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Abstract 
Corruption is a very broad definition which is not easy to define. It happens due to the 

phenomenon’s complexity and its many different forms and syndromes. Before fighting 

corruption it is therefore necessary to find its roots and form. Furthermore, many 

countries aspire today for a better democracy but find visible barriers on their ways in a 

form of corruption i.a. Albania, a European country, which intends to follow path 

towards the European Union. 

  

The aim of this thesis is to provide for a reader a contextual presentation and 

identification of Albania’s corruption syndrome and the country’s way of fighting this 

negative phenomenon. For the identification of Albania’s corruption I used Michael 

Johnston’s analysis and his categorisation of Albania and its belonging to the group 

”Oligarchs and Clans” which is a corruption syndrome with its typical symptomes. For 

strategies against corruption I used some aspects written by professor Claes Sandgren, 

which also have been emphasized from other scientists. Finally I applied this 

information on Albania’s situation to answer my questions. The results show that 

Albania still has the “Oligarch & Clan” – corruption syndrome and has done some 

reforms and changes that have reduced corruption. Nevertheless Albania still has much 

to overcome and improve in its overall system in order to come closer to the European 

Union and finally become its member, which so far has not brought good results. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Professor Michael Johnston skriver följande i boken Syndromes of Corruption – 

Wealth, Power and Democracy” angående fenomenet: 

”Compunding the problem has been a ”one size fits all” view of corruption as 

consisting essentially of bribery, varying only in degree across societies, and of reform 

as the process of making developing societies more like the West. But while affluent 

market democracies resemble each other in many ways, poverty and dictatorships come 

in many varieties – and so does corruption.” (Johnston, 2005:1-2).  

vidare skriver han: 

”First I argue that it makes little sense simply to array societies on a single scale 

ranging from high to low corruption.” (Johnston, 2005:2). 

 

Michael Johnston som har utvecklat en analys om korruption menar med citaten ovan 

att korruption inte ska ses som ett fenomen som uppträder exakt likadant i alla länder, 

då länder har olika förutsättningar och korruption på så sätt har olika grunder. 

Korruption i ett rikt land behöver inte vara densamma som korruptionen i ett 

utvecklingsland till exempel. Han kritiserar vidare att det inte är av stor nytta att enbart 

rangordna länder i en enda korruptionsskala som innefattar värdena hög korruption och 

låg korruption. Detta visar bara att ett land har mer eller mindre korruption än ett annat 

och ger på så sätt ingen information om hur och vad för slags korruption landet i fråga 

har (Johnston, 2005:2). Ett sådant sätt att mäta innebär alltså att man antar att korruption 

bara kan variera i omfattning men inte i former.  

 

Korruption är ett fenomen som hämmar många länders utveckling (Sida, 2006) och 

integration till omvärlden, som exempelvis balkanländernas integration till Europa 

(Europaparlamentet, Västra Balkan – mått på framsteg mot europeisk integration, 

2015). Michael Johnstons bok visar hur korruption uppträder i flera olika former och att 

det skulle kunna vara till stor nytta för ett land att först ta reda på vad för slags 

korruption som faktiskt råder och således identifiera korruptionen för att sedan kunna 

komma fram till mer skräddarsydda lösningar för att bekämpa just den typ av korruption 

som landet lider av. 
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Jag har i denna uppsats valt att fokusera på Albaniens korruptionsproblem och 

bekämpningsprocess. Albanien är ett exempel på ett europeiskt land som bl.a. på grund 

av sin utbredda korruption har haft en långsam demokratisk utveckling och svårt att 

integrera sig i Europa. För att få ett EU-medlemskap har EU varit noga med att påpeka 

att Albanien först måste ta tag i problemen med korruption och organiserad brottslighet 

i landet (Svenska Dagbladet, EU öppnar upp för Albanien, 14.06.24).  

 

Albaniens problem med korruption är ett stort hinder för att accepteras som en EU-

medlemsstat, vilket för ett land som sedan många år strävat efter detta, är ansträngande 

för såväl landets politiker som dess övriga medborgare. För att dock kunna få en 

förståelse kring vad för typ av korruption Albanien faktiskt har krävs en identifiering av 

korruptionen, då som jag redan nämnt att korruption är väldigt komplext och 

svårdefinierat. För att jag nu bättre ska förstå hur exakt landet ska gå till väga för att 

komma åt problemet och vilka medel som bör användas, är en identifiering av landets 

korruption nödvändig i uppsatsen. 

 

Albanien har sedan kommunistregimens fall på början av 1900-talet genomgått en 

drastisk förändring. Från att tidigare ha varit ett land isolerat mot omvärlden, är 

Albanien nu medlem i stort sett alla tänkbara samarbetsorganisationer, inte minst FN. 

Sedan kommunismens fall har målet för Albanien varit medlemskap i Europeiska 

Unionen och NATO, vilket de albanska politikerna varit högst eniga om. 2009 upptogs 

Albanien som en fullvärdig medlem av NATO och 2006 närmade sig Albanien EU efter 

att ha ingått ett stabiliserings- och associeringsavtal med den internationella 

organisationen. I EU var man dock eniga om att landet behövde ytterligare reformer på 

alla områden. Den utbredda korruptionen är en av de mest iögonfallande situationerna 

(Sjöberg, 2014, Albanien, Ne.se).  

Ett EU-beslut togs dock i mitten av år 2014 som gav Albanien en officiell 

kandidatstatus i EU. Albanien har visserligen enligt vissa bedömare hanterat den 

utbredda korruptionen på ett bra sätt men för att landet ska bli fullvärdig EU-medlem 

krävs det mer arbete från landet i detta område och i organiserad brottslighet (Svenska 

Dagbladet, 14.06.24, EU öppnar upp för Albanien).  

 

Albanien är ett särskilt intressant fall eftersom det är ett fattigt land i Europa där de 

flesta andra länder är framgångsrika industriländer. Det är därför intressant att se hur ett 
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europeiskt utvecklingsland som Albanien, som dessutom för inte så längesedan 

präglades av kommunism och isolering, faktiskt har skött den demokratiska 

utvecklingen och däri korruptionsproblemet. 

 

Fallet är empiriskt intressant då det är ett bra exempel på hur korruption är en viktig 

fråga när det gäller EU-medlemskap, och till vilken landet i fråga behöver ta ställning 

till. Fallet är även av intresse i den meningen att det ger en inblick i vad korruption är, 

vad det finns för olika typer av korruption, vikten av en identifiering av korruptionen för 

att komma åt lösningar, hur korruption kan kontrolleras, vidare vad detta kan innebära 

för ett utvecklingsland som söker medlemskap i EU, samt vad detta innebär för ett lands 

demokratiska utveckling. Dessutom finns det många länder idag som har liknande 

korruptionssyndrom som Albanien som också behöver bekämpa utbredd korruption och 

jag kan därför få en förståelse för vad dessa länder bör göra för att bekämpa 

korruptionen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte består av två delsyften. Dels att beskriva korruptionen i Albanien och 

analysera denna utifrån Michael Johnstons begrepp Oligarchs & Clans – korruption och 

dels att beskriva hur Albanien har skött korruptionsbekämpningen. 

 

Uppsatsen går in på djupet i Albaniens korruptionssituation och beskriver hur processen 

för bekämpningen av korruptionen ser ut i Albanien. Jag är också intresserad av att 

undersöka de olika former som korruption kan uppträda för att förstå korruptionen och 

dess former i länder med ”Oligarch and Clan”- korruption, genom att jag studerar 

Albanien som ett fall av detta. Dessutom är jag intresserad av att undersöka de åtgärder 

som kan användas till att kontrollera denna typ av korruption. 

 

Frågeställningarna som kommer att tas upp i uppsatsen är följande: 

 Vad innebär korruption i Albanien och hur ser Albaniens korruption ut? 

 Vilka aspekter för korruptionsbekämpning har Albanien lagt fokus på? 

 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras i uppsatsen. I kapitlet ”Metod och material” 

diskuteras uppsatsens tillvägagångssätt för att göra detta. 
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1.3 Disposition 
I nästkommande kapitel presenteras metod och material som skall användas för att 

besvara syftet och mina frågeställningar. Dessutom förklarar jag även för- och – 

nackdelar med dessa två utvalda moment. Kapitlet följs av en teoretisk bakgrund om 

korruption och dess betydelse, samt en presentation av Michael Johnstons 

korruptionssyndrom, varav en utförligare förklaring av korruptionssyndromet Oligarch 

& Clan. Dessutom kommer viktiga aspekter att tas upp som handlar om 

korruptionsbekämpning och vilka ett land enligt professorn Claes Sandgren bör ta 

hänsyn till för att bekämpa korruption. Uppsatsen fortsätter med en analys, där jag först 

beskriver Albaniens korruption utifrån verkliga korruptionshändelser och sedan 

applicerar teorierna på Albanien och ger en blick i dels hur väl Albaniens 

korruptionssyndrom överrensstämmer med korruptionssyndromet Oligarch & Clans och 

dels hur väl landets strategier för korruptionsbekämpning uppfyller viktiga aspekter för 

korruptionsbekämpning.  

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion, där jag diskuterar Albaniens 

korruptionssyndrom och analyserar landets process i korruptionsbekämpningen, som jag 

sedan kommer att bygga upp med egna idéer och åsikter som dykt upp under uppsatsens 

gång för dessa två frågor. 

 

 

2 Metod och material 
Denna studie är såväl inomvetenskapligt som utomvetenskapligt relevant (Essaiasson, 

Gilljam, 2007:31). Inomvetenskaplig då det är ett fall som illustrerar en viss typ av 

korruption som litteraturen identifierar, ett visst syndrom, och bidrar till ökad förståelse 

av hur korruption uppträder och fungerar i detta syndrom. Dessutom är det 

inomvetenskapligt intressant i den meningen att istället för att enbart beskriva hur illa 

korruptionen är i landet, även bidra med information om vad som i själva verket görs 

för att bekämpa detta problemområde. Detta kan vidare vara av relevans för länder med 

liknande korruptionsproblem, då många länder idag kämpar mot korruption men har 

svårt att nå framgång trots EU:s krav. Problemet är även utomvetenskapligt intressant, 

då ett land fritt från korruption är en förutsättning för att kunna få medlemskap i EU, 

samt en viktig faktor för att stärka demokratisk och ekonomisk utveckling i landet. Idag 

existerar många länder med korruptionsproblem som söker att utvecklas för att uppnå 

medlemskap i viktiga organisationer som EU och FN. Uppsatsen kommer att öka 

förståelsen för vilka medel de länder som har liknande korruptionssyndrom som 
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Albanien kan kontrollera och hindra korruption ifrån att utbredas i sitt land. En 

identifiering och förslag på lösningar kan vidare vara till nytta för samtliga 

demokratiländer med liknande korruptionsproblem. 

 

Jag kommer att utföra en beskrivande och teorikonsumerande fallstudie med kvalitativ 

inriktning, och genomföra en analytisk läsning av tidigare forskning i samband med 

Albaniens situation, samt en läsning av vetenskapliga arbeten så som rapporter, och 

artiklar. Eftersom jag har albanskt ursprung och behärskar det albanska språket kommer 

jag även att analysera arbeten ifrån albanska källor som är skrivna på albanska för att 

komma åt mina frågeställningar. Genom att använda fallstudie som metod gör jag en 

detaljerad undersökning av korruption i Albanien som alltså utgör min centrala 

analysenhet. Metoden är induktiv då jag kommer att samla in information till mina 

syften, analysera dessa och sedan dra slutsatser. Jag arbetar alltså med startpunkt på 

empirin för att få svar på mina frågor (Essaiasson, Gilljam, 2007:124). 

 

Att använda en kvantitativ metod skulle inte vara optimalt för denna studie, då min 

studie egentligen berör frågor av beskrivande karaktär och inte förklarande (Essaiasson, 

Gilljam, 2007:226).  En kvantitativ metod innebär att basera sin undersökning på 

likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om flera analysenheter som sedan kan 

uttryckas och analyseras med siffror (Essaiasson, Gilljam, 2007:223). En sådan metod 

är därför inte lämpligt, då jag använder mig av en analysenhet och inte försöker få fram 

siffror utan en beskrivande text.  

 

Det skulle vara en fördel att utföra intervjuer av politiskt kunniga personer som är 

specialiserade inom just Albanien och dess korruption för att få en ännu djupare 

förståelse men eftersom jag är bosatt i Sverige, samt att frågeställningarna förstås kräver 

en viss förberedelse för att på ett utförligt sätt kunna besvaras, så anses detta inte vara 

optimalt för denna uppsats. Dessutom är det väldigt tidskrävande, vilket också utgör ett 

hinder ifrån att använda sig av en kvalitativ studie gjord på intervjuer. På grund av detta 

har jag valt att istället söka fakta som finns i form av rapporter och nyhetsartiklar. 

 

Då jag ska använda mig av många olika källor från såväl teorier, vetenskapliga 

rapporter, samt artiklar, samtidigt som jag analyserar Albaniens situation utifrån 

utkristalliserade begrepp ur teorierna, anser jag uppnå en god validitet. Genom att 
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analysera och fokusera på ett utkristalliserat begrepp i taget och sedan sammanfatta och 

dra slutsatser, anser jag komma fram till bra och koncentrerade beskrivningar och svar 

till mina delsyften. Jag kommer noga att diskutera och definiera de begrepp som jag 

undersöker empiriskt och därmed försöka åstadkomma att jag verkligen mäter och 

undersöker det jag sagt att göra. 

 

Uppsatsen kommer att bestå av en teorikonsumerande del då jag kommer att använda 

mig av Michael Johnstons teori om korruption, som jag kommer att applicera på 

Albanien. Johnston kommer att användas som utgångspunkt för vad det finns för olika 

typer och syndrom av korruption och vidare ge mig en förståelse för varför Albanien är 

kategoriserad som ett av länderna i gruppen som av Johnston nämns ”Oligarchs and 

Clans”. Till delsyftet om korruptionsbekämpning kommer jag att använda mig av 

professor Claes Sandgrens rapport ”Att bekämpa korruption” (2005) författad för Sida. 

Denna rapport beskriver hur det går att kontrollera korruption i ett land och ger idéer om 

vilka aspekter som bör studeras för att beskriva hur Albaniens korruptionsbekämpning 

har utformats. 

 

Michael Johnstons bok Syndromes of Corruption – Wealth, Power, and Democracy 

(2005) kategoriserar länder i fyra korruptionssyndrom beroende på vilken typ av 

korruption som råder i respektive land. Dessa korruptionssyndrom kallar Johnston 

Influence Markets, Elite Cartels, Oligarch & Clans och Official Moguls. Var och en av 

dessa korruptionskategorier har sin egna specifika korruption som har uppstått ur olika 

grunder. I och med att Johnston då, för att komma fram till sina slutsatser, använde sig 

av äldre data (från år 2003) ifrån Freedom House och Transparency International, är det 

inte helt säkert att länderna som för tolv år sedan hade ett specifikt värde fortfarande har 

det idag. Detta utgör en nackdel med denna teori men jag kommer därför även att 

använda mig av förnyad data från samma källor som Johnstons, för att få en mer aktuell 

och rättvis bild av Albaniens korruption, samt kunna se om Albanien faktiskt 

fortfarande kan sägas tillhöra korruptionskategorin Oligarchs and Clans, eller om 

landets korruption kanske numera har övergått till en annan sorts korruption och därmed 

tillhör en annan korruptionskategori.  

 

GRECO (Group of States against Corruption) är Europarådets antikorruptionsorgan, 

vars mål är att förbättra dess medlemsländers kapacitet att bekämpa korruption. Detta 
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görs genom att övervaka att länderna följer Europarådets normer mot korruption genom 

en process av årliga granskningar och utvärderingar av varje land (Wikipedia, 2015, 

GRECO). Jag kommer att till viss del använda mig av deras information om Albanien 

för att se hur processen har sett ut och utvecklats i landet. 

 

Vidare kommer jag att använda mig av nyhetsartiklar och inslag för ytterligare 

information om Albaniens situation, i synnerhet när det gäller konkreta exempel som 

visar landets situation med korruption. Ett exempel på material som berör detta område 

och som jag kommer att använda mig av är ett reportage från 2015 av journalisten för 

Sveriges Radio, Henrik Dammberg, som handlar om Albaniens korruption. Dammberg 

har för detta reportage besökt Albanien och intervjuat ett flertal albanska medborgare, 

däribland en albansk familj, en jurist och en företagare för att få kunskap om 

korruptionen i Albanien. Detta reportage kommer att visa hur korruptionen ser ut i det 

vardagliga livet bland Albaniens medborgare till skillnad från de vetenskapliga 

rapporterna som snarare ger en mer formell och allmän bild av landets korruption. 

 

Avgränsningar 
Utifrån Michael Johnstons analys kommer uppsatsen att fokusera på 

korruptionssyndromet ”Oligarchs and Clans”, då denna är den grupp var i Johnston har 

placerat Albanien och därmed utesluts utförliga beskrivningar på Johnstons resterande 

korruptionssyndrom. Det finns flera olika aspekter och strategier för 

korruptionsbekämpning – jag kommer dock endast att begränsa mig till några av dem. 
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3 Teori 
 

3.1 Vad är korruption? 
Nationalencyklopediens definition av korruption är ”missbruk av förtroendeställning till 

egen vinning” (Ne, 2013, Korruption). Svenska Akademien definierar ordet med 

”bestickning”, ”mutsystem” och ”mottaglighet för mutor” (SAOL, 2013, Korruption,). 

 

Statsvetaren Robert Klitgaard ger en bred förklaring av korruption. Han förklarar att 

korruption föreligger när en individ olagligt sätter personliga intressen framför folkets 

och de ideal han eller hon förbundit sig till att tjäna. Den kommer i många former och 

kan variera från trivialt till monumentalt, dvs. från att vara platt till storslaget. 

Korruption kan vidare innebära missbruk av styrmedel (avgifter och krediter, 

bevattningssystem och bostadspolitik, lagstiftning och regler om allmänhetens säkerhet, 

efterlevnad av avtal och återbetalning av lån) eller enkla rutiner. Den kan förekomma 

hos den privata sektorn eller inom den offentliga - och ofta förekommer korruption i 

båda samtidigt, hävdar Klitgaard. Korruption kan dessutom vara sällsynt eller utbredd 

och i vissa utvecklingsländer har korruption blivit systemisk. Korruption kan även 

innebära löften, hot, eller både och. Den kan initieras av en offentlig tjänsteman eller en 

intresserad kund och kan innebära såväl olagliga som lagliga tjänster. Därutöver 

förklarar han även att korruption kan vara antingen i eller utanför den offentliga 

organisationen. När det dock gäller korruptionens gränser menar Klitgaard är dessa 

svårt att definiera och beror på lokala lagar och seder (Klitgaard, 1988:xi).  

 

Det finns alltså flera olika definitioner av ”korruption” men frågan är om definitionerna 

gör rättvisa för fenomenet och detta har inom statsvetenskapen blivit ifrågasatt. 

Statsvetaren Bo Rothstein menar att den mest använda definitionen av korruption 

”missbruk av offentlig makt för privat vinning” eller någon liknande variant av denna 

formulering inte ger en rättvis definition av fenomenet. Problemet med denna 

formulering är bland annat att det till exempel inte visas vad för slags ”missbruk” det 

egentligen handlar om. Rothstein nämner även flera andra oklarheter med den mest 

använda definitionen. Rothstein menar därför att definiera ordet korruption är som att 

definiera ordet demokrati eller mänskliga rättigheter, vilka definieras genom universala 

normer, så som exempelvis med ”politisk jämlikhet” (Heywood, Paul, 2015:79).  
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På svenska polisens hemsida menas just att det inte finns någon enhetlig definition av 

begreppet korruption. Att korruption dessutom är skadligt för ett lands demokrati är 

egentligen allmänt känt i dag. Polisen besvarar frågan kort och sammanfattat med 

följande punkter:  

Korruption: 

- hotar rättssäkerheten och demokratin 

- skadar förtroendet för såväl offentliga institutioner som marknadsekonomin 

- snedvrider konkurrensen 

- skadar handel och hindrar investeringar (Polisen.se, Korruption, 2015). 

 

Med detta kapitel ville jag endast ge en övergripande bild om korruption, dess 

komplexitet och dess skadliga inverkan. Dessa olika definitioner och förklaringar tycker 

jag visar hur komplext fenomenet faktiskt är. Det är ett fenomen som kan innebära så 

mycket olika handlingar och som varierar en hel del och det går inte riktigt att definiera 

ordet endast med meningen ”missbruk av förtroendeställning till egen vinning” eller 

”bestickning” och ”mottaglighet av mutor”. I och med att korruption nu är så komplext 

och förekommer i flera former, samt att det är skadligt för demokratiutveckling, kan det 

vara till nytta att gå in på djupet och kategorisera korruption utifrån situationen i olika 

länder. Detta för att ge en bättre förståelse för korruptionens former och få fram mer 

skräddarsydda lösningar för att bekämpa detta. Kategoriseringar av korruption är just 

vad Michael Johnston har gjort, som jag nu i följande kapitel kommer att skriva om. 

 

3.2 Korruptionssyndrom – Michael Johnston 
Korruption betraktas alltså som ett stort hinder för länders ekonomiska utveckling och 

demokratisering.  Enligt Michael Johnston talas det dock om korruption i alltför bred 

mening för att ens kunna komma till nytta för hur man ska lösa frågan (Johnston, 

2005:2). Därför har Johnston utvecklat en analys där han identifierar fyra olika typer av 

korruptionssyndrom i vilka han klassificerar ett antal länder och beskriver i detalj hur 

varje typ av korruption är verksamt inom tre utvalda och representativa länder. Genom 

statistiska indikatorer och fallstudier har Johnston kommit fram till fyra olika syndrom, 

vilka han kallar Influence Markets, Elite Cartels, Oligarchs and Clans och Official 

Moguls. Dessa fyra syndrom presenterar Johnston efter att ha jämfört den återfunna 

kombinationen av delaktighetsnivå och institutioners styrka (Johnston, 2005:3). Målet 

med analysen beskriver han var att starta en förnyad debatt om hur korruption faktiskt 

skiljer sig i olika miljöer, vad de tänkbara bakomliggande orsakerna till dessa kontraster 
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är, och vad som behöver göras med hjälp av mer lämpliga lösningar (Johnston, 2005: 

XI). 

 

3.2.1 Deltagande, institutioner och korruptionssyndrom 

De tydligaste kontrasterna av korruption finns enligt Johnston i mönstret av deltagande 

och styrkan av institutioner i länders politiska och ekonomiska arenor. En balanserad 

och hållbar demokrati- och marknadsutveckling beror på ett öppet och konkurrensutsatt 

men strukturerat deltagande i politiken och i ekonomin, samt legitima och effektiva 

institutioner som skyddar genom att reglera verksamheten i dessa arenor (Johnston, 

2005:7). 

 

Kraftig ekonomisk konkurrens i sig producerar nödvändigtvis inte en bred tillväxt 

hävdar Johnston, utan det måste även finnas en sund politik och institutioner som 

underlättar och skyddar äganderätt, investeringar, marknadstillträde, samt en måttlig 

omfördelning av rikedomar. På samma sätt är politisk konkurrens i sig heller inte 

tillräckligt, även fast det uttrycks genom val, utan val måste dessutom vara legitima och 

avgörande samt konkurrenskraftiga, och tillgång, rättigheter, samt friheter mellan 

valkampanjer är minst lika viktiga. Ett öppet och konkurrensutsatt deltagande är en 

förutsättning för att människor ska kunna dominera sin egen arena men deltagande 

måste också struktureras och ordnas hävdar Johnston (Johnston, 2005:7). 

 

De fyra korruptionssyndromen reflekterar just trenden i delaktighet och institutioner, 

med vilka det menas sätten som människor bedriver och växlar rikedom och makt samt 

i det klimat av samhälls, politiska, ekonomiska och statliga institutioner i vilka de gör 

detta. Delaktighet hänvisar även till ett samhälles balans av politiska och ekonomiska 

möjligheter. I länder där ekonomiska möjligheter är mer välförsedda än politiska 

möjligheter, är det mer sannolikt att rikedom kommer att användas till att köpa makt, 

men i länder där politiska möjligheter är större än ekonomiska, kommer makt istället i 

högre utsträckning användas för att erövra rikedom (Johnston, 2005, 38). 

 

Delaktighet och institutioner finns dock liksom korruption i många olika former men 

Johnston har lagt fokus på sättet rikedom och makt eftertraktas, används och byts ut på 

nationell nivå, och hur statliga, sociala och politiska strukturer både upprätthåller och 

hindrar dessa verksamheter. När det gäller öppet, konkurrenskraftigt och ordnat 
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deltagande, har Johnston valt att skilja mellan samhällena i räckvidden och öppenheten 

av de erbjudna politiska och ekonomiska möjligheterna (Johnston, 2005, 39). 

 

Tabell 1 nedan visar en förenklad bild av det jag nämnt ovan, där Johnston förklarar 

respektive korruptionssyndrom utifrån den återfunna kombinationen av delaktighet 

(participation) och institutioner i ett land: 

 

Tabell 1: Projected syndromes of corruption 

 Participation Institutions 

Syndrome Political 

opportunities 

Economic 

opportunities 

State/society 

capacity 

Economic 

institutions 

Influence 

Markets 

Mature 

democracies  

Liberalized; 

steady 

competition 

and 

participation 

Mature 

markets 

Liberalized, 

open; steady 

competition; 

affluent 

Extensive Strong 

Elite Cartels Consolidating

/reforming 

democracies 

Liberalized; 

growing 

competition 

and 

participation 

Reforming 

markets 

Largely 

liberalized and 

open; growing 

competition; 

moderately 

affluent 

Moderate Medium 

Oligarchs 

and Clans 

Transitional 

regimes 

Recent major 

liberalization; 

significant but 

poorly 

structured 

competition 

New markets 

Recent major 

liberalization; 

extensive 

inequality and 

poverty 

Weak Weak 

Official 

Moguls 

Undemocratic 

Little 

liberalization 

or openness 

New markets 

Recent major 

liberalization; 

extensive 

inequality and 

poverty 

Weak Weak 

Källa: Johnston, 2005:40. 
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Länder med Oligarch- & Clan- korruption (tabell 1) har alltså genomgått en transition, 

dvs. en övergång från ett system till ett annat (exempelvis Albanien från auktoritärt 

styre till demokrati) och fått en ny ekonomisk marknad samtidigt som de har svaga 

institutioner i samhälle och ekonomi.  

 

3.2.2 ”Influence Market” - korruption 

Korruptionssyndromet Influence Market (tabell 1) innebär ansträngningar hos privata 

intressen att få tillgång till och inflytande inom väl institutionaliserade politiska 

processer, ofta genom att politiker eller andra aktörer agerar som mellanhänder. Det är 

den typ av korruption som mest kännetecknas hos avancerade marknadsdemokratier, 

såsom USA, Japan och Tyskland, men även om detta har format grundläggande 

föreställningar om reformen skiljer korruptionssyndromet sig i viktiga avseenden från 

den som återfinns i många andra länder (Johnston, 2005:3). 

 

3.2.3 ”Elite Cartel” - korruption 

Elite Cartel- korruption förekommer bland, och hjälper att upprätthålla, nätverk av 

politiska, ekonomiska, militära, byråkratiska eller etniska och kommunala eliter, genom 

ett beroende av samhället i fråga (tabell 1). Det hjälper dem att försvara sin hegemoni i 

ett klimat av ökande politisk konkurrens och endast måttligt starka institutioner. Elite 

Cartels är ett korruptionssyndrom som bland andra återfinns i Italien, Korea och 

Botswana (Johnston, 2005:3). 

 

3.2.4 ”Official Moguls” - korruption 

Official Moguls är regeringstjänstemän, eller deras skyddslingar som ostraffat plundrar 

ekonomin i landet. Av alla av Johnstons fyra korruptionskategorier har denna kategori 

de svagaste institutionerna och svagast politisk konkurrens, och ekonomiska möjligheter 

är ofta otillräckliga och omstridda. Som exempel på länder där Official Moguls – 

korruption förekommer kan nämnas Kina, Kenya och Indonesien (Johnston, 2005:3). 

 

3.2.5 ”Oligarch & Clan” - korruption 

Efter att kortfattat ha förklarat de tre ovanstående av Johnstons korruptionssyndrom ska 

jag nu under denna rubrik ge en utförligare förklaring av vad korruptionssyndromet 

Oligarchs & Clans innebär, då detta är det syndrom vari Johnston år 2005 placerade 

Albanien (Johnston, 2005:54). 
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”Oligarchs and Clans: we are family – and you’re not” är titeln varmed Johnston 

rubricerar sitt kapitel. Länderna i gruppen Oligarchs & Clans har upplevt en snabb och 

betydande liberalisering av politik, ekonomi, eller både och, men deras institutioner och 

det civila samhället är dock mycket svaga (Johnston, 2005:121). 

 

Det finns mycket att brottas över i ett land med detta korruptionssyndrom menar 

Johnston, både i ekonomin och i politiken. Officiella befogenheter och institutioner är 

ineffektiva, oförutsägbara och ofta uthyrda. Verkställandet av kontrakt och säkerheten 

för egendom och investeringar är på intet sätt garanterade i ett land med ”Oligarchs & 

Clans”- korruption. Vinster måste ofta skyddas genom ytterligare korruption eller våld, 

och rikedomar kan bara vara säkra när de skickas ut ur landet till säkrare platser. 

Korrumperade aktiviteter uppstår på många sätt i dessa situationer, men de viktigaste 

händelserna involverar en liten grupp av eliter och deras utbredda personliga klaner, 

därav namnet ”Oligarchs and Clans”. Ländernas fattigdom, otrygghet, och behovet av 

skydd dessutom gör det väldigt lätt att rekrytera anhängare till dessa korruptionsgäng 

(Johnston, 2005:121).  

 

Staten i ett ”Oligarchs & Clans”- land kan förlora mycket av sin autonomi, och endast 

utgöra en annan källa till skydd och korrupta incitament. Stridande klaner kan vid olika 

tidspunkter hamna i konflikt med varandra och påverka företag, statliga myndigheter 

och politiska partier, kommunikationsmedier och i organiserad brottslighet. En sådan 

situation är knappast lovande för antingen en demokratisk eller ekonomisk utveckling 

hävdar Johnston (Johnston, 2005:121). 

 

”Oligarchs & Clans” - korruption kan ofta kopplas till våld. Som exempel tar Johnston 

”Oligarch & Clan” – länder som Ryssland, där parlamentariker, journalister och jurister 

som har motsatt sig korruption i landet har mördats. Samma sak i Mexiko, gällande 

affärsmän, partifunktionärer, och granskningsjournalister, och i Filippinerna när det 

gäller människor som mördats för att de opponerat sig mot lokalt valfusk. Oförutsägbara 

maktkamper över stora ekonomiska insatser och det svaga upprätthållandet av lagar 

underlättar till våld, men likaså gör oförmågan hos domstolar och andra statliga 

institutioner att lösa tvister, upprätthålla kontrakter och skydda äganderätten (Johnston, 

2005:121). 
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3.3 Kontroll av korruption – olika aspekter 
Från att ha diskuterat korruptionens olika former och definitioner för att senare kunna 

studera korruptionen i Albanien ska vi nu gå vidare till att ta fram de utgångspunkter 

som ligger till grund för att studera hur landet har hanterat korruption. 

 

Claes Sandgren, professor i civilrätt vid Stockholms universitet (Stockholms universitet, 

2015) och ordförande för Institutet mot mutor (Dagens Nyheter, 2011) skrev 2005 

rapporten ”Att bekämpa korruption”, i uppdrag för Sida. I denna behandlar Sandgren 

frågan om korruptionsbekämpning, som dessutom är en av Sidas strategiska 

prioriteringar (Sida.se, Att bekämpa korruption, 2015). 

 

Sandgren menar att ett program för korruptionsbekämpning måste vara landspecifikt, då 

varje land har olika politiska och rättsliga institutioner, egen ekonomisk nivå, egna 

sociala och kulturella värderingar osv. och kräver därför olika lösningar (Sandgren, 

Claes, 2005:30). 

 

Sandgren tar upp flera aspekter men de aspekter som jag valt ut och ska skriva om har 

jag även stött på flera gånger, då dessa även lyfts från andra forskare och förekommer 

tydligt i frågan om korruptionsbekämpning, vilket utgör anledningen till varför jag valt 

just dem. Dessa aspekter är följande: 

  

Institutionell och rättslig reform 

Detta kan omfatta förstärkning av rättsstaten, maktdelning, ökad professionalism inom 

förvaltningen, ökad öppenhet, garantier för en oberoende press, reform av 

skatteväsendet och så vidare. Reglering av bidrag till politiska partier kan också ingå i 

detta. Ett exempel är decentralisering som är en typ av institutionell reform som 

underlättar bekämpning av korruption. Beslut förläggs närmare befolkningen och det 

blir lättare för denna att kontrollera användningen av offentliga medel beskriver 

Sandgren. I princip bör åtgärder riktas mot institutioner, snarare än individer. Ställs 

ledningen för en institution till ansvar kan detta vidare ge signaler till hela institutionen 

som påverkar attityder och arbetssätt inom denna (Sandgren, 2005:30).  
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Öppenhet 

Korruption frodas i slutna rum. Öppenhet och insyn är därför centralt i frågan om 

korruptionsbekämpning. Med öppenhet menas exempelvis handlingars och 

förhandlingars offentlighet inom offentliga organ, att politiker och tjänstemän öppet 

redovisar bindningar och därmed intressekonflikter som kan äventyra deras opartiskhet i 

tjänsteutövningen. Öppenhet i fråga om politikers och tjänstemäns löner och övriga 

inkomster samt förmögenhet är en annan aspekt skriver Sandgren. Något annat som hör 

till aspekten ”öppenhet” är även tillgång till handlingar i upphandlingsförfaranden och 

en öppen redovisning av bedömningarna i sådana ärenden. Detsamma gäller 

tillsättningen av offentliga tjänster och befordran av offentliga tjänstemän. En annan 

aspekt för ett öppet samhälle är även självständiga media och frihet från censur liksom 

ett obundet civilt samhälle (Sandgren, 2005:31).  

 

Även vissa tekniska reformer kan övervägas menar Sandgren som kan öka öppenheten 

och godtycke, som exempelvis utnyttjandet av internet i samband med upphandlingar 

och utnyttjandet av andra tekniska hjälpmedel. Redovisningar som sker i samband med 

detta skulle underlätta för medborgarna i dessa länder att kontrollera vad som sker 

(Sandgren, 2005:31). 

 

Kontroll, ansvarsutkrävande och medborgerligt deltagande 

Kontroll, ansvarsutkrävande och medborgerligt deltagande är också ett centralt område 

vilket också hänger nära samman med öppenhet. Det kan här handla om allt från 

korrekta val och kontrollorgan till åtgärder på det lokala planet skriver Sandgren. 

Exempel är att hushåll kan rapportera om missbruk av pengar avsedda för 

samhällstjänster. Lokalt verksamma personer och organisationer kan själva 

tillhandahålla samhällstjänster enligt kontrakt. Öppenhet och publicitet är starka medel 

om de kombineras med gräsrotsorganisationer som har incitament och kompetens att 

använda informationen. Men det behövs också formella mekanismer för att skapa 

ansvarsutkrävande på lokal nivå, menar Sandgren, och sådana mekanismer bör ha stöd 

från centrala institutioner för ansvarsutkrävande (Sandgren, 2005:32).  

 

Även Robert Klitgaard bland andra har skrivit om korruptionsbekämpning och han 

menar att korruption tenderar att minska genom maktdelning, maktfördelning, 

öppenhet, ett bra system för rättvisa och tydliga roller, ansvar, regler och gränser och 
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tenderar inte att frodas där det finns en demokratisk kultur, konkurrens och bra system 

för kontroll, och där människor (anställda, kunder, uppsyningsmän och 

tillsynsmyndigheter) har rätt till information och rätt till ansvarsutkrävande (Klitgaard, 

Strategies Against Corruption, 1998:5), vilket i stort sett sammanfattar det Sandgren har 

skrivit och som jag tagit upp ovan.  

 

4 Analys 

4.1 Korruptionen i Albanien 

EU har hela tiden kritiserat Albanien för landets korruption. Jag kommer under denna 

rubrik ge exempel på korruptionshändelser i Albanien och på så sätt ge en bild på hur 

situationen ser ut.  

 

Albanien var förra året på plats 110 av 175 i Transparency International:s Corruption 

Perceptions Index med ett värde på 33 av 100. Detta är en skillnad med 2 

procentenheter från 2013, då Albanien hade 31 poäng på skalan där 0 är mycket korrupt 

och 100 väldigt korruptionsfri (Transparency International Albania, 2014).  

 

I Albanien förekommer politisk korruption bland högt positionerade politiker och 

tjänstemän. Ett exempel är en händelse från 2011 då den starka rivaliteten mellan 

Albaniens två största partier, det demokratiska partiet PD samt det socialistiska partiet 

PS eskalerade betydligt. Det året förekom det mycket våld, bojkott och bitterhet i 

landets olika val. Det började med att en video släppts på en korruptionsskandal bland 

ett av landets partier. Händelsen skapade stor skandal i hela landet och förde till 

rättegång samt en blodig demonstration från flera människor, där fyra demonstranter 

omkom och flera andra skadades (Gjipali, Nations in Transit 2012 Albania, 2012).  

 

En av de mer framträdande korruptionsfall år 2013 involverade staden Vloras 

borgmästare och medlem av det styrande partiet Partia Socialiste (PS), Shpetim Gjika, 

som anklagades för lagöverträdelse och förfalskning av bygglov. 

Ett annat stort korruptionsfall från år 2013 handlar om Xhexhal Mziu, staden Kamzas 

borgmästare och medlem av det numera oppositionspartiet Partia Demokratike (PD). 

Vid årets slut åtalades Mziu för tjänstefel och åsidosättande av jämlikhet mellan 

anbudsgivare på ett vägbygge (Gjipali, 2014). 
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Korruption återfinns även till stor del inom Albaniens sjukvård. En majoritet av alla 

albaner har någon gång fått muta personal för att få den vård de har rätt till. Journalisten 

från Sveriges Radio Henrik Dammberg gjorde 2015 ett reportage, där han bland andra 

intervjuade en fattig albansk familj i Albanien som har fått muta sjukvårdspersonal för 

att få sjukvård för sin dotter, vilket slutade med att pappan fick ta hem dottern innan hon 

blev frisk. Även mamman i familjen berättar att hon har mött korruption av att hennes 

läkare krävt en muta från henne när mamman bad om att få smärtlindrande till sin 

förlossning. Då Dammberg frågade mamman om man kunde anmäla detta till polisen så 

svarade hon med att säga att det är omöjligt då det albanska rättsväsendet också är 

korrupt. Familjen är fattig och driver en secondhand försäljning på gatan, nästan 

dagligen kommer poliser dit och tar upp mutor för att de ska få fortsätta med 

secondhand försäljningen, då de inte har tillstånd till detta. Mot en liten summa pengar 

går poliserna iväg (Dammberg, 2015). 

 

En majoritet av albaner har varit med om en sådan typ av småskalig korruption i mötet 

med vårdpersonal och med poliser men det finns även en storskalig korruption som 

hindrar företagande och nyinvesteringar. Dammberg intervjuade även företagaren 

Hajredin Fratari som byggt många flerbostadshus och affärsbyggnader i huvudstaden 

Tirana sedan början av 1990-talet. Byråkrati och krav på mutor för olika tillstånd 

menade Fratari gör ofta att byggandet drar på tiden. När Fratari år 2002 ansökte om 

bygglov för att bygga i centrala Tirana krävde en kommunal tjänsteman en stor muta på 

100 000 euro av honom och därför är byggnaden i början av 2015 fortfarande 

obebyggd. Dock kom efter tolv år två poliser till Frataris kontor på en av hans 

byggarbetsplatser och krävde en muta på 10 000 euro för att arbetet med byggnaden 

skulle fortsätta eftersom bygglovet hade gått ut. Fratari vägrade då att betala och kunde 

visa att han ansökt om förlängt bygglov. Trots detta blev han kvarhållen i polisstationen 

i 48 timmar och släpptes först efter att en åklagare krävt det. Fratari menade i intervjun 

att de som låg bakom kan ha gjort detta för att de är skuldsatta efter att de själva har 

mutat till sig sina jobb. En anställning vid en myndighet kan kosta tiotusentals euro i 

muta som måste hämtas in genom nya mutor eftersom lönerna i den offentliga sektorn 

är vanligtvis mycket låga beskriver Dammberg (Dammberg, 2015). 

 

Dammberg besökte för sitt reportage även en albansk jurist som har människorättsfrågor 

som huvudområde, som under sin intervju berättade att det är vanligt att hans klienter 
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frågar honom hur mycket han vill ta betalt vid sidan av för att försvara dem och hur 

mycket det behövs för att muta domaren (Dammberg, 2015).  

 

Januari i år åtalades tre anställda från Albaniens centralbank, för att ha stulit över 700 

miljoner lek (7 miljoner dollar) från arbetsplatsen. Ardian Bitraj som var tidigare chef 

för banken visades vara ansvarig för detta. Undersökning visade att huvuddelen av de 

stulna pengarna har använts av Ardian Bitraj för betting i sport. Bitrajs två kollegor var 

båda medvetna om stölden men tillät händelsen att fortgå, den ene av dem hjälpte Bitraj 

dessutom att bära påsar med pengar till bilen (Ora News, 2015). 

 

Albaniens korruption kan sammanfattas att bestå av främst givande och mottagande av 

mutor. Händelserna som jag tagit upp är exempel på händelser som skett mellan år 2011 

och 2015. En del händelser har blivit officiella bland den albanska befolkningen genom 

publicering i nyhetssändningar och nyhetsartiklar och som väckt reaktioner bland 

befolkningen. Men sedan uppstår korruptionen även i det vardagliga livet hos 

människor, som i Albanien inte uppmärksammas. Det märks dock att albanerna är väl 

medvetna om hur korrumperat landet är och försöker till exempel genom mutor få det 

de vill ha, såsom att bli anställd någonstans, att få tillstånd för olika saker och ting eller 

att slippa dom för brott. Det finns mycket korruption i Albanien, vilket man också 

förstår genom att se Albaniens placering på Transparency International:s Corruption 

Perceptions Index. Plats 31 ligger väldigt nära värdet ”Mycket korrupt” och Albanien är 

enligt denna skala nästan två tredjedelar ifrån att vara nästan korruptfri. Landet har 

alltså en lång väg att gå, vilket EU som jag nämnt innan också har poängterat.  

 

Efter att nu ha gett en överblick på Albaniens korruption utifrån olika händelser 

kommer i nästa underrubrik appliceringen av Johnstons analys om Oligarch & Clan- 

korruption på Albanien, där jag nu kommer att undersöka Albaniens 

korruptionssyndrom. 

 

4.2 Albaniens korruptionssyndrom 
Utifrån Johnstons beskrivning av Oligarch & Clan-korruption kan det konstateras att ett 

land med detta korruptionssyndrom:  

- har genomgått en snabb övergång till ett liberalt styre 

- har en grupp av eliter som utövar makt 
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- har svaga institutioner 

- har ett svagt civilt samhälle  

- har en utbredd kriminalitet 

Dessa punkter ska jag nu implementera på Albanien för att se om landet kan sägas 

tillhöra ”Oligarch & Clan” - gruppen. 

 

Snabb liberalisering: 

Albanien är ett land på västra Balkanhalvön i sydöstra Europa och räknas som ett av 

Europas fattigaste länder. Sedan andra världskrigets slut har Albanien varit ett 

kommunistiskt land under ledning av diktatorn Enver Hoxha som befriade Albanien 

från tysk och italiensk ockupation.  Landet hade under denna period en stalinistisk 

konstitution som angav landets styrelseskick som enpartistat. Albanien räknas därför 

som en av de mest långlivade enpartistaterna i världen. Hoxha dog år 1985 och 

kommunistregimen föll år 1992, vilket fortsatte med att landet år 1998 fick en ny 

konstitution som följd av statens kollaps året innan. Albanien är sedan dess en 

demokratisk republik (Sjöberg, 2014, Albanien, Ne.se). Landet har alltså genomgått en 

snabb övergång från auktoritärt styre till en demokrati. 

 

Eliter: 

Stiftelsen Bertelmanns Stiftung som utför undersökningar och mätningar på 

demokratisk transformation i 129 länder, bland andra Albanien, skriver i 

utvärderingsrapporten ”BTI 2014: Albania Country Report” att kärnproblemet i 

Albanien inte är bristen på demokratiska institutioner och förfaranden, utan det är 

missbruk av lagar och institutioner av den styrande eliten för politisk eller individuell 

vinst som är problemet. Dessa eliter fokuserar på politiska eller individuella mål på 

bekostnad av institutionella förfaranden och har dessutom arbetat med att stagnera eller 

till och med vända några viktiga åtgärder som vidtagits i ledningens prestationer och 

ekonomisk utveckling. Eliterna har bland annat begränsat institutioners funktion och 

gjort att institutioner inte kunnat utöva sin övervakande roll eller hävda sin 

självständighet gentemot den styrande elitens starka intressen (Bertelmanns Stiftung, 

2014:2). På detta sätt förklarar stiftelsen att det finns styrande eliter i Albanien.  

 

Institutioner: 

Albanien har väldigt svaga institutioner som gjort att förändringar har gått långsamt och 

att lagar och reformer inte har slagit igenom. Dessutom var Albaniens rättsliga 



  
 

- 20 - 

konferens - det huvudsakliga rättsliga självstyrande organet - inte fullt fungerande i år 

och detta har haft en negativ inverkan på valet, karriärutveckling, utbildning och 

disciplinära förfaranden mot domare (GRECO, 2014). 

 

Civilt samhälle och delaktighet: 

Enligt Freedom House är det civila samhället fortsatt svagt i organisatorisk kapacitet 

och politiskt inflytande. Det civila samhället utanför huvudstaden är väldigt 

underutvecklad. Fackföreningar är också svaga, och såväl myndigheter som privata 

företag är oftast fientligt inställda till organisering och kollektiva insatser till 

förhandlingar, vilket återigen beskriver Albaniens svaga institutioner. Ändå fanns det 

dock vissa tecken på ökad aktivitet år 2013. Det civila samhället mobiliseras för att 

påverka ett antal viktiga politiska frågor. År 2013 utgjorde det civila samhället en viktig 

del av den europeiska integrationsprocessen, och regeringen erkände behovet av att 

inrätta en miljö och mekanismer som leder till mer inkluderande politik. Albaniens 

värde på det civila samhället är sedan år 2013 oförändrad och ligger på 3,00, i Freedom 

House skala ”Freedom in the World” där 1 är bäst och 7 är sämst (Gjipali, 2014). 

 

Kriminalitet: 

I en rapport skriven av FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott 

(UNODC) år 2013 behandlas Albaniens korruptionsproblem i samband med 

kriminalitet. I Albanien råder en rädsla för kriminalitet vid beslutsfattningsprocessen för 

investeringar, bland landets företagare. Vid en granskning av den ekonomiska sektorn i 

landet visade det sig att i genomsnitt 4,4 procent av företagarna i Albanien inte har gjort 

några större investeringar de senaste 12 månaderna på grund av rädslan för kriminalitet 

(UNODC, 2013:9). 

 

I Albanien ligger det en djup koppling mellan organiserad brottslighet och korrupta 

tjänstemän. September år 2012, enades medlemmar i nationalförsamlingen över 

partigränserna om en grundlagsändring som begränsar immuniteten för 

parlamentsledamöter och domare. Men borttagningen av detta hinder för åtal av hög 

nivå och fällande domar ledde inte till en ökning år 2013 (Gjipali, 2014). Organiserad 

brottslighet tillhör också det område i Albanien som EU starkt har kritiserat och kräver 

förändringar (Svenska Dagbladet, 14.06.24, EU öppnar upp för Albanien).  
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Albanien räknas vidare som ett land, där rättsliga institutioner är föremål för politisk 

inblandning och journalister möter hot och attacker som orsakas av en icke-självständig 

media (Gjipali, 2012).  

 

Utifrån denna information ser vi att Albaniens korruptionssituation till största delen 

stämmer överens med korruptionssyndromet Oligarch & Clan. Albanien passar in på 

alla punkter, dock på punkten ”Civilt samhälle och delaktighet”, verkar den inte vara så 

svag utan här kan vi se utvecklingspotential till ett växande civilt samhälle och växande 

delaktighet. Om landet dock har vidare potential att utvecklas på de andra områdena 

skulle dess korruptionssyndrom istället komma att likna Elite Cartel – 

korruptionssyndromet som har starkare institutioner och är mer liberaliserat (se tabell 

1). Denna potential till förändring kan jag få förklarad i följande kapitel där jag studerar 

Albaniens arbete mot korruption. Landet kan ha genomfört olika reformer som kan 

komma att göra landet mer liberaliserat.  

 

4.3 Albaniens arbete mot korruption 
År 1997 var året då Albanien beslöt sig för att göra något åt korruptionen i landet. Detta 

år påbörjade nämligen den albanska regeringen diskussioner om skapandet av ett 

program som skulle leda till minskad korruption. Genom ett starkt stöd från 

internationella organisationer som fanns representerade i Albanien utfördes 

granskningar om korruptionssituationen. Från och med februari 1998 etablerades en 

styrgrupp sammansatt av högt positionerade regeringstjänstemän som en 

interministeriell samordnare genom att samla in information av undersökningar om 

korruption. En konferens om Albaniens korruption anordnades av styrgruppen i juli 

1998 då regeringen inledde ett nationellt program mot korruption. Den albanska 

regeringens aktiva deltagande i pakten ”Stability Pact Anti- corruption Initiative” 

(SPAI) i sydöstra Europa understryker regeringens vilja att ta sig an problemet 

(GRECO, 2002:4-5).  

 

Även om korruption i Albanien alltjämt bedöms som störst bland länderna på Balkan, 

har Europeiska kommissionens framstegsrapport om Albanien 2013 påpekat framsteg 

på många områden, framför allt i finansiering av politiska partier. Regeringen har 

antagit en nationell antikorruptionsplan för perioden 2011-2013. Där undertecknandes 

ett samförståndsavtal i syfte att bekämpa korruption genom att upprätta en databas över 

misstänkt korruption i den offentliga förvaltningen. Även under 2012 godkände den 
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albanska regeringen ändringar i konstitutionen som innehöll begränsningar av 

immunitet för högt positionerade offentliga tjänstemän och domare (Busniess Anti-

corruption Portal, 2014). 

 

I genomgången nedan ska jag nu analysera de åtgärder mot korruption som Albanien 

vidtagit genom att applicera de ovan utkristalliserade centrala aspekterna för 

korruptionsbekämpning. 

 

Institutionell och rättslig reform 

Korruptionen genomsyrar den offentliga och den privata sektorn, vilket hämmar 

Albaniens ekonomiska utveckling, demokratisk ansvarsskyldighet, och framsteg inom 

EU-integration. Officiell korruptionsbekämpning, speciellt inom statliga institutioner, 

har varit en prioritet sedan många år i Albanien, men resultaten har varit dåliga. 

Ansträngningar till minskandet av korruption hålls igång av internationella 

förväntningar snarare än påtryckningar från de albanska väljarna, vilket leder till att 

politiker saknar vilja att korrekt genomföra reformer i EU-mandat. Enligt en 

undersökning från Transparency International, uppfattar de albanska medborgarna den 

offentliga sektorn som mycket korrupt (Gjipali, 2014).  

 

”GRECO urges Albania to step up corruption prevention in respect of members of 

parliament, judges and prosecutors” är rubriken på ett pressmeddelande som 

publicerades på Europarådets hemsida den 27 juni år 2014, tre dagar efter att Albanien 

fått sin officiella EU-kandidat status. Pressmeddelandet publicerades i samband med 

Europarådets grupp av stater mot korruption, GRECO:s publicering av sin fjärde 

utvärderingsrapport om Albanien angående landets förebyggande av korruption 

beträffande parlamentsledamöter, domare och åklagare (GRECO, 2014).  

 

Organisationen GRECO hävdar att även om detaljerade anti-korruption - och 

intressekonfliktsregler är på plats, så är det befintliga regelverket mycket komplext och 

dess stabilitet undergrävs av många och täta ändringar som ofta utsätts för motstridiga 

tolkningar. Dessutom är reglerna främst inriktade på restriktioner och förbud, som 

egentligen utgör en nackdel för offentliggörande och öppenhet, och vilket begränsar 

deras effekt. GRECO förklarar även hur det albanska rättsväsendet, i synnerhet, har 

drabbats av lågt allmänt förtroende och hur dess ställning gentemot andra maktorgan 
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fortsatt är svag. Rättsväsendet saknar kontroll över valet av högsta domstol och rätten 

att inleda ett disciplinärt förfarande mot distriktsdomare och domare hos 

appellationsdomstolen tillhör uteslutande till justitieministern (GRECO, 2014). 

 

Albanien har gjort en hel del ändringar i konstitutionen som har begränsat 

riksdagsledamöternas och domarnas immunitet, som jag nämnt ovan, men trots detta 

hävdar GRECO att implementeringsmöjligheterna har hindrats på grund av avsaknaden 

av genomförandet av motsvarande ändringar av straffprocesslagen (GRECO, 2014). 

 

Albaniens styrning är starkt centraliserad. Den pågående decentraliseringsprocessen i 

Albanien har gått långsamt och endast några politiska och finansiella befogenheter har 

överförts till lokala institutioner. Finansiellt är kommunerna mycket beroende av staten 

eftersom lokala intäkter är låga och utvecklingen av infrastruktur är beroende av statliga 

investeringar. Lokala myndigheter har liten tillgång till krediter på grund av juridiska 

begränsningar och bristen på intresse från privata banker att låna ut till dem (Rusi, 

2014).  

 

Kontroll, ansvarsutkrävande och medborgerligt deltagande 

För att ta itu med politisk korruption, antog den nya regeringen ett strategiskt ramverk 

som fokuserar på tre pelare: förebyggande, övertygelse, och medvetenhet. Strategin 

syftar till att öka kontrollen och insynen i institutionell verksamhet och leder till 

införandet av viktig lagstiftning, såsom whistleblower skydd. Planerade 

antikorruptionsåtgärder inkluderar även att bredda den nuvarande rättsliga definitionen 

av korrupt verksamhet och få fler fall till domstolen för allvarliga brott (Gjipali, 2014). 

 

En insats har tagits av den albanska regeringen för att minska möjligheten för 

kommunala och statliga tjänstemän att kräva mutor genom att införa modernare 

arbetsmetoder. Den som exempelvis vill ha bygglov ska fylla i ett ansökningsformulär 

och lämna in det elektroniskt. Därefter ska ärendet avgöras utan att sökanden behöver 

träffa handläggaren (Dammberg, 2015). 

 

Februari 2015 presenterades en ny nationell plattform för kampen mot korruption av 

den albanska regeringen. Det handlade om en utvecklad webbplats, 

www.stopkorrupsionit.al, som hjälper att bekämpa korruption genom medborgarnas 
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samarbete. Portalen innehåller 11 fönster som motsvarar 11 nyckelområden som kan 

orsaka korruption, allt från rättvisa till hälsa, från utbildning till polisstyrkor, tull 

skatter, till legalisering . För varje sektor kan medborgarna lägga fram en rapport i 

anonymiserad form. Regeringens uppmaning är att "använda detta vapen" som kommer 

att vara tillgänglig för alla, i kampen mot det olagliga. Det är ännu ett sätt för landet att 

svara på rapporterna från Europeiska Kommissionen om framsteg i kampen mot 

korruption och organiserad brottslighet (Albanian Anti-Corruption Portal, 2015). 

 

Under sina första månader i regeringsställning genomförde premiärminister Edi Rama 

intensiva institutionella kontroller som lett till åtal för flera fall. Dock så visade 

domstolsväsendet betydligt mindre engagemang än den verkställande makten när det 

gällde att korrekt utreda och lagföra sådana fall. I den våg av kontroller och ärenden 

som exponerades av både regeringen och media ingick högt positionerade tjänstemän 

från nyckelinstitutioner såsom skattekontoret, tullen, rättsväsendet och politiker från 

majoriteten och oppositionen (Gjipali, 2014).  

 

Sårbarheten av parlamentsledamöter till eventuell otillbörlig påverkan är uppenbar, men 

utgör ingen grund för reglering. Vikten av att ha tydliga normer för yrkesmässigt 

uppförande anses inte vara en prioritet, och det existerar inget system som för fall- till- 

fall anmälan av intressekonflikter (GRECO, 2014). 

 

Albanien har även gjort insatser för ökad ansvarsskyldighet på vissa områden, i 

synnerhet områdena mänskliga rättigheter och skogsbruk. Respekten för medborgerliga 

rättigheter är inskriven i grundlagen, och Albanien har ratificerat konventionen för de 

mänskliga rättigheterna. Kontoret av ombudsmannen är den viktigaste institutionen för 

de mänskliga rättigheterna och har spelat en aktiv roll i övervakningen av situationen i 

landet för mänskliga rättigheter och ökad ansvarsskyldighet i frågan (Bertelsmann 

Stiftung, 2014:13). Ett annat exempel är en parlamentarisk resolution som antogs om 

skydd för barnens rättigheter som markerar och bland annat ger bestämmelser för 

behovet av att skydda barn mot våld och bekräftade statens ansvarsskyldighet till att 

etablera, upprätthålla och finansiera lämpliga tjänster och mekanismer (Unicef, 

2013:17). Förutom ansvarsskyldighet för arbetet med mänskliga rättigheter har även 

insatser skett i områdena miljö och klimat, där denna till exempel har utvecklat modeller 

och metoder för överföring av nyttjanderätt till skogs- och betesmark. Effektiva metoder 



  
 

- 25 - 

där enskilda bönder medverkar vid kartering har utvecklats. Modeller för kontrakt har 

upprättats där ansvar och skyldigheter för bönderna, skogs-och betesföreningen, 

kommunen och skogsmyndigheten specificerats (Sida, Strategirapport för Albanien, 

2013:17). 

 

Journalisten Dammberg som jag nämnt ovan fortsatte sin intervju för sitt reportage med 

en tjänsteman från Albaniens regering. Hon berättade att regeringen sedan den tillträdde 

år 2014 har skapat ett nätverk av 70 tjänstemän inom olika samhällssektorer som 

särskilt ska arbeta mot korruption. Dessutom har resurserna ökats för 

förmögenhetskontroller av landets omkring 5000 högre offentliga tjänstemän. En 

plötsligt växande förmögenhet kan vara ett tecken på inkomster från mutor. Under 2014 

har 73 ärenden om misstänkt korruption eller om vägran att lämna inkomstuppgifter 

skickats till åklagare men ännu har ingen misstänkt dömts (Dammberg, 2015). 

 

När det gäller småskalig korruption inom sjukvården, vill regeringen underlätta för 

patienter att anmäla det de har varit med om. Alla som har fått vård ska få ett sms med 

uppmaning att lämna synpunkter. Utifrån detta ska en kartläggning göras varje månad 

och korruptionen ringas in. En hemsida och ett telefonnummer för anmälningar skall 

också upprättas. För att stoppa korruptionen måste anställda informeras om korruption 

och det krävs därför också en utbildningsinsats över hur samhället bör fungera berättade 

intervjupersonen från regeringen (Dammberg, 2015). 

 

Öppenhet 

Förbättringar när det gäller tillgång till information och institutionell öppenhet förblir en 

förutsättning för kampen mot korruption. Ansträngningarna i denna riktning har gjorts, 

bland annat genom att förbättra e-förvaltning och övergripande insyn i statliga 

institutioner. Till exempel, är nu Albaniens ministerium för rättvisa en webbplats där 

medborgare kan klaga på missbruk av tjänsteställning inom rättsväsendet. Inspektörer 

från ministeriet har undersökt dessa påståenden och inledde fall för disciplinära åtgärder 

mot statstjänstemän. I slutet av december 2013 lovade premiärminister Rama att avsluta 

en månads långa misstag i online-publicering av regeringsbeslut och lagförslag. De 

senaste insatserna för att förbättra kommunikation och samordning mellan 

brottsbekämpande och rättsliga institutioner har också tagit positiva steg (Gjipali, 2014). 
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När det gäller parlamentsledamöter, är öppenheten och insynen i nationalförsamlingens 

arbete dock hindrad av bristen på tillgång till förslag för lagstiftning innan det formella 

antagandet (GRECO, 2014). 

 

Jag kan summera att utifrån de fem aspekterna som jag analyserat Albaniens 

korruptionsbekämpningsstrategier, så har landet försökt sig på alla fem aspekter men 

lagt mest tyngdpunkt på institutionell och rättslig reform, kontroll och medborgerligt 

deltagande. Albanien har försökt sig på ändringar i konstitutionen för att reglera 

inflytande och stärka institutioners självständighet samtidigt som resurserna ökat åt 

arbetet. Även bidragen för politiska partier har ökat i landet. Albanien har vid denna 

aspekt även skrivit under avtal och tagit fram en nationell strategi för 

korruptionsbekämpning i hopp om att se en minskning. Mycket har gjorts åt kontroll 

och medborgerligt deltagande, främst genom att landet har använt sig av nya tekniska 

metoder, som exempelvis inlämning av elektroniska ansökan istället för personliga för 

att minska givande och mottagande av mutor, en unik hemsida där medborgare anonymt 

kan anmäla korruptionsfall och exemplet med sms inom sjukvården som tillåter 

patienter att utvärdera den vård som de precis har fått. Kontrollinsatser har även skett på 

statlig nivå under ledning av premiärminister Edi Rama, där institutionella kontroller 

genomförts, vilket också lett till flera åtal. Även förmögenhetskontrollen av offentliga 

tjänstemän är en insats på denna punkt. Punkter som Albanien verkar ha lagt mindre 

prioritet på är öppenhet och ansvarsskyldighet men även här har landet försökt sig på 

olika metoder som exempelvis genom förbättrad kommunikation för öppenhet och 

koncentration på viktiga områden som exempelvis mänskliga rättigheter gällande 

ansvarsskyldighet. 

 

5 Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen har varit dels att presentera Albaniens situation med korruption 

och analysera denna utifrån Michael Johnstons begrepp Oligarchs & Clans – korruption 

och dels beskriva hur Albanien har skött korruptionsbekämpningen. Frågeställningarna 

som stod i förgrunden var följande:  

 Vad innebär korruption i Albanien och hur ser Albaniens korruption ut? 

 Vilka aspekter för korruptionsbekämpning har Albanien lagt fokus på? 
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Jag gjorde en fallstudie av korruption i Albanien, som jag valde på grund av att 

Albanien är ett fattigt land som befinner sig bland många industriländer i Europa och 

som för inte så längesedan övergått från kommunistiskt styre till demokrati, vilket 

gjorde det intressant att undersöka hur landet har skött utvecklingen med utbredd 

korruption. Jag analyserade korruption i Albanien med teorin om korruptionssyndrom 

och Albaniens korruptionsbekämpning utifrån aspekter på strategier mot korruption som 

man lagt tonvikt på. 

Resultaten jag kommit fram till är att Albaniens situation ännu idag stämmer bra 

överens med korruptionssymtomen i korruptionssyndromet Oligarchs & Clans och kan 

fortfarande sägas tillhöra denna grupp. När det gäller korruptionsbekämpningen har 

Albanien ansträngt sig på flera plan men inte riktigt lyckats med implementeringen av 

sina strategier och genomgår således en långsam utveckling. 

 

Albanien har försökt att bekämpa korruption genom att främst lägga fokus på 

institutionell och rättslig reform, kontroll och medborgerligt deltagande. Som GRECO 

rapporterat på sin senaste rapport om Albanien har dock detta inte gått så bra utan målen 

har bara uppfyllts till viss mån. Detta kan ha en stark koppling till landets 

korruptionssyndrom. Svårigheten med genomförandet av reformer och de svaga 

institutionerna skulle exempelvis kunna ha att göra med den styrande eliten och den 

organiserade brottsligheten i landet som begränsar möjligheterna till institutioners 

kontroll och självständighet och på så sätt skapar en rädsla för stora förändringar och för 

inblandning i processer. Eliten har även på så sätt helst velat ha så mycket inflytande 

som möjligt utan någon inblandning av medborgare, vilket skulle kunna ha varit en 

orsak till varför Albanien har haft en svag medborgerlig delaktighet och öppenhet och 

till varför detta nu är en viktig punkt för landet. 

 

Jag skulle därför vilja anta att just denna utbredda korruption som har begränsat 

Albaniens politiska och ekonomiska utveckling har inneburit att landet även kommer ha 

det svårt att ta sig ur fattigdomen. Just denna fattigdom och de svaga lönerna för 

anställda tvingar på så sätt många människor i Albanien att kräva och ta emot mutor, 

som jag har kommit fram till i uppsatsen är den mest framkommande 

korruptionsformen i Albanien. Och tillsammans med svaga institutioner, däribland det 

svaga rättssystemet, innebär detta även svårigheter till förändring.  
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Albanien har dock sedan 2012 gått upp i rankningen på Transparency International:s 

Corruption Perceptions Index, vilket visar att Albanien ändå är på rätt väg. Jag håller 

med regeringstjänstekvinnan som intervjuades av Dammberg om hennes tanke att 

utbildning om hur samhället bör fungera skulle kunna vara till stor nytta för landets 

befolkning och leda till minskad korruption, i synnerhet när det gäller mutor. Denna 

aspekt tycker jag brister det på i Albanien och bör läggas mer vikt på för 

korruptionsbekämpningen. 

 

Resultatet visar hur stora skador korruption kan leda till. Dessutom visar det att länder 

med korruptionssyndromet Oligarchs & Clans kommer att ha det tufft med att bekämpa 

korruptionen då de liksom Albanien har svaga institutioner som inte kan upprätthålla 

lagar och lagändringar, består av en grupp eliter som har obegränsat inflytande och som 

får fram sina intressen utan hänsyn till befolkningens intressen, har ett svagt civilt 

samhälle med dålig medborgerlig delaktighet, samt kriminalitet och organiserad 

brottslighet som hindrar viktiga beslut ifrån att fattas och att brottslingar blir dömda. 

Bulgarien, Ecuador, Filippinerna, Ghana, Indien, Mexiko, Nicaragua, Pakistan och 

Venezuela är ytterligare exempel på länder med korruptionssyndromet Oligarchs and 

Clans (Johnston, 2005:54).  

 

Min uppsats bidrar för framtida studier med kunskap om korruption och påståendet att 

korruption inte ska ses som någonting generellt, utan istället bör det läggas vikt på att 

identifiera korruptionen i det land man ska undersöka. När det till exempel gäller 

demokratistudier och utvecklingsstudier av utvecklingsländer spelar korruption en stor 

roll i detta och kan vara till nytta att nämnas i uppsatserna. Gör man dessutom en studie 

om korruptionsbekämpning skulle man förstå ett lands bekämpningsstrategier bättre om 

man har en identifikation på landets korruptionssyndrom. 

 

 Jag avslutar denna uppsats med ett beskrivande och motiverande citat från Robert 

Klitgaard om korruptionsbekämpning, där han skriver: 

”Like illness, corruption will always be with us. But as this sad fact does not keep us 

from attempting to reduce disease, neither should it paralyze efforts to reduce 

corruption. Corruption involves question of degree. Countries and agencies have more 

and less corruption, and various kinds of illicit behaviour are more and less harmful. 

We can do better with controlling corruption” (Klitgaard, 1988:7).  
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