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Abstract 
 

The aim of this essay was to investigate European union’s role as a democracy promoter 

in Kosovo and its impact on the process of the democratization. Kosovo declared 

independency in 2008 and is a potential candidate country for a EU membership. In 

order to fulfil the aim of the essay three questions were used; To what extent has 

Kosovo fulfilled EU’s criteria of becoming a candidate country? In what way has the 

EU promoted democracy in Kosovo since their independency? To what extent has EU’s 

democracy promotion politics been successful or not?  

The method used to accomplish the purpose and answering the research-questions was 

qualitative text-analysis. The result of the study shows that the EU does perform as a 

democracy promoter and has contributed to the development of democracy in Kosovo. 

However, the EU’s democracy promotion is characterized by the enlargement of the 

European union and Kosovo’s interest in becoming a part of the union.  
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1 Inledning 

Den globala spridningen av demokratier beror på internationella faktorer som enligt 

forskare påpekar att den faktorn är demokratifrämjande (Silander 2007; 9). 

Demokratifrämjande förutsätter en aktiv aktör. En potentiell sådan kan vara Europeiska 

Unionen (EU), som utifrån forskning anses har skapat möjligheten av ”democracy 

promotion” (Silander 2005; 11). Som det i svenskan kan översättas till 

demokratifrämjande (Olsen 2001; 311). EU som aktör är ett av det mest radikala 

överstatliga samarbetet i världen, som omfattar 28 medlemsländer. Där syftet med 

unionen har redan från start varit att främja fred, demokrati och jämställdhet samt 

folkets välfärd i europeiska länder (Europeiska Kommissionen, 2018). EU antas sprida 

och förespråka demokratin både inom och utom unionen. Studien kommer därav 

redogöra för hur EU går tillväga som demokratifrämjare i Kosovo.  

 

Kosovo är ett av de länderna som har en lång väg från att få kandidatstatus och som år 

2008 förklarades självständig. Till följd av tidigare konflikter i Balkan skapade Kosovos 

självständighetsförklaring många reaktioner från omvärlden. Där  EU valde att komma 

med ett avtal som skulle betyda en överenskommelse för att normalisera relationen 

mellan Kosovo och Serbien (Europeiska kommissionen, 2018). EU har även sedan 

självständighetsförklaringen bidragit med stort stöd politiskt, ekonomiskt och 

administrativt till Kosovo (Europeiska kommissionen, 2016). Eftersom EU:s syfte är att 

främja fred så är detta avtal viktigt för att stabilisera situationen i Balkan. EU:s roll som 

demokratifrämjare som kan ge Kosovo förutsättningar till utveckling och ett närmare 

steg i processen att få kandidatstatus. 

 

Studien kommer att redogöra EU:s roll som demokratifrämjare i Kosovo. Detta kan ge 

en tydlig bild på hur EU går tillväga för att främja demokratin i landet. Studien kommer 

delvis även belysa konflikten mellan Kosovo och Serbien som kan vara ett hinder för 

EU:s arbete. Inomvetenskapligt är ambitionen med studien att bidra med forskning 

kring EU:s demokratifrämjande politik, samt den problematik som finns. 

Utomvetenskapligt är det tänkvärd att studera relationen mellan EU och länder som 

Kosovo. Studiens framåtanda är att ge en uppfattning om hur mycket det krävs för att få 

möjligheten att medverka i det europeiska samarbetet och dess roll som 

demokratifrämjande.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att redogöra hur EU agerat som demokratifrämjare och 

påverkat Kosovos demokratisering mellan 2008 och 2018, som kan ge Kosovo en 

möjlighet att komma in i europeiska unionen. 

 

För att uppnå syftet kommer följande frågor att besvaras:  

➢ I vilken utsträckning har Kosovo uppfyllt EU:s krav för möjlig kandidatplats? 

➢ Hur går EU tillväga för att främja demokratin i Kosovo sedan deras 

självständighetsförklaring? 

➢ I vilken utsträckning har EU:s demokratifrämjande politik varit lyckosam eller 

inte?  

 

 

1.2 Disposition 

Det teoretiska ramverket ger en forskningsöversikt som innehåller tidigare forskning om 

EU som internationell aktör och demokratifrämjare, samt EU:s utbildningspolitik. 

Teorin om faktorerna som definierar begreppet demokratifrämjande, kommer bli 

underlag för den empiriska undersökningen. Metod och material för studien presenteras 

och tillvägagångssättet för undersökningen på fallet Kosovo. Resultatredovisningen 

följer faktorerna och frågeställningarna. Avslutningsvis kommer slutsatsen av resultatet 

att redogöras.   
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2 Teoretiskt ramverk  

I följande kapitel kommer det först presenteras tidigare forskning om EU som 

demokratifrämjare. Avsnittet kommer därpå försöka ge en bild på vad demokratisering 

innebär. Vidare kommer det fortsätta med att definiera vad uppsatsen menar med 

demokratifrämjande genom att förklara kortfattad varje faktor som definierar begreppet 

demokratifrämjande. Faktorerna som studien kommer att använda i undersökningen är; 

aktörer, intressen, metoder, kanalisering, relationer och inverkan.  

 

 

2.1 Tidigare forskning  

EU använder sig av demokratifrämjande politik sedan slutet av kalla kriget och har 

sedan tidens början haft som motiv att utvidga och etablera demokratiska värderingar. 

Ett flertal forskare har undersökt EU:s demokratifrämjande politik i flera länder som 

antingen är medlemsländer, kandidatländer eller potentiella kandidatländer i unionen 

(Warkotsch 2008; 227). Forskning har dock visat att EU:s demokratifrämjande politik 

inte varit lika framgångsrik som det har varit i andra länder. Anledningen till att EU:s 

demokratifrämjande politik varit mer lyckosamt i vissa stater handlar om vilka områden 

fokuserar ligger på. Eftersom i vissa länder har demokratifrämjande gynnat på den 

ekonomiska fronten medan det varit mindre lyckosamt inom det politiska planet. Det 

finns därför skillnad mellan länder beroende på vilket område fokus ligger på inom 

främjandet av demokratin (Emerson 2005; 28–35). Wojciech Sadurski menar i sin bok 

att EU:s spridning av de demokratiska normerna och värderingarna är 

gränsöverskridande, vilket minskar hot. Andra argument kring EU:s utvidgning påstås 

endast handla om självförsvar, där demokratisering av andra länder bidrar till säkerhet 

(Wojciech, Czarnota, Krygier 2006; 6).  

 

I forskningsdebatten menar Johan O’Brennan att syftet med demokratifrämjande varit 

att europeisera länder snarare att demokratisering dem. EU utvidgningen har medfört att 

stater som lyckats övergå till en demokrati infört en EU- politik trots saknaden av 

initiativ från civilsamhället. Han hävdar att EU försummar vissa krav som ska krävs 

uppfyllas inför ett EU-medlemskap (O’Brennan 2006; 6). Däremot menar Dionysia 

Tamvaki att för att en demokratisering ska ta sin form måste det finnas stöd från 

medborgarna i landet. Tamvaki till skillnad från Daniel Silanders avhandling (Silander 

2005), håller fast vid det traditionella att endast nationella faktorer har inverkan på 
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demokratisering. Där han anser att utvecklingens historia skall tas hänsyn till, då detta 

kan variera mellan länder vilket även varierar i hur länder är godtagbara (Wojciech, 

Czarnota, Krygier 2006; 21).  

 

Inom forskningsdebatten har det även undersökts om EU som demokratifrämjare 

avviker mot kandidatländer respektive icke-kandidatländer (Freyburg 2009; 928). Detta 

kommer vara angeläget för denna studie då Kosovo endast är ett potentiellt 

kandidatland. Freyburg menar att det finns skillnader mellan länder då ett villkorligt 

medlemskap ger en mer kraftfull inverkan av demokratifrämjande från EU så kallad 

villkorsberoende (Ibid.,). Emerson argumenterar också att beroende på om ett land är 

kandidat eller icke-kandidatland kan detta vara en förklaring till varför EU:s politik varit 

demokratifrämjande i vissa länder men inte andra (Emerson 2005; 29). Även 

Schimmelfenning konstaterar att villkorsberoende är den faktorn till EU:s roll som 

demokratifrämjare (Schimmelfennig 2008; 188).  

 

Ambitionen med studien är att ta längre steg i forskningen om EU som demokratifrämja 

och tidigare resultat, med avseende att besvara studiens frågor (Esaiasson m.fl., 2017; 

20). Det här avsnittet presenterar forskning om EU som demokratifrämjande mot länder 

som kandidat och icke- kandidatländer. Studiernas resultat som presenteras ovan visat 

att EU:s politik varit mer lyckosam hos vissa länder än andra. I forskningsdebatten tas 

det upp hur EU som demokratifrämjare skiljer sig med avseende på kandidatland eller 

inte. Denna studien kommer därför beakta om det som tidigare undersökts stämmer 

kring hur mindre lyckosam demokratifrämjande från EU är gentemot icke-

kandidatländer. 

 

2.2 Demokratisering  

Definitionen av demokrati och demokratisering kan variera i betydelse därför är det 

svårt att mäta demokratiseringen i ett land. Kraven för demokratinivåer kan variera där 

definitionen av demokrati inte omfattas lika hos olika stater. Samuel Huntington 

beskriver demokrati utifrån Joseph Schumpeters beskrivning som innefattar; Folkets 

vilja och det gemensammas goda (Huntington, 1991; 6). En mer ingående definition av 

demokrati; ett politiskt system ses som demokratiskt i den utsträckning där de högst 

uppsatta beslutsfattarna är valda. Detta genom fria, rättvisa och periodiska val. I vilka 

demokratiska kandidater fritt tävlar om att vinna röster och där nästan hela den vuxna 
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befolkningen är berättigad att rösta (Huntington, 1991; 7). Det krävs därmed i ett 

politiskt samhälle finns välfungerande institutioner och kontrollfunktioner för att en 

demokrati ska utvecklas vidare. Även civilsamhället och det juridiska systemet är 

avgörande faktorer till en välfungerande demokrati. Civilsamhället omfattar 

medborgarnas delaktighet och rättigheter. Där i en demokrati krävs det att civilsamhället 

driver demokratiseringen framåt. Genom att vara delaktiga i politiken, sätta tryck mot 

styrelsen där att viktiga frågor lyfts fram till förbättring. Det juridiska systemet handlar 

om rättsväsendet i landet vilket även omfattar kontrollfunktioner på det politiska 

systemet (Grugel 2002; 3).  

 

Den demokratiska processen beskrivs som en övergången från en icke-demokratisk 

regim till en mer demokratisk regim. Det tar oftast en lång tid att övergå till en högre 

grad av demokratisk form och därför krävs det mycket stor förändring. För att realisera 

demokratisering har vid många tillfällen krävts revolution, på grund av hindren från att 

övergå från en form av styrelse till en annan (Denk; Silander 2007; 10–12). 

Demokratiseringen sker i fyra olika faser; enhetsfas, upplösningsfas (liberalisering), 

övergångsfasen (transition) och konsolideringsfas (Denk; Silander 2007; 17, 27).  

 

Enhetsfasen, är den fasen då en enhet måste finnas för att det skall ske demokratisering. 

Det vill säga att ett samhälle med en auktoritär regim får möjligheten att demokratiseras.  

 

Upplösningsfasen, är fasen då den sittande icke-demokratiska regimen inte längre har 

makten att styra det samhälle då den förlorat sin effektivitet och legitimitet. Det kan 

även vara att den styrande eliten vill reformera statsskicket till ett mer liberalt statsskick 

(Denk; Silander, 2007: 26–33).  

 

Övergångsfasen, är den tredje fasen som kallas för tansition som beskriver övergången 

från den styrande eliten, auktoritär regim till en mer demokratisk styrelseform. Orsaken 

till att en transition sker handlar om faktorerna; legitimitetskris, ekonomisk utveckling, 

modernisering, religion, det civila samhället samt att demokratiska normer och 

värderingar är gränsöverskridande. Det innebär enligt Huntington att om en regim faller 

så faller andra som ligger geografiskt nära (Huntington 1991; 33, 124). Övergången från 

en auktoritär regim till en mer demokratisk sådan kan se olika hos olika stater, vissa 

misslyckas med sin transition medan andra lyckas (Karvonen, 1997;75). Denna fas 
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behöver inte i självfallet betyda att den lyckas åstadkomma demokrati. Det kan hända 

att det sker en tillbakagång till det tidigare styrelseskicket eller en mer icke-demokratisk 

sådan (Denk; Silander, 2007; 26–33).  

 

För att övergå till den sista fasen, konsolideringsfasen, måste tranaistionsfasen vara 

avslutad. Det är det enda sättet för att kunna påbörja processen av konsolidering av 

demokratin (Diamond 1997;14–15). Denna fas handlar om att uppnå 

demokratiseringsprocessens slutliga mål som ska ha en stabil demokratisk funktion. 

Dess funktioner skall kunna fungera och ha möjlighet att utvecklas (Karvonen, 

1997;25). I en konsoliderad demokrati måste valen vara fria, politiska institutionerna 

måste stärkas och innehålla en tydlig struktur. Detta kommer i sin tur bidra till en mer 

demokratisk kultur som stärker legitimiteten i den demokratiska styrelsen (Diamond 

1999 s. 74–75).  

 

Alla faktorer ska vara sammankopplade för att en demokrati skall fungera, ett starkt 

civilt samhälle och starka statliga institutioner kan tillsammans ge effekten av en 

fungerande konsoliderad demokrati (Grugel 2002; 31). Lyckas man fullfölja dessa faser 

är sannolikheten stor att man uppnår demokratiseringens slutliga mål.  

 

 

2.3 Nationella orsaksförklaringar till demokratisering  

Forskning kring detta fenomen av demokratisering har endast utgått från stater och dess 

system, med syfte att förklara demokratisering utifrån nationella faktorer (Silander 

2007; 10–11). Under en längre tid har forskare endast fokuserat på nationella faktorer 

och därmed jämfört politiska system i olika länder utan att ta hänsyn till internationella 

kontext som kan vara påverkande. Forskning inom internationella relationer som en 

faktor till demokratisering har saknats därför har enbart inrikes faktorer tagits hänsyn till 

för att förklara demokratisering (Silander 2007; 7, 10–11). Modellen nedan kommer att 

användas i studien för att belysa förklaringsfaktorerna till demokratisering. 
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 Tabell 1: Traditional approach, nationella faktorer som orsaksförklaring till 

demokratisering (Silander 2005; 11). 

 

2.4 Internationella orsaksförklaringar till demokratisering 

Det var så sent som 1980-talet som internationella faktorer började ses som ett möjligt 

samband med demokratisering. Det som uppmärksammades av forskare var framförallt 

aktörer och deras intressen till demokratisering av stater (Silander 2007; 13, 15–16). Det 

som gör internationella faktorer demokratifrämjande kan bero på att normer och 

värderingar sprider sig över nationsgränserna. Om ett geografiskt nära land genomför 

någon typ av förändring kommer det spridas vidare till andra länder (Huntington 1991; 

33, 124). Men även att det ligger till aktörernas intresse till att främja demokrati i andra 

stater (Silander 2007; 12–13). Det innebar därför att inte endast nationella faktorer 

kunde påverka stater utan även internationella faktorer (Silander 2005; 191). Modellen 

nedan visar att både nationella och internationella faktorer påverkar demokratisering 

idag. 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

Tabell 2: Recent approach, både nationella och internationella faktorer som 

orsaksförklaring till demokratisering (Silander 2005; 11) 

 

   Demokratisering  

  Nationella faktorer  

  Demokratisering  

Nationella faktorer  Internationella faktorer  
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2.5 Demokratifrämjande som orsaksförklaring till demokratisering 

Demokratifrämjande som en internationell faktor bidrar till effektiv påverkan på aktörer 

som förespråkar demokrati, det vill säga påverkar en annan aktör. I det här fallet är EU 

den demokratifrämjande faktorn mot en annan stat. Denna påverkan kan bidra till 

politiska förändringar i demokratiseringen av en stat. Det är stora aktörer som EU som 

skulle kunna ge dessa förutsättningar till andra länder (Silander 2005; 83). Modellen 

nedan illustrerar demokratifrämjande som orsaksförklaring till demokratisering.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Demokratifrämjande som en internationell faktor som orsaksförklaring till 

demokratisering (Silander 2005; 12).  

 

 

2.5.1 Aktörer  

Den första aspekten i demokratifrämjande är aktörer, som inte alltid handlar om endast 

aktörer som är statligt orienterade. Även om stater är huvudaktörerna gällande nationell 

och internationell politik, så ska även hänsyn till andra aktörer tas som kan ha en 

påverkan. Aktörer identifieras genom; globala, internationella, statliga, transnationella 

och delstatliga aktörer (Silander 2005; 89–90) 

 

Globala aktörer är inblandade aktörer med inriktning på globala frågor och som inte 

bestäms territoriellt, exempelvis FN och Världsbanken. Den internationella aktören 

handlar om samspel utanför statens gränser genom att etablera institutionaliserade 

internationella enheter. Det är här EU kommer in som en organisation över nationens 

gränser för att främja intressen, framförallt i Europa men även globalt. Inom staten är 

den statliga aktörerna de viktigaste, eftersom det handlar om de suveräna enheterna som 

  Demokratisering  

Nationella faktorer  Internationella faktorer:  

Demokratifrämjande  
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gör att vissa stater är mäktigare än andra. Transnationella och delstatliga aktörer 

påverkar statens prestation i transnationella relationer som kan vara grupper, rörelse 

företag, kommunala verksamheter, lokala myndigheter m.fl. Alla aktörer kan påverkas 

av varandras beslut och aktiviteter. (Silander 2005; 89–91). I forskningen om 

demokratifrämjande kan därför olika aktörer delas upp mellan den aktören som har 

avsikt att främja demokratin och den andra som blir anledningen till påverkandet.  

 

 

2.5.2 Intressen  

Den demokratiska normen beskriver det politiska spelets interna och internationella 

faktorer som framställer regler och tillvägagångssätt om beteenden i politiken, 

internationellt som nationellt. Denna spridning av demokratin inom staten kan tendera 

att spridas till andra stater. Exempelvis det västerländska samhället baserar sig på 

liberala normer som står för liberala mänskliga, politiska och medborgerliga fri- och 

rättigheter. Det har därför bidragit till att omvärlden velat följa dessa demokratiska 

principer genom politisk deltagande, rättsprinciper och representation men även viljan 

att driva politisk förändring. Demokratins idéer har spritts för att etablera demokratier 

och fördärva diktatoriska regim. Genom att skapa fungerande politiska system med 

legitima myndigheter och lag- och ordning. Även främjande av fria och rättvisa val som 

kan stärka legitimiteten och möjligheten att frigöra konsolidering. Detta genom att ha 

fungerande institutioner och en mer demokratisk kultur (Silander 2005; 91–95). 

 

Demokratifrämjande ska kunna sprida demokratiska normer till de stater som har sämre 

demokratiska normer med syfte att skapa likasinnade stater. Vilket i längden skulle 

bidra till säkerhet. Genom att förbättra situationen för många stater finns det mindre risk 

för konflikter. Detta beskriver det militära intresset för främjande av demokrati som 

handlar om säkerhet. Genom att demokratins normer sprids kan våldsnivån sjunka. 

Intresset för demokratins främjande kan även handla om ekonomiska intressen; 

marknadsekonomi och välfärd. Där genom demokrati finns det möjlighet för förbättring 

av ekonomisk integration och nya möjligheter till investering. (Silander 2005; 91–95). 

Studien kommer att använda demokratins idéers och spridning av demokratiska normer. 

Vilket kommer innebära tendensen att demokratisering sprider sig till andra stater men 

även det ekonomiska och militära intresset som demokratifrämjande. 
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2.5.3 Metoder  

Tidigare har vi konstaterat att det finns olika aktörer som syftar på att främja 

demokratisering. Det är i det här avsnittet som metoderna som aktörerna använder sig 

av, kommer presenteras. Det är tre metoder som kommer att tydliggöras i det här 

kapitlet; politiskt, ekonomiskt eller militärt verktyg som demokratifrämjande.  

 

Den politiska metoden som används för att främja demokratisering är den vanligaste 

formen som påverkat stater mest i sin demokratisering. Denna metod handlar om att 

sprida information om demokratiska förhållanden, betona vikten av demokratins fri- och 

rättigheter. I studien kan detta innebära att EU bland annat talar om minoriteternas rätt i 

samhället som kan betona vikten av ett oberoende civilsamhälle. Samtidigt som EU 

genom att få förståelse för det specifika landets demokratiska situation, kan ge förslag 

om vidare förändring och förbättring i demokratiseringsprocessen. Det kan göras genom 

att EU väljer att förhandla med landet i syfte att uppnå exempelvis fria och rättvisa val 

som kan leda till vidare förändring i andra fri – och rättigheter (Silander 2005; 95–96).  

 

Med den ekonomiska verktyg menas att ekonomiska resurser kan påverka 

demokratiseringsprocessen. Resurserna i världen är ojämnt fördelad därför är 

manipulationer för att komma åt resurserna därför vanligt förekommande.  Denna metod 

kan även innebära ekonomiska sanktioner vid bojkott, som vägrar importera varor eller 

försäljning av varor, med syfte att åstadkomma förbättring av demokratiseringen i 

landet. I studien kommer ekonomiska verktyg innebära frysning av tillgångar, införande 

av tullar och kvoter. Samt beviljande eller nekande av lån, krediter och ekonomiskt 

bidrag eller tillgångar i internationella organisationer (Silander 2005; 96–97). Dessa 

ekonomiska metoder som EU använder kan påverka den politiska utvecklingen i en stat. 

 

Med militärt verktyg som demokratifrämjande innefattar det målet att skydda den nya 

regimen eller säkra den konsoliderade regimen från antidemokratisk regim. 

Användandet av denna metod som demokratifrämjande ökade mer efter slutet av kalla 

kriget. I studien kommer militär metod innefatta användandet av militär som 

underlättande av demokratisering men även demonstrationer genom att sända en signal 

om militär ingripande (Silander 2005; 97).  
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2.5.4 Kanalisering  

”Top-down och ”bottom-up” är de metod som aktören väljer att främja demokratisering 

in i ett land.  Vilket refereras till direkt och indirekt demokratifrämjande. ”Top-down” 

perspektivet riktas sig mot styrande regimen med mål att uppnå direkt effekt av 

främjandet av demokrati (Silander 2005; 98). Medan ”bottom-up” metoden benämns 

som indirekt främjande av demokrati som riktar sig mot andra samhälleliga krafter som 

exempelvis organisationer, rörelser och föreningar. Ett annat beteckningssätt beroende 

på vilken metod av demokratifrämjande som används, kan vara eliten, medborgare eller 

de båda. Där det beror på vilken riktanordning i samhället fokus ligger på för främjandet 

av demokrati (Denk; Silander 2007; 38, 75).  

 

”Top-down” metoden används med syfte att uppnå direkt effekt av demokratisering, 

vilket anses vara ett enklare sätt att nå direkt där makten förmodas finnas. 

Kanaliseringen sker mot eliten och den sittande regimen vilket anses ge ett resultatrik 

demokratifrämjande. Likväl kan kanaliseringen på grund av olika orsaker misslyckas. 

Vilket ger aktörerna en annan riktning att satsa på, medborgarna och det civila 

samhället. Som kan vara ett mer effektivare sätt att främja demokrati på, då 

medborgarna kan inneha den politiska kunskapen som krävs. Samtidigt finns det en 

stark vilja att arbeta mot en auktoritär regim (Silander 2005; 98–99).  

 

2.5.5 Relationer  

Relationen mellan demokratifrämjande aktören och den målinriktade staten kan ses som 

asymmetrisk. Där relationen finns på grund av ett intresse, ett mål och metoder som 

finns i ett landet. Aktören i fråga agerar som en politiker med syfte att främja 

demokratin i landet genom de befintliga kanalerna som finns. Relationen kan beskrivas 

som efterfrågan och stöd. Då efterfrågan och stödet kommer från den 

demokratifrämjande aktören med syfte att uppnå en demokratisk utveckling i landet. 

Efterfrågan kan delas in i hög- och låg efterfrågan. Likaså nivåerna på stödet, högt eller 

lågt. Efterfrågan består av krav och kriterier som demokratifrämjande aktören sätter 

upp. Dessa krav och kriterier ska vara vägledande för en demokratisk utveckling. Högt 

stöd indikerar stort engagemang från den demokratifrämjande aktören medan lågt stöd 

kan förklara låg nivå av engagemang från demokratifrämjande aktören. Dessa 

variationer skapar olika typer av relationer, där exempelvis stödet var lågt men 

efterfrågan hög osv (Silander 2005; 100–101).   
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Det finns fyra variationer av relationer som tabellen nedan visar:  

Relation A indikerar ett förhållande av hög efterfrågan och högt stöd. 

Relation B indikerar ett förhållande av hög efterfrågan och lågt stöd.  

Relation C indikerar ett förhållande med låg efterfrågan och högt stöd. 

Relation D indikerar ett förhållande av låg efterfrågan och lågt stöd. 

(Silander 2005; 101–102)  

 

 

  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Fyra variationer som illustrerar relationer av efterfrågan och stöd (Silander 

2005; 101).  

 

2.5.6 Inverkan  

Inverkan utgör effekten av de internationella faktorerna till demokratisering. Effekten är 

därför en beroende faktor till främjande av demokratisering. Inverkan föreställer det 

yttre tryckets påverkan på inhemska aktörer. Hög inverkan tenderar på långtgående 

demokratisering, medan låg inverkan speglar misslyckad främjande av demokratisering. 

Inverkan av internationella faktorer berör nationell nivå; civilsamhället, rättssystemet 

och politiska regimen som kan visa förbättring eller regress. I studien kommer inverkan 

hänvisa till effekten av demokratifrämjande i termerna; (1) inhemsk reaktionskaraktär 

och (2) reaktionsomfattning bland inhemska aktörer (Silander 2005; 103). 

 

(1) Reaktionens karaktär kan vara positiv eller negativ. Då positiv innefattar en 

prodemokratisk reaktion på demokratifrämjande. Medan negativ innefattar en 

antidemokratisk reaktion på demokratifrämjande.  

 

         A  
 

     B 

 

         C 

  

     D 

    Högt                      Lågt  

Hög 

Låg 

Stöd från demokratifrämjande aktör  

 

Efterfrågan från  

demokratifrämjande  
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(2) Reaktionsomfattning innefattar spridningen av prodemokratisk eller antidemokratisk 

reaktion, som kan antingen vara hög eller låg (Silander 2005; 103). 

 

Det finns fyra variationer av reaktioner och omfattning som tabellen nedan visar:  

A: Positiv reaktion och hög omfattning. Vilket innebär att det finns en prodemokratisk 

inverkan då det är positiv reaktion till demokratisering, samt hög omfattning som 

innebär stor del av befolkningen är medräknad, inklusive eliten.  

B: Negativ reaktion och hög omfattning. Innebär att det finns en stor negativ reaktion på 

demokratisering som omfattas av hög omfattning, som innebär ett  stort antal 

människor. Detta kan i sin tur leda till demokratiseringshinder.  

C: Positiv reaktion och låg omfattning. Innebär positiv till demokratisering men det är 

fåtal som har denna typ av reaktion. Denna reaktion kan därför omfattas av en liten del 

av befolkningen eller själva eliten. 

D: Negativ reaktion och låg omfattning. Detta tyder på en antidemokratisk reaktion som 

omfattas av en liten andel av befolkningen, kan även vara eliten (Silander 2005; 104–

105).  

 

I studien kommer reaktionen och omfattningen endast utgå från eliten. 
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Tabell 5: Fyra variationer som illustrerar reaktion och omfattning (Silander 2005; 

104).  
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3 Metod och material  
 

3.1 Forskningsdesign  

Till denna studie är fallstudie den passande forskningsdesignen som detaljerat ska 

undersöka ett specifikt fall. Fallet som valts i studien kan genom valet av denna design 

förklaras på ett djupare plan. Där forskningsfrågorna blir av bred karaktär, som kan 

förtydliga fallet utifrån den tillämpade teori och modell (George & Bennet, 2005; 5–8). 

Genom att konsumera teorin på fallet kommer det visa en tydlig bild på EU:s fenomenet 

som demokratifrämjande. Hur relationen bidrar till en ökad demokratisk utveckling som 

kan ge Kosovo en möjlighet till att bli ett kandidatland i unionen. Valet av fallstudie 

som forskningsdesign kommer studien empiriskt tydliggöra ett specifikt fall med den 

vald teori.  

 

Det finns självklart både fördelar och nackdelar med fallstudiedesign. Fördelen med 

denna forskningsdesign är att den uppnår en högre begreppslig validitet. Vilket gör att 

undersökningen kan gå på ett kontextuellt djup, som kan vid andra val av metoder i 

många samhällsvetenskapliga fall vara svårt att uttryckas i kvantitet (George & Bennet, 

2005; 9). Det finns i självfallet även nackdelar med fallstudien som handlar om 

forskarens objektivitet. Det är ytterst viktigt att fallstudien inte är partisk, vilket kan 

försvaga validiteten. Det vill säga ett objektivt förhållningssätt stärker validiteten 

(George & Bennet, 2005; 17–19). 

 

Studien kommer att använda sig av teorikonsumerande fallstudie. Denna teori används 

genom att existerande teorier förklarar ett specifikt fall som står i centrum. Teorin 

kommer ligga till grund för förklaring av fenomenet i fråga (Esaiasson m.fl., 2017; 88–

89). Skulle det visa sig att valt teori inte kan förklara fallet så kommer tilltron till teorin 

som valts minska (Esaiasson m.fl., 2017; 42–43). Där författaren av studien är avsiktlig 

om att det därför återfinns en tillstymmelse av prövning i metodologin. Denna 

forskningsdesign är passande för studien eftersom den kommer kunna ge en tydligare 

bild av fallet utifrån teorin. Detta kommer därför kunna visa genom dokumenterade 

rapporter, den förbindelsen mellan EU och Kosovo som presenteras utifrån kriterierna 

och det fenomen som finns. 
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3.2 Kvalitativ metod  

Metoden som valts till denna studie är en kvalitativ metod med syfte att ta fram det 

väsentliga innehållet i texterna genom noggrann läsning av textens helhet, delar och 

utifrån textens kontext. Denna metod skall kunna redogöra hur det specifika fenomenet 

framställs (Esaiasson m.fl., 2017; 211). Fördelen med en kvalitativ forskning är att det 

passar samman med fallstudiedesign. Eftersom för att tolka det som står i texterna måste 

analysen ha ett samband, vilket ger en tolkning gentemot teorierna som valts. Samt att 

med en kvalitativ forskning kan undersökningen påbörja utan att resultatet avses i 

förväg. Där till skillnad från en kvantitativ metod som en hypotes redogörs innan 

undersökningen, vilket kan begränsa studiens slutliga resultat (Esaiasson m.fl., 2017; 

195). 

 

Tillvägagångssättet med vald metod är att analysera texter utifrån specifika fenomens 

kontext. Det första som konkret görs genom en kvalitativ metod, är intensiv läsning av 

texterna (Esaiasson m.fl., 2017; 237).  Därefter skall texten analyseras och identifieras 

med syfte att implementera informationen och undersöka utifrån teorin. Det kommer 

därför göras tolkning av den information som identifieras av samtliga texter för att hålla 

en hög validitet. Frågeställningarna kommer genom att analysera texterna utifrån vald 

teori, kunna besvaras och uppfylla syftet med studien. Genom ett genomtänkt val av 

design, metod och material kommer undersökningen på ett djupt plan redogöra för EU:s 

roll som demokratifrämjande gentemot Kosovo.  

 

 

3.3 Material  

För att uppnå studiens syfte kommer främst litteratur – och primärkällor att användas i 

studien för tonvikten av den akademiska giltigheten. Den empiriska material kommer 

från EU:s officiella hemsidor, som kommer att vara Europeiska Kommissionens olika 

rapporter om förbindelsen mellan EU och Kosovo. Även rapporter från bland annat 

Freedom House och Kosovos församling kommer till att hämtas in för att uppfylla 

studiens syfte. Tidsaspekten kommer vara mellan 2008 till 2018, men eftersom 

förhandlingarna mellan Kosovo och EU påbörjade 2013 kommer rapporterna mellan 

2013 till 2018 användas i undersökningen. Andra samarbeten som ägt rum innan 2013 

kommer dock nämnas. Lägesrapporterna kommer redogöra för relationen mellan det 

potentiella kandidatlandet och EU samt var landet befinner sig i förhandlingsprocessen. 
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Eftersom det handlar om politiska frågor som i många fall kan texten vara vinklad, är 

det viktigt att förtydliga var informationen kommer ifrån. Därför har det framförallt till 

denna studien används information från EU:s officiella hemsida och Freedom house för 

att minska att informationen kommer från utomstående källor som kan medföra 

bristande information. Där fokus har varit att hitta oberoende och primära källor som 

bekräftar den information som ges ut. Utvecklingsstadier av Freedom house skall stödja 

EU:s rapporter, vilket ökar reliabiliteten i rapporterna och uppfyller delvis källkritiken.  

 

Även material från Regeringskansliet, Human Right Watch och Minority Right Group 

International kommer att användas för mer allmän information om specifika områden. 

Genom att använda fler oberoende källor ökar det reliabiliteten som även kan bedöma 

att källmaterialet är trovärdig. Därför är syftet att uppnå en hög trovärdighet och 

validitet genom olika oberoende källor som bekräftar varandra. Materialets relevans 

förklaras genom att i valda dokument kan EU:s krav och villkor som ställts kunna 

redogöras. Som kan förklara EU som demokratifrämjande. Denna typ av material har 

ansetts lämplig och relevant för studien. Valet av material som kommer från officiella 

dokumentet är det material som kan ge en bild på hur EU förhandlar och hur EU verkar 

som demokratifrämjande genom de krav som ställs gentemot länderna. 

 

 

3.4 Operationalisering  

 

Operationalisering i studien är upplagt utifrån de huvudrubriker som finns i det 

teoretiska ramverket. Rubrikerna baseras utifrån studiens syfte och frågeställningar som 

går att koppla direkt från teorin till empirin. I teorin redogörs de faktorer som definierar 

begreppet demokratifrämjande. Faktorerna som studien använder i undersökningen är; 

aktörer, intressen, metoder, kanalisering, relationer och inverkan. Operationaliseringen 

av faktorn aktörer baseras på EU som en internationell aktör som kan påverka andra 

aktörer. Det som kommer mätas är hur EU som aktör agerar i syfte att främja 

demokratisering, samt hur aktörer påverkar och kan påverkas av andra aktörer. Andra 

faktorn, intressen, kommer mäta EU:s intresse till att främja demokratisering i Kosovo, 

som kan inneha demokratiska, ekonomiska och militära intressen. Tredje faktorn är 

metoder som presenteras av de metoder som aktören EU använder för att främja 

demokratisering, som kan vara politiska, ekonomiska och militära metoder. 

Kanalisering är nästa faktor som utgör ”Top-down och ”bottom-up” metoder som EU 
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väljer att främja demokratisering i landet. Det som kommer att mätas är om EU väljer 

att främja demokratisering direkt eller indirekt i landet. Operationaliseringen av den 

femte faktorn, relationer, baseras på efterfrågan och stöd från den demokratifrämjande 

aktören. Efterfrågan utgör de krav och kriterier som EU sätter upp, medan stöd utgör 

EU:s engagemang. Sista faktorn är inverkan som mäter effekten av de internationella 

faktorerna till demokratisering, reaktionskaraktär och omfattning. I studien kommer 

mätningen av reaktionen och omfattningen endast utgå från eliten.  

 

Samtliga operationella definitioner kommer att mätas genom att undersöka EU:s arbete, 

engagemang, avtal, insatser och resurser som redogörs i lägesrapporterna.   
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4 Kosovo ur ett historiskt perspektiv  
 

4.1 Kosovo – Serbien konflikten 1980-1999  

Efter andra världskriget var Kosovo en provins i Jugoslaviska Republiken under Josip 

Broz Titios ledning som dog den 4 maj 1980. Efter Titos bortgång krävde Kosovo mer 

självstyre vilket gjorde att allt fler serber lämnade landet. Efter Titos död började den 

serbiska nationalismen växa fram. Där den nya ledaren Slobodan Miloševic fick makten 

på grund av den nationalistiska strömmen som spreds. Miloševic makt ledde till att 

Kosovos självstyre upphävdes, där även censur mot det albanska språket inrättades 

(Säkerhetspolitik, 2016). Det blev allt mer oroligt för kosovoalbaner vilket resulterade 

att ett kosovoalbanskt rebellparti bilades år 1992 med namnet Kosovos Demokratiska 

Förbund (KDF). Partiet leddes av Ibrahim Rugova, med syfte att skapa ett samhälle för 

kosovoalbaner (Globalis, 2016). Hädanefter bildades en befrielsearmé, Kosovos 

Befrielsearmé (UCK) för kosovoalbaner. UCK:s uppdrag var att befria Kosovo och få 

det självständiga Republiken Kosovo (Säkerhetspolitik, 2016). 

 

UCK fick snabbt många anhängare och växte sig starka som genomförde ett antal 

attentat mot serbiska myndigheter. Under 1998 trappades konflikten upp och den 

serbiska militärpolisen begav sig på jakt efter kosovoalbanska upprorsmakare. Under 

sommaren samma år utbröt kriget där serbiska special - och militärpoliser sattes in mot 

gerillan. Det innebar en stor motgång för UCK och kosovoalbaner där många civila 

miste sina liv (Globalis, 2016). Massgravar av det kosovoalbanska folket hittades, vilket 

ledde till att den västliga försvarsalliansen, Nordatlantiska Fördragsorganisationen 

(NATO) hotade med flygbombningar. Därav gav Miloševic upp den 3 juni 1999. Även 

Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd begärde att serbiska militärer och poliser skulle 

ta sig ut ur Kosovo. Det säkerställdes genom att NATO:s fredsbevarande styrka, KFOR, 

var på plats och tog över kontrollen (Säkerhetspolitik, 2016). 

 

 

4.2 Kosovos självständighetsprocess 2000-2008  

Det första steget som togs efter kriget var kommunalvalet i Kosovo år 2000, året 

därefter skulle 120 platser väljas i Kosovos parlament. FN:s civila administration 

United Nations Mission in Kosovo, UNMIK, hade fortfarande den slutliga makten, men 

makten skulle vidarebefordras till parlamentet. Alla politiska partier i Albanien och 
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Kosovo ville se ett självständigt Kosovo. Vid parlamentsvalet 2001, även 2004 blev 

Ibrahim Rugovas parti Kosovos Demokratiska Förbund (LDK) det största partiet. 

Valdeltagandet var lågt eftersom den serbiska befolkningen valde att inte delta. 

Anledningen till detta var kopplad med Miloševic ledning som ledde till en etnisk 

konflikt emellan. Det gjorde att situationen inte lyftes upp. Det var år 2006 som 

diskussionen om Kosovos framtid lyftes upp, då Finland år 2007 lämnade in en inlaga 

till FN:s säkerhetsråd om tillvägagångssättet mot en framtid för Kosovo. Inlagan 

handlade om minoriteternas säkerhet och makt. Stater som avvisade inlagan starkt var 

Serbien och Ryssland. Medan USA och Albanien var de två stater som visade starkt 

stöd till Kosovo (Säkerhetspolitik, 2016).  

 

År 2007 var det ett nytt parlamentsval där Kosovo fick nytt ledande parti, Kosovos 

Demokratiska Parti (PDK) med partiledaren Hashim Thaci. Han blev utsedd till 

Kosovos premiärminister, där ett av hans löften var att förklara Republiken Kosovo 

självständigt. Han löfte kom att förverkligas den 17 februari 2008. Vilket skapade en del 

oro i norra Kosovo som består av en minoritetsbefolkning av serber. Den serbiska 

befolkningen, även serbiska myndigheter var emot självständighetsförklaringen och 

påstod vara ett brott mot folkrätt vilket ledde till demonstrationer (Globalis, 2016). 

 

 

4.3 Kosovo efter självständighetsförklaringen  

Kosovos självständighetsförklaring skedde ensidig utan någon intervention av FN. 

Därpå erkändes Kosovo som en självständig stat av många stater. I samband med 

självständighetsförklaring blev Kosovo skyldiga att genomföra Athisaariplanen som 

innebar internationell observation under en period för att sedan överlämna makten till 

Kosovos institutioner (Säkerhetspolitik, 2016). Därutöver tog EU tillfället i akt att bidra 

med polis-, tull – och rättsmission, EULEX. Som skulle hjälpa Kosovos myndigheter på 

rättsområdet för att rättsväsendet i landet skall fungera och skapa en stabil grund för 

Kosovos möjlighet till en vidare utveckling (EULEX Kosovo). NATO:s fredsbevarande 

styrka, KFOR och FN:s civila administration UNMIK blev fortfarande kvar trots planen 

om att EU skulle ta över (Säkerhetspolitik, 2016). 

 

Som även förväntat var det starka reaktioner från Serbien och den serbiska befolkningen 

i Kosovo. Serberna i den norra delen av Kosovo skapade ett parallellt samhälle, precis 

som Kosovo gjorde under Slobodan Miloševic tid. Genom att ha eget rättssystem, vård 
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och utbildning. Serbien som strävade efter medlemskap i EU var nu tvungen att 

utveckla diplomatiska förbindelser med Kosovo (Globalis, 2016). Överenskommelsen 

år 2013 handlade om att normalisera relationen mellan Kosovo och Serbien. Det innebar 

att Serbien skulle acceptera den rätt Kosovo har att bestämma kring den regionen som 

bebos av serber. Även att Kosovo skulle acceptera regionens möjlighet till ett självstyre. 

Efter överenskommelsen påbörjades förhandlingarna mellan EU och Kosovo som 

innefattar etableringen av stabiliserings- och associationsavtal (SAA), som trädde i kraft 

1 juni 2016 (Säkerhetspolitik, 2016). 
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5 Resultat och analys  
 

5.1 Demokratisering  

 

5.1.1 Demokratiskt styre  

Köpenhamnkriterierna är EU:s kriterier för varje land som är eller vill bli medlem i 

unionen. Ett av de kriterierna är det politiska systemet som omfattas av starka 

institutioner, demokratigaranti från staten, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt 

skydd för minoriteterna i nationen (Sveriges Riksdag, EU-information). Efter 

självständighetsförklaringen 2008 hade Kosovo en del utmaningar som att upprätthålla 

stabiliteten, men även påbörja sin konsolideringsprocess. Rankningen i politiska 

samhället visar att Kosovo gjorde en förbättring från 5,50 till 5,25. Det berodde på att 

UNMIK fortfarande hade en avgörande roll. När UNMIK minskar i betydelse kunde 

Kosovo inte hålla rankningen och styrandet av den nationella demokratin försämrades 

(Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2009). Försämringen 2011 som gick från 

5,50 till 5,75 berodde regeringskrisen, där koalitionsregeringen mellan PDK och LDK 

kollapsade i oktober 2010. EULEX:s undersökningar visade att korruptionsfallen inte 

ledde till åtal eller dömande. Koalitionsregeringen mellan PDK och LDK upphörde och 

regeringskrisen gjorde att den nationella demokratin försämrades. Regeringens 

skyldigheter ledde till misstroendeförklaring (Freedom House Kosovo, Nations in 

Transit 2011).  

Det i sin tur påverkade valprocessen som övergick från 4,25 till 4,50. Då valet 2011 

kritiserades av valobservatörer som bedömde bildandet av Kosovos regering som 

odemokratisk. Året efter återkallades de internationella organ som skulle stödja statens 

institutionella utveckling, som upprättades år 2008 (Freedom House Kosovo, Nations in 

Transit 2012). Ett ytterligare misslyckande år 2012 av fria och rättvisa val som ledde till 

en ny rakning även en försämring från 4,50 till 5,00. Vilket ifrågasätter Huntingtons 

teori om fria och rättvisa val då valen inte skall påverkas av andra aktörer för då anses 

inte det vara fria val. Det resulterar en försämring i demokratiseringsprocessen. År 2013 

skrev Kosovo på normaliseringsavtal med EU gällande konflikten och förbindelser med 

Serbien. På grund av detta förbättrades Kosovos rankning i nationella demokratiska 

styrningen från 5,75 till 5,50. Vilket visar vikten av förbindelser som kan innebära en 

förbättring i demokratiseringen (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2014). Inga 

vidare ändringar av rankning görs efter 2014.  
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De första månaderna av 2014 befann sig Kosovo i en politisk kris, där de hade Hashim 

Thaci som ställföreträdande premiärminister. Den ställföreträdande regeringen fick 

förtroende och de statliga institutionerna fortsatte sin utveckling. Trots den politiska 

krisen i landet visade sig att institutionerna funderande även under denna kristid. Det 

var under det här året som förhandlingarna kring SAA kunde slutföras (Freedom House 

Kosovo, Nations in Transit 2015). Även år 2015 visade sig en politisk osäkerhet. 

Koalitionsregeringen mellan PDK och LDK bildades igen vilket väckte starka 

reaktioner från de andra oppositionspartierna. Reaktionerna var inte endast innanför 

parlamentet utan även attacker mot medlemmar och våldsamma protester. 

Oppositionspartiernas medlemmar fängslades, även deras oppositionsledare. Landet 

befann sig i ett politiskt dödläge men det hindrade inte till demokratisk konsolidering av 

institutionerna. Det gjorde att de blev mer transparenta mot sina medborgare, vilket 

påvisade en annan nivå av öppenhet för civilsamhället (Freedom House Kosovo, 

Nations in Transit 2016). För att en demokratisering skall utvecklas krävs ett 

framgångsrikt civilt samhälle. Det krävs at det civila samhället bevakar statens makt, 

lyfter upp problematik till förbättring och även vara delaktiga (Grugel, 2013; 3). 

Orsaken till ett svagt och splittrat civilt samhälle beror som i flesta fall är krig och 

långvariga konflikter. Genom åren har rankningen av det civila samhället visat mindre 

förändringar. Kosovos rankning gällande det civila samhället pendlar mellan 3,75 och 

4.00. Trots den rankingen finns potential till utveckling genom att samarbeta för att 

förbättra det politiska systemet. Även en minskning av korruption i landet skulle bidra 

till bättre civilt samhälle, då den höga korruptionen är ett hinder för ett förmer civilt 

samhälle (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2018). 

 

2016 växte polarisering allt mer mellan de olika partierna i Kosovo. 

Oppositionspartierna var missnöjda med regeringens arbete och valde att blockera det. 

Det de kritiserade mest var normaliseringsdialogen mellan Kosovo och Serbien. 

Koalitionsregeringen hade två tredjedelar av rösterna, men oppositionen lyckades ändå 

försvåra det parlamentariska läget i landet (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 

2017).  Även i början av 2017 fortsatte ett politiskt dödläge. Oppositionen motsatte allt 

beslut från den sittande regeringen, vilket ledde till nyval. Koalitionsregeringen fick 

över två partier av oppositionspartierna som ledde till att det blev en ny 

premiärminister, Ramush Haradinaj med två tredjedelar av rösterna. Det gjorde att det 

politiska dödläget upphörde.  (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2018). 
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5.1.2 Rättsstatsprincipen  

EULEX som är EU:s polis-, tull- och rättsinsatsmission, har efter Kosovos 

självständighetsförklaring verkat som en betydelsefull extern aktör. EULEX uppdrag 

har varit att hjälpa Kosovo genom rådgivning och övervakning av rättsväsendet i landet. 

Genom att stötta polis, tull samt stats- och rättsväsendet för att Kosovo i framtiden ska 

kunna klara sig själv (Europeiska Kommissionen, 2016). I Kosovos konstitution 

klargörs att rättsväsendet och maktdelningsprincipen skall vara oberoende. Dock har det 

visats att rättsväsendet inte är oberoende eller självständigt, på grund av makten som 

den sittande styrelsen fortfarande har. Det genererar till påtryckningar och hot, samt 

korruptionen som växer sig starkare (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2017).  

Kosovos konstitution belyser vikten av oberoende och självständiga rättegångar. Även 

att allt ska vara offentligt och att den oskyldige förblir oskyldig tills det finns bevis som 

motsäger detta. I konstitutionen står det även att alla har rätt till representation och 

omprövning i domstol (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2018).  

 

Straffrihet är ett stort problem som förknippas med korruptionsanklagelserna. 

Rättsväsendet har drabbats på grund av långvariga problem med bristande administrativ 

kapacitet och juridisk kunskap som (Regeringen 2017; 6). I konstitutionen betonas även 

att inga godtyckliga frihetsberövanden får ske på osakliga grunder. Trots det så har 

frihetsberövanden skett av både oppositionsmedlemmarna och oppositionsledaren 

(Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2018). Problematiken med Kosovos 

rättsstat är implementeringen av den, då Rättsstatsprincipen finns i skriftlig form som 

inte implementeras rätt. Att en ordentlig skriftlig utformning av Rättsstatsprincipen 

finns beror på EULEX:s avgörande roll. EULEX har därför delvis både lyckats och 

misslyckats med sitt arbete. Det som EULEX lyckats med är den skriftliga rättsprincip 

som finns. Medan misslyckandet gäller arbetet att motarbeta korruption i Kosovo, både 

inom rättssystemet och det politiska systemet.  

 

Korruptionen är ett stort problem i Kosovo som påverkar rättsstaten. EU fokuserar på 

sina kriterier därav läggs stora resurser på EULEX för förbättring. Korruptionen är 

utredd och har därför varit svår för EULEX att lyckas bekämpa detta (Europeiska 

Kommissionen, 2018). Enligt Köpenhamnkriterierna har Kosovo inte uppfyllt de kraven 

som finns om rättsprincipen, trots utvecklingen av konstitutionen har detta inte lyckats 

implementeras i praktiken.  
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5.1.3 Skydd för mänskliga rättigheter och minoriteter 

Kosovos konstitutionen talar för allas lika rätt inför lagen men grupper som ännu inte 

behandlas lika är kvinnor och minoritetsgrupper. Kvinnor i landet utsätts för våld i 

hemmet där få åtal väcks, även hög diskriminering på arbetsmarknaden, rättsväsendet 

och polisen. År 2017 redogjorde regeringen en handlingsplan för att minska våldet i 

hemmet (Human Rights Watch, 2017). Gällande HBTQ-personer är konstitutionen ännu 

inte tillräcklig vilket medför att HBTQ-personer inte offentliggör sin sexuella identitet 

för att undvika diskriminering och våld (Regeringen, 2017).  Anledningen till att 

konstitutionen ännu inte accepterar HBTQ-personer handlar om att kunskapen ännu inte 

nått Kosovo som i resten av världen.  

 

Skydd för minoritetsgrupper har efter självständighetsförklaringen varit problematiskt 

eftersom det inte har funnits fasta territoriella gränser. Vilket gjort det svårt att applicera 

skydd för minoriteter. Kosovos minoritet består delvis av serber som har gjort det svårt 

att samarbeta och implementera regelverket. Andra minoriteter i Kosovo som benämns 

är romer, bosnier, turkar, gorani och aschali. Dessa minoritetsgrupper blir utfrysta och 

har begränsade ekonomiska som politiska rättigheter (Minority Rights Group 

International, 2018). För att förbättra integrationen för minoriteter har institutioner 

bildats i Kosovo. Men har fortfarande inte lyckats eftersom många minoritetsgrupper 

har tvingats bort från sina hem och inte kunnat återvända på grund av trakasserier som 

de blivit utsatta för. Minoriteterna har inte fått tala och använda sina egna språk vilket 

påverkat utbildningen. Dock har en liten förbättring gjorts då vissa drabbade har kunnat 

återvända hem (Minority Rights Group International, 2018). 

 

Även för mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter finns det skriftliga lagar och 

regler som ännu inte implementeras fullt ut. Kosovo behöver därför uppfylla kärnvärden 

om skydd och rättigheter för att kunna fullfölja Köpenhamnkriterierna.   

 

5.1.4 Kosovos demokratiseringsfas  

Trots svårigheter och konflikter som Kosovo mött är utvecklingen en fortsatt kamp för 

Kosovo. Regeringen i landet brister till stor del med en svag koalition och en växande 

polarisering. EU fortsätter att begära skyldigheter för att etniska minoriteter ska få 

platser i parlamentet. Ratificeringen av avgränsningsavtalet med Montenegro samt 

genomförandet av kriterierna för liberalisering av visa. Det krävs en mer utvecklad 
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dialog med Serbien för att uppnå en förbättring. Vilket ska omfatta en integrering av 

serbiska majoritetsområde men även en mer politisk inbladning för att stärka 

legitimiteten (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2018). På grund av många 

konflikter har Kosovo inte lyckats med sin nyetablerad demokrati fullt ut. Kosovos 

rankning i demokratin idag ligger på 4,93 vilket är en förbättring från förra året. Den 

främsta förbättringen sedan förra året visar valprocessen som innebär att de sista två 

valen tagit form utan någon större incident (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 

2018). Valen i Kosovo anses vara fria där demokratiska kandidater fritt kan konkurrera 

och att befolkningen är berättigad att rösta. Vilket är en av de viktiga aspekterna i 

demokratiseringsprocessen där fria och rättvisa val definierar demokrati.  

 

Tidigare i teorikapitlet beskrivs hur demokratisering sker i fyra olika faser. Utifrån 

ovanstående undersökning om Kosovos demokratiseringsplacering i Freedom House 

kan det konstateras att Kosovo befinner sig i övergångsfasen. Övergångsfasen eller 

tansitionsfasen är den tredje fasen som beskriver en övergång till en mer demokratisk 

styrelseform. Genom att titta på siffrorna från Freedom House går det att tydligt se hur 

Kosovo gjort en förbättring sedan 2008 men har fortfarande en del kvar till att kunna 

definiera sig som konsoliderad demokrati. Rankningen visar att i många fall ligger 

Kosovo mer åt den icke-demokratiska siffran. Därför kan inte Kosovo förklaras som en 

konsoliderad demokrati då det krävs en hel del förbättring hos alla faktorer som ligger 

till grund för demokratiseringen. Det som krävs för att Kosovo ska förklaras som en 

konsolideras demokrati är; uppfylla kraven för ett demokratiskt styre och 

rättsstatsprincipen helt och hållet. Skyddet för minoriteter måste appliceras i praktiken 

eftersom det står med i Kosovos konstitution. Även uppfylla kärnvärdet av mänskliga 

fri- och rättigheter (Regeringen, 2016).   

 

5.2 Aktörer 

EU är en internationell aktör som har drivit sin politik framåt och fört med många 

länder och spritts den demokratiska normen. Genom tiderna har EU haft en betydande 

makt i den europeiska politiken. Som även verkat som en global aktör med syfte att 

främja demokrati även utanför Europa (Silander 2005; 89–91). EU som en angelägen 

aktör för Kosovo har vid många tillfällen agerat med intresse att främja demokrati och 

hjälpa Kosovo att normalisera situationen. Redan år 2009 påbörjade undersökning av 

möjligheten och förhandlingar för Kosovo att delta i unionens program (Europeiska 
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Kommissionen, 2013; 5). Dessa förhandlingar mellan EU och Kosovo innefattade 

etablering av Stabiliserings- och associationsavtal (SAA), som trädde i kraft 1 juni 

2016. Avtalet innefattar inte bara Kosovo utan alla stater på västra Balkan med syfte att 

utvidga och stabilisera Europa. Genom att främja värderingar om demokrati, en 

fungerande rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter men även utökad marknadsekonomi. 

Dessa kriterier kan ge möjlighet till medlemskap i unionen och är en del av processen 

av EU:s utvidgning (Europeiska Kommissionen, 2016; 4). SAA är det tydligaste 

exemplet för främjande av demokrati bland länder som utgör EU till en essentiell aktör 

att decentralisera de demokratiska normerna till Kosovo.   

EU som internationell aktör men även global agerar för att öka Kosovos deltagande och 

möjligheter i demokratiseringen. Normaliseringsavtalet mellan Kosovo och Serbien som 

trädde i kraft år 2014, är ett viktigt steg för båda staterna (Europeiska Kommissionen, 

2018; 5). Det här avtalet är ett tydligt exempel på hur EU agerar som en internationell 

aktör för att normalisera dessa stater som kan främja de båda. Genom att de ingår i ett 

avtal om att normalisera relationen som gynnar staterna till utökad europeisk integration 

(Europeiska Kommissionen, 2014; 6). Utifrån ett globalt perspektiv kan det även 

påverka andra stater i Balkan följaktligen bidrar det till en ökad säkerhet och integration 

i regionen. Med tanke på tidigare konflikter som uppstått mellan de två staterna.  

 

Det är många krav från EU som Kosovo behöver uppfylla för att få en möjlighet till en 

kandidatplats. Kraven har en koppling med demokratiseringsprocessen i landet som 

uppfyllts till en viss del men har en lång väg kvar att gå. EU har en väsentlig roll i 

påverkandet av Kosovos nationella aktörer. Genom att EU ställer krav på den sittande 

regeringen för att den skall fungera och vara demokratisk. Inom de politiska kraven som 

EU ställer till Kosovo handlar det framförallt om fungerande regering, institutioner, 

myndigheter och rättssystemet (Europeiska Kommissionen, 2013; 2–3, 2014; 6, 2015, 

2016; 4, 2018; 3). Dessa är viktiga faktorer inom demokratiseringen då om de fungerar 

på ett korrekt sätt som utgör en utvecklad demokratisering. Därav kan internationella, 

globala aktörer och EU, påverka de transnationella och nationella som fortfarande är 

svaga. Genom att ställa krav på den målriktade staten och ge förslag till förbättring. 

Kosovos nationella aktörer behöver stöd och krav från större makter för att kunna 

fungera. Eftersom olika aktörer kan påverka varandra går det att fastställa att EU som en 

internationell aktör påverkar även på det nationella planet. Då Kosovo fortfarande har 
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en svag demokrati, kommer EU främja sin politik genom kriterier och förslag för att 

utveckla demokratin i landet.  
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5.3 Intressen  

Intresset för främjande av demokrati utgör spridningen av demokratiska normer, 

militära intresset som motsvarar säkerhet och ekonomiska intresset (Silander 2005; 91–

95). EU:s intresset i Kosovo har från början varit militärt intresse som handlat om 

Europas säkerhet. Det har handlat om att förbättra säkerhetssituationen i regionen 

genom att främja demokratin för då minskar konflikterna och risken för fler krig. EU 

har redan från början fokuserat på att normalisera situationen mellan Kosovo och 

Serbien för att bidra med säkerhet för andra länder i Europa (Sveriges radio, 2013). 

Genom att Kosovo och Serbien går med i ett normaliseringsavtal kan EU och andra 

stater vara säkra på att det inte kommer uppstå krig återigen i regionen.  

Normaliseringsavtalet mellan Kosovo och Serbien har varit ett intresse från EU:s sida 

för att stabilisera situationen emellan de två staterna som varit i konflikt under en lång 

tid. Dialogen började redan år 2011 men trädde i kraft år 2014 som ställt krav på båda 

staterna för att förbättra situationen (Europeiska Kommissionen, 2014; 5).  

 

Det andra intresset som EU har för att frambringa en relation med Kosovo är det 

demokratiska intresset som handlar om utvidgningen av unionen och EU:s normer. 

EU:s demokratifrämjande politik visas tydligt i Kosovos fall. Där EU ställt krav på 

Kosovo för att få igenom sin politik. I varje lägesrapport går det att se kraven som 

Kosovo måste uppfylla för att kunna gå vidare i utvecklingen (Europeiska 

Kommissionen, 2018). De kraven ligger inte enbart till EU:s intresse för främjandet av 

demokratin, utan även Kosovo eftersom de får igenom sina krav och mål genom att 

EU:s krav uppfylls. Därav har förutom det militära intresset även utvecklats till intresse 

av att främja demokrati. Detta är ett viktigt steg för Kosovo som en nyetablerat stat. Där 
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stöd från andra stater och internationella aktörer krävs för att hamna rätt i 

demokratiseringsprocessen. Det stödet skulle kunna beskrivas som förslag eller krav 

som är har framställts utifrån EU:s demokratiska normer. Dessa krav som unionen har 

fordrat har varit till stor hjälp för Kosovos demokratiseringsprocess. Det kan tydligt ses 

i rapporterna från Freedom house som visar utvecklingen av processerna i 1 till 7 grader 

skala. Det är framförallt de politiska och demokratiska kraven som EU i sina 

processrapporter har ansett vara vägande och som vid varje årsrapport förnyas. Därutav 

kan en förbättring uppges då Kosovo år 2018 ligger på rankning på 4,93 i 

demokratiseringsskalan (Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2018). Som 

återspeglar den högsta placeringen i skalan genom tiderna.  

 

Ekonomiska intressen handlar om att landet skall ha en välfungerande 

marknadsekonomi och välfärd. Om demokrati finns så finns det även möjlighet till 

förbättring av ekonomisk integration och nya möjligheter för ekonomisk handel och 

investering. EU:s politik betonar vikten av fri rörlighet för varor och tjänster inom 

Europa. Något som Kosovo har en del att uppnå för att kunna integrera sig i den 

europeiska marknaden (Europeiska Kommissionen, 2018; 4). Kosovos 

marknadsekonomi har delvis gjort framsteg men fortfarande krävs en hel del för att 

uppfylla de ekonomiska kriterier som ingår i Köpenhamnskriterierna. Vilket förklaras i 

följande citat ”Considerable reforms and investments are needed to enable it to cope 

over the long term with the competitive pressure and market forces within the Union” 

(Europeiska Kommissionen, 2011). Inom de ekonomiska kriterierna från EU, har 

Kosovo gjort framsteg i samtliga men uppfyller inte tillräckligt de kriterier som finns. 

Det ekonomiska intresset är därför att Kosovo fullföljer EU:s ekonomiska kriterierna för 

en välfungerande marknadsekonomi och välfärd.  
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5.4 Metoder 

EU ger ständigt råd om förbättring av demokratiseringen. Råd som framställs är bland 

annat om parlamentariska och kommunala val som handlar om förbättring av 

finansiering av politiska partier, kvinnligt deltagande, felaktiga väljarlistor och Kosovos 

bristfälliga röstningssystem. Därav prioriteras att rekommendationerna från EU följs för 

vidare utveckling, som även påpekar att lagstiftningen i anknytning till det måste 

förbättras (Europeiska Kommissionen 2018; 5). Ett annat råd som EU betonar starkt är 

landets domstolsväsen som kräver att de är självständiga och opartiska (Ibid.,13).  

 

EU använder sig av politiska verktyg för att förorda mänskliga rättigheter och skydd för 

minoriteter i landet. I samtliga EU:s rapporter påpekas den svaga lagstiftningen och 

implementeringen för skydd av mänskliga rättigheter och minoriteter. Samt att det ska 

genomföras i praktiken. EU påvisar att genomförandet av strategier och lagstiftning för 

mänskliga rättigheter är ofta underminerad och bristande finansiella resurser 

(Europeiska Kommissionen 2018; 4). EU understryker ramverket för minoriteters 

rättigheter som är svag och innehar brister i samordningen av institutionella strategier. 

Det är framförallt i norra Kosovo som det krävs förstärkning av skydd för 

minoritetsgrupper (Minority Rights Group International, 2018). EU betonar att 

jämställdheten mellan kvinnor och män inte är tillräcklig (Europeiska Kommissionen 

2018; 25) Då kvinnor i landet utsätts för våld i hemmet och hög diskriminering på 

arbetsmarknaden, rättsväsendet och polisen. Framförallt är kvinnor åtskilligt 

underrepresenterande i beslutsfattande både på lokal och nationell nivå (Human Rights 

Watch, 2017). EU betonar även yttrandefriheten, där ingen vidare förbättring gjorts. 

Tonvikten av transparent media redogörs, som påpekar att politisk inflytande i media 

leder till begränsad yttrandefrihet (Europeiska Kommissionen 2018; 22–23). Den 

europeiska standarden för skydd av mänskliga rättigheter kräver även att inrätta ett 

integrerat barnskyddssystem och att främja skyddet av kulturella arv. Som Kosovo har 

en del att ta itu med (Ibid., 21).  

 

Det ekonomiska stödet från EU används för att ge Kosovo möjlighet att utveckla sin 

demokrati och komma närmre EU:s demokratiska standard. Det ekonomiska stödet år 

2017 uppgick till 73 miljoner euro ”As regards financial assistance, the Instrument for 

Pre-Accession (IPA) 2016 programme for Kosovo was approved with an EU 

contribution totalling EUR 70.5 million…The 2017 IPA programme contains a total EU 
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contribution of EUR 73 million” (Europeiska Kommissionen 2018; 78). År 2016 var det 

finansiella stödet 70,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning i EU:s ekonomiska 

verktyg. IPA för år 2018 har fortfarande inte fullbordads. År 2013 var det finansiella 

stödet 71,4 miljoner, år 2014 uppgick det till 75,38 miljoner, och år 2015 till 78 

miljoner. År 2015 är det högsta ekonomiska stödet som Kosovo fått från EU 

(Europeiska Kommissionen 2013:4, 2015; 62, 2016:73). Citatet visar hur stora summor 

EU bidrar med i syfte att främja demokrati i Kosovo.  

 

Genom ekonomiska verktyg ger det Kosovo möjlighet till närmre steg att bli ett 

kandidatland. Det ekonomiska stödet används för att stärka de administrativa, politiska 

och ekonomiska kraven för en möjlig kandidatplats i framtiden (Europeiska 

Kommissionen 2018; 3). Exempel på ekonomiska verktyg som EU använder är 

genomförandet av de olika stegen som landet ska uppnå genom SAA (Europeiska 

Kommissionen 2018; 78). Även landets avskaffande av tullavgifter och internationella 

handel kontrolleras mot SAA (Ibid., 43).  

 

EU har inte använt sig av militära verktyg för främjandet av demokrati i Kosovo. Det 

vill säga inga direkta eller indirekta hot av sittande makten, inte heller några 

demonstrationer.   
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5.5 Kanalisering  

Kanalisering av ekonomiska verktyg i Kosovo har EU använt sig av både top-down och 

bottom-up-perspektiv. IPA-programmet riktar sig både nationellt och regionalt. IPA-

biståndet fokuserar på stöd till rättsstatsprincipen, ekonomin, näringslivet och reformen 

av den offentliga förvaltningen (Europeiska Kommissionen 2013; 4). EU betonar vikten 

av ett självständigt civilsamhälle i en demokrati. Vilket därav riktas IPA även mot det 

civila samhället som är en viktig faktor till demokratiseringen, ”Civil Society 

Organisations… can make a substantial contribution to addressing many of these 

challenges through lobbying, advocacy and oversight activities at all levels … 

Professional and business associations can contribute significantly to the formulation, 

implementation and monitoring of sector strategies in the sectors supported by EU 

financial assistance” (Europeiska Kommissionen 2018; 17). Kosovo har ett svagt civilt 

samhälle som beror på bristande finansiella resurser (Regeringen, 2016). Eftersom 

civilsamhället skall vara självständigt, får det inte vara finansiellt beroende (Europeiska 

Kommissionen 2018; 9). Kanalisering av ekonomiska verktyg i landet av top-down är 

nationella stödet genom IPA. Som år 2017 uppgick till 73 miljoner euro. Som fokuserar 

på landets rättsstat, ekonomisk utveckling och landets demokratisering för en möjlig 

kandidatplats i unionen.   

 

Emellertid kanalisering av politiska verktyg sker genom top-down perspektiv, som 

riktas mot den styrande regimen. EU utifrån detta perspektiv främjar sin demokrati 

genom att sätta upp kriterier för Kosovo. Som inkluderar politiska och ekonomiska 

kriterier för en möjlig kandidatplats. Dessa kriterier är Köpenhamnkriterierna som 

omfattar politiska, ekonomiska och administrativa krav. Exempel på kanalisering av 

politiskt verktyg genom top-down är att EU understryker att finansiering för politiska 

partier och kampanjer behöver förstärkas (Europeiska Kommissionen 2018;19). Ett 

annat exempel är att EU uppmanar Kosovo att fullfölja de förberedelser som ges för en 

fortsatt kamp mot korruptionen i landet (Ibid.,18). Då korruption i Kosovo finns på 

många områden som tillbringar allvarliga problem för landets demokratisering. Där 

viljan är att bekämpa korruptionen genom mer starkare strategiska sätt (Regeringen, 

2016). Ännu ett exempel på demokratifrämjande top-down är det parlamentariska 

kontrollbehovet i landet (Europeiska Kommissionen 2018; 5–6).  
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EU har inte använt sig av militära verktyg i Kosovo för att främja demokratisering. 

Därför kommer inte en redogörelse om huruvida detta kanaliserats vara möjlig.   
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5.6 Relationer  

EU som demokratifrämjande aktör sätter upp kriterier så kallade Köpenhamnkriterierna 

för länder som önskar medlemskap i unionen. Kosovo är ett av de länderna som strävar 

efter ett medlemskap och att integrera sig i den europeiska politiken. Det är år 2012 som 

Stabiliserings –och associationsprocessen (SAP) påbörjade och EU kungjorde för sin 

genomförbarhetsstudie för ett SAA. Året därpå påbörjade förhandlingarna mellan EU 

och Kosovo. Inte förrän år 2016 som SAA träder i kraft och som ett avtal mellan EU 

och Kosovo skrevs på. Avtalet omfattar efterfrågan och stöd från EU som fungerar som 

demokratifrämjande i Kosovo (Europeiska Kommissionen, 2016; 73). Kriterierna 

omfattar politiska, ekonomiska och administrativa krav.  

 

De politiska kriterierna omfattar starka och stabila institutioner, demokratigaranti från 

staten, rättsstatsprincip, mänskliga rättigheter samt skydd för minoriteter (EUR-Lex). 

Politiska krav från EU till Kosovo har sedan start omfattat övervakning av regeringen, 

anpassning av lagstiftningsplaner mellan församlingen och regeringen samt 

församlingens öppenhet till det civila samhället (Europeiska Kommissionen, 2013; 6–

7). Som i senaste lägesrapporten visar på en förbättring som skett genom åren. Där 
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övervakningen betraktas som mer effektiv och öppenheten till det civila samhället 

förbättrats. Medan lagstiftningsverksamheten hindras fortfarande av den politiska 

polarisering som råder i regeringen (Europeiska Kommissionen, 2018; 6).  Annat 

exempel på politiska krav som EU ställt till Kosovo är skydd för minoriteter. Som 

fortfarande inte behandlas lika eftersom många minoritetsgrupper har tvingats bort från 

sina hem och inte kunnat återvända på grund av trakasserier som de blivit utsatta för. 

Minoriteterna har inte fått tala och använda sina egna språk vilket påverkat bland annat 

utbildningen (Minority Rights Group International, 2018). Därav betonar EU att 

minoriteters rättigheter som är svag och innehar brister i samordningen av institutionella 

strategier (Europeiska Kommissionen, 2018; 26). De politiska kriterierna från EU ska 

vara vägledande för Kosovo i deras demokratisering. Därför indikerar dessa kriterier 

hög efterfrågan från EU som demokratifrämjare i Kosovo. 

 

Utöver de politiska kriterierna ställs även de ekonomiska och administrativa. De 

ekonomiska kriterierna omfattar en fungerande marknadsekonomi, kapacitet att hantera 

konkurrenstryck och marknadskrafter (EUR-Lex). EU betonar vikten av en 

välfungerande marknadsekonomi i Kosovo som under åren gjort goda framsteg och har 

kapacitet att kunna utveckla en fungerande marknadsekonomi (Europeiska 

Kommissionen, 2018; 38). Exempel på andra ekonomiska kriterier som EU ställer är 

konkurrenstrycket och marknadskrafter inom EU. Eftersom handeln är betydande för 

Kosovos ekonomi där värdet av export och import motsvarar 74 procent av landets 

BNP. Detta är ett viktigt steg för Kosovo som är ett av Europas fattigaste och yngsta 

land (Heritage, 2018). EU påpekar i rapporterna att Kosovo behöver förbättra sin 

konkurrenskraft och marknadskraften. Men som i den senaste rapporten antyder på att 

Kosovo gjort framsteg och befinner sig i ett tidigt skede av förbättringen av 

konkurrenstrycket och marknadskraften inom EU (Europeiska Kommissionen, 2018; 

43). Även arbetskraftsdeltagandet är ett annat ekonomiskt kriterium som följt med i 

rapporterna men som inte gjort någon större förbättring genom åren (Ibid.,43). Likaså 

EU:s ekonomiska kriterier indikerar hög efterfrågan. Eftersom kriterierna anses vara 

vägledande för Kosovo demokratisering.  

 

Administrativa kriterierna omfattar förmågan att kunna fullfölja de förpliktelser som 

följer av medlemskapet. Kriteriernas utgör anlag för genomförandet av EU:s regler, 

standard och strategier som utgör EU:s regelverk (EUR-Lex). Även de administrativa 
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kriterierna indikerar hög efterfrågan från EU. Eftersom EU varit tydlig med att Kosovo 

framförallt behöver fokusera på genomförandet av lagstiftning, strategi och 

handlingsplan som kräver stark politisk vägledning (Europeiska Kommissionen, 2013; 

3). I samband med SAA betonas vikten av att vidta åtgärder gällande administrativa 

reformer som Kosovo måste prioritera (Ibid.,4). Kosovo har gradvis gjort framsteg i den 

administrativa reformen men EU har fortfarande kriterier som anses att Kosovo bör 

åstadkomma kommande år (Europeiska Kommissionen, 2018; 9–10).  

 

Stödet däremot definierar engagemanget från EU tydligt kan visas redan efter att 

Kosovo förklarade sig självständig. Det genom att EULEX tog tillfället i akt att bidra 

med polis, tull – och rättsmission. Syftet med EU:s engagemang var att vara behjälplig 

för Kosovo och skapa en stabil grund för att kunna utvecklas vidare. Redan år 2011 

började EU dialogen mellan Kosovo och Serbien för att normalisera situationen i 

regionen. Även det indikerar högt stöd från EU som påbörjade dialoger och 

förhandlingar för att integrera sin politik. Därefter påbörjade även förhandlingarna för 

SAA med ändamål att främja värderingar om demokrati, en fungerande rättsstat, 

mänskliga fri- och rättigheter men även utökad marknadsekonomi. Även EU:s 

ekonomiska stöd som används för att Kosovo möjlighet att utveckla sin demokrati och 

komma närmre EU:s demokratiska standard, indikerar på högt stöd.  
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5.7 Inverkan  

Inverkan av EU:s främjande politik kan beröra inhemska aktörer som antingen är 

positiv eller negativ. I Kosovos fall har det varit från positiv till negativ inhemsk 

reaktionskaraktär. Den positiva inhemska reaktionskaraktären visats mestadels under de 

första åren av Kosovos självständighet. Där efter självständighetsförklaring påvisade 

Kosovo att de var redo för samarbete med EU. Inhemska aktörer var beredda att starta 

en dialog med Serbien för att kunna utvidga sin relation vidare med EU. Eftersom EU 

har normaliseringskravet hos länder i Balkan för att stabilisera situationen i regionen 

(Europeiska Kommissionen, 2014; 5). Samtalet leddes av dåvarande premiärminister 

Hashim Thaci Vilket visar en positiv inhemsk reaktionskaraktär eftersom 

normaliseringsavtalet skulle ge Kosovo en möjlighet att utvidga relationen med EU. 

Även SAA tenderar på positiv reaktion eftersom avtalet med EU var betydande för 

Kosovo som är en nyetablerad demokrati och behöver stöd från internationella aktörer 

(Europeiska Kommissionen, 2016; 73). Den positiva reaktionen till EU:s politik kan 

tolkas utifrån inhemska aktörers vilja att följa de kriterier som EU ställer. Det går att se 

framsteg i samtliga politiska, administrativa och ekonomiska kriterier vilket tyder på 

positiv inhemsk reaktionskaraktär. Då inhemska aktörer visat ambition till att inrätta 

reformer och  visar en positiv reaktion till förbättring.  

 

Den negativa reaktionen har vid flertal tillfällen tillkommit av oppositionspartier, 

särskilt självbestämmande rörelsen Vetëvendosje (VV). Reaktionen påbörjade innan 

förhandlingarna mellan EU, Kosovo och Serbien om normaliseringsavtalet. 

Vetëvendosje arbetar ständigt emot normaliseringen, som påstår att Kosovo inte verkar 

som en suverän stat om Serbien fortsätter att utöka sitt inflytande i territorium (Prishtina 

Insight, 2017, Freedom House Kosovo, Nations in Transit 2016). Uppdelningen mellan 

staterna fortsätter än idag vara fast, trots EU:s insats och framställning av 

normaliseringsavtalet. I senaste valet i Kosovo kom VV på en andra plats som fick 32 

mandat med 27,49 procent av rösterna. Partiet vill att Kosovo skall klara sig utan 

internationella sammanslutningar. Deras reaktion som är negativ reaktion på EU:s 

normaliseringsavtal medföljde protester och missnöjen (Freedom House Kosovo, 

Nations in Transit, 2018). Fängslandet av oppositionsledaren och medlemmar visar ett 

odemokratiskt sätt att tillväga gå.  
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Det är inte endast VV som är emot vissa kriterier som EU ställer. Exempelvis 

överenskommelsen om avgränsningsavtalet mellan Kosovo och Montenegro som 

orsakade månader av debatt och protester. Även partierna som Alliansen för Kosovos 

framtid (AAK) och Initiativet för Kosovo (NISMA), var emot det här avtalet eftersom 

det innebar förlust på Kosovos mark (RadioFreeEurope RadioLiberty, 2018). 

Avgränsningsavtalet var ett krav från EU på viseringsliberaliseringsavtalet som hade 

fastställts som ett villkor för viseringsfri resa inom Europa. Fri rörlighet är något som 

Kosovos befolkning strävar efter och som ännu inte uppnåtts. Oppositionspartierna 

motsatte sig avtalet och lovade att blockera genomförandet. Konflikten kring 

avgränsningsavtalet har påverkat förtroendet för politiker och bekräftat den bristande 

samverkan från regeringens sida (Freedom House Kosovo, Nations in Transit, 2018). 

Till följd av att viseringsliberaliseringsavtalet från EU inte fullbordats trots att Kosovo 

fullföljt alla krav som EU ställt, har ytterligare negativ reaktion uppstått. Det som nu 

Kosovo gjort är ökat skatten på importen från Serbien och Bosnien kraftigt, från 10 

procent till 100 procent. Till följd av att Serbien förbjudit att produkter från Kosovo 

säljs i deras marknader (Isufi Perparim, 2018). Detta ifrågasätter relationen och EU:s 

normaliseringsavtal mellan staterna. Därav har EU reagerat starkt och uppmanar 

Kosovo att återkalla sitt beslut över importavgiften. Då detta kan bidra till försämring 

av relationen mellan Kosovo och Serbien, som kan påverka båda staterna negativt i 

relation med EU (Gazeta Express, 2018).   

 

Den positiva reaktionen har på senare tid blivit en mer negativ reaktion. Den negativa 

reaktionen visat att Kosovo inte fullt ut är beredda på att stödja EU:s beslut om det 

exempelvis skulle innefatta beslut som att förlora mark (Freedom House Kosovo, 

Nations in Transit, 2018). Den negativa reaktionen beror även på att EU inte agerar 

utifrån det de har lovat. Där Kommissionen bekräftar att Kosovo uppfyllt alla krav för 

viseringsliberalisering, trots det har inga åtgärder åtagits (Europeiska Kommissionen, 

2018). Därav har den positiva reaktionen omvandlats till en mer negativ reaktion på 

grund av olika krav från EU. Både den positiva och den negativa reaktionen indikerar 

låg reaktionsomfattning. Eftersom ingen reaktion visar en majoritet utan en liten del 

som antingen har negativ eller positiv inhemsk reaktionskaraktär. 
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6 Slutsats  

Syftet med studien har varit att undersöka i vilken utsträckning EU verkat som 

demokratifrämjare gentemot Kosovo. Även hur EU:s politik påverkat Kosovos 

demokratisering sedan deras självständighetsförklaring 2008. För att uppnå syftet har tre 

frågor ställts; I vilken utsträckning har Kosovo uppfyllt EU:s krav för möjlig 

kandidatplats? Hur går EU tillväga för att främja demokratin i Kosovo sedan deras 

självständighetsförklaring? I vilken utsträckning har EU:s demokratifrämjande politik 

varit lyckosam eller inte?  

 

I uppsatsens teoretiska ramverk konstateras det att nationella och internationella faktorer 

är orsaksförklaringen till demokratisering. EU som demokratifrämjare är ett exempel på 

internationell orsaksförklaring till demokratisering. I tidigare forskning beaktas EU som 

en aktör som verkar som en demokratifrämjare. Forskningen påpekar att EU:s 

demokratifrämjande politik varit mer lyckosamt i vissa stater men inte andra. Vilket kan 

antingen bero på om landet är kandidat- eller icke-kandidatland, eller vilka områden 

fokus ligger på. Det vill säga om mer fokus ligger på det politiska planet, kommer det i 

slutändan vara mer gynnsamt på det planet. Studien undersökte därför vilka områden 

som störst fokus låg på och hur lyckosam EU:s politik varit inom de olika områdena.  

 

I vilken utsträckning har Kosovo uppfyllt EU:s krav för möjlig kandidatplats? Kosovo 

har under dessa år gjort framsteg inom samtliga krav från EU. Områden som det har 

satsat mest på är de politiska som även visar mest framsteg. Genom åren går det att följa 

de centrala institutionernas utveckling trots flertal politiska dödlägen. Det påvisar att 

Kosovos demokratiska styre gjort en positiv förbättring sedan sin 

självständighetsförklaring. Något som visat en mindre utveckling är den interna 

granskningen av demokratiska styret och den ökade polariseringen, som tyder på 

missnöje och misstroendeförklaring. Civil samhället har fått några platser i parlamentet 

men har fortfarande inte den styrkan att kunna påverka. Även en starkare lagstiftning 

och implementering för skydd av mänskliga rättigheter och minoriteter krävs. Skyddet 

står med i Kosovos konstitution men måste även appliceras i praktiken. Likaså de 

ekonomiska och administrativa kraven har Kosovo gjort framsteg i samtliga men 

uppfyller inte tillräckligt de kriterier som finns. Det går att konstatera att Kosovo gjort 

framsteg inom Köpenhamnkriterierna sedan sin självständighet. Även om Kosovo inte 
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uppfyllt kriterierna fullt ut, går det att se en utveckling och potential till en möjlig 

kandidatplats.   

 

Hur går EU tillväga för att främja demokratin i Kosovo sedan deras 

självständighetsförklaring? Studiens resultat visar att EU går tillväga för att främja 

demokrati i Kosovo genom politiska och ekonomiska verktyg, men omfattande är 

politiska verktyg. EU:s strategi att främja demokrati har varit genom att upprätta avtal 

och program. Genom Stabiliserings -och Associeringsavtal bevakar EU Kosovos 

utveckling och uppmärksammar vilka områden som kräver ytterligare utveckling. 

Studien visar att intresset för främjandet av demokrati i Kosovo utgörs av spridningen 

av demokratins normer och tillfredsställa säkerhet i regionen. Verktygen kanaliseras in 

både top-down och bottom-up, genom att riktas mot den sittande regimen men även 

nationellt och regionalt. Det genom att IPA-biståndet fokuserar på stöd till näringslivet 

och reformen av den offentliga förvaltningen, vilket tyder på bottom-up kanalisering. 

EU:s engagemang indikerar på hög efterfrågan och högt stöd, som omfattar de politiska, 

ekonomiska och administrativa kriterierna som framställs till Kosovo. Kriterierna är ett 

tillvägagångssätt att främja demokratisering i landet genom att beakta områden som 

kräver förbättring.  

 

I vilken utsträckning har EU:s demokratifrämjande politik varit lyckosam eller inte?  

I tidigare forskning framhävs det att EU:s demokratifrämjande politik varit mer 

lyckosamt i vissa stater än andra. Vilket kan bero på vilket område som mest fokus 

ligger på. Utifrån studiens resultat så går det att konstatera att EU:s demokratifrämjande 

politik mestadels varit lyckosam inom det politiska och området. Där EU:s fokus mest 

legat på landets demokratiska styre, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och skydd 

för minoriteter. Vilket förklarar varför EU:s demokratifrämjande politik varit mest 

lyckosam inom det politiska området. Efter Kosovos självständighetsförklaring bidrog 

EU med EULEX som skulle hjälpa landet dess tidiga stadie för att i framtiden kunna stå 

på egna ben. Även genom att upprätta avtal och program har EU varit lyckosam i sin 

demokratifrämjande politik. I vilken utsträckning som EU:s politik varit lyckosam går 

att se på de förbättringar som gjorts genom åren. Det demokratiska styret har visat 

förbättring trots många politiska dödlägen även skydd för mänskliga rättigheter och 

minoriteter finns i skriftlig form. Därav har EU:s demokratifrämjande politik varit 

lyckosam i den utsträckningen att lagar har implementerats, förbättringar i de samtliga 

områdena skett även om det fortfarande krävs mer för att klara av EU:s kriterier.
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