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Abstract 
This study will examine the democratic development of Albania. The purpose is to 

analyze the Albanian regime's preconditions for a consolidated democracy also what 

speaks for and against a development, through three different factors that are central to 

achieving a consolidated democracy. To achieve the purpose of the study, a qualitative 

method has been chosen where the study is applied to a case-study. The theory of 

consolidated democracy where used to analyze Albania’s case. The result shows that 

political arenas' internal conflicts have contributed to unstable political institutions and 

reforms for several years after the fall of the Communist. Civil society has for a long 

time been affected by politicization, but Albania's most serious problem is the extensive 

corruption. For Albania to be able to achieve a consolidated democracy, it requires the 

country to tackle corruption and the judicial system that is subject to high levels of 

corruption. The conclusion is that the three shortcomings have contributed to Albania's 

slow development towards a consolidated democracy. 
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1 Inledning 
Vad är det som gör att en del länder lyckas med sin demokratisering medan andra 

misslyckas? Vad är det som präglar länder i flera år till att utvecklas till en 

konsoliderad demokrati? Det är många frågor som behöver besvaras när 

demokratisering ska undersökas, något som många forskare än idag har olika åsikter 

om. Detta blir aktuellt att undersöka och väcker stort intresse i nyetablerade demokratier 

som tidigare exempelvis har styrts av en kommunistisk regim (Putnam, 1996: 13).  

 

Låt oss undersöka lilla landet Albanien som ligger i västra Balkan i sydöstra Europa. Ett 

land som har varit självständigt sedan 1912 och har en lång historia bakom sig som kan 

vara intressant att undersöka. Sedan kommunistregimens fall år 1991 har Albanien 

bemött både upp- och nedgångar. Albanien har haft en långsam process för att skapa 

demokratiska reformer men fortsätter att kämpat med det. Dessvärre är inte detta lika 

tydligt bland medborgarna där statistik visar att många lämnar landet och protesterar på 

grund av tuffa levnadsstandarder (Utrikesdepartementet, 2016:2 & Landguiden, 2018).  

 

Albanien prioriterar demokratiska reformer, något som många forskare hävdar är det 

bästa styrelseskicket. År 1996- 2000 är det år som många skulle kalla för höjdpunkten 

för en demokratisering som spred sig in i många delar av världen (Diamond, 2002: 22-

24). Efter kommunistens fall i Albanien hamnade landet i något som benämns för 

hybridregimer, dessa länder får tuffa utmaningar och svårigheter att utvecklas mot en 

konsoliderad demokrati (Diamond, 2002: 24). En rad olika faktorer har följ Albanien 

och påverkat deras långsamma utveckling. En demokratin anses vara ” the only game in 

town” när majoriteten av befolkningen, och styrande eliter accepterar demokratin som 

det rätta styrelseskicket. Vidare behöver medborgarna i samarbete med staten inneha 

konsensus över att etablera full demokratisk styre (Grugel, 2013: 46).   
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1.1 Problemformulering  
Studiens ambition är att undersöka vilka förutsättningar Albanien har att utvecklas mot 

en konsoliderad demokrati, trots hinder och utmaningar som har präglat landet. Det 

finns två perspektiv som kan förklara detta forskningsproblem. Utomvetenskapligt 

perspektiv kan förklara ett samhälleligt problem som kan uppkomma i exempelvis 

relationer, medan inomvetenskaplig kan vara något från tidigare studier inom 

exempelvis nationell nivå (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017: 

32-33). Utifrån det utomvetenskapliga perspektivet är det tänkvärd att diskutera 

internationella relationer. När Albanien lyckats uppnå en konsoliderad demokrati kan de 

också få en bättre relation till omvärlden. Framförallt Europeiska Unionen (EU) som 

vill integrera den europeiska normen i Albanien genom avtal och förhandlingar. Detta 

för att minska risken att utvecklingen avtar. Det har tidigare forskats mycket om 

demokratisering som bidrar till att undersöka närmre kring bristerna i landet. Därmed 

kan detta forskningsproblem ur ett inomvetenskapligt perspektiv vara intressant att 

undersöka (Esaisson m.fl, 2017: 32-33). 

 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Albaniens demokratiska utveckling. Vilka 

förutsättningar de har för att utvecklas till en konsoliderad demokrati.  

 

1.3 Frågeställningar  
• Håller Albanien på att konsolideras som demokrati? 

• Vilka faktorer har drivit fram respektive motverkat etablerandet av den 

konsoliderad demokrati i Albanien? 

- Har de demokratiska spelreglerna idag accepterats av alla inflytelseriks 

politiska partier i Albanien?  

- Finns det idag ett fungerande civilsamhälle i Albanien? 

- Existerar det idag ett politiskt självständigt rättsväsende i Albanien?  
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2 Teoretiskt ramverk  
I denna del kommer begreppet demokrati och demokratisering redogöras utifrån tidigare 

forskning. Detta för att ge en bredare förståelse över begreppen. Först kommer 

begreppet demokrati redogöras utifrån Brunell och Hydén. Därefter kommer syftet att 

ligga i att förklara demokratisering och konsolidering, utifrån Diamond samt vilka 

problem och hinder som ett land stöter på innan de sker en övergång av Huntington. 

Avslutningsvis kommer teorin från Linz & Stepan att presenteras utifrån tre 

utgångspunkter av konsoliderad demokrati. Dessa tre kriterier kommer att användas för 

att undersöka Albaniens fall.   

  
2.1 Tidigare forskning  
 
2.1.1 Demokratibegrepp  
Begreppet demokrati är ett omfattande begrepp som kan gestaltas på olika sätt. Det går 

att hitta forskning om begreppet långt tillbaka i tiden som ger oss olika definitioner. 

Demokratisering är den process som leder vidare till demokrati. Demokratibegreppet är 

något som ofta anses som självklart, men som relativt sällan har problematiserats 

ordentligt (Burnell, 2010: 2). Det innebär att utifrån de utgångspunkter som väljs av 

demokrati styrs även resultatet. De resultat som studien genererar beror på det 

omfattande begreppet demokrati. Demokratibegreppet rangordnas upp i två 

klassifikationer, den maximalistisk och minimalistisk definitionen (Hydén, 1998; 27- 

28). Den maximalistiska definitionen utgår på att demokratin uppnås när hela samhället 

och områden i samhället demokratiseras. Det är viktigt att alla sfärer i samhället så som 

politiskt, ekonomisk, sociala och medmänskliga sfären skapar en relation och fungerar 

för att uppnå en välfungerad demokrati. Den minimalistiska definitionen av demokrati 

har en mer begränsad syn och avgränsar sig till den politiska sfären av samhället 

(Hydén, 1999: 28). Den minimalistiska definitionen är ett effektivt och analytiskt medel 

för att det ska gå att särskilja en demokrati från en diktatur (Nilsson, 2005; 48-49).  

 
2.1.2 Demokratisering  
Inom demokratiseringsforskning forskas det inte enbart inom stats- och 

nationsbyggande utan även internationella relationer och socioekonomisk utveckling. 

Demokratisering började studeras för olika styrelseskick och vad som utgör att en regim 

över går till en annan. Demokrati ses som ett av ideal målen för många länder 

(Diamond, 1999: 2-4). En av grunderna till att demokrati vill uppnås kan vara 
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sammanslutningen till internationella relationer. De internationella aktörerna har spelat 

en betydande roll för demokratiseringsfrämjande i Öst-Europa. Eu har en viktig roll i 

detta för att stabilisera och utveckla civilsamhället och politiken i den nationella nivån. 

Ett medlemskap i EU kan också vara viktigt för medborgare och aktörer. Det kan öka 

legitimiteten som gör att nationen känner tillhörighet (Silander, 2005; 83). Det har 

studerats övergångar från en icke-demokratisk styrelseskick till en demokrati (Ekman, 

2014: 17). En stor del av länder har utvecklats till demokratier under senaste 

decennierna där störst fokus har legat i demokratiseringsprocessen och 

regimförändringar. Tidigare hade forskare haft en enkel syn att se 

demokratiseringsprocessen på. Det var från en icke-demokratisk som innebär auktoritär 

regim till ett demokratiskt system med fria val. Forskare utvecklat vad 

demokratiseringsprocessen innebär och vilka utmaningar som olika regimer utsätts för. 

Det var inte alla länder som klarade av en övergång till en full demokrati, vissa länder 

fick tuffa utmaningar och ett stopp i processen av en transition. Vissa länder var även 

med om att uppleva en återgång till nya reformer av en icke-demokratisk styrelseskick ( 

Ekman, 2014; 18). 

 
 
2.1.3 Konsoliderad demokrati  
Vägen till en konsoliderad demokrati är inte alltid enkel och de behöver ta sig igenom 

olika steg innan de uppnås en full demokrati. Huntington benämner tre olika 

demokratiseringsvågor som har kommit i olika faser in över världen. Under 1990- talet 

svepte den tredje demokratiseringsvågen in som många delar i världen (Huntington, 

1991: 15-17). En fördjupning av demokrati innebär således en vidareutveckling av 

valdemokrati. Här har staten införskaffat fungerande institutioner, ekonomisk och 

militär kontroll. Det ska finnas ett etablerat kontrollsystem där aktörers handlingar ska 

ha ytters lite av odemokratiska intressen (Huntington, 1991: 121). Det tre olika 

demokratiseringsfaser är liberaliseringsfasen, transationsfasen och konsolideringsfasen. 

Den första fasen mot en konsoliderad demokrati är liberalisering. Huntington benämner 

tre problem och utmaningar som kan uppstå för nyetablerade demokratier innan de 

uppnår en konsoliderad demokrati. Huntingtons utmaningar kommer inte att mätas i 

min studie men kan vara viktiga att redogöra eftersom Albanien är en nyetablerad 

demokrati:   

• Det första är det han kallar för övergångs problem är att inskaffa nya och 

välfungerade institutioner när det sker en övergång. Här måste det avgöras vilket 
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politiskt system det ska finnas i styret. Det ska även bestämmas vilken typ av 

valsystem det ska finnas då detta avgör en stor del i den demokratiska processen. 

Det är därför viktigt att bygga upp konstitutioner som innehåller dessa 

utgångspunkter men även instiftande, individuella, kollektiva, minoriteter, fria, 

rättigheter. En av de viktigaste och svåraste för nyetablerade demokratier är att 

utveckla det juridiska systemet. Rättsväsendet ska vara oberoende av politiken 

och innebär att alla är lika inför lagen. Viktigt även med relationen mellan 

lagstiftande, verkställande och dömande makten (Huntington, 1991: 208-209).	

	

• Det andra handlar om att kontextuella och socioekonomiska utmaningar som 

nyetablerade demokratier ställs inför. Många av de socioekonomiska problemen 

kan vara svåra att ta itu med särskild känsligt är det för nyetablerade 

demokratier. Där utmaningar kan komma ur den auktoritära mentaliteten. Det 

kräver att invånarna också börjar tänka demokratiskt, respekterar och följer de 

lagar som finns. Detta kan vara problematiskt när det inte är en stark stat och  

saknar välfungerade institutioner. Ännu svårare är det om det finns låg 

ekonomisk tillväxt och inflation.  Staten ska inte ha några konflikter så som, 

inbördeskrig, etniska eller regionala konflikter med stater utanför sitt territorium, 

eller vara helt bunden av andra länder som utländsk ekonomisk eller politisk 

intervention.  Det ska även undvikas att de finns kvar några auktoritära aktörer. 

Kräver även att det finns en jämställdhet och en socioekonomisk utveckling. Det 

är även svårt att utvecklas till en demokrati om fattigdomen i landet är hög, eller 

om kultur och religion utgör ett hinder. Här finns en mängd olika faktorer och 

utmaningar som för det problematiskt för en stat att ta itu med (Huntington, 

1991, 209-210).  

 

• Det tredje handlar om hur de nyetablerade demokratier hanterar de utmaningar 

som de utsätts för. För att bygga institutioner kräver tid och konsensus över 

demokratisk stabilitet. Innebär att det är viktigt med en politisk kultur som går 

att ändra om det finns ett civilt samhälle där medborgare har rätt att få sin röst 

hörd men även engagera sig i politiken. Här är det viktigt att behålla legitimitet, 

då det blir särskild känsligt för demokratier som utsätts för ekonomiska kriser.  

Det finns en risk att  tankesättet vänder hos invånare och tänker att de var bättre 

under den auktoritära regimen (Huntington, 1991: 46-59 & 210). Detta är en 
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viktig faktor för den demokratiska utvecklingen. Något som också är hotande för 

den demokratiska processen är om ett parti inte har konkurrens och sitter i 

makten under en lång period. Det kan finnas en risk att de utsätts för 

maktmissbruk och ökad risk för korruption. Om staten innehar hög grad av 

korruption kan detta också vara ett hinder för politiker att få acceptans för de 

beskattningsnivåer som de är beredda att ta ut för en exempelvis bättre välfärd, 

minska ojämlikhet i samhället och därefter korruption (Andersson, 2010: 133). 

Hög korruption genererar också hög grad av social ojämlikhet vara en av 

orsakerna till den höga korruptionen. Detta resulterar till att politiska instrument 

som kan visa effektivitet för att minska ojämlikhet går inte att åstadkomma 

(Andersson, 2010: 133). Den politiska kulturen och politiska tilliten är ännu 

svårare att skapa.  

 

Ett exempel på detta i Latinamerika illustrerar: 

“Jag tror inte att det finns något viktigare fråga i Latinamerika just nu. Det är en ond 

cirkel som är mycket svår att bryta. Folk vill inte betala skatter därför att de hävdar att 

myndigheterna inte levererar någon service, men de offentliga institutionerna kommer 

inte att prestera något bättre förrän de har resurser, vilket de får när folk betalar sina 

skatter” (Andersson, 2010: 132-133).  

 

2.2 Teori 
 
2.2.1 Utgångspunkter för en konsoliderad demokrati  
För att en stat ska kunna återgå till en konsoliderad demokrati är det viktigt att den 

demokratiska transationsprocessen ska vara slutförd. Detta sker när majoriteten av 

invånarna, aktörer och samhällens institutioner  innehar demokratiska värderingar (Linz 

& Stepan, 1996; 5-6). Linz & Stepan poängterar att de finns  fem kriterier som behövs 

för att bygga vidare på konsoliderad demokrati. Dessa är politisk system, civilsamhället, 

juridiska samhället, ekonomiska samhället och statlig byråkrati. Jag kommer att 

använda mig tre viktigaste kriterierna från Linz & Stepan kriterier i min analys.  

 

• Politiskt system - Handlar om att det krävs starka och välfungerande 

institutioner, kontrollfunktioner. Det ska finnas partier som konkurrera om 

makten och där demokratiska spelregler har en grund i demokratiska 

värderingar. Det förutsätter även att konstitutionen bygger på mänskliga, 
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individuella, kollektiva och minoriteters rättigheter. Det ska även klargöra vilket 

valsystem eller styre som ska finnas i landet. Det är avsevärt att staten har 

legitimitet att utöva makt. Över staten vidare är det viktigt att en stat har en god 

relation inom internationella, nationella och lokal nivån i landet (Linz & 

Stephan, 1996; 9-10). 

 

• Civilsamhället - Inom ett civilsamhälle ska det omfattas av grupper som 

delaktigt engagerar och organiserar sig i politiken. Genom att de ansluta sig till 

olika grupper såsom, sakfrågor, kvinnorörelse, sociala rörelser och andra 

föreningar, som kan skapa samhörighet. Där de kan uttrycka sina intressen och 

få sina röster hörda. Detta kan driva en demokratisering framåt där civil 

samhället tillsammans får känna en delaktighet och styra samhället mot en icke- 

demokratisk regim. Detta kan vara särskild viktigt i nyetablerade demokratier att 

civilsamhället engagerar sig i olika organisationer i politiken. Detta underlättar 

och skapar en samhörighet i samhället där invånarna tillsammans kan få en 

förståelse av demokratiska funktionen (Linz & Stephan, 1996: 7-9).  

 

• Juridiska rättsstaten - Inom det juridiska systemet är det viktigt att ha fungerande 

rättsväsende som inte är politisk styrd. De lagar ska vara väsentliga i 

rättsystemet, där alla är lika under lagen oavsett politiker, aktör eller 

medborgare. Det är därför avsevärt att alla följer och respekterar de lagar som 

finns inom rättsystemet. Detta är förutsättningen för att en konsoliderad 

demokrati ska uppnås (Linz & Stepan, 1996; 11-12). Dessa utmaningar finns 

bland nyetablerade demokratier som kan ha svårt att släppa auktoritära normer 

som har präglat ett land i flera år. Detta kan då försvåra att lagar implementeras. 

Vilket tar sin tid innan människor börja tänka demokratisk. 

	

Linz & Stepan redogör olika arenor och hävdar att en konsoliderad demokrati 

behöver dessa arenor för att det ska fungera. Det räcker exempelvis inte att 

endast den politiska arenan fungerar utan något stöd av andra arenorna eftersom 

de alla förstärker varandra (Linz & Stepan, 1996; 6). En konsoliderad demokrati 

är ett pågående interaktion av de olika arenorna (Ekman, 2014; 35).  
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3 Metod och material  
I denna del kommer det att redogöras och diskuteras val av metod, design 

tillvägagångsätt och material som ligger till grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Detta för att ge en helhetsbild av hur jag kommer att gå tillväga för att 

uppnå det väsentliga syftet med denna studie. Studiens fokus är att undersöka Albaniens 

väg mot en konsoliderad demokrati samt vilka faktorer som talar emot en sådan 

utveckling. Metoden kommer att vara till hjälp hur jag ska gå tillväga för att forska 

inom mitt fall. Det empiriska materialet kommer att användas för att undersöka det 

väsentliga fallet 

 

3.1 Metod  
Denna studie kommer att baseras på kvalitativ fallstudie, där fokus ligger på att 

undersöka fallet om Albaniens utveckling mot en konsoliderad demokrati. Denna metod 

hjälper att få en djup och detaljerad förståelse för sedan kunna analysera och besvara de 

fall som kommer undersökas som helhetsperspektiv (George & Bennett, 2005: 6-8). Det 

kommer därför att underlätta att tillämpa och applicera den konsoliderade teori som 

valts i studien av en bredare karaktär.  Valet av en kvalitativ metod är att få fram det 

väsentliga innehållet i texten av de materia kommer att användas (Esaiasson m.fl. 2017: 

211-212).  

 

Det finns även den kvantitativa metoden som i studien väljs bort. Detta för att den inte 

kommer att hjälpa att få fram det centrala i texten, och de som ligger dolt under ytan. 

Detta går att tas fram genom intensiv läsning av innehållet och ta hjälp av analytiska 

verktyg således av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden lyfter fram meningen i 

texten (Esaiasson m.fl. 2017: 211-212). Den kvantitativa metoden väljs bort som inte 

kommer kunna tas nytta av i denna studie då intresset ligger till att få fram betydelsen i 

texten som undersöker Albaniens fall. 

 
 
3.2 För och nackdelar 
Det finns för och nackdelar med en fallstudie, något som George och Bennett också 

belyser. George och Bennett tar upp fyra styrkor med en fallstudie. Det första är att det 

går att uppnå hög begreppsvaliditet med denna studie där möjligheten att identifiera och 

mäta de fall som forskaren har i avsikt att mäta på bästa sätt. Det andra är att studie kan 
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leda till att nya hypoteser kommer fram efter att man har samlat in tillfällig material, 

vilket kan göra att under studiens gång uppstår nya hypoteser än de ursprungliga 

hypoteserna. Den tredje fördelen som George och Bennett lyfter fram är hur denna 

studie kan med fördel undersöka kausala mekanismer i det utvalda fallet. Fjärde styrkan 

är förmågan att kunna hantera komplicerade kausala samband (George & Bennett, 2005; 

17-19). 

 

Det finns även svagheter med en fallstudie och det är att forskaren har svårt att kunna 

generalisera fallet. Det är svårt att konstatera till vilken grad en variabel har kunnat 

påverkat ett enskilt fall. Exempelvis kan forskaren utesluta vissa variabler när den 

avgränsar sig vilket kan leda till att vissa variabler som orsakar utfallet missas och 

resultat kan därmed bli olika.  (George & Bennett, 2005: 20-22).  

 
 
3.3 Teorikonsumerande design  
Denna studie kommer att användas av en teorikonsumerande fallstudie för att besvara 

syftet i studien. Där Albaniens demokratiserings utveckling är det centrala och enskilda 

fallet i studien. Med hjälp av den existerande konsolideringsteorier och 

förklaringsfaktorer går det att försöka förklara och dra slutsatsen av det enskilda fallet 

(Esaiasson m.fl. 2017: 42).  Teorin kommer vara det som kommer behjälpig att förklara 

och analysera Albaniens demokratisering. Motiveringen till ett teorikonsumerande val 

är att studien lägger fokus på fallet i Albaniens uppbyggnad av en demokratisering, 

vilket kommer förklaras med hjälp av den existerande teorin. En teoriprövande design 

lägger tonvikt på att pröva en eller flera teorier på ett fall. Där ansatsen är att pröva, 

stärka teorin i ett specifikt fall och teorin står i centrum. I detta fall kommer inte teorin 

att stå i centrum utan fallet kommer att användas av en existerande 

demokratiseringsteorier (Esaiasson m.fl. 2017: 40-42). 

 
 
3.4 Empirisk material och tillvägagångsätt  
Studien förhåller sig mesta dels av litteratur, informationskällorna som kommer att 

hämtas av olika mätningar som har gjorts inom demokratiseringsforskning. Den 

empiriska samlingen av materialet är bred för att kunna uppnå hög validitet och 

reliabilitet. Materialet kommer att analyseras utifrån de konsoliderade utgångspunkterna 

som valts för att applicera det på Albaniens fall. Källorna kommer att hämtas från 

Freedom House som är ett obundet forskningsinstitut. Organisationen är politisk 
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oberoende och forskar främst inom demokrati där målet är att sprida detta världen över 

(Freedom House, 2018). De placerar ett land 1 till 7, där ”1”  är de länder som placeras 

högst i demokratiska skalan, medan 7 är de länder som befinner sig i en auktoritär 

regim, och begränsade rättigheter. De finns även de som befinner sig mellan 3-4 och 

kallas för val demokratier (Freedom House, Methodology, 2018).  

 

Information kommer även att hämtas av EU kommissionens rapporter under olika årtal, 

utrikespolitiska institutet, regeringskansliet, landguiden. Dessa primära källor kommer 

att analyseras och undersökas för sedan kunna dra en slutsats vart Albanien befinner sig 

i sin demokratiska skala och vilka hinder de har stött på utifrån de faktorer som har 

valts. Studien kommer att användas av tre viktigaste kriterierna från Linz & Stepan 

kriterier i min analys. De faktorer som har valts är: politiska systemet, civilsamhället, 

juridiska systemet.  

 

Det legitima politiska samhället är ett av de viktigaste för att uppnå en konsoliderad 

demokrati. Ett fungerade civila samhället har en avgörande roll när det kommer till att 

ta ställning mot icke- demokratisk regim. Den fungerande rättsstaten styrker upp 

politiska och civil samhället. Dessa tre kriterier hävdar Linz & Stepan ska vara 

nödvändiga för att uppnå en konsoliderad demokrati inom en stat (Linz & Stephan, 

1996: 14). Det kommer att användas andra sorters källor såsom vetenskapliga artiklar, 

för att besvara syftet med studien. Detta material kommer att vara till stor hjälp för att 

besvara frågeställningen studiens frågeställningar genom noggrann läsning.  

 
 
3.5 Avgränsning  
I studien har en avgränsning gjorts där tre faktorer valts för att förklara Albaniens 

utveckling mot en konsoliderad demokrati. För att tydliggöra detta kommer fokus ligga 

på tre kriterier av Linz & Stepans teori: Civilsamhället, politiska samhället och juridiska 

samhället.  Linz & Stephan redogör fem arenor i sin teori men valet av dessa tre 

kriterier grundar sig i att Linz & Stephan hävdar att dessa är de viktigaste för att en 

demokrati ska kunna konsolidera sig. Detta görs för att kunna komma närmre 

forskningsproblemet som är att undersöka vilka förutsättningar landet har att 

konsolidera sig. Avgränsningen till tre kriterier beror också på att studien är begränsad 

av både tid och utrymme. Det kommer även göras en avgränsning av årtal där studien 

kommer att undersöka från år 2009 till 2018. Där 2009 är det året som Albanien ansökte 
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om medlemskap i EU men som i Freedom house rapporterna även visar en nedgång för 

demokratin i landet. Vilket ställer sig frågan om vilken orsak som kan ligga bakom de 

negativa resultaten av demokratisering.  

 

3.6 Källkritik  
Problemet med materialet är att kunna hitta tillförlitlig och oberoende källa som har i 

avsikt att beskriva rätt bild av Albaniens verklighet. Det är fåtal källor som skriver om 

Albaniens uppbyggda samhällsstruktur. Innebär att källor måste kompletteras med 

oberoende källor som inte har en snedvriden bild av Albanien eller en allt för positiv 

bild av Albanien. Detta krävde mycket läsning av olika typer av källor för att hitta 

information om Albaniens läge övertid. Tendenskriteriet huvudregel är att inte förlita 

sig på en ensam källa, detta har resulterat att jag ytters försökt undvika källor från media 

och tv (Esaiasson, m.fl. 2017: 294-295). Fokus har varit att hitta oberoende och primära 

källor som bekräftar samma information för att göra studien att studien får en ökad 

reliabilitet. De källor som används är Eu- rapporter, Freedom house, för att jämföra EU-

rapporterna och Freedom house som operationaliserar Albaniens begrepp övertid. Båda 

dessa källor har god kunskap inom området och är oberoende källor som inte gynnas av 

att snedvrida Albaniens intresse. Dessutom blir det trovärdigt om dessa två källor 

bekräftar varandra och uppfyller delvis källkritiker. Regeringskansliet, utrikes politiska 

institutet och landguiden används också för mer allmän information om specifika 

områden. Intresset är att hitta den källor, vilka visar resultat som har granskat Albaniens 

reformer, hinder och utveckling. När äkthet undersökt i de källor man hittar är det 

viktigt att granska den information som sann eller falskt. Genom att titta på information 

av oberoende källor och källor som redan har hunnits granskas går det att bedöma att 

källmaterialet har en äkthet och trovärdighet (Esaiasson m.fl. 2017: 291-292). 

Samtidighetskriterier utgår från att primärkällor nedskrivna från att händelsen skedde. 

Då det finns en tendens att glömma eller ge en felaktig beskrivning (Esaiasson m.fl. 

2017: 293-294). Problematiken blir att de är svårt att finna fakta som bekräftar detta, då 

jag utgår från information som skedde längre bak i tiden och framåt. För att uppnå en 

hög trovärdighet och validitet är syftet att undersöka flera olika oberoende källor som 

bekräftar varandra.  
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4 Resultat  
Denna del kommer att innehålla en redovisning av resultatets empiriska material där 

Albaniens politiska, civila och juridiska samhälle undersöks. De tre utgångspunkter 

kommer att redovisas enskild. Detta för att undersöka vilka förutsättningar Albanien har 

att konsolidera sig till en demokrati. Resultaten kommer att inledas med en kort 

bakgrund om Albanien.  

 
 
4.1 Albaniens bakgrund  
Albanien har en lång historia sedan deras självständighet 1912. Under andra 

världskriget ockuperades landet av Italien och Tyskland, men det ledde till att 

befolkningen visade missnöje och av detta skapades en organisation som visades sig bli 

Albaniens kommunistiska parti. År 1944 tog Enver Hoxha makten och isolerade landet 

och befolkningen levde under hårt förtryck. Befolkningen var ständigt under kontroll 

och begränsade till att lämna landet (Daleke, 2017: 3). Religioner förbjöds, och många 

andra begräsningar inskaffades för medborgarna i landet. De skapades en säkerhetspolis 

där huvuduppgiften var att straffa medborgare som inte lydde lagen. Albanien styrdes 

av kommunistisk regim i ungefär 50 år och ledde till att landet blev hårt isolerad från 

omvärlden. Efter Enver Hoxha död började anti-kommunistiska demonstrationer ske, 

där missnöjet mot regimen ökade. År 1991 hade Albanien sitt första val efter att 

regimen hade gett med sig om att tillåta flerpartisystem.  Idag är Albanien är en republik 

där presidenten har en ceremoniell roll och verkställande makten som ligger hos 

regeringen (Landguiden, 2016). Albanien har flerpartisystem men har dominerats av två 

stora partier: Demokratiska partiet (PD) och Socialistpartiet (PS) som nuvarande parti 

sedan 2013.   

 

Albanien är ett homogent land men har även etniska minoriteter som utgör en liten 

procent av den albanska majoriteten. Den största gruppen är greker.  Till följd av de 

förutsättningar som greker levde i Albanien blev relationen till Grekland spända. 

Grekerna ansåg att den grekiska minoriteten i Albanien diskriminerades där de inte 

kunde utöva sin egen kultur och tala sitt eget språk. Andra minoriteter är makedonier, 

montenegriner romer och egypter. År 1995 infördes en ny lag som gav minoriteter 

bättre villkor och rätten att utöva sin egen kultur. Landet behöver fortfarande skärpta 

reformer för bättre villkor för bland annat de etniska minoriteterna romer som är socialt 
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utstötta. Trots att regeringen 2003 satte upp en plan för en förbättrad situation för 

Romer är rättigheterna för minoriteter begränsade. (Daleke, 2017: 3-5) Albanien har 

haft en långsam utveckling i den demokratiska processen detta beror på en mängd olika 

faktorer men har ändå visat framfötterna och genomgått många olika processer för att 

utveckla demokratin i landet. Den långa kommunistiska regimen har varit ett stort 

hinder och har lämnat sina spår (Landguiden, 2016).   

 

4.2 Politiska samhället  

 
(Källa: Nations in transit- Albanien 2018) 

 

Albanien hade de första åren en del positiva betygsändringar. Detta ändrades när Sali 

Berisha, (PD) kom till makten då 2009. Landet fick uppleva en del nedgångar. Sali 

Berisha premiärminister och hans parti hade i avsikt att konsolidera sin auktoritet 

genom att utnämna domstolarna, ordförande och andra poster som skulle styras och 

politiseras av hans politik (Habdank-Kolaczkowska, 2015;31).  
 
 
Det politiska samhället i Albanien har präglats av hård polarisering från de två största 

partierna Socialistpartiet och demokratiska partiet. Ideologiskt sätt är det lite som skiljer 

partierna åt (Utrikespolitiska institutet, 2017: 9). Det stora problemet har varit att det har 

saknas demokratiska grunder i det politiska samhället. De stora partierna gick till val 

genom att ge löfte om att bygga upp ett samhälle för ett närmre EU och Nato. Avsikten 

hos företrädarna visades sig vara ett intresse av den stora makten och bygganden av en 

fungerade demokratisk reform hamnade långt efter (Giandomenico, 2017: 11-13 & 

Freedom House, 2017). Albanien undertecknade stabiliserings- och associeringsavtal 

med EU 2006. Stabiliserings- och associeringsavtalet börja gälla 2009 den 1 april då 

ställdes Albanien inför viktiga utmaningar som skulle betyda att kraven från SAA skulle 

följas (Commission decision Albania, 2009).  Kraven var att Albanien under 2009-2011 

skulle uppnå antal kriterier inom det politiska samhället. Albanien skulle kunna visa upp 

civilsamhällets deltagande, miljökonsekvensbedömning, förbättring av diskriminering, 
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visa en jämställdhet mellan män och kvinnor, rättigheter för minoriteter och utsatta 

grupper, samt bekämpa korruption som visar gott styre (Commission decision Albania, 

2009: 11-14).  Detta skulle vara gynnsamt för Albanien om de kunde uppfylla kraven 

kunde antal förhandlingar påbörjas med EU, och EU skulle vara redo att hjälpa 

Albanien med uppbyggnaden av institutioner och stöda en övergång. Albanien är ett av 

de länderna som har haft en långsam utveckling och svårigheter att påbörja den första 

förhandlingen med EU (GIANDOMENICO, 2018: 26). Albanien har svaga institutioner 

där stora delen av politiken har handlat om makt och hög tendens av korruption. Detta 

har försvagat och hindrat uppbyggnaden av demokratiska reformer. Under 

parlamentsvalet 2009 hade den nya regeringen gått till val genom att hävda om en 

integration i EU.  Detta skulle innebära nya reformer och funktioner som ska gynna 

medborgarna samt en framtid för Albanien. Socialisterna förlorande valet men blev 

jämnt mellan de två partierna. Den socialistiska ledaren Edi Rama menade på att 

demokratiska partiet gick till val att utöva makt som inte gynnade Albanien. Det 

socialistiska partiet blev ett hinder till detta då partiet bojkottade regeringens 

tillvägagångsätt av nya reformer. Detta efter att oppositionen anklagade den nuvarande 

regeringen för valfusk och kunde därmed inte godta valresultatet. Det resulterade till 

flera månaders bojkottning av oppositionen (Daleke 2017: 16-17).  Under året hade inte 

partierna kommit fram till en konsensus som bidrog till konsekvenser för en icke-

utveckling av statliga institutioner. Mätningar som gjorts via Freedom House, nation in 

transit rankar Albaniens politiska samhälle med en försämring mellan 2009- 2010 4,25 

till 4,50 (Freedom House, 2009).  

 

Trots att Albanien hade gjort få framsteg i den demokratiska processen var de begränsad 

(European Commisson, 2011). Dödläget i parlamentet hade bidragit med antal 

konsekvenser. Det blev ett skadligt hinder för reformprocessen och långsamma framsteg 

mot den politiska utvecklingen. Den politiska processen blev ineffektiv och resulterade 

att lagar som krävde rösträtt från av en kvalificerad majoritet inte kunde godkännas. 

Den lagstiftande processen skadades av oppositionens frånvarande. Framsteg mot en 

EU-integration var vid detta fall långt ifrån möjligt, då först krävde EU att lösa den 

politiska spänningen mellan två parterna (Freedom House, 2010). Oppositionen avbröt 

bojkotten men utförde en protest i Tirana 2011 som urartades våldsamt. Det ledde till att 

fyra demonstranter sköts under protesten efter polisens ingripande. Under samma 

inledde PS en ny bojkott. Detta fortsatte sätta ur funktion det lagstiftande arbetet 
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(Daleke 2017: 17).  Den 8 maj 2011 hade Albanien lokala förvaltningsval men ska ha 

skapats oro av genomförande brott som pågick. Valen hindrades från av vara fria och 

rättvisa för allmänna intresset och domstolen sattes i press att gynna den styrda 

regeringen. Albaniens valprocessgrad försämrades från 4.00 till 4.25 mellan 2011-2012 

(Freedom House, 2012). EU ställde krav att det var dags att ta itu med de politiska 

bristerna och ändra på vallagen. Demokratiska reformer har varit svåra att genomföra på 

grund av det polariseringsklimat som fanns mellan de två stora partierna. Albanien hade 

flera brister i reformen att ta sig igenom som inte hade slutförts på grund av politiska 

striden. De viktiga stegen kräver ytterligare förbättringen av rättssystemet, 

genomförandet av lagstiftnings- och politiska verktyg inom området för mänskliga 

rättigheter och skydd av minoriteter (European Comission, Albania, 2011).  

 

År 2012 går de två parterna med på att enas om ny vallag som skulle gynna partierna 

och skulle innebära nya regler samt teknisk kontroll över valprocessen. Detta skulle ge 

rätt för valkommissionen att göra en granskning av misstänkt valfusk (Daleke, 2017: 

17). Albanien hade gjort några framsteg inom lagstiftningsreformer men blev nekad åter 

igen kandidatstatus för EU och detta var tredje året i rad. En rad följder påverkade 

Albaniens ekonomi. Utländska investeringar började bli oroliga av ekonomiska skäl. 

Det var fåtal som valde att investera i Albanien och de övergripande ekonomiska 

indikationerna förvärrades. Den ekonomiska problem ska ha orakats av albanska 

myndigheter. Den demokratiska styrningen försämras från 4,75 till 5,00 mellan 2012-

2013 (Freedom house, Nation in Transit, Albanien 2013).  

 

Albanien fick en ny regering 2013 där socialistiska partiet tog över makten. Valen var 

väl genomförda och rättvisa. Den nya regeringen hade i avsikt att börja ett 

genomförande av reformprogram. Albanien fick sin första kvinnliga försvarsminister 

och regeringens reformprogram kom att testades 2014. Detta gav resultat och framsteg 

hade gjorts av reformarbete som gav Albanien kandidatstatus i EU (Albania and the EU 

& Daleke, 2017; 18). Detta gjorde att Albanien nationell klassificering och valprocess 

förbättrades, från 5,00 till 4,75 och 4,25 till 4,00 (Freedom House, Albania, 2014). Detta 

var en motivering för den albanska regeringen för en fortsatt ansträngning av nya 

etablerade och befintliga reformer. Regeringen gjorde ytterligare framsteg när det 

kommer till kampen till korruption och olaglig bygg och energisäkerhet. Trots fortsatt 

hård polarisering mellan PS och PD och oppositionens bojkott kunde regeringen 
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genomföra betydande reformer. Vilket leder till en förbättring från 4,75 till 4,50 

(Freedom House, 2015). Genomförande av mänskliga rättigheter och minoriteter var 

något otillräckligt. Mellan 2012-2020 behöver Albanien genomföra strategier för 

egendomsrättigheter och levnadsvillkoren för romer och egyptier (European comission, 

Albania 2015).  

 

År 2017 var det dags för nationella val återigen och valet ska ha genomförts korrekt 

samt accepterad av alla partner, deras valprocess förbättras därmed från 3,75 till 3.50 

(Nation in Transit, Albania 2018 & European Comission, Albania, 2018; 7).  

Socialpartiet vann igen och fick en solid majoritet av 74 platser i 140. Flertal oroade sig 

för detta då Edi Ramas majoritet skulle kunna leda till en auktoritär regering. Edi Rama 

kunde utnyttja denna majoritet och har gjort fåtal gånger. Att Edi Rama valde en 

tillfällig åklagare och protester från oppositionen hjälpte inte. Där det hävdades att den 

valde åklagaren inte kunde vara oberoende av endast röster från en styrande majoritet 

(Freedom House, 2017). De sista åren har parlamentet haft fortsatt strider och hög grad 

av polarisering. Oppositionen har fortsatt med bojkott. Parlamentet har ändå kunnat visa 

nya lagstiftningar som gynnat demokratiska reformer, men fler insatser krävs för att 

stabilisera processen. Den nya regeringen har bekräftat för EU att Albaniens prioritering 

är EU. Regeringen har valt att skära ner på den offentliga förvaltningen där syftet ligger 

att minska antalet ministrar och statliga myndigheter för att öka de ineffektiva 

institutionerna. Enligt Eu rapporter har regeringen även visat framsteg i kommunal nivå. 

Ny lagstiftning har antagits om lokala finanser och inrättat funktioner av en lokal 

styrning. Regeringen har tagit ställning till ytterligare reformer när det gäller barns 

rättigheter och skydd av minoriteter, men institutionerna är inte tillräckligt starka för att 

genomföra befintliga åtaganden (European Commission, 2018: 7-8).  

 

Albanien har goda relationer med sina grannländer och lovordas att vara ett av de 

länderna som söker fredlig lösning istället för konflikter (European Commission, 

Albanien 2018: 6-8 & Landguiden, 2017). Regeringen tar även avstånd från att ta 

ställning till känsliga frågor så som att tala om ett Stor Albanien som omfattas av 

Albanien, Kosovo, nordöstra Makedonien, nordvästra Grekland samt södra Serbien. 

Dessa områden omfattas av albanskbebodda minoriteter, i Kosovo är en majoritet 

Albaner. Detta frågor är känsliga och skulle bidra spänning som kan skapas i Balkan. 
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Albanien har inte några historisk eller kulturella band till Ryssland som gör att 

samarbetet med EU och USA bidrar till positiva effekter (Giandomenico, 2017: 11-13).  

 
4.3 Civilsamhället  

 

 
(Källa: Nations in transit- Albanien 2018) 
 
Civilsamhället är i stort sett svagt och fortsätter att vara politiserad. Regeringen 

ratificerade en stadga om det civila samhället men kräver ytterligare ansträngning för att 

uppnå en förändring. En mätning som har gjorts i Freedom House, Nation in transit 

visar att civilsamhället i Albanien är oförändrad sedan 2009 där den raknas 3.00 av 7 

(Nation in transit, 2018). Det civila samhällssektorn är fortsatt svag och tenderar att ha 

politiskt inflytande. Vilket gör att fåtal organisationer skapas för att lyfta upp viktiga 

frågor som rör civilsamhället eller grupper. Någonstans har detta mycket med det svaga 

rättsystemet att göra, där medborgare i allmänhet inte har förtroende för att deras 

rättigheter respekteras utan att organisationen ska ha politiskt inflytande och fördel till 

partier. Det finns alltid en rädsla att gå ihop med en organisation utan att riskera sina 

arbeten. Fackföreningar är också svaga och många avstår från att lyfta upp sina 

intressen.  Proteser som har skett över tid i Albanien har många gånger styrts av partier i 

avsikt med att avsätta regeringen. År 2013 fanns det vissa tecken som visade att civila 

samhället gick ihop tillsammans för att påverka regeringens beslut om ett antal viktiga 

frågor. Det handlade bland annat om regeringens beslut om att inte vara en plats för 

demontering av det syriska kemiska vapnet. Ett av integrationsprocessen mot EU är att 

skapa en bättre miljö för civilsamhället (Habdank-Kolaczkowska, 2015: 51- 52).  

 

Det civila samhället i Albanien håller på att utvecklas men civil samhällets kapacitet 

och inflytande på det offentliga området är begränsad (Freedom House, Nation in 

transit, Albania, 2015). Det finns lite utrymme för att hitta meningsfull verksamhet utan 

att den har starka band till politiken, vilket försvårar och sänker förtroendet för 

allmänheten. Detta påverkar även medborgerliga aktivister där flertal av de som deltog i 

lokala val 2011, var influerad och politiserad. Fackföreningar är också svaga och 

formella, på grund av att närvaron om en stor informell ekonomi och få stora företag är 

verksamma i landet. Den höga arbetslösheten i Albanien gör att många står utanför 

skattesystemet och lever under informella arbetsavtal. (Freedom House, Albania, 2011). 
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Regeringen har varit villig att inrätta viktiga reformer, som påbörjades redan i december 

2014. Två lagar inrättades där ena lagen handlar om att ge rätten till civil samhället att 

få ut information. Den andra lagen handlar om att meddelande och samråd. Enligt Eu- 

rapporter visar Albanien att framsteg har gjorts i skapandet av institutionell ram för 

samarbete inom det civila samhället. Samarbetet har även förbättrats mellan statliga 

institutioner och icke- statliga organisationer.  

 

Albaniens civilsamhälle har senaste året visat och uttryckt besvikelsen mot statliga 

aktörer. Allt fler från medborgarrörelser, aktivister, sociala nätverk, organisationer i 

civil samhället, branschorganisationer, fler av allmänheter visar sig vara oberoende av 

politiska partier. De uttrycker missnöje och bekymmer genom att vara mer aktiva när 

det gäller olika sociala förhållanden, ekonomiska villkor samt politiska frågor (Freedom 

House, 2016). Under 2016 var de med om att diskutera förslag till lagliga ändringar och 

uppmanade till att godkänna införandet av reformen för rättsväsendet. Den senaste 

protesten handlade om de avgifter som universiteten tog ut av studenterna varje termin. 

Protesten startade med regerings beslutade om att införa avgifter för studenter som inte 

klarade av prov, där regeringens avsikt var att detta inte skulle gå ut på skattebetalarnas 

bekostnad.  Premiärminister Edi Rama visade att studenterna hade rätt och gick med om 

att återkalla beslutet men protester fortsatte i flera dagar och nya krav ställdes. 

Studenterna visade ilska mot regeringens prioriteringar som har gjorts de senaste åren. 

Denna gång skulle inte studenter sluta ge sig om inte regeringen agerar och prioriterar 

studenterna. Studenterna ville ha lägre terminsavgifter och bättre anläggningar på 

universiteten. Studenterna var tydliga med kraven och hävdar att under de villkor 

studenterna studerar är terminsavgifterna för höga. Edi Rama har gått ut med 

informationen att investeringar är igång och godkänt kraven från studenterna. 

Protesterna ska ha varit fria från politisk inflytande men anklagades att några hade 

politisk inverkan och vissa tecken på att partier försökte utmana studenterna. Studenter 

belyste att detta enbart handlar om studenternas rättigheter och inte om några politiska 

partier (Landguiden, 2018).  

 

Enligt EU- rapporter godkände regeringen en plan i maj som innehåller en process med 

nio prioriteringar. Dessa prioriteringar ska bidra till en bättre miljö för det civila 

samhällets verksamhet. Parlamentet antog en lag om att inrätta National Council for 

Civil Society, som innebär ett rådgivande organ som kommer se till att hjälpa 
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regeringen med utvecklingen av det civila samhället. Regeringen behöver hjälp med att 

utforma politiken när det gäller det civila samhället. Albanien har visat framsteg men 

för att det ska fortsätta fungera i praktiken behöver de betydande insatser som 

inkluderar det civila samhället i politisk dialog och samråd med aktörer. 

Organisationens ekonomiska hållbarhet fortsätter att vara en utmaning för civil 

samhället till följd av skatte- och rättsliga ramar. Eu kommissionen rapporterar att det 

har gjorts framsteg för att förbättra den inrättade funktionen National Council for Civil 

society (European comission, Albania, 2018: 11-12).  

 

4.4 Juridiska systemet  
Albanien har svagt rättsväsende och behöver därför ta allvarligt itu med problemen som 

skapar ett hinder för en utveckling av en konsoliderad demokrati. Albaniens högsta 

domstol har 17 ledamöter och får sitta i nio år innan de kan väljas om. Dessa ledamöter 

utses av presidenten som sedan godkänns av parlamentet. I det juridiska rådet sitter 

presidenten, ordföranden för högsta domstolen och justitieministern. Det juridiska 

rådets främsta uppgift är att granska rättssystemet för att se till att de nationella lagarna 

som införs även följs (Landguiden, 2016). Författningsdomstolen ska även se till att 

lagarna stämmer överens med grundlagarna, vilket har haft en negativ utveckling i 

Albanien. Albanien har länge haft en bristande rättsväsendet där den har påverkats av en 

omfattande korruption. Rättsväsenet ska enligt konstitutionen vara oberoende av 

politiska aktörer men har inte utförts rätt då de präglats av politisering och ineffektivitet. 

Personalen har utnämnts till fördel av partiledare något som Sali Berisha, parti 

demokratiska f.d ledare fick kritik för. Personalen inom rättsväsendet är outbildad och 

rättsväsendet har starka band till den organiserade brottsligheten. Vilket har påverkat 

landet och medborgarna negativt. Tilliten för den rättsliga domstolen har varit låg då det 

känner till att personalen innehar en annan makt än att utföra sin uppgift. Den 

omfattande korruptionen i Albanien är utspridd även över förvaltningar. De brister som 

förekommer i rättsväsendet utgör ett allvarligt hinder för Albaniens demokratiska 

utveckling (Regeringskansliet, 2015: 2). EU har ställt krav att makthavarna nu tar allvar 

itu med korruptionen och den organiserade brottsligheten för att Albanien ska kunna ha 

en möjlighet att bli medlem i EU Unionen (Daleke, 2017; 10-11).  

 

Ett av EU:s grundkrav för att få bli medlem i EU är att Albanien har ett väl fungerande 

rättsystem som bidrar till grundläggande mänskliga rättigheter. Ett väl fungerade 
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rättsväsendet är en behövlig funktion i staten för att medborgarna ska känna trygghet. I 

Albanien finns en del som är utsatta i samhället och präglas av en gammal traditionell 

sedvanerätt som kallas blodshämnd. Det innebär när en i familjen mördas ger 

traditionslagen rätten till att besvara mordet genom att döda någon anhörig till 

gärningsmannen. Detta har fortsatt i generationer i Albanien och har återkommit efter 

att landet inlett demokratiska processer. Under kommunistens regim var inte 

blodshämnd tillåtet. Detta är vanligt bland norra Albanien och många väljer att leva 

isolerad och under rädsla av att förlora någon i familjen. Vissa väljer att fly landet för 

att hitta trygghet i framtiden. Albanien bristande rättsväsendet påverkar därmed negativt 

på den enskildes medborgares mänskliga rättigheter. De saknar lagliga rättigheter för 

den enskilde och de statliga rättsinstitutionernas ineffektivitet gör att medborgarens 

lagliga rättigheter inte respekteras. De kan därmed inte vända sig till rättsystemet och 

söka skydd (Utrikesdepartementet, 2016: 2-7). 

                                 

 

 
(Källa: Nations in transit- Albanien 2018) 

 

Freedom House har mätt Albaniens utveckling i den juridiska processen där resultatet 

visar att Albanien har brister i rättsväsendet. Albanien befinner sig i en rankning på 4.75 

på grund av den ineffektiva processen de har. Från 2009 låg Albanien på 4.25 och 2012 

blev det en försämring med 4.75. Freedom House har en rankar länder från ”1” till ”7” 

vilket förklaras i metod kapitlet. Trots förändringar i reformen som regeringen har 

försökt att införa förblir en rakning på 4.75 sedan år 2012 (Nation in transit, 2018). En 

domare i distriktsdomstolen i staden Saranda dömdes år 2016 för att ha tagit emot muta, 

för att döma ett åklagande till fördel för någon och står därför åtalad för korruption i 

högsta domstolen (Utrikesdepartementet, 2016: 2). Albanien lider av tillräcklig 

finansiering vilket har skapat en kronisk korruption i landet. Det går däremot att se 

framsteg hos polisen som visats arbeta mot korruptionen. Dessvärre är detta inte lika 

tydligt hos politiker då det albanska rättsystemet fortfarande har en politisk inblandning 

(Habdank-Kolaczkowska, 2015: 51). Det finns en del anklagelser mot högt uppsatta 
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politiker men fåtal blir dömda, vilket bidrar till negativa effekter i samhället och 

allmänhetens förtroende för rättsväsendet är därför svag (Utrikesdepartementet, 2016 & 

European Commission, 2016: 2). 

 

Efter de ställda kraven från EU beslutade det albanska parlamentet inskaffa nya 

reformer och rusta upp med nya domare och åklagare. Den höga korruptionen och den 

ineffektiva nivån var det som kännetecknade rättsväsendet i Albanien. Regeringen 

inledde viktiga planer för reformer 2014 men stoppades av oppositionen som bojkottade 

regeringen de första månaderna vilket gav en negativ effekt för genomförandet av 

planerande reformerna. Först 2016 påbörjade en ansträngning efter allvarliga krav från 

EU. Detta skulle ske genom att internationell hjälp av expertkommissionen som skulle 

vara de som skulle granska samt godkänna alla nya domare och åklagare. Domare och 

åklagare som redan fanns i tjänst skulle också granskas. Det var många som valde att 

säga upp sig innan dess eller var tvungna att lämna. Tillsättningen av domare skulle ske 

genom att de utnämnda enbart skulle tillsättas på formella meriter och vara oberoende 

av makthavare (Daleke, 2017: 10-11).  

 

Albanien har visat förberedelse att bekämpa den kroniska korruptionen, vilket EU ser 

som en positiv utveckling. En del goda framsteg har gjorts och regeringen har varit 

villig att ta ställning till en allvarlig förändring av straffprocesslagen. Albaniens tidigare 

regering hade inte tagit allvarligt itu med de samhälles problem som skapades i landet. 

Finansiella skyldigheter som exempelvis skatt och el var något som många kunde 

komma undan med. Goda framsteg gjordes när det gäller lagen om deklaration och 

revision tillgångar, finansiella skyldigheter. EU rapporterar att de rekommendationer 

som EU hade har Albanien delvis uppfyllt. Albanien fortsätter att göra framsteg i 

arbetet för att förbättra statsapparaten. De lanserade övervakning och avlyssning för att 

stärka rättsväsendet och utrota korruptionen. Detta är ett viktigt steg i processen för att 

kunna konsolidera oberoende och rättvisa domare. Resultatet kan bidra till att 

förtroendet för allmänheten ökar stegvis igen (European comission, 2018: 7-12).  
 

Giandomenico hävdar att Albanien på papper har infört EU:s lagar och regler och 

försökt att undvika brott som är skada mot demokratiska normer. EU använder 

medlemskapet för att locka Albanien till att fortsätta genomföra ansträngningar av 

reformer för stärka rättsväsendet. Albanien behöver även visa tydliga framsteg på nyliga 
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påbörjade reformen av rättsväsendet. Den går ut på att främst utrota korruptionen som är 

ett av de allvarligaste hindren för den demokratiska utvecklingen i landet. För att de ska 

kunna uppvisa resultat måste de det vara dokumenterade. Lyckas regeringen Albanien 

visa framsteg och utveckling av rättsväsendet har EU lovat Albanien inleda 

medlemskapsförhandlingar år 2019 (Giandomenico, 2017: 11-13).  
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5 Analys 
Denna del ligger grunden i att analysera fram de resultat som har åstadkommit i studien 

för att sedan kunna dra en slutsats av studiens syfte och frågeställningar. Syftet har varit 

att undersöka Albaniens demokrati om vilka förutsättningar de har att utvecklas mot en 

konsoliderad demokrati.  

 
5.1 Politiska samhället  
Albanien har stött på tuffa utmaningar inom det politiska systemet som har gjort att det 

har haft en långsam utveckling i den demokratiska processen (Landguiden, 2017). 

Albanien har haft svårt att införa välfungerande institutioner och kontrollfunktioner som 

en av grunderna för att uppnå en konsoliderad demokrati (Linz & Stephan, 1996: 10). 

Albanien har ett flerparti system men domineras enbart av två politiska partier sedan 

kommunistens fall (Daleke, 2017: 3-8). De två största partierna konkurrerar varandra 

om makten vilket är en av Linz & Stephans utgångspunkter men det förutsätter att det 

finns demokratiska värderingar och spelregler i grunden. Resultatet av det politiska 

systemet i Albanien visar att de två partiernas valkampanj innehåller demokratiska idéer 

och i mål att integrera Albanien i EU- Unionen, men i praktiken har det fungerat illa. De 

demokratiska spelreglerna har varit begränsade och partiernas avsikt har handlat om 

makten än att inrätta demokratiska reformer. Att konkurrera om makten med 

demokratiska spelregler där de accepteras av inflytelserika politiska partier kan detta 

vara betydande steg för en konsoliderad demokrati (Linz & Stephans, 1996: 9-11). I den 

Albaniens politik har konkurrensen inte varit lika hälsosam för landet. Det är små 

ideologiska skillnader mellan de två stora partierna som har historiska rötter från 

kommunismen. Efter kommunistens fall var Albanien åt rätt håll mot demokratiska 

reformer, detta fick snabba ändringar när Sali Berisha kom till makten och från 2009 

började det gå långsamt för Albanien (Freedom House, 2009). Sali Berisha från det 

demokratiska partiets f.d ledare politiserade hans politik genom att utnämna domstolar, 

ordförande, aktiviteter vilket kritiseras som auktoritära drag. Albaniens politik har 

präglats tuff kamp och hård polarisering mellan de två största partierna och varken 

nationella och lokalvalen har inte varit fria och rättvisa. De nationella valen har många 

gånger anklagats för valfusk eller val köp som har gjort att fria val har varit begränsade.  

 

I resultatet visas det att Albanien har trots allt varit redo för att anta nya lagar och 

reformer som gynnar demokratiska utvecklingen i Albanien. Den socialist partiet som 
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kom till makten 2013 och fick en solid majoritet 2017 efter nationella val. Senaste 

vallagen som inrättades ska ge positiv inverkan. Det ska ge rätten till valkommissionen 

kunna granska valen och undvikas att valfusk sker (Daleke, 2017: 17). De har påbörjat 

inrätta reformer och stärka institutioner om ger mänskliga rättigheter men även skydd 

för minoriteter. Konstitutionen ska bygga på att ha institutioner som ger mänskliga, 

minoritet rättigheter. Detta är ett viktigt steg i processen för att uppnå konsoliderad 

demokrati, något som Albanien har brister inom (Linz & Stephan, 1996: 8-12). 

Albaniens prioriteringar sista åren har visat tydligt vara att integrera sig i EU vilket har 

lett till att nya lagstiftningar, kontrollfunktioner och ändringar har verkställs.  

 

Albanien har visat att de har demokratiska värderingar i deras reformer men har präglats 

av olika utmaningar bland annat inom partierna som vägrat släppa igenom varandra. Ett 

av de största hindren för att inrätta demokratiska reformer. Albanien har kunnat visa 

detta tydligare senaste år. Något som också underlättar är att Albanien har god 

internationella relationer och grannländerna. Albanien får beröm om att vara ett av de 

länder som ser till att hitta lösningar och dialog med sina grannländer för att undviker 

konflikter. Något som har en betydande roll i den demokratiska utvecklingen och uppnå 

konsoliderad demokrati. Linz & Stephan avser att detta är viktigt att staten har goda 

relationer med internationella relationer (Linz & Stephan, 1996: 11-12). Albaniens 

ambition har visat framsteg med demokratiska spelregler men behöver ytterligare 

stabilitet för att stärka institutionerna som visar befintliga åtaganden och resultat. 

Relationen mellan partierna behöver stabilisera sig något som har varit ett hinder för 

Albanien i flera år.  Precis som Linz & Stephan uppger förutsätter det att institutioner 

ska inneha stabil och effektiv syfte att genomföras demokratiska värderingar (Linz & 

Stephan, 10-12).  

 
5.2 Civilsamhället 
Albanien har inte haft ett utvecklat civilsamhälle som omfattas av grupper som har visat 

intresse av att lyfta upp frågor som rör deras rättigheter eller skapa grupper som rör 

frågor såsom sakfrågor. Fackföreningar brister på grund av informell ekonomi i 

Albanien, samt att den är politiserad av politiken precis som många andra organisationer 

eller aktivister tenderar att vara. I ett civilsamhälle är det viktigt med ett civilsamhälle 

som har möjligheten att driva demokratiseringen framåt och styra samhället mot en 

icke-demokratisk regim (Linz & Stephan, 1996: 9). När proteser har uppstått för att visa 

missnöje mot regeringen har det många fall anklagats att det har drivits och influerats av 
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andra partier som har varit ute efter att fälla regeringen i syfte med att ta över makten 

(Landguiden, 2016). Albanien är en nyetablerad demokrati med bristande institutioner 

och ett fungerade civilsamhälle kan vara gynnsamt för demokratiska utvecklingen. I den 

mån de kan engagera sig i den politiska demokratin för att fortsätta driva framåt 

regimen och få förståelse för demokratins funktioner. Genom att medborgarna känner 

till sina rättigheter kan de skapa en samhörighet och genom att organisera sig påverka 

politiken (Linz & Stephan, 1996: 8-10). Det är inte fallet i Albanien då utrymme för 

detta är begränsad och individens rättigheter är små. I en demokrati är det viktigt att 

civilsamhället har stöd från rättsstaten som kan garantera individens fri- och rättigheter 

(Linz & Stephan, 1996: 8-10).  

 

I resultat visar det att Albanien är på väg att inrätta lagar och prioritera civilsamhället 

genom att bidra till en bättre miljö för civilsamhället. Även om det kräver ytterligare 

ansträngning från regeringen har tecken visats på framsteg genom att senaste protester 

har styrts av studenter och inte politik samt att medborgare är förenade och skapar en 

samhörighet i samhället (European Commission, & Landguiden, 2016). Linz & Stephan 

redogör om att civilsamhället är ett viktigt kriterium i samhället. När regeringen tar 

felaktiga beslut som inte gynnar medborgare ska de kunna protesterna mot detta och få 

sina röster hörda. En av anledningarna till att Albaniens civilsamhälle inte har varit 

engagerad och delaktiga har varit det bristande rättsväsendet som styrts av politiken. 

Detta har påverkat medborgarnas förtroende för staten och individens rättigheter som 

har gjort att de har varit passiva i deltaganden. 

 

5.3 Juridiska systemet  
Albaniens allvarligaste hinder inom den demokratiska utveckling har varit deras 

bristande rättsväsende som har styrts av politiken. Albanien behöver ta itu med att 

bekämpa korruptionen och rättsväsendet som har starka band till den organiserade 

brottsligheten inom statsapparaten. Något som tenderar att vara stark politiserad i flera 

år (European Commission, 2016). Korruptionen är omfattande inom rättsväsendet och 

domstolar, åklagare har varit utnämnda av politiska partier (Daleke, 2017: 10). Linz & 

Stephan redogör att det är viktigt att ha en fungerande rättsväsende som inte är politiskt 

styrd och oberoende av politiken (Linz & Stephan, 1996: 12-14). Eftersom rättsväsendet 

har varit politiserad i Albanien har inte politiker som hade kunnat bli dömda för 

maktmissbruk kunnat dömas. Detta innebär att aktörer med högre poster inte har varit 
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lika inför lagen. Detta har en negativ inverkan på medborgare som förlorar förtroende 

för rättsystemet. Ett av de tydliga fallen i Albanien är blodshämnd som de har präglats 

av i flera år. De låga förtroendena om att rättsväsendet genomför rättvis dom åt 

gärningsmannen resulterar till att de väljer att hämnas på varandra 

(Utrikesdepartementet, 2016:2). Rättsystemet fungerar dåligt och alla är inte lika under 

lagen något som är tydligt bland politiker. Förutsättningen att en konsoliderad 

demokrati uppnås gäller att rättsväsendet är oberoende och att alla är lika inför lagen 

oavsett aktör eller medborgare (Linz & Stephan, 1996: 12-14). Albanien har haft tuffa 

utmaningar att inrätta nya reformer för att uppnå ett stabilt rättsystem. Albanien har 

präglats av kommunist regim i 50 år och har lämnat sina spår, vilket har resulterat de 

har haft svårigheter att släppa auktoritära normer. Något som även Linz & Stephan 

belyser att det tar tid innan människor börjar tänka demokratisk samt att detta kan 

försvåra att nya lagar implementeras. Demokratiska Partiets f.d ledare Sali Berisha var 

medlem i kommunist partiet under regimen. Han fick också kritik för att ha politiserad 

rättsväsendet, vilket har gjort att Albaniens nyetablerade demokrati har haft en långsam 

utveckling. Ledare som styrt landet efter kommunistens fall har tenderat att ha 

auktoritära drag.  

 

Idag har Albaniens regering som styrs av Socialistiska partiet antagit nya och viktiga 

reformer om att bekämpa den omfattande korruptionen i landet. Efter att Eu ställt krav 

på regeringen började de allvarligt ta itu med problemen. Regeringen sökte hjälp från 

internationella expertkommissionen för att rensa domare och åklagare som satt i tjänst 

samt att tillsätta nya på formella meriter. De nya som tillsatts idag ska vara oberoende 

av makthavare och alla har granskas av expertkommissionen.  Först 2016 påbörjade en 

ansträngning efter allvarliga krav från EU (Daleke, 2017: 10-11). För att Albanien ska 

kunna uppnå en konsoliderad demokrati är detta en positiv process, men behöver visa 

tydliga resultat. En oberoende rättsväsende är förutsättningarna för att Albanien ska 

lyckas med en konsoliderad demokrati (Linz & Stephan, 1996: 11-13).   
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6 Slutsats  
Syftet med studien har varit att undersöka vilka förutsättningar Albanien har att 

utvecklas till en konsoliderad demokrati. Syftet undersöktes genom en 

teorikonsumerande fallstudie och utgått från  Linz & Stephans tre kriterier, politiska 

samhället, civil samhället och juridiska samhället. Enligt Linz & Stephan är dessa tre 

absolut grunden för att en demokrati ska konsolidera sig. För att uppnå ett resultat har 

de tre faktorerna analyserats samt två frågeställningar och tre underfrågor ställts. I 

denna del kommer studiens frågeställningar att besvaras utifrån de resultat som har 

uppnåtts. För att besvara Albaniens fall räcker det inte att undersöka en faktor, då 

civilsamhället och politiska samhället kan komplettera varandra och för att uppnå en 

konsoliderad demokrati behöver både civil samhället och politiska samhället oberoende 

stödjas av en rättsstat precis som Linz & Stephan hävdar.  

 

Har de demokratiska spelreglerna idag accepterats av alla inflytelseriks politiska 

partier i Albanien? Finns det idag ett fungerande civilsamhälle i Albanien? Existerar 

det idag ett politiskt självständigt rättsväsende i Albanien?  

 

Resultatet visar att Albanien har haft både upp-och nedgångar men att deras ambition är 

ett EU- medlemskap vilket har gett en del positiva resultat. Inom de faktorer som 

Albaniens fall har undersökts har de fortfarande bristande och svaga institutioner men 

att ambitionen för förbättring finns där. Albanien driver demokratiska spelregler och 

reformer framåt. Viljan att utvecklas mot en demokratisk reform finns där med stöd från 

EU. Det som styr landet framåt är EU:s rekommendationer och krav som ställs från 

unionen. Albanien har lovats att påbörja medlemsförhandlingar 2019 med EU om de 

uppnår de krav som har ställts från unionen. Trots att Albanien präglas av djup 

polarisering mellan två största partierna, har de visat framsteg och viljan att utvecklas 

framåt genom att inrätta demokratiska spelregler. Dock har oppositionen inte visat lika 

tydliga framsteg för ett samarbete som gynnar Albanien.  Albaniens civilsamhälle är 

fortfarande svagt och finns tendenser att civilsamhället politiseras. Regeringen har 

inrättat reformer och institutioner för att skapa bättre miljö för civilsamhället, vilket har 

delvis gett resultat. Det har visats små framsteg genom att senaste åren har medborgare 

engagerats sig mer i politiska beslut. De har kunnat visat missnöje genom protester för 

att försöka påverka felaktiga beslut som inte gynnat medborgare. Ännu har Albanien en 

del att arbeta med innan de uppnår ett fungerade civilsamhället. Civilsamhället påverkas 
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också av det bristande rättsväsendet som finns i landet som också varit politiserad i flera 

år vilket bidrar till ett lågt förtroende. Nu har regeringen efter allvarliga EU-krav tagit 

hjälp från Europeiska kommissionen för att utnämna nya domare och åklagare. Nu ska 

rättsväsendet ha en oberoende domare och inte styrs av makthavare samt att de gamla 

ersatts med nya som har formella meriter.  

  

Håller Albanien på att konsolideras som demokrati? Vilka faktorer har drivit fram 

respektive motverkat etablerandet av den konsoliderad demokrati i Albanien? 

 

Albaniens har visat framsteg i den demokratiska processen och har goda förutsättningar 

till att konsolideras till en demokrati. De har en del utmaningar att ta itu med innan det 

sker. Landet har haft svårigheter att släppa auktoritära normer som har präglat landet i 

50 år. Efter kommunismens fall kom det demokratiska partiet till makten och 

politiserade mycket av Albaniens system. Vilket var en av de negativa faktorerna som 

fortsatte prägla Albanien och landet har hamnat i en kronisk korruption som är ett av de 

allvarligaste problemen inom landet. Kampen mellan politiska partierna är också något 

som varit ett hinder för landet länge vilket motverkat etablerandet av en konsoliderad 

demokrati. Lagar och reformer har hindrats att inrättas för att partierna har bojkottat 

varandra och inte kunnat få majoritet i parlamentet. Socialist partiet fick efter sista valet 

en solid majoritet som visat tydliga prioriteringar för att inrätta demokratiska reformer. 

Integration i EU är huvudmålet som driver Albanien framåt för en konsoliderad 

demokrati.  
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