Köpenhamnskriterierna första kriterium om stabila institutioner. I denna studie kommer 

fyra av de fem kärnvärden användas som förklaringsfaktorer på var Kosovo befinner sig 

i sin process mot att bli ett kandidatland till EU. En undersökning av 

spridningsformerna ger också ett mått på i vilken utsträckning EU har lyckats exportera 

sina värden till Kosovo.  

 

Denna studie kommer att använda sig av en fallstudie som forskningsdesign. En 

fallstudie är en forskningsdesign som inriktar sig mot en detaljerad undersökning av ett 

specifikt fall. Detta härleder till att de forskningsfrågor som finns i studien blir av bred 

karaktär, vilket var något som tilltalade författaren till studien. Målet med en fallstudie 

är att beskriva och åskådliggöra det specifika fenomenet som studeras och jämföra den 

empiriska utgången med vald teori och modell (George och Bennet, 2005:5-8). Fördelen 

med denna form av forskningsdesign är att undersökningen åstadkommer en högre 

begreppslig validitet och att denna form av design möjliggör att undersökningen når ett 

kontextuellt djup. Det finns även nackdelar med denna design då objektiviteten är av 

högsta relevans. Ett subjektivt agerande vid val av specifikt fall får inte förekomma. Det 

är därför viktigt att studien är objektiv med fallstudie som design för att stärka 

validiteten av helhetsintrycket. Tack vare valet av fallstudie som design blir studien 

induktiv, vilket innebär att det är en studie utformad för att förklara ett specifikt fall med 

en redan vald teori (George och Bennet, 2005:17-19). 

 

Denna studie formas som en teorikonsumerande fallstudie. En teorikonsumerande 

studie använder en redan utformad teori för att kunna belysa och klargöra ett specifikt 

fall. Teorin kommer då att fungera som en hjälp när det specifika fallet och framförallt 

de underliggande faktorerna, ska förklaras (Esaiasson, 2017:89-90). Författaren till 

denna studie har valt att förankra studien i den empiriska verkligheten och att använda 

sig av en teorikonsumerande studie är därför relevant. Som nämnts tidigare ska teorin 
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hjälpa till att förklara de bakomliggande faktorerna, men det är fallet som kommer att 

stå i centrum. Skulle teorin visa sig inte ha någon vidare förklaringsfaktor i fallet, 

minskar tilltron till den teori som är vald för uppgiften. Detta gör att det återfinns en 

viss grad av prövning i den metodologin, något som författaren till studien är väl 

medveten om (Esaiasson m.fl., 2017:42-43).  

 

3.2 Val av metod 

I denna studie har författaren valt att använda sig av kvalitativ metod vilket innebär att 

studien ska klargöra hur något specifikt är konstruerat, exempelvis egenskaper hos ett 

specifikt fenomen. Här särskiljer sig den kvalitativa metoden från den kvantitativa, där 

den kvantitativa metoden vill framföra frekvensen av en specifik egenskap. Fördelen 

med den kvalitativa forskningen är att man kan undersöka ett fenomen utan att avse 

resultatet innan studien är klar. När det kommer till kvantitativ forskning gäller 

motsatsen där man exempelvis konstaterar ett resultat med hjälp av hypoteser, vilket 

begränsar studiens utfall (Esaiasson m.fl.,2017:195).  

 

För att på bästa sätt ta del och analysera relevant material, kommer denna studie 

använda sig av en teknik som heter dokumentstudie. Det är huvudsakligen skriftliga 

källor som inte är utformade för forskningssyfte, utan är skapta av andra anledningar. 

Fördelen med denna form av studie är att dokumenten som används i studien är 

relevanta informationskällor. Dokument i denna bemärkelse kan vara allt från protokoll, 

diarier, internetkällor, rapporter eller tidningsartiklar. Dokumentstudien inriktar sig mot 

dokument, vilket då är av relevans att påpeka att noggrannheten kring val av källor är 

viktig. Källkritik är det viktigaste kriteriet i val av denna teknik när man tar del av 

offentlig data som finns på internet, eftersom att tekniken kräver en objektiv 

uppfattning. Det är av största vikt att beakta tre frågeställningar innan man gör ett aktivt 

val av dokumentet man avser sig använda i studien. Man bör säga ställa sig frågan vem 

som har publicerat, i vilket syfte och av vilken effekt informationen avser ge (Merriam, 

1994:117-118). 

 

3.3 Material  

Denna studie använder sig av litteratur- och primärkällor för att kunna uppfylla studiens 

syfte. Den teoretiska utgångspunkten i den här studien är Ian Manners Noramtive Power 
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Europe: A contradiction in Terms? (2002). En del av den teoretiska delen är 

Köpenhamnskriterierna och den är hämtad från officiell EU hemsida.  

 

Det empiriska material som används i studien är främst hämtat från officiella EU 

hemsidor. Kosovos självständighetsförklaring (2008) är hämtad från Kosovos 

församling. Även litteratur används i studien för att få en större akademisk relevans. Det 

har även inhämtats rapporter från Minority Rights Group International, Human Rights 

Watch, Freedom House, Globalis och den svenska regeringen för att nämna några 

exempel.  

 

Eftersom att detta ämne berör en känslig politisk fråga med flertalet antagonister, är det 

viktigt att tolka var informationen kommer ifrån. Vare sig den kommer från EU eller 

kosovanska myndigheter måste man vara tydlig i sitt användande av materialet. Det 

material som är hämtade från utomstående människorättsobservatörer, är en faktor som 

väger upp de brister som annars informationen möjligen kan ge.  
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4 Kosovo ur ett historiskt perspektiv 

4.1 Kosovo-Serbien konflikten mellan 1980-1999 

Jugoslaviska Republikens president Josip Broz Tito dog den 4 maj 1980. Redan före 

Titos bortgång hade Albanien begärt att Kosovo skulle bli en del av den Jugoslaviska 

Republiken. Detta var något som förstärktes i och med Titos bortgång och många serber 

flydde från Kosovo eftersom att de var rädda för albanernas nya styre. Det var inte 

förrän år 1989, då Serbien valde Slobodan Miloševic till president, som den verkliga 

striden mellan Kosovo och Serbien tog fart. Slobodan Miloševic regering både skapade 

och antog sin egna författning som innebar att Kosovos självstyre helt och hållet 

upphävdes. Censur inrättades mot allt som var albanspråkigt och person albanska påbrå 

med högt uppsatta jobb fick underteckna ett lojalitetskontrakt för att få behålla sitt 

välavlönade arbete (Säkerhetspolitik, 2016). Pendeln svängde här och ett kosovanskt 

rebellparti bildades 1992 och hette Kosovos Demokratiska Förbund (KDF) som leddes 

av politikern Ibrahim Rugova. KDF skapade ett parallellt kosovanskt samhälle 

(Globalis, 2016). När denna idé inte tog den fart som många Kosovaner hoppades på, 

bildades en befrielsearmé för Kosovaner runt om i Europa med namnet Kosovos 

Befrielsearmé (UCK). I och med kriget i Jugoslavien, flydde många Kosovo-albaner till 

Centraleuropa och där mobiliserade de sig. UCK hade en enda uppgift, att befria sitt 

hemland för att äntligen kunna få ett självständigt och demokratiskt Kosovo 

(Säkerhetspolitik, 2016).  

 

UCK växte i snabb takt och efter ett attentat mot serbiska myndigheter trappades 

konflikten upp då serbisk militärpolis blev allt bryskare i jakten på kosovanska rebeller. 

Serbiska militärpolisen hamnade i fullt krig med gerillan. UCK ådrog sig stora nederlag 

och många civila fick sätta sitt liv till efter övergrepp från serbiska paramilitära 

grupperingar, men även serbisk polis. Massgravar hittades där personer hade kosovansk 

etnicitet, vilket ledde till att den mindre UCK tog ut sin vrede på den serbiska 

minoriteten i områdena som var dominerade av kosovaner och albaner (Globalis, 2016). 

Milosevic gav upp den 3 juni 1999 efter stora påtryckningar och bombningar från 

Nordatlantiska Fördragsorganisationen (NATO), bombningar som skedde både på 

militära och civila mål. Det framtogs ett tillbakadragningsavtal i Förenta Nationernas 

(FN) säkerhetsråd som hette Uppgörelsen om Kosovo och den innebar att Serbisk 

militär och polis hade två veckor på sig att ta sig ur Kosovo. Detta skulle säkerställas 
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genom att en fredsbevarande styrka från NATO (KFOR) var på plats och tog över för 

att stabilisera regionen (Säkerhetspolitik, 2016). En stor mängd kosovanska albaner 

återvandrade till regionen där FN hade tagit över det institutionella och administrativa 

delarna för att få regionen på fötter igen (Globalis, 2016). 

 

4.2 Kosovos självständighetsprocess 2000-2008 

I oktober 2000 hölls kommunalval i Kosovo, men det var inte förrän 2001 i november 

som 120 platser skulle väljas till det kosovanskt parlament. I Albanien var alla politiska 

partier rörande överens om att man ville att Kosovo skulle bli självständigt som nation. 

Ibrahim Rugovas parti Kosovos Demokratiska Förbund (LDK) blev det enskilt största 

partiet 2001, även vid parlamentsvalet 2004 blev Rugovas LDK störst. Valdeltagandet i 

parlamentsvalet blev inte stort då den serbiska delen av befolkningen valde att inte 

delta. Tiden efter att Miloševic gav upp som ledare blev problematiskt för den 

kosovanska regionen. Den etniska konflikt som fanns där blev en mycket känslig fråga 

politisk. Klimatet som uppstod gjorde att man inte vågade hantera situationen på grund 

av motsättningar mellan de etniska grupperna. Diskussionerna kring Kosovos framtid 

tog fart på allvar 2006, redan 2007 lämnade Finland in en inlaga till FN:s säkerhetsråd 

som behandlade hur man ska gå tillväga med Kosovos framtid. Den inlagan som 

Finland lämnade in skulle säkerställa säkerheten för minoriteter och att makten skulle 

decentraliseras. Serbien avvisade inlagan stark, trots att man ville göra serbiska till ett 

officiellt språk i den regionen. Ryssland gav inte heller sitt stöd, men USA var en av de 

länderna som visade störst stöd tillsammans med Albanien (Säkerhetspolitik, 2016).  

 

I valet 2007 fick Kosovo en nytt ledande parti och det var Kosovos Demokratiska Parti 

(PDK) som hade den förre gerilla-ledaren Hashim Thaci som partiledare. Han var nu 

utsedd till ny premiärminister i Kosovo regionen. Ett av hans vallöften var att utropa 

Kosovo självständigt, något som blev en verklighet den 17 februari 2008. 

Självständighetsförklaringen skapade genast oroligheter i norra Kosovo där 

minoritetsbefolkning av kosovoserberna var bosatta. Serbiska myndigheter och den 

serbiska befolkningen protesterade massivt mot självständighetsförklaringen och 

menade på att det var ett brott mot folkrätten (Globalis, 2016).  
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4.3 Kosovo efter självständighetsförklaringen 

Självständighetsförklaringen gjordes enbart från Kosovos sida, utan inblandning av 

säkerhetsrådet i FN. I sin självständighetsförklaring blev man skyldig till att genomföra 

Athisaariplanen, som den finske presidenten Martti Ahtisaari hade lämnat in cirka ett år 

tidigare. I den planen var man var positiva till internationell observation. En oberoende 

internationell koordineringsgrupp inrättades för att genomföra Athisaariplanen, för att 

sedan lämna den styrande makten till de kosovanska institutionerna. EU kom här med i 

bilden eftersom att de bidrog med EULEX, som var en polis-, tull- och rättsmission som 

i sin tur skulle modernisera Kosovos rättsområde. Den internationella 

koordineringsgruppen som inrättades ansåg 2012 att Kosovo genomfört Athisaariplanen 

och att övervakningen kunde tilländalöpa (Europa Kommissionen, 2018).  

 

Som väntat mottogs det här starkt i Serbien och den serbiska delen av Kosovo. Precis 

som kosovanerna gjort årtionden innan, skapades det i norra delen av Kosovo ett 

parallellsamhälle med eget styre med rättssystem, vård och utbildning. Detta blev 

problematiskt för Serbien då det stundade en förhandling om ett medlemskap i EU, 

vilket innebar att Serbien var tvungna att utveckla sina förbindelser med Kosovo för att 

få ett medlemskap i EU (Globalis, 2016). Kosovo och Serbien slöt en överenskommelse 

år 2013, där det stod att de båda staterna skulle normalisera sina relationer gentemot 

varandra. Överenskommelsen innebar att Serbien skulle acceptera Kosovos 

bestämmanderätt av serbiskkosovanska regioner och Kosovo skulle acceptera att de 

serbiskkosovanska regionerna skulle få möjlighet att ha ett omfattande självstyre. 

Kosovo kunde nu påbörja en överläggning med EU om att etablera ett Stabiliserings- 

och Associationsavtal, ett avtal som trädde i kraft 1 juni 2016 (Säkerhetspolitik, 2016). 
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5 Resultat och analys 

5.1 Kärnvärden  

5.1.1 Demokratiskt styre 

Sedan 2008 har det varit ständiga spänningar mellan de kosovanska politiska partierna. 

Den nya regeringen som röstades fram under 2008 hade enormt stöd av såväl FN:s och 

EU:s ambassader i Pristina. Detta gjorde att Kosovo kunde inleda en stabilisering som 

skulle innebära en förbättring av sina institutioner (Freedom House, 2009). Detta följde 

av en tid där större osäkerhet började infinna sig. Den serbisk dominerande delen av 

Kosovo avslog allt fler förslag från den kosovanska regeringen och starka röster inom 

oppositionen anklagade sittande regeringen för korruption. Inte minst när det gällde 

yttrandefriheten och den sittande regeringens inblandning i den nationella ekonomin. 

Vid den här tidpunkten har EULEX uppnått sin fulla kapacitet, men det är trots det en 

nedåtgående trend för staten (Freedom House, 2010). Hashim Thacis koalitionsregering 

mellan PDK och LDK blev allt mindre transparanta och ineffektiva. Slutligen 

kollapsade koalitionsregeringen i oktober 2010. EULEX varken åtalade eller dömde 

något av de högprofilerade korruptionsfallen som de haft på agendan. Koalitionen 

mellan PDK och LDK sprack när premiärministern Thacis försökte ratificera en 

privatiseringsstrategi för Kosovos mest lönsamma industri PTK, som var ett post och 

telekommunikationsbolag. Som ett resultat av detta lämnade LDK koalitionen och en 

missförtroendeförklaring ägde rum (Freedom House, 2011).  

 

Det efterföljande valet 2011 kritiserades hårt av valobservatörer världen över då man 

ansåg att Kosovos regering hade bildats under odemokratiska omständigheter. Efter att 

regeringen bildats bröt man mot ett avtal som man hade med den Internationella 

Valutafonden, eftersom man ville privatisera Kosovos största offentliga angelägenhet 

utan en antagen parlamentarisk planläggning (Freedom House, 2012). De internationella 

organ som upprättades 2008 i Kosovo för att stödja statens institutionella utveckling 

återkallades 2012. Institutionerna var vid den här tiden relativt fragila och Kosovo stod 

här vid ruinens brant. De tidigare årens framsteg som gjorts i Serbien-konflikten 

avstannade här eftersom att det skedde nationella val i Serbien under samma tid. De 

samtal som hölls mellan staterna var samordnade av EU (Freedom House, 2013). EU 

fortsatte att utveckla förbindelserna mellan Kosovo och Serbien. Den sittande 

kosovanska regeringen skrev 2013 under ett avtal tillsammans med den serbiska 
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regeringen, om en normalisering mellan länderna. Detta var ett historiskt avtal och ett 

genombrott i relationen mellan Kosovo och Serbien (Freedom House, 2014).  

 

Under de första sex månaderna av 2014 hade Kosovo en politisk kris, vilket innebar att 

de hade en ställföreträdande premiärminister. Det var Hashim Thaci som hade fått det i 

uppdrag och han implementerade policys utefter sina behov och gjorde det utan någon 

form av parlamentarisk granskning. Hans ställföreträdande regering fick förtroende att 

fortsätta utveckla statens institutioner. Trots att det var en politisk kris i Kosovo och att 

det demokratiska styret varit osäkert, visade det sig att de institutioner som upprättats 

faktiskt var väl fungerande även under kristider. Det var även under detta år som 

Kosovo kunde slutföra de långt dragna förhandlingarna med EU om ett Stabiliserings- 

och Associationsavtal (Freedom House, 2015).  

 

Även 2015 skulle visa sig vara ett år av politisk osäkerhet då en väldigt oväntad 

koalitionsregering bildades mellan PDK och LDK igen. De tre resterande 

oppositionspartiernas svar på den nya kontroversiella koalitionsregeringen blev att de 

reagerade starkt på samarbetet. Reaktionerna sträckte sig även utanför det 

parlamentariska, med attacker på medlemmar i koalitionsregeringen och våldsamma 

protester. Gensvaret från den sittande regeringen blev också hård där flera viktiga 

medlemmar hos oppositionspartierna fängslades av kosovansk polis. Trots det här 

politiska dödläget som rådde under denna tid, fortsatte en demokratisk konsolidering av 

de kosovanska institutionerna. De blev mer transparenta mot sina medborgare. Tydligt 

exempel på det var att man öppnade upp för att civila företrädare fick delta på möten i 

Assembly, vilket är platsen där den politiska agendan antas. Även icke statliga 

organisationer (NGO) har inkluderats i det dagliga parlamentariska arbetet (Freedom 

House, 2016).  

 

2016 präglades av de tidigare årens politiska kaos. Oppositionspartierna blockerade 

regeringens arbete och uttryckte sig missnöjda över den politiska agenda som bedrevs 

och var extremt kritiska till regeringens dialog med den Serbiska regeringen. Den 

sittande koalitionsregeringen hade hela två tredjedelar av rösterna, men oppositionen 

hade ändå så pass många röster att de kunde motsätta sig mot koalitionen och skapade 

där ett svårt parlamentariskt läge. Polariseringen blev allt större mellan de större 

partierna i Kosovo. Ledare och medlemmar av oppositionspartierna greps även under 
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denna tid och det fördömdes starkt av både inhemska och internationella observatörer 

(Freedom House, 2017).  

 

Det spända läget fortgick även 2017 vilket innebar att ett politiskt dödläge även infann 

sig under första halvan av året. Den sittande regeringen hade bakbundna händer och 

kunde inte fatta något beslut, medan oppositionen motsatte sig allt. Detta föranledde att 

parlamentet kollapsade och ett nyval utropades. Den nyvalda församlingen började hela 

sin mandatperiod med förhandlingar om en kandidat till talman och då avstannade 

landets centrala institutioner. Presidenten Hashim Thaci blev anklagad för att enbart 

agera i sitt parti PDK:s syfte och tjänade inte det kosovanska folket för att underlätta 

landets styre. Dödläget bröts genom att två av oppositionspartierna gick över till den 

koalitionsledda regeringen, vilken skapade en majoritet för koalitionsregering och de 

fick igenom sin premiärminister Ramush Haradinaj med nästan två tredjedelars 

majoritet. Det blev ett nytt parti som blev den största parlamentariska gruppen och det 

partiet heter Vetëvendosje och är ursprungligen en proteströrelse som motsätter sig 

etablissemanget. Partiet vill att Kosovo ska klara sig utan det internationella samfundet 

inom den inhemska politiken. Partiet frammarsch har skapat en ny trend inom den 

kosovanska politiken, där den koalitionsledda regeringen inte längre är största 

partigruppen (Freedom House, 2018). 

 

Sett till vad som hänt i Kosovo sedan dess självständighet är det svårt att peka på ett 

fullständigt demokratiskt styre. Problematiken med politiska dödlägen som kommer i 

perioder, är svåra att förbise. Sett ur EU:s aspekt är det svårt att säga att den här 

värderingen uppfylls av Kosovo. Kosovo som region är uppdelat i territorier där man 

antingen tillhör en sida eller en annan. Tendenserna till ett demokratiskt styre finns där 

då det egentligen inte är något fel på hur konstitutionen är utformad när det gäller 

partisystem. Maktdelningsprincipen mellan regering, parlament och rättsväsende är 

inskrivna i kosovanska grundlagen (Regeringen, 2016). Den senaste trenden om 

Vetëvendosjes frammarsch inom den kosovanska politiken kanske tyder på att vi håller 

på att se en tillbakagång till Kosovos mest problematiska år mellan 2011 och 2013. 

Eftersom den informationen inte går att utläsa än, får man se till tendenserna. Det går 

många vindar genom världspolitiken där polariseringen mot etablissemanget har blivit 

så stort att missnöjespartier har bildats. Hur vida de är demokratiska i sitt partiprogram 

spelar mindre roll, om de väljs på ett demokratiskt sätt. Ur det historiska perspektivet 
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har även den sittande regeringen tagit till odemokratiska vägar för att nå till makten, 

eller rättare sagt för att få behålla den. Fängslande av oppositionsledare och medlemmar 

är något av det mer odemokratiska tillvägagångssätten som finns.   

 

En positiv trend som dock går att följa genom dessa år sedan Kosovos självständighet är 

att de centrala institutionerna verkar ha fortsatt utvecklats trots många politiska 

dödlägen. Det finns några enstaka tillfällen när de har avstannat, men mestadels har de 

faktiskt utvecklats under tiden med politisk kris. Detta är någon form av kvitto på att 

Kosovo har rört sig i rätt riktning i sitt demokratiska styre under tiden efter dess 

självständighetsförklaring. Den stora nackdelen är bristen på intern granskning av det 

demokratiska styret, vilket är en tydlig faktor till att missnöjet har börjat växa sig allt 

starkare efter en relativt stark period för Kosovos demokratiska styre. Även om det 

civila samhället har några platser i parlamentet är de inte så starka att de ska kunna vara 

med och påverka. Det finns inte resurser så att de kan agera självständigt, vilket gör att 

det inte blir verkningsfulla och då blir processen godtycklig. Ser man till 

Köpenhamnkriteriernas första kriterium och kärnvärdet demokratiskt styre, har Kosovo 

utvecklats på det området sedan sin självständighet. Även om Kosovo inte kan uppfylla 

kärnvärdet helt, har vissa parametrar kunnat uppfyllas i perioder. Det kan dock inte 

räknas som att Kosovo uppfyller kravet för demokratiskt styre helt och hållet.  

 

5.1.2 Rättsstatsprincipen 

Sedan Kosovos självständighetsförklaring har EULEX varit en dominerande extern 

aktör för att hjälpa Kosovo. EULEX är ett annat ord för The European Union Rule of 

Law Mission in Kosovo och det är ett uppdrag som är skapat av ESDP. EULEX 

skapades för att bygga upp och stötta Kosovos rättsstat. Detta innebär att EULEX är där 

som rådgivare och övervakare av det Kosovanska rättsväsendet vilket innefattar allt från 

det juridiska till det polisiära (Europeiska Kommissionen, 2016). Som benämnts förut är 

Kosovos konstitution utformad till den grad att det står i text att den ska garantera ett 

oberoende rättsväsende och en maktdelningsprincip. Den sittande makten har större 

inflytande över maktdelningen än vad den borde ha, vilket gör att rättsväsendet inte är 

oberoende eller självständigt. Detta har genererat ett juridiskt klimat där korruption 

inom rättsväsendet växer sig allt starkare. Återkommande rapporter kommer från 

observatörer om att personer inom rättsväsendet har hoppat av diverse ärenden efter 

påtryckning eller hot (Freedom House, 2017). Enligt den kosovanska konstitutionen ska 
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alla former av rättegångar vara självständigt oberoende. De ska även vara offentliga och 

man är oskyldig tills någon annan har bevisat motsatsen. Man ska även ha rätt till 

representation och rätt till omprövning (Freedom House, 2018).  

 

De stora korruptionsanklagelserna som riktats mot Kosovo har oftast haft att göra med 

straffrihet. Både den administrativa kapaciteten och den juridiska kunskapen har drabbat 

hela rättsstatens förmåga eftersom att det här har varit problematiskt under en längre tid 

(Regeringen, 2016:6). Enligt konstitutionen får heller inga godtyckliga 

frihetsberövanden på osakliga grunder ske (Freedom House, 2018). Vilket i sig blir 

motsägelsefullt med tanke på de frihetsberövanden som skett av oppositionsmedlemmar 

och oppositionsledare vid parlamentsval. Det som blir det problematiska med den 

kosovanska rättsstaten är att den skriftligt är väldigt väl utformad, men den 

implementeras inte i den grad som den skriftligen säger att den ska göra. 

Rättsstatsprincipen finns utformad skriftligen, men implementeringen av den har 

uteblivit. EULEX har både lyckats och misslyckats med sitt arbete när det gäller att 

främja arbetet mot korruptionen i Kosovos rättssystem och politiska system. På ett sätt 

har de lyckats motverka korruptionen till den grad att en ordentligt skriftlig 

rättsstatsprincip har upprättats. Å andra sidan har de misslyckats med att få bort all 

korruption och organiserad brottslighet inom rättsväsendet då det inte har etablerats 

någon praktisk maktdelningsprincip ännu.  

 

Det har även förekommit korruptionsfall inom EULEX i Kosovo (Küchler, 2017) vilket 

är ett tecken på att något inte har gått rätt till i den strategi som EULEX utövar över det 

kosovanska rättsväsendet. Korruptionen genomsyrar hela den kosovanska rättsstaten 

vilket också har sin förklaring i varför EU lägger stora resurser på EULEX för att 

bekämpa det. I och med att missnöjet mot internationella organ och externa aktörer 

växer sig allt starkare via den demokratiska vägen i Kosovo, kanske man ser ett 

potentiellt slut för EULEX i Kosovo, om fler stora misslyckanden kommer. En 

intressant vinkel på den här delen av det första kriteriet är att det i praktiken är EU som 

subventionerar uppfyllandet av kravet om rättsstatsprincipen (Europeiska 

Kommissionen, 2018), trots det har man inte uppfyllt det på snart tio års tid. Korruption 

är utbredd och det är omöjligt att få bukt på det problemet så länge som det genomsyrar 

i princip alla juridiska strukturer och ageranden. Kosovo kan inte heller uppfylla detta 
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krav om rättsstatsprincipen, enligt Köpenhamnkriteriernas krav om stabila institutioner. 

Även om Kosovo har utvecklat en konstitution, så appliceras inte den i verkligheten.  

 

5.1.3 Skydd och respekt av minoriteter 

Kosovos självständighetsförklaring från Serbien 2008 blev problematisk för många 

minoritetsgrupper i olika territorium. Problematiken blir den att eftersom att det inte 

finns några fasta gränser är det svårt att applicera ett effektfullt skydd för de 

minoritetsgrupper som befinner sig inom dessa vaga territoriala gränser (Minority 

Rights Group International, 2018).  

 

Som benämnts förut är Kosovo ett uppdelat land mellan Albaner och Serber, där de 

olika folkgrupperna dominerar olika områden. Man har haft det svårt att komma 

överens om implementering av nationellt beslutade regelverk, eftersom att de olika 

grupperna har lyssnat på antigen den serbiska regeringen respektive den kosovanska 

regeringen. Idag är det 114 länder som erkänt Kosovo som en suverän stat. Där Serbien 

förståeligt, är det ledande landet i att motsätta sig Kosovos självständighet (Republic of 

Kosovo Ministry of Foreign Affairs, 2018). Trots att EU har medlat mellan staterna 

sedan dess självständighet och trots att EU tagit fram ett normaliseringsavtal mellan 

staterna, har uppdelningen mellan staterna varit fast. Det starka albanska nationalistiska 

partiet Vetëvendosjes i Kosovo, arbetar ständigt mot att motsätta sig en normalisering 

av relationen med Serbien, vilket gör situation ännu mer prekär.  

 

Även om Kosovo-serberna och Kosovo-albanerna är de två stora minoritetsgrupperna 

finns det mindre grupper som är betydligt mer lidande. De grupperna benämns oftast 

som romer, bosniaker, turkar, egyptier, gorani och aschali. Dessa grupper stängs ute och 

begränsas i både sina ekonomiska och politiska rättigheter (Minority Rights Group 

International, 2018). Eftersom att det parlamentariska läget i Kosovo är fragilt som det 

är, är det svårt för dessa minoritetsgrupper att få sin röst hörd. Det parlamentariska läget 

skapar också starka och våldsamma demonstrationer. Befolkningen demonstrerar 

framförallt mot förslaget om att de serbiska delarna ska få vara autonoma. Dessa 

demonstrationer följs av hatbrott och trakasserier mot respektive minoritetsgrupp på 

varje sida som försöker få sin röst hörd.   
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Enligt den kosovanska konstitutionen ska alla ha samma rättigheter och inneha ett 

skydd mot attacker oavsett etnicitet, kön, hudfärg, religion eller politisk uppfattning 

(Regeringen, 2017). I praktiken har bristen på ett välmående parlamentariskt läge 

resulterat i att dessa skyddsmekanismer för minoritetsgrupperna raderats ut. De mindre 

grupperna har t.ex. ännu inte fått rättvisa för de kräkningar och brott mot mänskliga 

rättigheterna som de upplevde under kriget i Jugoslavien på 1990-talet. Flertalet av de 

mindre minoritetsgrupperna har också tvingats bort från sina hem och har inte haft 

möjlighet att återvända på grund av trakasserier och hot. De får heller inte använda sina 

egna språk, vilket har komplicerat utbildningsgraden i dessa minoritetsgrupper. Det har 

även fått komplikationer i att nödvändig information inte når ut till de berörda 

minoritetsgrupperna. Även om det har bildats institutioner inom Kosovo som ska hjälpa 

till att återintegrera minoriteterna, har inte arbetet lyckats. Vissa av dessa grupper har 

kunnat återvända till platserna de flydde ifrån, men de har det svårt att skaffa sig en 

utbildning, jobb eller att få ta del av sjukvård. 2016 infördes en ny strategisk plan som 

skulle hjälpa till att återintegrera grupperna i samhället (Minority Rights Group 

International, 2018). 

 

Detta kan liknas vid rättsstatsprincipen där det finns lagar och regler utformade för att 

främja minoriteterna, men att de inte implementeras trots att det finns skriftligt. Hela det 

parlamentariska dödläget som råder i Kosovo är problematiskt för sådana här frågor om 

minoriteters respekt och skydd. Sådana frågor blir sekundära i ett politiskt dödläge då 

de inte har samma dignitet som andra frågor. En av de stora anledningarna till att 

Kosovo har ett politiskt dödläge är att de faktiskt inte har löst sina 

minoritetsgruppsproblem. De är inte hanterade på rätt sätt, för då skulle inte den 

problematiken mellan Kosovo och Serbien existera i samma utsträckning. Kosovos 

problem med minoriteter har lett till den massiva utvandringen som skett från Kosovo 

ända sedan kriget bröt ut. Sedan blir det problematiskt för de minoritetsgrupper som inte 

har något land att fly till. Många av de minoritetsgrupper som finns i Kosovo idag har 

inte något territoriellt område, om man som ett exempel tar romer eller ashkalier. 

Papperslösheten blir då ett problem eftersom att det inte går att söka utbildning, 

sjukvård eller jobb om man inte är inskriven i den kosovanska folkbokföringen. Detta 

blir inte ett skydd för minoriteter, utan ett sätt att öka segregationen i en redan 

segregerad stat. Kontentan av alla dessa händelser och situationer som skett i Kosovo 

sedan landets självständighet, är det svårt att motivera att Kosovo kan uppfylla 
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kärnvärdet om skydd och respekt av minoriteter. Även här finns skyddet och respekten 

av minoriteter inskriven i Kosovos konstitution, men den appliceras inte i praktiken. 

Hur Kosovo hanterar frågan om skydd och respekt för minoriteter är tvärtemot hur EU:s 

värdegrund ser ut. 

 

5.1.4 Mänskliga fri- och rättigheter 

Kosovos konstitution förespråkar allas lika rätt inför lagen, något som går att 

ifrågasättas när det gäller hur vissa minoritetsgrupper behandlas och förföljs. När det 

gäller kvinnliga rättigheter kan det också ifrågasättas. Våld i hemmet är erkänt stort i 

Kosovo och få åtal väcks, men framförallt majoriteten av de som anmäls döms aldrig. 

Den kosovanska regeringen antog 2017 en strategi med en handlingsplan som skulle 

minska våldet i hemmet. Den innefattade även en brottsofferpeng för den som blivit 

utsatt för våldet så den kan få ersättning från staten för sina skador (Human Rights 

Watch, 2017). Eftersom andelen utbildade i Kosovo är en relativt liten grupp är inte 

allmänheten insatt i de antidiskrimineringslagar som konstitutionen uttrycker. Ett 

strukturellt problem som finns utbrett i Kosovo är att HBTQ-personer håller sin sexuella 

identitet icke offentlig för att undvika våld och diskriminering. Här är inte heller den 

kosovanska konstitutionen tillräcklig, då den uttryckligen säger att ett äktenskap endast 

får vara mellan två person av diversifierade kön (Regeringen, 2017).  

 

2016 inrättade ombudsmannen i Kosovo The National Prevention Mechanism Against 

Torture (NPMT). Detta innebär att Kosovos ombudsman ska besöka förhör och 

säkerställa att det finns övervakning på det platser där fångar förhörs och förvaras. 

Fängelsesystemet genomsyras också av korruption när det gäller oprovocerat våld och 

fördelaktig behandling av högprofilerade fångar (Human Rights Watch, 2016).  

 

I Kosovo har den politiska viljan varit liten i att åtala högprofilerade personer för 

krigsbrott. Det är framförallt profilerade personer från den före detta gerillagruppen 

UCK som man inte har velat åtala och man har generellt sett varit negativa till 

krigsbrotts tribunalen som EU tillsammans med kosovanska myndigheter inrättade 2015 

(Kosovo Specialist Chambers & Specialist Prosecutor’s Office, 2018). Mycket kan 

spekuleras kring varför det är så, men det är benämnt förut att många av de styrande 

politikerna har ett förflutet i UCK, vilket skulle öppna upp för att de också skulle kunna 

bli anklagade för krigsbrott. 
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Sammantaget sett kan man inkludera hur väl Kosovo följer värdet om de mänskliga fri- 

och rättigheterna, med värdet om respekt och skydd för minoriteter. Även här 

genomsyrar korruption hela systemet. Att konstitutionen inte är utformad efter att 

acceptera HBTQ-människor är i sitt sammanhang inte helt orimligt, då kunskapen kring 

ämnet inte belysts i Kosovo ännu. Att acceptera och främja äktenskap mellan 

diversifierade kön är en fundamental del av den mänskliga friheten att båda tycka och 

tänka som man vill. Med tanke på att det kosovanska rättssystemet genomsyras av 

väldigt mycket korruption skapas även här ett dilemma mellan prioriteringar. På ena 

sidan finns högprofilerade fångar som begått krigsbrott som inte blir dömda och på 

andra sidan finns minoritetsgrupper som antingen på grund av sin etnicitet, kön eller 

sexuella läggning inte har samma rättigheter som alla andra trots att den kosovanska 

konstitutionen kräver det. Det blir en paradoxal verklighet som egentligen strider mot 

allt som har med mänskliga fri- och rättigheter att göra. Även om Kosovo bitvis tar steg 

framåt i sitt arbete mot att främja mänskliga rättigheter, kommer alltid ett nytt hinder på 

vägen. Trots att systemet genomsyras av korruption tar ändå Kosovo institutionella 

framsteg i att skapa institutioner som ska främja de mänskliga rättigheterna. Inrättande 

av Kosovo Specialist Chambers & Specialist Prosecutor’s Office och även inrättande av 

NPMT är tydliga indikationer på att förändringar håller på att ske inom området av 

mänskliga fri- och rättigheter. Den starka politiska makten motarbetar även EU och FN i 

sitt arbete mot de krigsbrott som begicks under Jugoslavien-kriget. Sett till ovanstående 

har Kosovo svårt att uppfylla kärnvärdet om mänskliga fri- och rättigheter.  

 

5.2 Normspridning 

5.2.1 Contagion 

Som Manners nämner handlar denna form av normspridning om att EU smittar av sig 

till andra aktörer om hur någonting ska gå till eller hur någonting ska göras. Den kan 

vara svår att mäta eftersom att det är en spontanspridning och att EU inte gör detta 

medvetet. Något som går att koppla till det är viljan att gå med i Europeiska Unionen. 

Kosovos enorma vilja att bli en del av den europeiska integrationen är någon form av 

kvitto på att man sprider sina tankesätt omedvetet under en ändå medveten strategi 

genom att ha utvecklat en utvidgningspolitik överhuvudtaget (European Comission, 

2016). EU får ett kvitto på att det arbete de utför är eftertraktat eftersom att Kosovo har 

ett uttalat mål att bli en del av EU. I sin självständighetsförklaring uttrycker Kosovo en 
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stark vilja för att bli en del av samarbete. Självständighetsförklaringen säger att genom 

kultur, historia och geografi ligger Kosovos framtid inom den europeiska familjen. 

Därför klargör man att deras största intention är att ta alla nödvändiga steg för att uppnå 

ett fullständigt medlemskap i EU så fort som möjligt genom att implementera de 

reformer som krävs. Allt detta för att vara en del av den europeiska integrationen 

(Assembly Kosovo, 2008).  

 

Detta är därför en abstrakt normspridning då det mer handlar om hur EU har byggt upp 

sina värderingar och att de faktiska har varit effektfulla eftersom Kosovo vill vara den 

del av EU. Sedan kan det också ha sin förklaring i att Kosovo blir en mer självständig 

stat gentemot Serbien i och med ett medlemskap. Vilket skulle stärka Kosovos 

självständighet ytterligare som en egen nationalstat. Exemplet om att Kosovo i sin 

självständighetsförklaring redogjorde för att man skulle göra allt i deras makt för att bli 

en del av EU är ett exempel på att contagion har ägt rum och att Kosovo har blivit 

påverkat av EU:s normer och ideal.   

 

5.2.2 Informational 

Mestadels av den kommunikation som skett mellan EU och Kosovo har skett på plats. 

EU har flertalet institutionella grupper stationerade i Kosovo för att främja demokrati 

och de mänskliga rättigheterna. En uttalad strategi kan vara något som kan tolkas som 

information. Där har EU satt ytterligare press på Kosovo i sin strategi om västra Balkan. 

Egentligen är strategin väldigt vagt formulerad när det gäller Kosovo, när den i de andra 

ländernas fall säger ganska mycket om var de befinner sig i respektive process. Kosovo 

benämns där som ett potentiellt kandidatland, alltså inte benägen än att börja inleda sina 

förhandlingar (Europaparlamentet, 2018). Detta sätter en press på Kosovo att genomföra 

de åtaganden som måste göras innan man kan bli ett slutgiltigt kandidatland. EU 

använder sig av den här strategin för att sätta hårdare krav på Kosovo och Serbien att 

lösa sin konflikt för att kunna utvidga sitt område. Hela målet med strategin om västra 

Balkan är att EU ska kunna utvidga sitt politiska territorium (Europeiska 

Kommissionen, 2017) och genom en sådan här strategi ökar det pressen på Kosovo att 

anta EU:s normer och bygga sin politik kring det. Den här form av normspridning 

handlar om spridning via kommunikation, vilket EU uttryckligen använts flertalet 

gånger genom utvidgningsstrategier riktade mot Balkanområdet och Kosovo. 

Inforamtional användes vid ett flertal tillfällen av EU i form av strategier. I Kosovos fall 
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har EU försökt exportera sina normer genom strategier både för västra Balkan, men 

även genom hur EU representation ska arbete med Kosovo.  

 

5.2.3 Procedural 

Förutom den externa utvidgningspolitiken som EU bedriver är både EU och Kosovo 

medlemmar i mellanstatliga organ som har till uppgift att främja det regionala 

samarbetet i Europa, där även andra länder är aktiva för att öka den europeiska 

integrationen. Ett tydligt exempel på en sådan organisation är Regional Cooperation 

Council (RCC) som arbetar med att förbättra och bevara ett sunt politiskt klimat som 

bygger på tolerans, dialoger och öppenhet genom samverkan för att främja det regionala 

arbetet mot socioekonomisk tillväxt för regionen (Regional Cooperation Council, 2017). 

I denna organisation är både Kosovo och EU delaktiga på ett eller annat sätt, vilket gör 

detta till ytterligare en plattform för EU att sprida sina normer och värderingar till 

Kosovo genom att hjälpa till att utveckla det regionala samarbetet. Något som är 

problematiskt för Kosovo i dessa regionala samarbetsorganisationer är att de inte är 

erkända som självständig stat av alla dess medlemmar, vilket gör att Kosovo aldrig kan 

bli fullvärdiga medlemmar då oftast konsensus råder i dessa samarbeten. Kosovo är 

förmodligen det landet som behöver det regionala samarbetet mest av alla på grund av 

dess dåliga ekonomiska och sociala förhållanden. Detta är också en form av 

normspridning genom institutionalisering av sin relation med Kosovo. Procedural 

spridning kan ske genom regionala samarbeten, även fast det inte är EU som samordnar 

dem. EU Kommissionen är istället här med och agerar som en egen stat för att sprida 

sina normer i RCC.  

 

En problematisering kan göras vid Kosovos inblandning i regionala samarbeten, att de 

inte är erkända i praktiken och därför inte kan delta i alla de regionala samarbeten som 

EU vanligtvis är med och deltar i. Det finns därför flertalet mekanismer EU använder 

sig av för att öka Kosovos deltagande i det regionala samarbetet. Ett annat exempel är 

normaliseringsavtalet mellan Kosovo och Serbien som trädde i kraft 2014. Avtalet 

innebar att relationen mellan staterna skulle normaliseras för att kunna ta det slutgiltiga 

steget in i EU. Vilket också är ett bevis på att procedural spridningen används av EU för 

att främja det regionala samarbetet i regionen där Kosovo verkar.  
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Ett Stabiliserings- och associationsavtal (SAP) trädde i kraft 2016 och var en direkt 

effekt av att Kosovo och Serbien börjat reparera sin relation åren innan. Den 1 april 

2016 trädde ett avtal i kraft som i sin enkelhet kan förklaras som det politiska ramverket 

mellan västra Balkan och EU. Avtalet gäller inte endast Kosovo utan inkluderar och 

anpassar sig efter alla stater på västra Balkan. Hela avtalet grundar sig på att regionen, 

eller staten i detta fall, ska stabiliseras för att sedan kunna associeras in i Unionen. EU 

söker hela tiden utvidgning och stabilitet i hela Europa, det är därför detta avtal ligger i 

båda sidornas intresse. EU vill samarbeta med västra Balkan för att uppnå stabilitet i 

regionen genom att främja mänskliga fri- och rättigheter och rättstatssamhället. SAP 

förespråkar samarbete och marknadsekonomi som en förberedelse för att kunna bli 

medlemsland, men framförallt ett kandidatland i första hand. Detta är en ständig dialog 

mellan Europeiska Kommissionen och Kosovos myndigheter i något som kallas 

Stabilisation and Associations process Dialouge (SAPD) och detta är en stor del av 

processen som även är känt som EU:s utvidgning. EU är även noga med att ha en dialog 

med det civila samhället och inte bara de kosovanska myndigheterna för att se om de 

mänskliga fri- och rättigheter efterföljs (Europeiska Kommission, 2016).  

 

SAP baseras på fyra olika element som är avtalsförhållanden, handelsrelationer, 

ekonomisk assistans och regionalt samarbete. Alla avtal som sluts i SAP är anpassade 

för varje enskilt lands situation. Detta genererar ett frihandelsområde mellan ett 

tredjepartsland och EU. Det skapar även en annan form av samarbete där man arbetar 

mot gemensamma ekonomiska och politiska policys. Detta avtal främjar även 

anslutningsprocessen (Europeiska Kommissionen, 2016). SAP och EU ska främja det 

regionala samarbetet med målbilden att säkerhet och stabilitet ska återfinnas i regionen. 

EU identifierar regionalt samarbete som en extremt viktig integrationsfaktor om man 

skapar frihandelsavtal och utvecklar infrastrukturer med närliggande stater, därför 

genomsyrar regionalt samarbete hela SAP (Europeiska Kommissionen, 2016). 

Handelsrelationer möjliggör att handelsvaror och produkter från västra Balkan får 

transporteras in i EU utan särskilda kvantitativa restriktioner eller tullavgifter.  I många 

fall när det gäller vissa produkter har dessa autonoma handelsavtal ersatts helt av SAP 

som möjliggör en avtalsbaserad frihandel (Europeiska Kommissionen, 2016). 

Potentiella kandidater och kandidatländer har sedan 2007 haft möjlighet att få bidrag 

och ekonomisk assistans av något som heter Instrument Pre-Accession (IPA). IPA är ett 

stöd som delas ut i förbyggande syfte för en anslutning till EU. IPA omfattar fyra 
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stycken element: Övergångsstöd och institutionsbyggnad; Gränsöverskridande 

samarbete; Regional utveckling; Mänsklig utveckling; Landsbygdsutveckling 

(Europeiska Kommissionen, 2016). Det ska dock påpekas att regionala samarbeten som 

leder till ekonomiska fördelar inte nödvändigtvis behöver leda till politisk konsolidering 

(Spolare, 2014:379). 

 

SAP är det tydligaste exemplet på att procedural normspridning har ägt rum mellan 

länderna och är ett viktigt verktyg i EU:s sätt att exportera normer till Kosovo. Manners 

skulle antyda att hela detta avtal är den tydligaste indikationen på att EU har 

institutionaliserat sin redan befintliga relation med Kosovo. Detta avtal ger inte bara 

Kosovo en väg in i den europeiska integrationen utan den ger även EU ett större 

inflytande över Kosovo som är ett tredjepartsland. Även om vissa delar av avtalet inte 

handlar om procedural spridning, utan kan placeras in under andra former av 

normspridning är ändå avtalet i sig en institutionalisering av den befintliga relationen 

mellan EU och Kosovo. Avtalet är relativt nytt sett till att det trädde i kraft 2016. Detta 

avtal gör att Kosovo blir en del av EU trots att det inte ens är ett kandidatland än. Vilket 

ger EU ett ökat mandat att säga sitt i frågan om hur Kosovos värderingar och normer 

bör vara.  

 

5.2.4 Transference 

Som benämnts tidigare, har SAP många olika former av ”Carrots” som handlar om 

frihandelsavtal och ekonomiska bidrag eller sanktioner. EU:s institutioner och dess 

medlemsländer har en vital roll som aktörer i utvecklingen samt återskapandet av 

Kosovo. Den enskilt största investeraren i Kosovo är EU med dess medlemsstater och 

institutioner. EU är en stor investerare på västra Balkan generellt, men specifikt i staten 

Kosovo. Investeringarna som EU har gjort i Kosovo sedan 1999 överstiger 2,3 miljarder 

euro och då är inte kostnaderna för EU:s representation i regionen inräknad. Den 

kostnaden beräknas överstiga 1 miljard euro. Innan självständigheten fokuserade man 

på att återuppbygga det kosovanska samhället, men idag går investeringarna till att 

upprätthålla samt skapa institutioner och främja den ekonomiska utvecklingen. SAP:s 

strategiska utgångspunkt är att främja de europeiska normerna i Kosovo och är utrustad 

med sådana funktioner som ska belöna gott samarbete och genomslag av normer i form 

av ekonomiska bidrag och handelsavtal (European Commission, 2016). IPA är också ett 

verktyg som EU använder sig av för att sprida sina normer. IPA är en del av SAP och 
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eftersom att det är ett övergångsbidrag som Kosovo tar del av, kan EU styra utfallet för 

bidraget. Genom det kan EU diktera ut sina normer under kontrollerade former eftersom 

att de kan reglera bidraget efter effekt.  

 

Det är väldigt tydligt att EU har använt sig av transference spridning mot Kosovo, både 

genom bidrag och handelsavtal. Det ska dock tilläggas att EU:s är delaktighet 

ekonomiskt i Kosovo inte enbart bidrar till att Kosovo utvecklar sina institutioner och 

sin ekonomi, utan det bidrar också till den europeiska närvaron i Kosovo. Detta gör att 

EU själva har kunnat utveckla institutioner på plats, som också sprider normer. EU-

bidragen är ett effektivt sätt för EU att sprida sina värderingar på, då de länder som 

behöver övergångsbidrag ofta är utsatta ekonomiskt och socialt. Kosovo är ett sådant 

land som har haft problem med sin tillväxt både socialt och ekonomiskt, vilket gör att 

man inte har många andra alternativ än att följa de stadgar som EU fastställer som en 

grund för att man ska få bidraget.  

 

5.2.5 Over diffusion 

EU har stationerad representation i Kosovo i flertalet interna organisationer. Den kanske 

allra mest kända är EULEX. EU har sedan 1999 varit en ledande aktör i att 

institutionalisera och bygga upp Kosovo. EULEX huvudsakliga uppgift är att bistå hela 

Kosovos rättsväsende och brottsbekämpande institutioner. EULEX ska hjälpa och 

stödja detta för att uppnå hållbarhet för att kunna utveckla ett oberoende rätts- och 

polisväsende. Målet är att dessa statliga institutioner ska vara fria från nationell politik 

och istället följa internationell och europeisk praxis. Uppdraget som EULEX både 

innebär och utför koopererar med EU Kommissionens biståndsprogram och de 

förverkligar sitt uppdrag genom rådgivning och övervakning fast än att de har vissa 

exekutiva ansvarsområden. EULEX har som ansvar att bekämpa korruption inom 

politiken och rättsväsendet, de övervakar även känsliga juridiska fall som exempelvis 

krigsbrott (European Union External Action, 2018). Genom dessa funktioner som 

EULEX innefattar försöker EU implementera EU-standarden för hur rättsstatsprincipen 

ska se ut enligt dem. Ett av de mer effektivaste sätten att förverkliga sina ideal är att få 

en lagstiftning och ett rättsväsende exakt likadant som det EU själva innefattar.  

 

Det finns EU-representation i Kosovo i form av European Union Special Representaitve 

(EUSR) och European Security and Defence Policy (ESDP). ESDP är representerade i 
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form av EULEX och det är den största insatsen i ESDP:s historia gällande ett 

tredjepartsland. Representanterna från EUSR finns där för att båda stötta och vägleda 

Kosovos folkvalda styre och uppmana till att främja mänskliga rättigheter. Flertalet av 

medlemsstaterna har även ambassader och diplomater stationerade i Kosovo. EU finns 

representerade i Kosovo för att spridning av europeiska normer, vilket är ett av 

grundfundamenten i agendan och strategin för västra Balkan. EU är också 

representerade i regionen för att ständigt ha en dialog mellan EU och Kosovo. 

(Europeiska Kommissionen, 2016). Trots att Kosovo varken är ett medlemsland eller ett 

kandidatland, har EU ändå tagit stort ansvar över representation på utländsk mark för att 

sprida sina normer direkt och få en mer påtaglig effekt när man övervakar med egna 

ögon på plats. Manners teori om normspridning via over diffusion har varit den mest 

väsentliga delen i EU:s arbete i Kosovo. EU har lagt stora resurser för att ha 

representation på plats som har haft till uppgift att bygga upp Kosovos institutioner och 

säkerställa Kosovos rättsystem och polisväsende. I vilken utsträckning de har lyckats 

med uppdragen går att ifrågasättas. Även om delar har blivit förbättrade, är 

förbättringen inte i paritet med resurserna som använts.  

 

5.2.6 Cultural filter 

Ett exempel på cultural filter spridning är EU:s Erasmus+ program i Kosovo vars 

uppgift är att modernisera ungdomsarbete, utbildning och idrott. Programmet stödjer 

samarbeten mellan länder gällande utbildningsinstitutioner och organisationer för att 

gemensamt möta de svårigheter som vi har i Europa. Man vill använda sig av den höga 

kompetens och potentialen som Europa har i sitt sociala och mänskliga kapital. Detta 

program möjliggör samverkan och mobilitet med grannländer (Kosovo Erasmus+ 

Office, 2018). Detta skapar förutsättningar för någon form av påverkan på den kulturella 

identiteten som är stark i Kosovo. Denna formen av normspridning är den som EU 

använt sig minst av mot Kosovo, men den är också svårast att applicera om man inte har 

ett fullt fungerade samhälle med en tydlig kulturell identitet. 
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6 Slutsats 
Studiens syfte har varit att redogöra för om det är EU:s normspridande eller andra 

faktorer som påverkar att Kosovo inte har blivit ett kandidatland till EU. Nedan 

presenteras svaren på de frågeställningar som studien syftat till att besvara.  

 

I vilken utsträckning kan Kosovo uppfylla EU:s normer och värderingar sett till 

Köpenhamnskriterierna första kriterium? 

 

Vilka spridningsformer har EU använt sig av i sitt försök att exportera dessa normer? 

 

Studien har undersökt hur EU exporterat sina normer till Kosovo och i vilken 

utsträckning av Köpenhamnskriteriernas första kriterium som Kosovo kan uppfylla. 

Genom detta har ett flertal faktorer identifierats om varför Kosovo inte har blivit ett 

kandidatland till EU ännu.  

 

Första faktorn är bristen på engagemang hos kosovanska politiker som i vissa lägen i 

princip är obefintlig. EU har vid ett flertal tillfällen tagit initiativ att försöka hjälpa 

Kosovo med sina institutioner, men myndigheter har sagt nej. Upprättandet av 

krigsdomstolen är ett tydligt exempel på sådant. Där finns ett motstånd från högt 

uppsatta politiker som själva är rädda för att bli inblandade i domstolsärenden. EU har 

bedrivit alla former av normspridning gentemot Kosovo de senaste tio åren och de har 

dessutom haft en stark representation på plats.  

 

Den andra faktorn är den breda korruptionen som genomsyrar landets alla nivåer. 

Korruptionen genomsyrar inte bara det politiska utan det genomsyrar hela det 

kosovanska rättssystemet och polisväsendet. Tack vare EU:s och EULEX hjälp, har 

Kosovo kunnat utveckla oberoende instanser som ska klara av att hantera vissa former 

av rättslig korruption. Inrättandet av NPMT är ett exempel på en sådan instans, som ska 

garantera fångars säkerhet och motverka straffriheten i systemet.  

 

Den tredje bidragande faktorn till Kosovos avstannade anslutningsprocess är det 

politiska dödläge som kommer och går. Kosovo har vid en rad tillfällen under en tio års 

period haft ett politiskt dödläge i landet, vilket har fått andra processer att avstanna. Vid 

politiska dödlägen har ställföreträdande regeringar utnyttjat sin makt och anpassat den 
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politiska agendan utan någon som helst parlamentarisk granskning. Det politiska 

dödläget har också gjort att granskning av rättssystemet har uteblivit, vilket har hämnat 

ett redan opålitligt rättssystem ytterligare. Frågor om mänskliga rättigheter och skydd av 

minoriteter blir sekundära i ett sådant samhälle, vilket gör det extremt problematiskt. 

Sett till värdena i Köpenhamnkriteriernas första kriterium, är Kosovo långt från att 

uppfylla någon av de parametrar som möjliggör att man kan inleda förhandlingar om ett 

medlemskap i EU.  

 

Den fjärde faktorn har varit den senaste tidens framväxt av nationalistiska partier. Detta 

visar på en trend att kosovanska medborgare börjar tröttna på etablissemanget och det 

internationella samfundet. Förtroendet för både myndigheter och framförallt EU blir allt 

mindre påtaglig.  

 

EU har satsat stora resurser i Kosovo, både när det gäller representation på plats men 

också genom ekonomiska bidrag och andra former av extern normspridning. De har 

även lagt resurser på att ta fram strategier som ska hjälpa EU att exportera sina värden 

till Kosovo. EU:s normspridande har gett resultat i Kosovo då man har fått en utpräglad 

och utvecklad konstitution. Problematiken kring konstitutionen är att den inte 

implementeras i praktiken, vilket ger EU ett underbetyg i att det inte har blivit så. Att 

skuldbelägga EU:s arbete i Kosovo skulle däremot vara direkt felaktigt, då 

engagemanget från EU:s sida i Kosovo har varit enormt. Det går dock att påstå att EU:s 

normspridande har misslyckats i Kosovo på grund av ovan nämnda faktorer, trots att de 

har lagt enorma resurser för att exportera sina normer. 

 

Slutsatsen i studien är att grunden till faktorerna som utgör anledningen till att Kosovo 

inte har blivit ett kandidatland till EU, ligger i Kosovos infekterade konflikt med 

Serbien. Allt ovan nämnda från korruption, politiskt dödläge, brist på engagemang hos 

politiker och motsättningar mot etablissemang har sin ursprungskälla från konflikten 

med Serbien. Konflikten med Serbien ligger till grund för det politiska dödläget, då de 

serbiskt dominerade territorierna motsätter sig alla beslut som tas vid den centraliserade 

makten i Pristina. Frågan om en normalisering med Serbien är också hårt kritiserad från 

inre nationellt håll. Det politiska dödläget i sig påverkar även de statliga funktionerna 

som rättssystem och polisväsende, där problematiken med straffrihet, mänskliga 

rättigheter och skydd av minoriteter har sin början. Det normaliseringsavtal som funnits 
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mellan länderna har inte den påverkan som man först trodde att det skulle ha, eftersom 

att den har blivit starkt ifrågasatt både från Serbiens och Kosovos håll. Kosovo har en 

lång väg att vandra innan de kan etablera sig som ett kandidatland till EU. De har en 

ännu längre väg att vandra om de ska bli ett fullständigt medlemsland i EU. För att 

kunna initiera kandidatprocessen och ta nästa steg, är slutsatsen den att konflikten med 

Serbien måste lösas.
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