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Abstract 

 

In this essay the aim was to investigate how the EU is trying to function as a democracy 

promoter in three particular countries, the so called candidate-countries Croatia, Macedonia 

and Turkey. The aim was also to analyze if there exist any differences in how the EU 

functions in these countries as a democracy promoter with a focus on how acts of democracy 

promotion is taken place. In order to fulfil the purpose of the essay two questions were 

addressed, how does the EU perform in promoting democracy in the three candidate-countries 

Croatia, Macedonia and Turkey? And also, is it possible to identify any differences in how the 

EU functions as a democracy promoter in those three countries?  

The method used to fulfil purpose and answering research-questions was qualitative text-

analysis.  The results of the study were that the EU does perform in a number of ways to 

promote democracy in the three countries. The main differences are that the EU is using 

primarily political tools in Croatia and Macedonia which are channelized top-down and 

economic tools in Turkey channelized mainly top-down to promote democracy. The extent 

between the tools used differs.  
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1. Inledning 
Det har argumenterats att den globala spridningen av demokratier har ökat intresset för att 

förstå och förklara demokratisering.1 Vidare har det påpekats att forskningen måste beakta 

internationella faktorer gällande demokratisering vilket antas ha försummats i forskningen.2 

En sådan faktor är demokratifrämjande.3 Från forskarhåll hävdas det att 

demokratifrämjande”… remains remarkably understudied”4 varvid det argumenteras för en 

kunskapslucka på demokratiområdet.5 Enligt forskningen innebär demokratifrämjande ”… an 

active prodemocratic pressure towards domestic actors. Democratization may be the result of 

prodemocratic policy-making”.6  

 

Demokratifrämjande förutsätter en aktiv aktör. En möjlig demokratifrämjare skulle kunna 

vara EU. Demokrati antas i viss forskningslitteratur spridas och förespråkas av den 

Europeiska Unionen (EU) enligt vad som menas med begreppet democracy promotion.7 

Enligt forskare är det idag relevant att tala om EU som demokratifrämjare både inom och 

utom unionen.8 Det framhålls att ytterligare arbete är nödvändigt för att spåra effekten och 

effektiviteten av EU:s demokratifrämjande”.9 Här tar min studie vid och avser att föra vidare 

resonemanget och undersöka huruvida EU går tillväga för att verka som demokratifrämjare i 

sin politik. EU har idag tjugosju länder och har genomgått ett flertal utvidgningssteg.10 Idag 

står kandidatländerna Kroatien, Makedonien (Former Republic of Macedonia) och Turkiet 

och knackar på dörren.11Om det är så att EU:s förhållningssätt som demokratifrämjare skiljer 
                                                 
1 Silander 2007, s. 7 
2 Ibid. s. 7-8, 52, Silander 2005 s. 191-192 
3 Silander 2007, s. 9 
4 Mikaelsson 2008, s. 1 
5 Ibid. s. 1 
6 Silander 2005, s. 83 
7 Democracy promotion är ett engelskt begrepp och det finns ingen enhetlig svensk översättning. Vanliga 
synonyma översättningar är demokratifrämjande, demokratibistånd och demokratiassistans. I förevarande 
uppsats kommer demokratifrämjande/demokratifrämjare att användas. Olsen 2002, s. 311, Mikaelsson 2008, s. 1, 
Silander 2005, s. 11 

8 Youngs 2009, s. 895 

9 Ibid. s. 913 
10 http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/index_sv.htm, 091109, Cini 2007, s. 425 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_sv.htm, 091109 
11 http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/index_sv.htm, 091109, http://ec.europa.eu/enlargement/how-

does-it-work/progress_reports/index_en.htm, 091109 
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sig åt beroende på vilket land som ansöker om medlemskap eller om begreppet 

demokratifrämjande betyder olika saker genom att EU satsar på olikartade 

demokratifrämjande åtgärder är det ett forskningsproblem värt att undersöka.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur EU försöker verka som demokratifrämjare gentemot 

tre valda länder, de s.k. kandidatländerna Kroatien, Makedonien och Turkiet. Syftet är också 

att analysera om det föreligger några skillnader i EU:s relation till dessa länder med avseende 

på hur demokratifrämjande aktioner genomförs. För att uppfylla syftet är uppsatsens 

preciserade frågeställningar följande,   

 

– Hur går EU tillväga för att främja demokrati i de tre kandidatländerna Makedonien, 

Kroatien och Turkiet? 

 

– Går det att identifiera några skillnader i EU:s demokratifrämjande arbete i dessa tre länder? 

 

1.2 Motivering av uppsatsens frågeställningar 

Frågeställningarna ses som det som avgränsar uppsatsen och kommer i detta avsnitt att kort 

motiveras.12 För att främja demokrati så använder sig en aktör (EU) av olika tillvägagångssätt 

när den verkar som demokratifrämjare, ofta kallat metoder i forskningslitteraturen.13 Detta 

kommer senare i uppsatsen att beskrivas mer utförligt (se 2.4.2 för metod samt 2.4.2.1 för 

politiska, ekonomiska och militära verktyg). Exempelvis så talar Silander i sin analysram om 

politiska, ekonomiska och militära metoder vilka kan verka i syfte att övertala eller ha en mer 

tvingande karaktär.14 Mikaelsson gör en distinktion mellan piska, morot och rationell 

övertalning, där det sistnämnda inte är kopplat till vare sig bestraffning eller belöning. Det är 

dessa forskares analysramar jag utgår från i förevarande uppsats. 

 

Utifrån ovanstående resonemang ses det som fruktbart att ta reda på hur EU går tillväga för att 

verka som demokratifrämjare i kandidatländerna Kroatien, Makedonien och Turkiet. På detta 

sätt kan det utmejslas vilka verktyg som EU använder för att främja demokratisering i 

respektive länder. Jag bygger även ut analysramen genom att ställa frågan om omfattning, 

                                                 
12 Ibid. s. 49 
13 Mikaelsson 2008, s. 154, Silander 2005, s. 95 
14 Silander 2007, s. 31 
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samt om den kan sägas skilja sig. D.v.s. volym antas besvara frågan om det kan finnas 

skillnader inom gruppen kandidatländer. Detta anses viktigt att ta reda på mot bakgrund av 

resonemang från tidigare forskning om demokratifrämjandets oklarhet när det kommer till just 

kandidatländer samt att försöka tillföra ny kunskap till existerande forskning genom att slå in 

en kil. Vad som saknas i tidigare forskning är om det går att urskilja skillnader i EU:s 

demokratifrämjande arbete gentemot gruppen av kandidatländer. På så sätt är det tänkbart att 

min uppsats kan bidra till ökad kunskapsmassa genom att problematisera om det inom denna 

grupp finns en djupare nyans. 

 

1.3 Avgränsningar 

I följande avsnitt diskuteras uppsatsens avgränsningar i tid, länder, val av demokratifrämjare 

samt vad som menas med demokratifrämjande. Turkiet erhöll officiellt statusen kandidatland 

1999, Kroatien 2004 och Makedonien 2005.15 För det första sker avgränsningen i tid genom 

att studien eftersträvar att vara så tidsaktuell som möjligt och fokusera på de senaste 

lägesrapporterna där relationerna mellan EU och respektive kandidatland beskrivs. Varför 

studien väljer just dessa är därför att desto mer tidsaktuella data desto intressantare antas 

studien bli utifrån uppsatsens preciserade frågeställningar. De senaste lägesrapporterna för 

länderna avser tidig oktober 2008 till mitten av september 2009.16 Det är alltså denna 

tidsperiod som avses studeras.  

 

För det andra sker avgränsning i studiet av länder. EU har diskuterat ett framtida medlemskap 

med flertalet länder, men i förevarande uppsats är det länder som officiellt fått statusen 

kandidatland som är i fokus. Studien avgränsar sig därför till att studera de tre 

kandidatländerna Kroatien, Makedonien och Turkiet. Varför just kandidatländer väljs kan 

härledas till uppsatsens inledning där det beskrevs att forskningen inte i nuläget är på det klara 

med EU:s demokratifrämjande arbete mot just dessa.17    

 

För det tredje sker avgränsningen i val av demokratifrämjare. Som demokratifrämjare kan 

åsyftas olika aktörer som aktivt försöker främja demokrati.18 I det här fallet är det just EU som 

demokratifrämjare som studeras och inte andra aktörer. Varför just EU väljs är därför att 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/progress_reports/index_en.htm, 091109 i rapporterna se 
Kroatien s. 4, Makedonien s. 5, Turkiet s. 4 
16 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/progress_reports/index_en.htm, 091109 se rapporterna för 
samtliga tre länder s. 4  
17 Youngs 2009, s. 913 
18 Mikaelsson 2008, s. 145 
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själva forskningsproblematiseringen gäller hur EU går tillväga och om tillvägagångssättet EU 

använder kan sägas skilja sig.  

 

För det fjärde sker avgränsningen i vad som menas med demokratifrämjande. Med 

demokratifrämjande arbete kan exempelvis menas att undersöka hur ett land reagerar på en 

demokratifrämjande åtgärd, vilka intressen den demokratifrämjande aktören har eller vilken 

relation som uppstår mellan aktörerna.19 I den här uppsatsen är det vilken metod aktören (EU) 

väljer att använda för att främja demokrati som är i centrum och inget annat. Varför uppsatsen 

avgränsar sig till just aktörens metod motiveras av uppsatsens frågeställningar där det är hur 

EU går tillväga och om tillvägagångssättet kan sägas skilja sig som är i fokus. 

 

1.4 Material 

Materialurvalet kommer att avgränsas till officiella dokument där relationerna mellan EU och 

respektive kandidatland beskrivs. För kandidatländer upprättas så kallade ”progress-reports”, 

dvs. lägesrapporter mellan EU och det specifika kandidatlandet. Lägesrapporterna klargör vart 

i förhandlingsprocessen mot medlemskap det specifika kandidatlandet befinner sig samt 

beskriver och utvärderar situationen mellan unionen och kandidatlandet på ett antal olika 

plan.20 De senast aktuella rapporterna avser tidsperioden tidig oktober 2008 till mitten av 

september 2009.21 Samtliga lägesrapporter återfinns på EU:s officiella hemsida och kan 

därmed samlas in genom att enkelt laddas ned.22  

 

Materialet är av relevans eftersom det är tänkbart att EU i dessa dokument har ställt krav och 

villkor enligt vad som i förevarande uppsats menas med demokratifrämjande. Varför inte 

annat material väljs är därför att det ansetts som mindre lämpligt för studien. I valet av 

material var det för min del eftersträvansvärt att uppnå hög grad av konkretion och saklighet 

varför officiella dokument valdes. Just lägesrapporterna är relevanta eftersom det är fullt 

tänkbart att det är här EU förhandlar och försöker verka som demokratifrämjare genom att 

exempelvis ställa krav och komma med villkor gentemot det specifika kandidatlandet i fråga.  

För att på bästa sätt besvara uppsatsens frågeställningar har jag ansett det mest intressant och 

lämpligt att välja så tidsaktuella rapporter som möjligt.  

                                                 
19 Silander 2005, s. 103-105, 91-95, 100-102 
20 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf, 091101, s. 5  
21 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/progress_reports/index_en.htm, 091101 se rapporterna för 
samtliga tre länder s. 4  
22 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/index_sv.htm, 091101 
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2. Teoretiskt ramverk; demokratisering och demokratifrämjande 

I följande avsnitt presenteras först forskning om demokratisering och vad som kan tänkas 

förklara demokratisering. Vidare ges en beskrivning av vad som i den här uppsatsen menas 

med demokratifrämjande eftersom begreppet ses som centralt för studien samt forskning om 

vad det innebär. Avsnittet avslutar med att presentera forskning där EU analyseras som 

potentiell demokratifrämjare. 

 

2.1 Demokratisering 

Demokratisering har i forskningen beskrivits som antingen en förändring från en icke-

demokratisk maktutövning till en i högre grad demokratisk form, alternativt en process 

beståendes av faser.23 Den förstnämnda formen innebär bildligt talat en rörelse från diktatur 

mot demokrati emedan den sistnämnda antas bestå av fyra faser; enhetsfas, upplösningsfas, 

övergångsfas och konsolideringsfas.24  

 

Förändringen eller processen har i litteraturen inte sällan setts som problematisk utifrån flera 

perspektiv. Ett exempel är när revolution används för att demokratisera ett land. Ett annat 

exempel är när motstånd uppstår från företrädare för den gamla formen genom att försöka 

förhindra övergång till den nya formen.25 Forskningsfältet om demokratisering har sedan 

1950-talet primärt ägnat sig åt att undersöka olika omständigheter som är positiva respektive 

negativa förutsättningar för demokratisering, samt hur demokratisering har realiserats i olika 

länder.26  

 

2.2 Nationella orsaksförklaringar till demokratisering  

För att försöka förklara fenomenet demokratisering har forskningen från 1950-talet och fram 

till slutet på 1980-talet dominerats av den komparativa forskningen, ”most research on 

democratization has belonged to the discipline of the comparative politics” .27 Denna 

forskning har utgått från staten som ett slutet system och inriktat sig på att studera inrikes 

faktorer som förklaring till demokratisering. För att exemplifiera kan detta ha tagit sig uttryck 

i att forskare jämfört politiska system i olika länder utan att beakta den internationella 

kontexten i vilket länderna befinner sig. Anledningen till att inrikes faktorer som förklaring 

                                                 
23 Denk & Silander 2007, s. 10-12, Dahl 1998, s. 3 
24 Denk & Silander 2007, s. 17, 27 
25 Denk & Silander 2007, s. 10 
26 Ibid. s. 131 
27 Silander 2007, s. 10-11, Mikaelsson 2008, s. 1-2 
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har dominerat är tudelad. Dels eftersom komparativ politik och internationella relationer 

utgjort separata akademiska discipliner där forskning om demokratisering tillhört den 

förstnämnda och dels så har kunskapen om vad som egentligen utgör internationella faktorer 

saknats.28 För att illustrera förklaringsfaktorerna över tid kommer en modell tagen från en 

avhandling som behandlar övergången att användas,29 

                                         

 

 

 

   ↑                    

   

              

 

 

  Tabell 1: Traditionell approach, inrikes faktorer som förklaring till demokratisering. 

 

2.3 Internationella orsaksförklaringar till demokratisering 

Det var inte förrän i slutet av det kalla kriget på 1980-talet som forskare började 

uppmärksamma internationella faktorer som möjlig förklaring till demokratisering.30 

Forskning om internationella faktorer kommer från den akademiska disciplinen 

Internationella Relationer och uppmärksammar aktören och dennes intressen.31 Det har flitigt 

debatterats kring vad som egentligen utgör internationella faktorer. Möjligen skulle det idag 

kunna göras en uppdelning mellan diffusion och demokratifrämjande. Diffusion kan ses som 

en typ av smittoeffekt där det antas att exempelvis idéer, värden och normer inte är territoriellt 

begränsade utan kan ha inflytande på människor och samhällen över nationsgränserna.32 

Gällande demokratifrämjande antas det finnas en aktiv aktör som har ett intresse av att främja 

demokrati.33 Detta skifte av fokus ifrån enbart inrikes faktorer förde med sig att staten nu sågs 

som ett öppet system och var därmed mottaglig för påverkan utifrån,34 dvs. internationella 

                                                 
28 Silander 2007, s. 7, 10-11 
29 Silander 2005, s. 11 
30 Mikaelsson 2008, s. 1-2, Rye Olsen 2002, s. 323-324, Silander 2007, s. 13 
31 Silander 2007, s. 15-16 
32 Mikaelsson 2008, s. 53 
33 Silander 2007, s. 12-13 
34 Silander 2005, s. 191, Silander 2007, s. 12  

 Demokratisering 

 Inrikes faktorer   
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faktorer. Detta lämnar oss idag med att staten är öppen både för inrikes och extern påverkan 

vilket kan illustreras som nedan, 

  

                        

 

          
 

                        ↑   ↑ 

  

     

 

Tabell 2: Aktuell approach, både inrikes- och internationella faktorer som förklaring till 

demokratisering.
35 

 

2.4 Demokratifrämjande som orsaksförklaring till demokratisering  

Demokratifrämjande är en internationell faktor och avser en aktiv påtryckning av en 

demokratiförespråkande aktör mot en annan aktör, exempelvis av EU mot ett specifikt land.36 

Påtryckningen antas kunna resultera i förändring i politiska strukturer och värden samt 

ytterligare demokratisering.37 Denna demokratifrämjande politik antas ligga i den påtryckande 

aktörens intresse.38 Demokratifrämjande förmodas kunna ge förutsättningar som antingen 

underlättar eller begränsar länders möjlighet att demokratiseras.39 Det är företrädesvis mäktiga 

aktörer som antas kunna axla denna roll.40 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Silander 2005, s. 12 
36 Silander 2005, s. 83 
37 Ibid. s. 83 
38 Ibid. s. 83 
39 Ibid. s. 83 
40 Ibid. s. 83 

Demokratisering 

  Inrikes faktorer   Internationella 
faktorer 
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               ↑       ↑ 

 

 

     

 

Tabell 3: Demokratifrämjande som en internationell faktor som förklaring till 

demokratisering.41  

  

2.4.1 Aktör 

I forskning om demokratifrämjande som faktor brukar det göras en uppdelning mellan olika 

typer av aktörer vilka har avsikten att främja demokrati.42 Den ena aktören är då den 

påtryckande aktören som verkar i syfte att främja demokratisering och den andra är den som 

blir föremål för påtryckningen. Detta antas skapa ett asymmetriskt förhållande dem emellan 

eftersom den förstnämnda vill påverka den senare.43  

 

2.4.2 Metod  

I tidigare avsnitt konstaterade vi att det antas finnas en aktör som vill främja demokrati. Dock 

innebär demokratifrämjande en aktiv handling”At the end of the day, democracy promotion 

comes down to somebody doing something”.44 I sitt syfte att främja demokratisering använder 

den påtryckande aktören olika metoder.45 Forskning om demokratifrämjande metoder har haft 

olika infallsvinklar av vad en metod utgör.46 Tidigare forskning har varit för trubbig genom att 

bara använda ett endimensionellt koncept om metod.47 Min studie bidrar till forskningen 

genom att lansera en tredimensionell metodkonceptualisering. I denna studie delas metod in i 

tre dimensioner för att tydliggöra operationaliseringen. Den första dimensionen identifierar 

metod som antingen politisk, ekonomisk eller militära verktyg för att främja demokratisering. 

Den andra dimensionen belyser metod i bemärkelsen att främja demokratisering top-down 

                                                 
41 Ibid. s. 12 
42 Silander 2007, s. 22, Mikaelsson 2008, s. 145 
43 Ibid. s. 22, Ibid. s. 34 
44 Mikaelsson 2008, s. 154 
45 Ibid. s. 31 
46 Silander 2005, s. 95, 89-105, Mikaelsson 2008, s. 154-156, 214-242,  
47 Se exempelvis Silander 2005, Mikaelsson 2008 

Demokratisering 
 

Inrikes faktorer Internationella faktorer: 
Demokratifrämjande 



 13 

eller bottom-up. Den tredje och avslutande dimensionen diskuterar demokratifrämjande 

metod som nivån på omfattningen av demokratifrämjandet, vilket kan vara högt eller lågt.  

 

2.4.2.1, Politiska, ekonomiska och militära verktyg 

Politiska verktyg har varit den vanligaste formen av tillvägagångssätt och har i bästa fall 

påverkat en stat mot ytterligare demokratisering i form av exempelvis fria och öppna val, 

byggande av ett civilt samhälle eller politisk institutionalisering.48 Vad politiska verktyg 

innebär i min studie är fingervisningar om att EU har velat öka den demokratiska 

medvetenheten i länderna. För att exemplifiera kan detta innebära att EU förespråkar att 

minoriteters rättigheter i landet upprätthålls eller att EU sprider information om hur 

demokratisk medvetenhet kan ökas. Det kan också betyda att betydelsen av ett självständigt 

civilt samhälle betonas.49 Vidare kan det också gälla att EU samlar in information om det 

demokratiska tillståndet i det specifika landet eller att EU diskuterar och ger råd om hur en 

förändring mot ytterligare demokratisering skulle kunna äga rum.50 Andra indikatorer är att 

EU förespråkar fria och rättvisa val samt andra fri och rättigheter, eller att EU försöker 

förhandla politiskt i syfte att uppnå en förändring i landet.51 Förhandlingen kan vara ansluten 

till en belöning eller bestraffning.   

 

Med ekonomiska verktyg menas att med ekonomiska resurser förmå påverka landet i fråga. 

Ekonomiska resurser är ojämnt fördelade i världen och att manipulera och använda dessa 

resurser i syfte att påverka andra är därför vanligt.52  I min studie kommer detta att innebära 

att EU hotar med att beröva eller utarma landet om det inte anpassar sig i demokratisk 

riktning. Det kan också innebära ekonomiska sanktioner eller bojkotter, såsom att vägra 

importera varor, i syfte att uppnå en förändring i landet mot ytterligare demokratisering.53 

Avslutningsvis kommer ekonomiska verktyg i min uppsats att innebära frysning av tillgångar 

eller hot om detta samt införande av särskilda tariffer och kvoter. Det kan också innebära 

beviljande av lån och krediter, beviljande och nekande av ekonomiskt bidrag eller 

tillbakahållande av rättmätiga tillgångar i internationella organisationer. Även nekande eller 

beviljande av andra ekonomiska tillstånd innefattas.54    

                                                 
48 Silander 2005, s. 95 
49 Ibid. s. 96 
50 Ibid. s. 95 
51 Ibid. s. 95 
52 Ibid. s. 96 
53 Silander 2005, s. 96-97 
54 Ibid. s. 97 
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Med militära verktyg avses vanligen demokratifrämjande genom att med militära medel 

skydda etablerandet av en ny regim eller säkra och konsolidera en sittande regim från en anti-

demokratisk regim. Militära verktyg brukar inte sällan användas när de andra två ovan 

presenterade verktygen visat sig verkningslösa och har fått ökad legitimitet efter slutet av det 

kalla kriget.55 I min studie kommer militära verktyg att innebära militärt användande eller hot 

om detta i syfte att förmå en stat att anamma ytterligare demokratiska kriterier. Det kan också 

innebära en demonstration av makt genom att sända en signal genom hot om militära åtgärder.  

 

2.4.2.2 Kanalisering 

De verktyg den påtryckande aktören väljer kan kanaliseras in i landet genom att anamma ett 

”top-down” eller ”bottom-up”-perspektiv. Om ”top-down”-perspektivet används förs metoden 

in i landet genom att riktas mot den styrande regimen, vilket kan benämnas direkt 

demokratifrämjande emedan om ”bottom-up”-perspektivet används förs verktyget in i landet 

genom att riktas mot andra samhälleliga krafter, detta kan benämnas indirekt 

demokratifrämjande.56 För att använda en annan terminologi så kan beroende på perspektiv 

demokratifrämjande föras in i landet genom att riktas mot olika skikt i samhället; eliten, 

medborgarna eller både och.57 Varför top-down-perspektivet används kan vara för att aktören 

vill uppnå en direkt demokratisk effekt, vilket antas vara lättare då verktyget kanaliseras mot 

eliten och makthavarna där makten antas finnas vilket möjliggör ett effektivt 

demokratifrämjande.58  

 

Å andra sidan är det tänkbart att den demokratifrämjande aktören av olika anledningar inte 

har tillgång till denna kanal eller att detta försök har misslyckats. Därför kan en 

demokratifrämjande aktör välja att rikta sina åtgärder mot medborgarna och det civila 

samhället, exempelvis mot organisationer, rörelser och föreningar.59 En förutsättning för att 

lyckas främja demokrati genom detta underifrånperspektiv är att det civila samhället är 

politiskt medvetet, starkt och utvecklat samt villigt att arbeta mot den diktatoriska styrande 

regimen.60   

 

 

                                                 
55 Ibid. s. 97 
56 Silander 2007, s. 38 
57 Denk & Silander 2007, s. 75, Mikaelsson 2008, s. 156-157 
58 Silander 2005, s. 98 
59 Silander 2005, s. 99 
60 Ibid. s. 99 
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2.4.2.3. Hög/låg omfattning 

För att undersöka om det även kan finnas skillnader inom gruppen kandidatländer är jag 

intresserad av omfattning för att på så sätt kunna urskilja en djupare nyans. Vad som menas 

med verktyg i hög respektive låg omfattning är att hur mycket som EU satsar på politiska 

ekonomiska respektive militära verktyg kan variera från att satsas i låg omfattning eller i hög 

omfattning. För att exemplifiera med ett fiktivt exempel; EU satsar främst på ekonomiska 

verktyg för att främja demokrati i Turkiet och detta i hög omfattning jämfört med i fallet 

Makedonien där EU endast satsar på ekonomiska verktyg i låg omfattning. I Makedonien 

satsas det istället på politiska verktyg i hög omfattning från EU:s sida. I förhållande till 

Kroatien där det satsas på militära verktyg i hög omfattning satsas det lite på militära verktyg 

i både Turkiet och Makedonien, där detta satsas på i låg omfattning.  Omfattningen jämförs 

även inbördes, dvs. huruvida politiska verktyg används i hög respektive låg omfattning i 

förhållande till ekonomiska och militära verktyg i respektive land.  

 

Ovanstående operationaliseringsresonemang för oss till en sammanfattad modell för de tre 

dimensionerna61; 

 

 

EU/Land      Verktyg        Kanal Omfattning 

 Pol  Ekon Mil Top-
down 

Bottom-
up 

Hög Låg 

Turkiet    

Makedonien    

Kroatien    

 

Tabell 4: Operationalisering utifrån tre dimensioner illustrerat i modellform.  

 

Modellen ovan skall förstås som möjliga utfall där det dominerande mönstret gällande 

verktyg, kanal och omfattning som EU använder i syfte att främja demokratisering anges 

                                                 
61 Det är endast det dominerande mönstret som anges. Det kan finnas andra variationer vilka kommer att 
diskuteras i resultatredovisningen utan att anges i tabellen. 
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gentemot respektive land. Modellen utläses genom att ett kryss markeras för vad som är det 

dominerande mönstret i respektive land utifrån verktyg, kanal och omfattning. Modellen 

kommer även att användas i senare resultatredovisning. 

 

2.4.2.4 Forskning om EU som demokratifrämjare 

Demokratifrämjande antas mer formellt användas som politik av EU efter slutet av det kalla 

kriget.62 Ett flertal forskare har undersökt EU som demokratifrämjare gentemot specifika 

länder.63 Gemensamt för forskarna är att de kommer fram till att EU har varit mer 

lyckosamma som demokratifrämjare mot vissa länder men inte andra. Anledningen till detta 

är dock något olikartad. Emerson hävdar att EU har varit mer lyckosamma i vissa fall mer än 

andra beroende på vilket område som är i fokus, dvs. demokratifrämjande kan exempelvis ha 

varit mer lyckosamt på det politiska planet men inte på det ekonomiska i ett specifikt land.64 

Warkotsch urskiljer en geografisk dimension till varför EU handlar annorlunda vid vissa 

tillfällen än andra emedan Lundgren mer är inne på en identitetspolitik vilket ger upphov till 

ett annorlunda förhållningssätt från EU:s sida.65  

 

Ett annat spår kan skönjas av Rye Olsen som argumenterar för att i fallet EU som 

demokratifrämjare mot Afrika har EU snarare fokuserat mer på konfliktförebyggande än 

demokratispridande.66 Alltså kan satsningen på demokratifrämjande från EU:s sida inte bara 

sägas skilja sig åt, utan i vissa fall även vara mindre lyckosamt. Silander menar att graden av 

lyckosamhet beror på samspelet mellan internationell aktör som försöker främja demokrati 

och den nationella eliten i det land som är föremål för främjandet.67 

 

Det andra huvudspåret i forskningsdebatten som är av stor vikt för min studie är om EU:s 

demokratifrämjande kan sägas skilja sig åt mot kandidatländer respektive icke-

kandidatländer. Youngs argumenterar för kandidatländers villkorsberoende, men att ”…even 

here doubts and debates have arisen over its use.”.68 Även Freyburg m.fl. talar om 

villkorsberoende, dvs. kandidatländer har en morot att bli medlemmar i unionen vilket inte 

                                                 
62 Warkotsch 2008 s. 227 
63 Warkotsch 2008, s. 227,191, Youngs 2009, s. 895, Emerson 2005, s. 7-28, Lundgren 2008 abstract  
64 Emerson 2005, s. 28-35 
65 Warkotsch 2008, s. 235-236, Lundgren 2008, abstract 
66 Rye Olsen 2002, s. 324 
67 Silander 2005, s. 181-184 
68 Ibid. s. 913 
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andra länder kan sägas ha på samma sätt.69 Därav uppstår en skillnad mellan kandidatländer 

och befintliga medlemsstater samt övriga . Freyburg menar att effektiviteten av 

demokratifrämjande från EU:s sida är starkt kopplat till ett villkorligt medlemskap.70 Även 

Emerson är inne på samma spår och argumenterar för att en av förklaringarna till varför EU 

har varit lyckosamma som demokratifrämjare i en del fall och inte andra beror på om det är 

kandidatländer som avses eller inte.71 Schimmelfennig resonerar sammanfattningsvis och 

noterar att Kelley, Kubicek, Pridham och Vachudova har i tidigare studier om hur effektiva 

EU har varit som demokratifrämjare kommit fram till att villkorsberoende har varit den 

främsta faktorn.72 Schimmelfennig ställer nu frågan på sin spets genom att i en artikel 

undersöka frågan om villkorsberoende verkligen har en positiv effekt på demokratifrämjande 

eller inte.73 Huvudresultatet är att villkorsberoende i stort är positivt, ” EU conditionality is 

mainly positive, that is, the EU offers and withholds carrots”.74  

 

Värd att nämnas är Carothers då han ses av många som en föregångare på området 

demokratifrämjande och argumenterar för att detta idag ses som storpolitik, vilket vida 

uppmärksammas.75 Dock inriktar sig inte Carothers på EU vilket den här uppsatsen gör och 

nämns därför mycket kort.76  

 

Tidigare forskning är viktigt att ta i beaktande, inte minst för att kunna besvara vad som i 

nuläget är det bästa svaret på min grundfråga och för att uppnå krav på kumulativitet.77 Ovan 

presenterad forskning har fokuserat på EU som demokratifrämjare mot en rad länder. Två 

huvudspår kan urskiljas i forskningsdebatten. Det första spåret handlar om huruvida satsandet 

på demokratifrämjande skiljer sig åt från EU:s sida med avseende på länder. Det andra är om 

hur effektiva EU är som demokratifrämjare skiljer sig med avseende på kandidatländer 

respektive icke-kandidatländer.  

 

                                                 
69 Freyburg 2009, s. 928 
70 Ibid. s. 916 
71 Emerson 2005, s. 29 
72 Schimmelfennig 2008, s. 188 
73 Ibid. s. 188 
74 Ibid. s. 190, 207 
75 Carothers 2004, s. 1 
76 Se exempelvis, Critical Mission 2004, Uncharted journey : promoting democracy in the Middle East 2005, 
U.S. Democracy Promotion During and After Bush  2007 
77 Esaiasson m.fl. 2007, s. 18 
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Studiernas resultat ovan har betonat att EU har varit mer lyckosamma som demokratifrämjare 

mot vissa länder men inte andra. Forskningen visar också att det villkorade samarbetet där 

kandidatländer i allt väsentligt har ett medlemskap i sikte är avgörande för hur framgångsrik 

EU kan vara som demokratifrämjare. Tidigare forskning menar alltså att kandidatländer har 

lättare att främjas än icke-kandidatländer. Min studie kan sägas vara hemmahörande i båda 

forskningsdebatterna. Jag tar med mig resultaten genom att i min studie ta forskningen ett steg 

längre genom att problematisera om det inom denna lyckosamma grupp kan identifieras en 

djupare nyans om mer eller mindre lyckosamt demokratifrämjande från EU:s sida gentemot 

gruppen. Är EU:s demokratifrämjande arbete lika utformat inom denna grupp av 

kandidatländer eller går det att urskilja nyanser i hur EU går tillväga?    
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3. Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer jag att använda mig av en kvalitativ 

ansats, detta i form av kvalitativ textanalys. Terminologin för vad metoden i metodlitteraturen 

har benämnts kan variera, därför avser jag att mer noga förklara tillvägagångssättet.78 Jag är 

ute efter vad som egentligen sägs i mitt material och inte hur ofta något sägs.  För att uppfylla 

syftet, att ”undersöka hur EU försöker verka som demokratifrämjare gentemot tre valda 

länder, de s.k. kandidatländerna Kroatien, Makedonien och Turkiet, är avsikten att lyfta fram 

textens väsentliga innehåll där helheten om hur EU går tillväga ses som det viktigaste. 

Metodiken består i att läsa texten flera gånger, både intensivt och noggrant för att försöka 

fånga in det centrala gällande hur EU går tillväga i de tre länderna samt om det går att 

identifiera några skillnader i EU:s demokratifrämjande arbete.79 

 

Fördelar med kvalitativ ansats är att innebörd, sammanhang och kontext kan tas i beaktande i 

större utsträckning än vid exempelvis kvantitativ innehållsanalys.80 Det är just detta vi är ute 

efter då vi vill besvara hur EU går tillväga för att främja demokrati samt om detta arbete kan 

sägas skilja sig i de tre kandidatländerna  

Nackdelar med metoden är att den typ av mjuka data som kvalitativa ansatser antas producera 

ibland ses som ovetenskapliga.81 Det är också så att metoden har i jämförelse med kvantitativa 

ansatser svårigheter med replikerbarhet och jämförelser samt möjlighet att generalisera.82 

Vidare har vissa forskare svårt att se fördelarna med kvalitativa metoder83. I förevarande 

uppsats anses ändock metoden vara den mest lämpliga för att besvara ställda frågeställningar.   

 

Jag har övervägt att kombinera kvalitativ ansats med kvantitativ ansats. Detta har dock 

slutligen valts bort av två skäl. Det ena rör inkonsistens, dvs. svårigheten med tolkning om 

resultaten från de båda metoderna pekar åt olika håll samt vilket resultat som i sådana fall 

skall äga prioritet över det andra.84 Det andra och kanske viktigaste skälet är att uppsatsens 

frågeställningar antas bäst kunna besvaras genom att använda kvalitativ textanalys.  

 

                                                 
78 Esaiasson m.fl 2007, s. 237 
79 Ibid. s. 237 
80 Marsh and Stoker 2002, s. 199, Esaiasson m.fl 2007, s. 237 
81 Marsh and Stoker 2002, s. 204 
82 Ibid. s. 204-205 
83 Ibid. s. 197 
84 Devine i Marsh and Stoker 2002, s. 202 
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Att försöka identifiera skillnader i EU:s demokratifrämjande arbete gentemot gruppen 

kandidatländer kan innehålla nivåskattningsproblematik.85  Vad som utgör ”mer” eller 

”mindre” är svårt att svara på. Genom att relatera till och jämföra EU:s satsning inbördes 

inom gruppen kandidatländer kommer vi delvis runt problemet. För att exemplifiera; I 

Kroatien satsar EU på demokratifrämjande genom politiska verktyg i hög omfattning till 

skillnad mot i Turkiet där detta satsas på i låg omfattning. Dock satsas det inte alls mycket 

överhuvudtaget i Kroatien och Turkiet på demokratifrämjande genom politiska verktyg i 

förhållande till Makedonien där det satsas på i mycket hög omfattning.  

 

När det kommer till forskningsresultaten är idealet genomskinlighet, dvs. att vara så öppen 

som möjligt genom att redovisa mina forskningsresultat och möjliggöra granskning av 

forskningsprocessen. Detta kommer praktiskt att uppfyllas genom att jag redogör för vad som 

hade krävts för att dra andra slutsatser än just de som väljs, samt att så utförligt som möjligt 

förklara hur empirin har tolkats. Jag anser det även viktigt att uppnå krav på intersubjektivitet, 

dvs. att forskningen är ”forskaroberoende, genomskinlig och värderingsfri. 86 Detta innebär att 

genom att undersöka samma material med samma verktyg och metod som i min studie skall 

en annan forskare i möjligaste mån komma fram till samma resultat vid samma 

frågeställningar87. 

 

Uppkomna metodproblem som uppstått under arbetets gång har varit att bedöma vilket av 

politiska, ekonomiska och militära verktyg som är det dominerande mönstret. Eftersom inte 

kvantifiering användes så uppstod problem då både politiska och ekonomiska verktyg 

användes för att främja demokratisering i samtliga tre fall. Turligt nog så var det möjligt att 

urskilja en helhetsbild eftersom empirin pekade i en tydlig riktning.  

 

Andra problem som uppstod var svårighet med analys och tolkningsarbete av empirin. Detta 

arbete ställde höga krav på mig som forskare. Dels eftersom mängden information var stor 

och dels i form av intellektuella krav som uppstod då empirin skulle tolkas och analyseras. 

Detta förde med sig att jag var tvungen att vara mycket eftertänksam vid tolkning och 

slutsatsdragning. Vid tillfällen lästes därför olika stycken flertalet gånger vilket allt som allt 

gjorde vald metod något tidsödande.   

                                                 
85 Ibid. s. 153-154 
86 Esaiasson m.fl 2007, s. 24-25 
87 Ibid. s. 24-25 
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4. Resultatredovisning 

I följande avsnitt följer presentation av uppsatsens empiriska data. Resultatredovisningen 

kommer att följa en disposition vilken följer uppsatsens frågeställningar. Citat kommer att 

användas ofta för att försäkra om att jag som forskare inte har tryckt min egen förutfattade 

mening på materialet.   

 

4.1 Hur går EU tillväga för att främja demokrati i de tre kandidatländerna 

Makedonien, Kroatien och Turkiet 

 

Makedonien 

Redan 2001 upprättades en stabiliserings och förhandlingsöverenskommelse mellan EU och 

Makedonien vilken trädde i kraft 2004, ”The Stabilisation and Association Agreement (SAA) 

between the former Yugoslav Republic of Macedonia and the EU was signed in April 2001 

and entered into force in April 2004.”.88 Året därpå beviljades Makedonien officiellt statusen 

kandidatland varpå ytterligare förhandlingar tog vid. Det har för varje år upprättats en 

lägesrapport för Makedonien, den första utgavs året efter det att landet blev kandidatland.89 

Ett exempel på ytterligare förhandlingar är de förhandlingar som benämns ”Accession 

Partnership”, vilka inleddes i februari år 2008. I detta specificerades vid tidpunkten åtta 

huvudområden som EU ansåg behövde reformeras. 90  

  

I senaste lägesrapporten klargör EU tidigt att det är genom att uppfylla de kriterier som EU 

har satt upp som ett framtida medlemskap kan bli verklighet. Detta görs genom att EU 

identifierar åtta områden som Makedonien måste prioritera genom något som kallas 

“Accession Partnership”. Det klargörs vidare att “a recommendation on the start of accession 

negotiations will depend on the results achieved”.91 Citatet används för att påvisa att EU 

försöker se till att Makedonien anpassar sig i den riktning som EU vill. 

  

 EU opererar också mot Makedonien genom att upprätta flertalet avtal, strategier och program 

i syfte att få Makedonien att anpassa sig i demokratisk riktning. Ett exempel är ”Stabilisation 

and Association Agreement (SAA)”, vilket behandlar områden som fri rörelse av arbetare, 

kapitalflöden och utbud av tjänster vilket beskrivs vara ”… a key priority of the Accession 
                                                 
88 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/mk_rapport_2009_en.pdf, 091208, s. 5 
89 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/fyrom_sec_1387_en.pdf, 091208, s. 4 
90 Ibid. 091208, s. 5 
91 Ibid. 091201, s. 5 
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Partnership”.92 Ett annat exempel är ”Community Programmes”, vilket berör entreprenörskap 

och innovation (EIP) gällande konkurrenskraft och nyskapelse.93 EU arbetar även mot 

Makedonien genom att försöka få landet att uppnå en god standard gällande området jordbruk 

för att landet framgent ska kunna slussas in i ett EU-program”… development of 

administrative structures that meet the standards required for implementation of the European 

Agricultural Guarantee Fund (EAGF) (direct payments) is at an early stage” .94 

 

Det är också så att EU har satt upp särskilda politiska kriterier om huruvida Makedonien 

uppfyller formella kriterier för medlemskap. Ett exempel är Köpenhamnskriteriet vilket 

fokuserar på institutioners stabilitet, garanterandet av demokrati, mänskliga rättigheter och 

minoriteters rättigheter. 95 Andra politiska och ekonomiska kriterier betonar exempelvis en 

fungerande marknadsekonomi, hanterandet av marknadskrafter, demokrati, samt mänskliga- 

och minoriteters rättigheter. EU fäster vidare stor uppmärksamhet vid landets förmåga att 

tillgodogöra sig ett medlemskap, vilket utförligt beskrivs på en mängd områden.96  

 

a) Politiska, ekonomiska och militära verktyg 

Under det stora EU-stabiliseringsavtalet (SAA) återfinns mindre delprojekt. Ett exempel är på 

området vägtransporter. I detta fall jämförs framstegen på området mot SAA och EU:s 

samlade regelverk, ” The road fee for foreign heavy vehicles was abolished. The amendments, 

which are in line with the Transport agreement and the SAA, constitute an important step 

towards harmonisation of the legislation with the acquis in the field of road charging”.
97

  

 

EU har också gett råd om hur demokratiska förändringar mot ytterligare demokratisering 

skulle kunna äga rum. Ett exempel gäller landets domstolsväsen. Det betonas att fortsatta 

förbättringar är nödvändigt för att försäkra om dennas självständighet och opartiskhet. Detta 

skall huvudsakligen ske genom implementering av föreskrifter gällande anställning och 

befordran.98 Ett annat exempel behandlar ekonomiska och monetära unionen. Det understryks 

att det fortfarande finns tillkortakommanden, främst när det kommer till centralbankens 

                                                 
92 Ibid. 091207, s. 5 
93 Ibid. 091207, s. 6 
94 Ibid  091207, s. 43 
95 Ibid. 091207, s. 6 
96 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/mk_rapport_2009_en.pdf, 091207 
97 Ibid. 091214 s. 47 
98 Ibid. 091214 s. 14 
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självständighet, förbud mot finansiering av den privata sektorn och andra förbud.99 EU 

belyser även riktning gällande finansiering av politiska partier och valkampanjer, där EU 

pekar på att det är lagstiftningen på området som måste förbättras.100 EU ser också 

parlamentarisk kontroll över landets säkerhetstjänst som viktigt, vilket kan läsas i rapporten 

som följande ”the weakness in parliamentary control over the security and counter-

intelligence administration have been adressed”.101 Detta påvisar att EU dels ger råd och dels 

betonar betydelsen av oberoende institutioner.  

   

Politiska verktyg används också av EU till att förespråka rättigheter av olika slag, såsom 

exempelvis mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter. EU påpekar att lagstiftning och 

ramverk för skydd av mänskliga rättigheter och minoriteter inte är tillräcklig. Det anförs bland 

annat att avdelningen Ombudsmannen även fortsättningsvis utgör ett steg i rätt riktning.102 EU 

förespråkar också jämställdhet och mänskliga rättigheter. EU påvisar att avdelningen för 

jämställdhet inte är tillräckligt jämställd för att kunna verka och saknar administrativ kapacitet 

att förespråka och upprätthålla mänskliga rättigheter för exempelvis kvinnor på landsbygden. 

EU betonar också att kvinnors deltagande i beslutsfattande är låg både på lokal och nationell 

nivå.103 Detta visar att EU belyser jämställdhet och deltagande. EU betonar även 

yttrandefrihet, där det framhålls att det är av avgörande vikt att media är transparent och icke-

koncentrerad. EU påpekar också att politisk inblandning är farligt då det kan leda till 

egencensur och begränsar yttrandefriheten.104 EU understryker också det odemokratiska 

förhållningssättet gentemot kvinnor i landet, vilket kan läsas i rapporten som ”little has been 

done to adress women’s rights in rural areas. Insufficient attention is paid to women’s health, 

discrimination in the workplace and sexual harassment. Roma women and girls suffer from 

both racial and gender discrimination”.105Citatet visar att EU förordar att minoriteters 

rättigheter i landet upprätthålls.106  

 

EU samlar även in information om det demokratiska tillståndet i Makedonien på en mängd 

områden. Exempel på detta är på områdena tortyr, misshandel av landets polis gentemot 

befolkningen, diskriminering, barns rättigheter och kulturella rättigheter. EU granskar på detta 
                                                 
99 Ibid. 091214 s. 51 
100 Ibid. 091207 s. 60 
101 Ibid. 091207 s. 66 
102 Ibid.091207s. 16 
103 Ibid. 091207 s. 54 
104 Ibid.091207s. 17 
105 Ibid.091207s. 18 
106 Ibid. 091207 s. 19 
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sätt exempelvis protokoll, och nationella planer och strategier för att samla in information om 

demokratiskt tillstånd.107  

 

EU använder ekonomiska verktyg i form av beviljande av bidrag för att få Makedonien att 

komma närmare demokratiska standarder. Det finansiella stödet år 2009 uppgick till 81 

miljoner euro, ”As regards financial assistance, the new Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA) started on 1 January 2007… In 2009 the national programme amounted to 

81 million euro”.108 Det finansiella stödet har med undantag för åren 2005 mot 2006 ökat 

alltsedan Makedonien blev kandidatland. År 2005 uppgick stödet till 51 miljoner euro, 2006 

till 43,6 miljoner euro, år 2007 till 58 miljoner euro, och år 2008 till 70 miljoner euro.109 

Citaten används för att statuera vilken enorm summa EU har valt att satsa på finansiellt stöd 

årligen till Makedonien i syfte att främja demokrati.  

 

EU lockar med ett framtida medlemskap genom ekonomiska verktyg. Detta sker exempelvis 

genom att EU:s delegation I Skopje handhar 91 miljoner euro. Assistansen fokuserar på 

stärkandet av administrativ kapacitet med avseende på rättssäkerhet, ekonomisk utveckling 

och förmågan att absorbera ett framtida EU-medlemskap.110 Detta visar att Makedonien 

belönas desto mer de närmar sig EU.  

 

Ett annat ekonomiskt verktyg EU använder för att samla in information och kontrollera det 

demokratiska tillståndet är att slussa in Makedonien i EU-program. Ett exempel är på 

områdena kapitalflöden och betalningar där EU har satt upp olika steg som landet skall uppnå 

genom Stabilisation and Association Agreement (SAA) ”The obligations stemming from the 

first stage of the SAA regarding free movement of capital were met in 2008”.111 Det är också 

så att tullar och internationell handel kontrolleras mot SAA där hur långt landet har kommit 

när det kommer till avskaffandet av tullavgifter samt hur harmoniserat landet är med EU 

                                                 
107 Ibid. 091207 s. 62 
108 Ibid. 091207 s. 5 
109  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0562:FIN:EN:PDF, 091214, s. 4, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/fyrom_sec_1387_en.pdf, 091214, s. 5 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/fyrom_progress_reports_en.pdf, 091214, s. 5, 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-

documents/reports_nov_2008/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_progress_report_en.pdf, 091214, s. 
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gällande internationella handelsförhandlingar kontrolleras. Detta kan läsas i rapporten 

som”The country continued to coordinate closely with the Commission and to align with EU 

policies and positions in international trade negotiations”.112  

 

EU kan inte sägas använda sig av militära verktyg för att främja demokratisering, varken 

genom direkta eller indirekta hot eller som en demonstration av makt genom att signalera om 

detta.    

 

b) Kanalisering 

EU har kanaliserat in ekonomiska verktyg i landet genom både ett top-down och bottom-up-

perspektiv. Exempel på program som riktats mot det civila samhället är nationella och 

regionala IPA-program,”Extensive EU financial support has been provided to civil society 

through different national and regional horizontal IPA programmes under the Civil Society 

Facility, including aid to establish the national civil society forum, capacity building to civil 

society organisations, and the establishment of regional NGO support centres to the amount of 

8 million euro”.113 Det är också så att EU vid flertalet tillfällen betonar betydelsen av att det 

civila samhället ska vara självständigt. Vad som betonas är också att det civila samhället inte 

får vara beroende av finansiering utifrån. Bristande finansiella resurser utgör ett stort hinder. 

"The government only partially respected existing consultation mechanisms and, overall, 

failed to engage in a meaningful dialogue with civil society”.114 Ytterligare indirekt 

demokratifrämjande gällande oberoende institutioner går att läsa som följande i rapporten 

”Involvement of civil society organisations in policy-making and in legislative drafting 

progressed moderately… The Judicial Council and the Council of Public Prosecutors have 

striven to ensure the independence of the judiciary… Further progress was made towards the 

independence of the judiciary, although continued efforts are needed”.115 

Exempel på program enligt top-down är det nationella finansiella stödet genom IPA. Detta 

uppgick som tidigare nämnts till 81 miljoner euro år 2009. Ett annat ekonomiskt exempel är 

det stöd som administreras av EU-kommissionens delegation placerad i Skopje. Stödet 

                                                 
112 Ibid. 091214 s. 73 
113 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/mk_rapport_2009_en.pdf, 091201, s. 6 
114 Ibid. 091207 s. 17 
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uppgick till 91 miljoner euro och fokuseras mot rättsväsende, ekonomisk utveckling och 

landets anpassningsförmåga mot medlemskap.116 

 

När det kommer till kanalisering av politiska verktyg har detta riktats mot det styrande skiktet. 

Ett exempel på detta top-down perspektiv är att EU sätter upp olika politiska och ekonomiska 

kriterier för medlemskap. Empiri som stöder detta är dels de så kallade 

Köpenhamnskriterierna och dels överenskommelser som rör andra ekonomiska och politiska 

kriterier där fungerande marknadsekonomi och hanterandet av marknadskrafter nämns. 

Karaktären på dessa kriterier visar att det är ett direkt demokratifrämjande det är fråga om. Ett 

annat exempel på kanalisering av politiska verktyg enligt top-down är att EU poängterar att 

Makedoniens politik gällande finansiering av politiska partier och valkampanjer måste 

anpassas i demokratisk riktning.117 Även påpekandet att landets säkerhetstjänst behöver 

överses med parlamentarisk kontroll är exempel på demokratifrämjande top-down.118  

 

Då militära verktyg inte används är det inte möjligt att redogöra för huruvida detta 

kanaliseras. 

 

 

c) Omfattning 

Omfattningen på demokratifrämjandet kan sägas skilja sig åt mellan de olika verktygen.  

Politiska verktyg är det dominerande mönstret då det mycket utförligt beskrivs hur detta 

används. Politiska verktyg är omfattande eftersom det dels används av EU för att ge 

Makedonien fingervisningar om hur den demokratiska medvetenheten kan ökas på ett mycket 

stort antal plan och dels så samlar EU in en stor mängd information om det demokratiska 

tillståndet i landet. Det är också så att EU diskuterar och ger råd. Exemplifierat har dessa 

fingervisningar tagit sig uttryck i att EU förespråkat att Makedoniens avdelning för 

jämställdhetsarbete inte gör tillräckligt. Det hävdas också att avdelningen saknar administrativ 

kapacitet för att försäkra om upprätthållande av kvinnors mänskliga rättigheter på 

landsbygden.119 Ett annat exempel är att EU ger råd när det kommer till hur finansiering av 

                                                 
116 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-
documents/reports_nov_2008/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_progress_report_en.pdf, 091214, s. 
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118 Ibid. 091207 s. 66 
119 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/mk_rapport_2009_en.pdf, 091214, s. 54 
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valkampanjer och politiska partier kan förbättras.120 EU har också i omfattande grad samlat in 

information om hur befolkningen behandlas av landets polis, hur långt Makedonien har 

kommit på området mänskliga rättigheter samt rätten till utbildning och egendom.121 Samt 

rättigheter för barn, minoriteter och kulturella rättigheter.122  

 

Ekonomiska verktyg används i låg omfattning jämfört med politiska verktyg. Vad som talar 

för att dessa verktyg är mindre omfattande är att det i huvudsak används på endast två sätt. 

Dels så används verktygen genom ett beviljande av bidrag till de styrande och dels så injiceras 

ett ekonomiskt stöd genom ett underifrånperspektiv mot det civila samhället. Exempel på 

detta är det bidrag på åtta miljoner euro som beviljades av EU genom ett IPA-program och 

fokuserar på att etablera nya forum i det civila samhället, institutionsbyggande och 

etablerandet av regionala support-center.123 Ett annat exempel är det nationella stödet i form 

av 81 miljoner euro.124 När det kommer till ekonomiska verktyg används de andra varianterna 

av operationaliseringen inte; t.ex. frysning av tillgångar, särskilda tariffer och kvoter eller 

sanktioner och bojkotter. På detta sätt så skiljer sig omfattningen av ekonomiska verktyg 

gentemot omfattningen av politiska verktyg. Detta för med sig att politiska verktyg ses som 

det dominerande mönstret för att främja demokratisering då militära verktyg inte alls används.  

 

För att återkoppla till frågeställningen ”Hur går EU tillväga för att främja demokrati i de tre 

kandidatländerna Makedonien, Kroatien och Turkiet? Så är det i fallet Makedonien tydligt att 

EU har velat öka den demokratiska medvetenheten och har valt att göra detta främst genom 

politiska verktyg. Vad som talar för är att empirin tydligt pekar på att EU verkar som 

demokratifrämjare enligt operationaliseringen av begreppet. Det har åskådliggjorts att EU på 

ett stort antal sätt både har gett råd, insamlat information, förespråkat och gett fingervisningar 

om hur ytterligare demokratisering skulle kunna äga rum i Makedonien. EU går också tillväga 

genom att upprätta avtal, strategier och program i syfte att främja demokratisering. En annan 

variation är att EU i viss omfattning använt sig av ekonomiska verktyg genom beviljande av 

bidrag för att få landet att anpassa sig till mer demokratiska standarder samt att internationell 

handel kontrolleras mot SAA. Detta har exempelvis visats genom citat om att EU ger ett 

                                                 
120 Ibid. 091207 s. 60 
121 Ibid. 091214, s. 13, 18, 62 
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enormt finansiellt stöd i syfte att främja demokrati i Makedonien. För att teorin skulle ha 

falsifierats hade det krävts att presenterad empiri inte på något sätt hade gett stöd åt att EU 

verkar som demokratifrämjare, alternativt att empirin inte så tydligt pekat på att EU har verkat 

som demokratifrämjare.       

 

Kroatien 

År 2001 signerades en stabiliserings och förbindelse-överenskommelse (SAA) mellan EU och 

Kroatien. Överenskommelsen trädde i kraft år 2005.125 År 2004 beviljades Kroatien officiellt 

statusen kandidatland varpå förhandlingar mot medlemskap tog vid året därefter. Alltsedan år 

2006 har årliga lägesrapporter upprättats varpå vi nedan tyr oss till den senaste för år 2008-

2009.126  

 

EU:s politik mot Kroatien består exempelvis av olika överenskommelser och avtal. Ett 

exempel är Stabilisation and Association Agreement (SAA). I denna överenskommelse 

statueras olika områden där Kroatien behöver förändra sitt regelverk. Detta kan exempelvis 

innebära att underlätta för EU-medborgare att tillskansas samma rättigheter som Kroatiska 

medborgare gällande äganderätt.127 Ett annat exempel är Accession Partnership. Det är genom 

detta instrument EU kontrollerar och ger råd om vilka reformer Kroatien borde prioritera i 

syfte att närma sig EU.128 EU för också en allmän dialog med företrädare för den Kroatiska 

regeringen. De två senaste politiska och ekonomiska dialogerna hölls i juni respektive juli år 

2009.129 

 

Ett annat tillvägagångssätt EU använder i sin politik mot Kroatien är program och strategier. 

Exempel på detta är anti-korruptionsplaner, skatteövervakning samt program för ekonomi och 

jämställdhet vilket kan läsas i rapporten som följande”Implementation of the Anti-Corruption 

Strategy and related Action Plan has continued… The country participates in the EU Pre-

Accession Fiscal Surveillance procedure. The Pre-accession Economic Programme (PEP) 

2009-2011… effective implementation of the National Policy for the Promotion of Gender 

Equality is not entirely ensured”.130  

                                                 
125 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/hr_rapport_2009_en.pdf, 091215, s. 4 
126 Ibid. 091215, s. 4, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/fyrom_sec_1387_en.pdf, 
091215. s. 4  
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a) Politiska, ekonomiska och militära verktyg  

EU statuerar att det är EU som bestämmer i vilken riktning Kroatien skall anpassa sig genom 

att i associationsavtal markera vad som bör prioriteras. ”The EU provides guidance to the 

authorities on reform priorities through the Accession Partnership”.131  

 

När det kommer till politiska verktyg så ger EU råd på olika områden om hur en demokratisk 

förändring mot ytterligare demokratisering skulle kunna äga rum på ett stort antal områden. 

Exempel på detta är att EU påpekar att parlamentarisk insyn i lagstiftningsprocessen behöver 

ökas, samt påpekan om att lagen om en ombudsman måste implementeras för att försäkra om 

dess effektivitet. Också att fortsatta gärningar behövs också för att förbättra administrativa 

procedurer i syfte att avpolitisera och professionalisera statstjänsten är rådgivande exempel.132 

Det är också så att EU fungerar rådgivande när det kommer till hur staten bör hantera 

korruption, yttrandefrihet och finansiering av politiska partier. EU betonar att den 

administrativa kapaciteten i bekämpandet av korruption behöver förbättras ytterligare för att 

fungera effektivt. Tillkortakommanden förekommer fortfarande gällande finansiering av 

valkampanjer och politiska partier, vilket behöver åtgärdas. EU understryker också att det är 

bekymmersamt hur yttrandefriheten fungerar både nationellt och på lokal nivå.133 Det är 

tydligt att EU fungerar rådgivande i syfte att främja demokratisering.  

 

EU har också samlat in information om det demokratiska tillståndet i Kroatien på ett antal 

olika områden. Exempel är underrättelsetjänsten där EU betonar att kontrollen över 

densamma har ökat. Ytterligare exempel är reformer gällande statsförvaltning, 

implementering av antikorruptionsplaner, förhållandet mellan landets polis och dess invånare 

med avseende på misshandel samt att Ombudsmannen har fått in ökade klagomål rörande 

misshandel av landets polis. Andra exempel är insamling av information beträffande 

minoriteters situation, aktiviteter för att öka medvetenheten gällande jämställdhet mellan 

könen samt kvinnors rättigheter i samhället.134 

 

Vidare förespråkar EU att minoriteters rättigheter i landet upprätthålls. Detta görs genom att 

EU belyser att många problem kvarstår för landets minoriteter dels i den reella 
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arbetssituationen genom att vara underrepresenterade i yrken inom rättsväsende, polis och 

statsförvaltning och dels genom att betona att framstegen inte är tillräckliga när det kommer 

till direktsända TV-program och radiosändningar på minoriteters eget språk.135 EU 

förespråkar och dessutom väljer att finansiellt stödja minoriteter. EU understryker att 

diskriminering mot exempelvis landets romer måste upphöra, vilket de facto är på god väg då 

landets regering prioriterar just denna grupp, vilket kan läsas i rapporten som följande ”It has 

launched a number of infrastructure programmes with EU financial support in Roma 

settlements… However, most Roma remain excluded from mainstream Croatian society and 

face difficult living conditions”.136 Citaten visar att både politiska och ekonomiska verktyg 

samspelar eftersom EU samlar in och förespråkar minoriteters rättigheter samt även väljer att 

stödja detta arbete ekonomiskt. 

 

EU betonar även betydelsen av ett självständigt civilt samhälle och oberoende institutioner 

genom att framhålla vad som är framgångsrikt och inte. EU understryker att Kroatiens 

utökade medverkan i så kallade “community programmes” är ett viktigt instrument i arbetet 

med avseende på dialogföring mot det civila samhället. EU statuerar vidare att ytterligare 

arbete på området monetär politik är nödvändigt för att försäkra om att landets centralbank 

även fortsättningsvis förblir självständigt. EU påpekar även att landets regering har förbättrat 

sig när det kommer till att nätverka mot det civila samhället. Gällande oberoende institutioner 

framhåller EU att landets justitieminister inte får blanda sig i anställningar av domare då detta 

är problematiskt ur synvinkeln om rättsväsendets oberoende ”A clearer separation between 

administrative and judicial functions should be strived for”.137  

 

Gällande ekonomiska verktyg så beviljar EU ett ekonomiskt bidrag för att hjälpa Kroatien att 

närma sig EU,”Financial assistance is provided under the new Instrument for Pre-accession 

Assistance (IPA) from 2007. The 2009 IPA programme amounted to 151 million euro. Året 

innan uppgick summan till 146 miljoner euro och året dessförinnan till 141 miljoner euro.138 

Kroatien gynnas även av ett krispaket”In response to the economic crisis, an IPA crisis 
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package has been created, comprising €200 million for the Western Balkan region”.139 

Citaten används för att tydliggöra vilken väldig summa pengar EU väljer att satsa på Kroatien 

i syfte att främja demokratisering.  

 

Ekonomiska verktyg riktas inte enbart mot eliten och de styrande. En särskild injektion riktas 

även mot det civila samhället genom EU:s IPA-program och kan läsas i rapporten som”EU 

financial support has been provided to civil society development under the Civil Society 

Facility. A 2.5 million euro grant scheme was set up under IPA 2009 with the aim of 

providing civil society organisations with the knowledge and skills to enhance their role in the 

fields of democratisation, human rights and refugee return…”140 När det kommer till 

ekonomiska verktyg för att främja demokratisering används alltså både top-down och bottom-

up-perspektivet. Citatet påvisar också att det är demokratisering och rättigheter av olika slag 

som är i fokus.  

 

Inga militära verktyg eller hot om detta kan sägas ha använts av EU gentemot Kroatien i syfte 

att främja demokratisering.  

 

b) Kanalisering 

Politiska verktyg kanaliseras in top-down. Exempel på detta är att EU ger råd om att 

kapaciteten för statliga organ gällande korruptionshantering behöver förbättras. Ett annat 

exempel är att EU belyser behovet av reformer för finansiering av politiska partier och 

kampanjer.141 Ytterligare exempel härrör från att EU för dialog med företrädare för den 

Kroatiska regeringen.142 Inga exempel på att politiska verktyg riktas mot medborgarna finns. 

När det kommer till ekonomiska verktyg förs detta in i landet både top-down och bottom-up. 

Vad som tyder på detta är dels det nationella stödet genom IPA-instrumentet på 151 miljoner 

euro och dels det ekonomiska stöd som riktas mot det civila samhället på 2,5 miljoner euro. 
143 Gällande militära verktyg kan EU inte sägas ha kanaliserat in detta på något av sätten då 

det inte alls förekommer som verktyg för att främja demokratisering.  

 

c) Omfattning 
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Omfattningen av politiska, ekonomiska och militära verktyg kan i fallet Kroatien sägas skilja 

sig åt. När det kommer till politiska verktyg är omfattningen hög i förhållande till ekonomiska 

verktyg. Vad som stöder detta är att EU i stor utsträckning har gett råd, samlat in information 

och förespråkat på en stor mängd områden, exempelvis gällande upprätthållandet av 

minoriteters rättigheter. Ytterligare exempel är EU-råd om lagstiftning, avpolitisering av 

statstjänst och betonandet av yttrandefrihet.144 Vad som också stöder detta är inhämtningen av 

information rörande underrättelsetjänst, implementering av anti-korruptionsplaner samt hur 

polisen behandlar medborgarna.145 EU betonar även betydelsen av ett självständigt civilt 

samhälle.146 Gällande ekonomiska verktyg kan omfattningen inte sägas vara lika hög som i 

fallet politiska verktyg. Vad som stöder detta är att de ekonomiska verktygen endast innebär 

beviljande av bidrag. Inga former av frysning av tillgångar, kvoter och tariffer, sanktioner och 

bojkotter eller tillbakahållande av rättmätiga tillgångar förekommer. Militära verktyg används 

inte varpå omfattningen är lika med noll.  

 

För att återkoppla till frågeställningen ” Hur går EU tillväga för att främja demokrati i de tre 

kandidatländerna Makedonien, Kroatien och Turkiet?” Så är det i fallet Kroatien tydligt att 

EU har haft ambitionen att öka den demokratiska medvetenheten i landet och har valt att göra 

detta främst genom politiska verktyg. En variation är att ekonomiska verktyg används utan att 

vara dominerande. EU har också upprättat program, avtal, strategier och överenskommelser 

av olika slag i syfte att främja demokratisering. För att ha dragit en annan slutsats hade det 

krävts att empirin inte på ett utmärkande sätt gett stöd åt detta, alternativt att empirin gett 

mindre stöd åt att EU verkar som demokratifrämjare. 

 

 

   

Turkiet 

Redan så tidigt som år 1963 signerades ett associeringsavtal mellan dåvarande Europeiska 

Gemenskapen och Turkiet vilket trädde i kraft året därpå. Framgent så upprättade EU och 

Turkiet också en gemensam tullunion (1995). Det var inte förens 1999 som Turkiet officiellt 
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beviljades status som kandidatland. Förhandlingar lät vänta på sig och öppnades inte på allvar 

förrän år 2005.147    

 

EU:s arbetssätt gentemot Turkiet består exempelvis av att sätta upp formella kriterier för 

medlemskap. Ett exempel är Köpenhamnskriteriet där institutioners stabilitet, garanterandet 

av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och minoriteter kontrolleras för.148 Ett 

annat exempel på hur EU arbetar mot Turkiet är de politiska dialoger som har tagit vid, det 

senast hölls i juli år 2009. Dialogerna fokuserar på huruvida Turkiet uppfyller 

Köpenhamnskriteriet samt vart i processen mot medlemskap landet befinner sig.149  

 

Det är också så att EU går tillväga genom att upprätta överenskommelser. Ett exempel är 

”Accession Partnership”.  Genom detta instrument rådgör EU om reformer som bör prioriteras 

för att närma sig EU. Huruvida processen fortskrider kontrolleras av EU genom 

understrukturer till associationsavtalet.150  

 

Ett annat arbetssätt EU använder är att på olika områden locka med förbättringar genom EU-

program av olika slag. Ett sådant område är EU:s gemensamma jordbrukspolitik.151 Ett annat 

sätt är att försöka slussa in landet i dessa EU-program. Ett exempel på detta är ”European 

Social Fund (ESF)”, vilket behandlar mänsklig utveckling.152 Ytterligare ett exempel är att 

EU försöker få Turkiet att ingå avtal med Eurojust, vilket hanterar samarbete på det rättsliga 

området.153  

 

a) Politiska, ekonomiska och militära verktyg  

Ett exempel på politiska verktyg som EU använder i syfte att främja demokratisering är att 

samla in information om landets demokratiska tillstånd. Detta används i stor utsträckning. Ett 

exempel är gällande Turkiets konstitution, vilket sägs vara i behov av förändring i syfte att 

öka demokratiska standarder och närma sig EU”There is a growing awareness in the country 

that Turkey’s Constitution… needs to be amended in order to allow further democratisation in 

a number of areas and give stronger guarantees of fundamental freedoms in line with EU 

                                                 
147 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf, 091215, s. 4 
148 Ibid. 091216, s. 6 
149 Ibid. 091216, s. 5 
150 Ibid. 091216, s. 5 
151 Ibid. 091216, s. 54 
152 Ibid. 091216, s. 64 
153 Ibid. 091216, s. 76 
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standards”.154 Även information om lagstiftning när det kommer till politiska partier, landets 

valprocess, antal valda kvinnor på politiska posteringar samt decentralisering av makt från 

nationell till lokal nivå har inhämtats av EU.155 Vidare har EU dessutom samlat in information 

gällande militärens politiska inflytande, både via informella och formella kanaler, 

bekämpandet av korruption, parlamentsledamöters immunitet samt parlamentets situation där 

begränsad insyn föräras i försvars och säkerhetspolitik.156 Det är tydligt att EU har samlat in 

en stor mängd information i fallet Turkiet.  

 

EU fungerar också rådgivande om hur en demokratisk förändring mot ytterligare 

demokratisering skulle kunna äga rum. Detta har bland annat tagit sig uttryck i konkreta råd 

såsom att EU påpekar att landets statsförvaltning bör reformeras med avseende på 

byråkratiska procedurer, ökad transparens, beslutsfattande, koordinationssystem och 

avpolitisering gällande hur befordran och anställning fortfar. Ett annat exempel är att EU 

betonar att arbetsförhållandet mellan landets gendarmeri, polis och rättsväsende måste 

förbättras samt att EU även poängterar att mer objektiva kriterier för utfärdandet av 

parlamentsledamöters immunitet måste definieras.157   

 

Ekonomiska verktyg är också något som EU använder för att främja demokratisering i 

Turkiet. Ett tydligt exempel är det enorma bidrag som EU beviljade Turkiet för att närma sig 

EU och ytterligare demokratiska standarder, ”As regards financial assistance, some 567 

million euro have been earmarked for Turkey from the Instrument for Pre-accession 

Assistance (IPA) in 2009”.158Året innan uppgick motsvarande summa till 540 miljoner euro 

och året dessförinnan till 500 miljoner euro.159 Det är också så att IPA-programmet förärar 

förutom detta bidrag ytterligare 52,5 miljoner euro i form av ett krispaket ”In the context of 

the IPA crisis response package, Turkey benefits from 52,5 million euro of IPA national funds 

via a special Turkey window for multi-beneficiary programmes.”.160 EU har även valt att 

                                                 
154 Ibid. 091216, s. 7-8, 10, 12 
155 Ibid. 091216, s. 7-8, 10, 12 
156 Ibid. 091216, s. 7-8, 10, 12 
157 Ibid. 091216, s. 9, 12-13 
158 Ibid. 091216, s. 5  
159 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-
documents/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf, 091217, s. 5, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf, 091217, s. 5 
160 Ibid. 091216, s. 6 
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finansiellt stödja utveckling av det civila samhället med fokus på kommunikation och 

administrativ utveckling.161 

 

Ett ytterligare exempel är där EU hjälper till genom finansierade EU-projekt på området 

socialbidrag ”the social security institution continued to improve its knowledge… with the aid 

of EU-funded projects”. 162 EU har också upprättat en gemensam tullunion med Turkiet där 

det ställs krav genom tariffer och kvoter, ” The EU asked Turkey to remove all remaining 

restrictions on the free movement of goods”163 

 

Gällande militära verktyg för att främja demokratisering så har EU i fallet Turkiet inte använt 

sig av detta.  

 

b) Kanalisering 

Ekonomiska verktyg kanaliseras in i landet enligt både top-down och bottom-up. Ett exempel 

på top-down är det demokratifrämjande bidrag som riktas mot makthavarna genom det 

nationella IPA-stödet på 567 miljoner euro.164 Ett annat exempel är det ekonomiska krispaket 

på 52,5 miljoner euro.165 Ett exempel på kanalisering bottom-up är det stöd avseende 

utveckling av det civila samhällets administrativa och kommunikativa förmåga ”EU financial 

support has been provided to civil society development under the Civil Society Facility, in 

particular to enhance civil society organisations administrative and communication skills”.166 

 

När det kommer till politiska verktyg så förs detta in i landet genom att riktas mot det 

styrande skiktet, dvs. top-down. Exempel på detta är de råd EU ger om reformer gällande 

statsförvaltning, rättsväsende och militär.167 Andra exempel är där EU påpekar att förändring 

behöver göras av landets konstitution, förändring på lagstiftningsområdet gällande politiska 

partier, förespråkandet av maktdecentralisering till det lokala planet samt att landets 

parlament behöver få insyn i försvars och säkerhetspolitik.168 Militära verktyg för att främja 

demokratisering används inte av EU och kan därför inte beskrivas enligt kanalisering. 

                                                 
161 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf, 091217, s. 6 
162 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf,  091216, s. 42 
163 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf, 091217, s. 5
  
164 Ibid. 091216, s. 5 
165 Ibid. 091217, s. 6 
166 Ibid. 091216, s. 6 
167 Ibid. 091216, s. s. 9, 12-13 
168 Ibid. 091216, s. 7-8, 10, 12 
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c) Omfattning 

Omfattningen av politiska, ekonomiska och militära verktyg skiljer sig åt i fallet Turkiet. Vad 

som är det dominerande mönstret är ekonomiska verktyg eftersom det används i hög 

omfattning i förhållande till politiska och militära verktyg. Vad som stöder detta är att 

politiska verktyg i fallet Turkiet inte alls är lika omfattande som i fallen Kroatien och 

Makedonien. Det är också så att EU ger ett mycket stort ekonomiskt stöd till Turkiet, både 

som IPA-bidrag och som ekonomiskt krispaket. EU har också upprättat en gemensam 

tullunion med Turkiet där hälften av Turkiets totala handel sker med EU samt att krav på 

tariffer och kvoter ställs.169 Det är också så att EU på olika områden väljer att delfinansiera 

projekt, ett sådant exempel är på området socialbidrag.170 När det kommer till politiska 

verktyg används detta huvudsakligen på två sätt. Dels genom att EU samlar in information om 

det demokratiska tillståndet i landet och dels genom att EU fungerar rådgivande i huruvida en 

förändring mot ytterligare demokratisering skulle kunna äga rum. Militära verktyg används 

inte alls, varför omfattningen är lika med noll.   

 

För att återkoppla till frågeställningen ” Hur går EU tillväga för att främja demokrati i de tre 

kandidatländerna Makedonien, Kroatien och Turkiet?” Så är det även i fallet Turkiet påtagligt 

att EU har förmått öka den demokratiska medvetenheten i landet. Främst genom användandet 

av ekonomiska verktyg. Vad som talar för är att empirin tydligt har uttryckt stöd för detta, 

kanske allra tydligast genom det beviljade bidraget på 567 miljoner euro. För att teorin skulle 

ha falsifierats hade det krävts att empirin inte så precist hade gett stöd åt att EU verkar som 

demokratifrämjare i Turkiet, alternativt att empirin i mindre grad hade gett stöd. 

 

 

 

 

 

Ovanstående jämförelser mellan de tre länderna leder oss till ett resultat vilket enligt 

uppsatsens operationalisering kan illustreras som nedan,  

 

Tabell 5 

                                                 
169 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf, 091217, s. 5 
170 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf, 091217, s. 42 
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EU/Land      Verktyg        Kanal Omfattning 

 Pol  Ekon Mil Top-
down 

Bottom-
up 

Hög Låg 

Turkiet             x x               x 

Makedonien x x x 

Kroatien x x x 

 

Kommentar: Operationalisering utifrån tre dimensioner illustrerat i modellform.  

 

4.2 Går det att identifiera några skillnader i EU:s demokratifrämjande arbete i dessa tre 

länder 

 

I EU:s arbete gentemot de tre kandidatländerna går det att urskilja skillnader i hur arbetet är 

utformat. Mot Makedonien och Kroatien opererar EU genom program, strategier och 

överenskommelser i högre utsträckning än i Turkiet. Exempel på detta är att mot Makedonien 

har EU upprättat så kallade ”Community Programmes” för entreprenörskap och innovation 

och för Kroatien anti-korruptionsplaner och skatteövervakning. Ytterligare ett exempel är att 

EU i fallet Turkiet inte arbetar genom ”Stabilisation and Association Agreement” (SAA), 

vilket används som verktyg i både Makedonien och Kroatien. En anledning skulle kunna vara 

att Turkiet på olika områden inte har närmat sig EU i samma grad och det är därför inte 

effektivt att använda sig av dessa avancerade instrument på ett tidigt stadium.  

 

Det är också så att det går att urskilja en nyans när det kommer till vilka verktyg EU främst 

använder sig av för att främja demokratisering. I fallet Turkiet används politiska verktyg i 

mindre omfattning än i Kroatien och Makedonien. De används också på ett annat sätt genom 

att huvudsakligen fokusera på insamlande av information och rådgivning. Emedan i fallen 

Kroatien och Makedonien används även politiska verktyg till att förespråka minoriteters och 

andra rättigheter samt betona betydelsen av ett självständigt civilt samhälle i större 

utsträckning. Det dominerande verktyget är alltså i fallen Makedonien och Kroatien politisk 

och i Turkiet ekonomisk. För att dra en annan slutsats hade det krävts att empirin inte så 

tydligt pekat på att Turkiet i mindre omfattning använt sig av politiska verktyg i förhållande 
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till ekonomiska alternativt att Kroatien och Makedonien skulle ha begränsat sig till 

insamlande av information och rådgivning.  

 

När det kommer till ekonomiska verktyg skiljer sig summan på demokratifrämjandet markant 

inom ramen för IPA. Turkiet beviljas 567 miljoner euro emedan Kroatien får nöja sig med 

151 miljoner euro och Makedonien 81 miljoner euro år 2009.171 Mot bakgrund av tidigare 

resonemang gällande skillnader i användandet av verktyg uppvisar också detta stöd för att EU 

väljer att satsa på ekonomiska verktyg gentemot Turkiet. 

  

Skillnaderna i EU:s demokratifrämjande arbete med avseende på verktyg, kanal och 

omfattning kan utläsas som nedan. 

 

EU/Land      Verktyg        Kanal Omfattning 

 Pol  Ekon Mil Top-
down 

Bottom-
up 

Hög Låg 

Turkiet             x x               x 

Makedonien x x x 

Kroatien x x x 

 

Tabell 6: Resultat redovisat enligt uppsatsens analysram  

 

För att återkoppla till tidigare forskning så är det i alla tre fallen tydligt att EU verkar som 

demokratifrämjare. Teorin kan alltså sägas få stöd. Vad som talar för är att empirin tydligt 

pekar på att EU har velat öka den demokratiska medvetenheten i alla tre länderna på flertalet 

sätt, både genom ekonomiska och politiska verktyg. De företrädesvis tydligaste indikatorerna 

på detta är delvis den enorma finansiella summa som EU väljer att satsa på länderna och dels 

på det tydliga sätt EU förespråkar, samlar in information och ger råd i syfte att främja 

                                                 
171 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf, 091217, s. 5, 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/hr_rapport_2009_en.pdf, 091217, s. 6,  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/mk_rapport_2009_en.pdf, 091217, s. 5 
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demokratisering. För att dra en annan slutsats och därmed falsifierat teorin hade det krävts att 

empirin inte så tydligt pekat i riktning mot att EU verkar som demokratifrämjare, alternativt 

att empirin i mindre grad uppvisat stöd för detta. Dock kan det inom denna lyckosamma 

grupp av kandidatländer sägas finnas en djupare nyans gällande utformningen av EU:s 

demokratifrämjande arbete.    
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5. Avslutande slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur EU försöker verka som demokratifrämjare gentemot 

tre valda länder, de s.k. kandidatländerna Kroatien, Makedonien och Turkiet. Syftet var också 

att analysera om det föreligger några skillnader i EU:s relation till dessa länder med avseende 

på hur demokratifrämjande aktioner genomförs. För att uppfylla syftet ställdes frågor om hur 

EU går tillväga för att främja demokrati i de tre kandidatländerna samt om det går att 

identifiera några skillnader i EU:s demokratifrämjande arbete i dessa tre länder?  

 

Uppsatsens teoretiska ramverk konstaterade att det inom forskningen har funnits olika 

förklaringsfaktorer över tid till demokratisering. I den här studien antogs både nationella och 

internationella faktorer förklara demokratisering, där demokratifrämjande är ett exempel på en 

internationell förklaringsfaktor. Med utgångspunkt i tidigare forskning uppfattades EU som en 

aktör vilken kan verka som demokratifrämjare. Forskningen pekade på att EU har varit mer 

lyckosam som demokratifrämjare mot vissa länder men inte andra. Forskningen visade också 

att kandidatländer har lättare att främjas än icke-kandidatländer. Min studie problematiserade 

detta resonemang och tog forskningen ett steg längre genom att undersöka om det inom 

gruppen av kandidatländer finns skillnader i hur EU:s demokratifrämjande arbete utformas 

samt om det kan identifieras en djupare nyans om mer eller mindre lyckosamt 

demokratifrämjande gentemot gruppen.  

 

Studiens resultat visade att EU går tillväga för att främja demokrati både i Makedonien och 

Kroatien genom att främst använda sig av politiska verktyg. Företrädesvis då genom att samla 

in information om det demokratiska tillståndet i landet, ge fingervisningar om hur ytterligare 

demokratisering skulle kunna äga rum samt genom att förespråka diverse rättigheter. Det är 

också tydligt att EU här går tillväga genom att upprätta avtal, program och strategier i syfte att 

främja demokratisering. Verktygen i båda fallen kanaliseras in top-down, dvs. genom att 

riktas mot det styrande skiktet och är mer omfattande i förhållande till ekonomiska verktyg 

vilket förekommer som en variation utan att vara dominerande. I Turkiet däremot pekade 

resultaten mot att EU främst använder sig av ekonomiska verktyg för att främja 

demokratisering. Det tydligaste exemplet på detta är det enorma finansiella bidrag som 

beviljas. Verktyget kanaliseras in både top-down och bottom-up och är mer omfattande än 

politiska verktyg vilket kanaliseras in top-down.     
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Svaret på uppsatsens andra frågeställning om det går att identifiera några skillnader i EU:s 

demokratifrämjande arbete i dessa tre länder är att så är fallet. De huvudsakliga skillnaderna 

består i att EU arbetar mot Makedonien och Kroatien genom program och överenskommelser 

i högre grad än i Turkiet. Det visade sig också vara så att en djupare nyans uppenbarade sig 

när det kommer till vilka verktyg EU använder sig av för att främja demokratisering. 

Skillnaden bestod i att EU verkar mot Turkiet primärt genom att använda sig av ekonomiska 

verktyg emedan EU mot Makedonien och Kroatien använder politiska verktyg. En annan 

skillnad är att EU tenderar att använda verktygen på ett annorlunda sätt mot dessa tre länder. I 

Turkiet fokuseras de politiska verktygen på en rådgivande och insamlande funktion emedan 

de i Makedonien och Kroatien används på fler sätt, exempelvis till att förespråka minoriteters 

rättigheter och att betona viktigheten av ett självständigt civilt samhälle.  

 

Vad som också skiljer sig i EU:s demokratifrämjande arbete är att det ekonomiska stödet mot 

respektive land är olikartat. I Turkiet uppgick det årliga nationella stödet till 567 miljoner 

euro, i Kroatien till 151 miljoner euro och i Makedonien till 81 miljoner euro år 2009. 

 

Utifrån min studies resultat avser jag att i det följande ge förslag på framtida forskning;  

Eftersom tidigare forskning har betonat dels att vissa länder har lättare att främjas än andra 

och dels att kandidatländer har lättare att främjas av EU:s demokratifrämjande än icke 

kandidatländer ansågs det vara fruktbart att problematisera om det inom denna lyckosamma 

grupp kan finnas skillnader. Resultaten visade att så var fallet på ett flertal sätt. Vad som 

skulle vara intressant utifrån resultaten i min studie är att undersöka varför EU väljer att verka 

annorlunda mot gruppen av kandidatländer. Genom att finna förklaringsfaktorer som ger 

upphov till ett annorlunda förhållningssätt från EU gällande demokratifrämjande kan vi bättre 

förstå när vi kan förvänta oss ett effektivt demokratifrämjande av EU. Vad som också vore 

intressant är om framtida forskning skulle undersöka om och hur demokratifrämjandet från 

EU förändras efter det att landet blir fullvärdig medlem i unionen från att ha varit ett 

kandidatland. Om så vore fallet är ur demokratiserings aspekt kandidatperioden en god 

period.  
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