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The purpose of this paper is to analyze Martti Ahtisaari’s comprehensive report 

for Kosovo, CPS, based on theories about democracy, democratization and 

multiculturalism. The essay is a way to make a contribution to research on how 

the international community can contribute to democratization processes in 

general, as the CPS gives the expression and democratization of contexts 

characterized by multicultural problems in particular. In this paper, we implement 

a qualitative text analysis of our main material CPS. The qualitative text analysis 

can be applied in studies as ours when sought contents of the text are hidden under 

the surface. In other words, we can’t read superficially and then draw conclusions 

about which theories of democracy, democratization and multiculturalism as the 

international community encourage in CPS. The conclusions in the paper are that 

the representative democracy theory is expressed most in the CPS, the 

participation democracy less and deliberative democracy least. Among 

democratization theories the institutional is expressed most, modernization less 

and smaller gaps in the population theory least. Kymlickas theory is expressed 

more than Okin's theory about the multicultural society. 
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1. Inledning
Kosovo utropade sig själva till en självständig stat den 17 februari 2008 och landets 

självständighetsutropande har bemötts av en kontroversiell debatt från omvärlden som har 

haft åtskilliga meningar i frågan.  Erkännandet av Kosovo har skilt delar av världens regeringar 

i två läger; på den ena sidan de som erkänt eller inom snar framtid planerat att erkänna 

Kosovo som en suverän stat och på den andra sidan de stater som inte avser att i nuläget 

erkänna landet. En anledning till varför Kosovos självständighet är kontroversiell är bland 

annat att Serbiens statsgränser ändras genom internationellt militärt våld. Detta har inte skett i 

Europa sedan andra världskriget. Vidare antyds Kosovos självständighetsutropande som ett 

brott mot folkrätten och mot Helsingforsdeklarationen från 1975. Ett annat problem för 

Kosovo i deras lobbying med sina allierade om nya erkännande är att frågan tenderar att bli 

prejudicerande. Detta med anledning av att det sänds signaler till andra minoritetsgrupper som 

också strävar efter självständighet. Exempel på detta är separatiströrelsen i Baskien och 

Katalonien i Spanien (Sörensen:2008:3f). 

Den norske ambassadören Kai Eide ledde översynen som inleddes av Förenta Nationerna 

(härefter FN). Han föreslog att förhandlingar om Kosovos status skulle påbörjas. Efter Eides 

andra rapport utsågs den f.d. finländske presidenten Martti Ahtisaari av FN: s dåvarande 

generalsekreterare, Kofi Annan, att medla i den kontroversiella frågan om Kosovos status för 

att försöka finna en eventuell lösning. Ahtisaari öppnade även ett kontor via FN för Kosovos 

statusförhandlingar under namnet United Nations Office of the Spcial Envoy for Kosovo 

(UNOSEK) i Wien, Österrike. I Wien bjöd han även in politiska representanter från Kosovo 

och Serbien för att diskutera frågan och eventuellt finna en gemensam lösning. Den 26 mars år 

2007 presenterade Marrti Ahtisaari sin slutgiltiga rapport om Kosovos status ”the 

Comprehensiv Proposal for the Kosovo Status Settlement” (härefter CPS) och inom dess 

ramar skulle den dåvarande provinsens framtida status utformas. Året efter utropade sig 

Kosovo som en självständig suverän stat där CPS låg till grund för utropandet. En 

demokratiseringsprocess i det nya landet påbörjades i enighet med CPS. Stora delar av CPS 

har implementerats av Kosovos parlament och landets konstitution bygger på 

den(Sörensen:2008:48f). Under utropandet av självständigheten i Kosovos parlament, den 17 

februari 2008, som leddes av talesmannen, premiärministern och presidenten sades följande; 
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”We, the democratically elected leaders of our people, hereby declare 

Kosovo to be an independent and sovereign state. This declaration 

reflects the will of our people and it is in full accordance with the 

recommendations of UN Special Envoy Martti Ahtisaari and his 

Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement.”(Journal 

of Democracy:2008) 

CPS är en rapport som har väldigt stor betydelse för landets demokratiska utveckling och 

direktiven i rapporten blir därför intressanta att studera och analysera vidare i förhållande till 

demokratiteorier, demokratiseringsteorier och teorier om multikulturalism. Det står bland annat 

följande i CPS; 

“Kosovo shall be a multi-ethnic society, governing itself democratically and 

with full respect for the rule of law and the highest level of internationally 

recognized human right and fundamental freedoms”(CPS: II s.6) 

Utdraget ovanför beskriver tydligt att Kosovo skall vara ett multietniskt samhälle och styras 

demokratiskt med en absolut respekt för lagen och mänskliga rättigheter. De olika 

folkgrupperna i Kosovo som utgör det multietniska samhället är Kosovoalbaner (92%) serber 

(5%) bosniaker (1%) romer (1%) och mindre folkgrupper så som turkar, goraner, janjevcier 

(Sörensen, Jens 2008 s . 5 )  

1.3 Problemformulering 
Det internationella samfundet har vid flertaliga tillfällen agerat i olika länder och konflikter för 

att skapa fred och stabilitet. Deras syfte är att bygga nya demokratier i de länder de ingriper i. I 

demokratiseringsprocesserna för länder som det internationella samfundet ingriper i kan olika 

demokratimodeller främjas. Demokrati kan tolkas olika, det finns med andra ord olika synsätt 

att betrakta demokrati. Några tydliga exempel på de olika ingripandena är från krigen i forna 

Jugoslavien. I Bosnien och Hercegovina lyckades det internationella samfundet få de olika 

berörda parterna att skriva under Daytonavtalet som innebar slut på kriget men även 

utformningen av det nya landets konstitution. Ett annat exempel är ingripandet i Kosovo där 
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FN slutligen via Marti Ahtisaari och hans stab tog fram en slutgiltig rapport om Kosovos 

status. Intresset är att studera vilka tolkningar av demokrati som det internationella samfundet 

främjar i demokratiseringsprocessen i ett multikulturellt land som Kosovo. CPS är intressant 

att studera och analysera eftersom rapporten ligger till grund för demokratiseringsprocessen i 

Kosovo. Vidare finns det olika synsätt att betrakta demokrati, demokratisering och 

multikulturalism. Det inom-vetenskapliga problemet är att studera vilka synsätt inom dem tre 

teorierna rapporten ger uttryck för och vilka idéer som främjas av det internationella 

samfundet. Forskare och författare skriver inte om demokrati som en och samma teori, de har 

istället olika synsätt att betrakta det. Det finns med andra ord inte en klar och tydlig definition 

av teorierna, istället erbjuds det diverse inriktningar. Intresset är därmed att studera CPS utifrån 

de olika begreppen för att redogöra för vilket/vilka teorier inom demokrati, demokratisering och 

multikulturalism som rapporten ger uttryck för. Uppsatsens analysfokus är därmed CPS. 

1.1Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera och analysera vilka tolkningar av demokrati som det 

internationella samfundet främjar i deras demokratiseringsprocess i ett land med 

multikulturell problematik som Kosovo. Syftet är vidare att analysera CPS utifrån teorier om 

demokrati, demokratisering och multikulturalism. Uppsatsen är därmed ett sätt att lämna ett 

bidrag till forskningen om hur internationella samfundet kan bidra till 

demokratiseringsprocesser i allmänhet, som CPS ger ett uttryck för, och demokratisering ur 

kontexter som präglas av mulitkulturell problematik i synnerhet. 

1.2 Frågeställningar 
Uppsatsen avser att svara på tre frågor; 

Vilka olika typer av demokratiteorier kan sägas prägla innehållet i CPS? 

Vilka olika typer av demokratiseringsteorier ger CPS uttryck för?  

Vilka olika teorier om multikulturalism ger CPS uttryck för?  

Tanken är att analysera CPS utifrån olika typer av demokratiteorier, demokratiseringsteorier och 

teorier kopplade till multikulturalism. Vi kommer att genomföra denna analys med hjälp av en 

kvalitativ textanalys. Vårt analysfokus är CPS och på vilka sätt det i CPS gestaltas ett antal 

centrala demokratiteorier, demokratiseringsteorier samt teorier om multikulturalism. Den första 
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frågeställningen behandlar demokratiteorier och vi vill genom att svara på den försöka bidra till 

forskning om hur det internationella samfundet tolkar demokrati i Kosovo. Genom att besvara 

den andra frågeställningen kan vi bidra till forskning om vilka demokratiseringsteorier som 

uttrycks för i CPS och på så sätt även bidra till forskning vilka tolkningar som främjas av det 

internationella samfundet. Genom att besvara den sista frågeställningen kan vi slutligen bidra till 

forskning om vilka teorier om multikulturalism som det internationella samfundet främjar i ett 

land med multikulturell problematik.   

1.4 Avgränsning 
I vår analys av CPS har vi inte lyft fram alla utdrag som uttrycker ett specifikt synsätt som 

kan kopplas till de olika teorierna inom demokrati, demokratisering och multikulturalism. 

Anledningen till detta är för att det finns allt för många utdrag ur CPS och att sidantalet blir 

betydligt fler. Vi har istället läst materialet intensivt och utmönstrat vissa direktiv och 

bestämmelser som uttrycker helheten inom det berörda området. Vi har även begränsat antalet 

teorier om demokrati, demokratisering och multikulturalism. Begränsningen har gjorts eftersom 

det inte finns tid och utrymme för att inkludera de många olika teorierna inom demokrati, 

demokratisering och multikulturalism som flertaliga forskare erbjuder. Under teorikapitlet 

argumenterar till varför vi valt ut de teorier som presenteras. 

1.5 Disposition 
I följande kapitel, kapitel två, presenterar vi vår tidigare forskning. Det är forskning som på 

olika sätt behandlar liknande problemformulering som denna uppsats. Den tidigare forskningen 

ger oss och läsarna en bra inblick i hur det internationella samfundet har ingripit tidigare i 

liknande fall som Kosovo i hopp om att skapa fred och bygga starka demokratier. De beskriver 

och förklarar även hur länder med multikulturell problematik har lyckats med att skapa 

välfungerande demokratier. Därefter presenterar vi vårt tredje kapitel Teori. Vi presenterar tre 

olika teorier inom demokrati, tre olika teorier inom demokratisering och två olika teorier inom 

multikulturalism. Förutom att presentera dem, diskuterar vi vårt urval av teorier och hur dessa 

kommer att användas i vår analys av CPS. I vårt fjärde kapitel vid namnet; Metod & Metodologi 

börjar vi med att presentaera och diskutera vår utvalda metod, kvalitativ textanalys. Därefter 

presenterar vi vårt analysredskap och förklarar på ett så utförligt sätt som möjligt hur vi 

tillämpar den. Vi presenterar även ett par olika nyckelfaktorer till teorierna och förklarar hur 

dessa används i vårt analysredskap. Vi avslutar detta kapitel med att presentera CPS ytterligare 
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eftersom detta är vårt analysfokus. Analys är vårt femte kapitel och där analyserar vi CPS och 

tillämpar vårt analysredskap. Vi har delat upp analysen i tre stora delar där vi analyserar CPS 

och demokratiteorier, demokratiseringsteorier och teorier om multikulturalism. Efter analysen 

presenterar vi våra slutsatser som vi har kommit fram till och försöker förklara dessa på ett så 

utförligt sätt som möjligt. Vi avslutar kandidatuppsatsen med ett åttonde kapitel som heter 

Diskussion. I detta kapitel diskuterar vi slutsatserna, diverse metodmässiga svårigheter med 

uppsatsen och återkopplar till den tidigare forskningen ännu tydligare. Vi avslutar med förslag 

på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2. Tidigare forskning

I följande kapitel presenterar vi en del av den tidigare forskning som behandlar liknande 

problematik som denna uppsats. Den tidigare forskningen hjälper oss att förstå hur 

internationella regimer har bidragit till demokratiseringsprocesser i fall som präglas av 

multikulturell problematik i synnerhet. Den utvalda tidigare forskningen beskriver hur andra 

länder har lyckats med att införa en stabil demokrati i länder som präglas av multikulturell 

problematik. Den tillhandahåller oss förklaringar till hur länder har utformat sin demokrati 

och vilka idéer den bygger på för att införa och skapa en stabil demokrati. Problematiken med 

multikulturalismen som länderna har haft i demokratiseringen återspeglas tydligt i fallet med 

Kosovo och hanteringen av detta förblir intressant för att studera och analysera om även CPS 

innehåller liknande synsätt i sin utformning. Anledningen till att vi presenterar de utvalda 

tidigare forskningen är alltså att studera 1) hur internationella regimer har bidragit till 

demokratiseringsprocesser i fall som präglas av multikulturell problematik och 2) vilka olika 

typer av idéer och inriktningar länderna präglas av som har lyckats med att införa och bevara 

en god demokrati i ett multikulturellt samhälle.  

2.1 Europe’s Role in Nation-Building 

Daytonavtalet gäller staten Bosnien och Hercegovina och innehållet riktar sig till landets 

politiska institutioner. Avtalet är ännu ett exempel på direktiv och bestämmelser från det 

internationella väsendet som omformuleras till ett avtal. Anledningen till att avtalet presenteras 

är för att få en större inblick på liknande dokument som CPS. Daytonavtalet är ett fredsavtal 

som förhandlades fram i Dayton, Ohio år 1995 för att slutligen undertecknades av de 

berörda partnerna den 14 december 1995 i Paris. De berörda partnerna i avtalet var Bosnien 

och Hercegovina, Kroatien och Jugoslavien. Den primära ambitionen med avtalet var att får 

slut på kriget i Bosnien och Hercegovina. (Dobbins red.:2008 s.139f) 

Anledningen varför detta avtal presenteras i kandidatuppsatsen är för att den tillbringade 

fred och stabilitet i Bosnien och Hercegovina men också en politisk lösning för landet. 

Materialet i avtalet betonar vikten av (likt CPS) de olika folkgruppernas rättigheter, 
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uppbyggnaden av demokratiska institutioner med mera. Citatet nedanför tydliggör ett exempel 

på hur uppdelningen skall ske i en av de två kammare som parlamentet i Bosnien och 

Hercegovina innehar via Daytonavtalet. Detta med anledningen av att säkra politisk stabilitet 

vars avtals syfte är; 

”The Parliamentary Assembly shall have two chambers: the House of 

Peoples and the House of Representatives. House of Peoples. The 

House of Peoples shall comprise 15 Delegates, two-thirds from the 

Federation (including five Croats and five Bosniacs) and one-third 

from the Republika Srpska (five Serbs). The designated Croat and 

Bosniac Delegates from the Federation shall be selected, respectively, 

by the Croat and Bosniac Delegates to the House of Peoples of the 

Federation. Delegates from the Republika Srpska shall be selected by 

the National Assembly of the Republika Srpska. Nine members of the 

House of Peoples shall comprise a quorum, provided that at least 

three Bosniac, three Croat, and three Serb Delegates are 

present.”(Dayton:IV:1) 

Författarna i boken ”Europe’s Role in Nation-Building” beskriver hur avtalet lyfter fram en del 

etniska grupper mer än andra. Kroater, bosniner och serber lyfts fram som de centrala etniska 

grupperna i direktiven från Daytonavtalet. De svårigheter som återstår med ett mångkulturellt 

samhälle är onekligen att det inte går att ignorera andra etniska grupper i Bosnien och 

Hercegovina. Individer som inte var av de tre stora etniska grupperna hade begränsade 

politiska rättigheter. Sju år efter att Daytonavtalet skrevs under förändrades läget via ett beslut 

från den konstitutionella domstolen på nationell nivå. Detta beslut utmanade det 

internationella samfundet eftersom segregationen i Bosnien var tydlig och domstolen 

ifrågasatte de nationalitetbaserade politiska rättigheter som garanteras av Daytonavtalet. 

Daytonavtalets syfte var att bygga en stark demokratiskt stabilitet i Bosnien och Hercegovina, 

liknande CPS ambitioner gällande Kosovos status (Dobbins red.:2008 s.144). Det 

internationella samfundet lyckades att driva fram ett avtal där tre stora etniska grupperna fick 

garanterade platser i de beslutsfattande organen. Idéerna bakom utformningen är att tillgodose 

de olika etniska gruppernas rättigheter och att på så vis garantera att hela befolkningen 

avspeglar politiken. Det internationella samfundet anser bland annat detta vara nödvändigt för 

att införa och bevara en stabil demokrati i ett splittrat samhälle. CPS uppbyggnad är därmed än 
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mer intressant att studera och analysera för att tydliggöra om även CPS uppbyggnad bygger på 

sådana demokratiska grundidéer. 

2.2 Reconstruction planning in post-conflict zones 

I en intressant doktorsavhandling av Tigran Hasic går de att läsa om det internationella 

samfundets agerande i Bosnien och Hercegovina. Syftet med avhandlingen är att föreslå en 

struktur för hur det internationella samfundet bör agera vid återuppbyggandet efter konflikter 

samt en implementeringsmetod. Hasic beskriver även hur det internationella samfundet har 

misslyckats med Daytonavtalet. Vidare menar författaren att det internationella samfundet 

har blivit påminda i Kosovo om att Daytonavtalet inte hade lagt ett ”lock” på instabiliteten, 

etniska skillnader, territoriella anspråk etc. Författaren tar upp det faktum att Bosnien och 

Hercegovina har blivit beroende av donationspengar och att det internationella samfundet 

genom Daytonavtalet har misslyckats med att bygga en stabil ekonomisk grund. Ett exempel 

på detta är att fem billioner dollar har donerats till landet för uppbyggnad inom de fem första 

åren efter att Daytonavtalet uppkom (Hasic:2004 s.52f). 

Denna avhandling är en inläsning för oss för att kunna skapa oss en bredare förståelse av 

liknande fall där det internationella samfundet har agerat i uppbyggandet av demokratiska 

institutioner. Författaren anser att det internationella samfundet har misslyckats vid flertaliga 

tillfällen och att de synpunkter som hans forskning lyfts fram är en modell för det 

internationella samfundet att agera efter. Trots att hans forskning visar att en sådan modell 

som han förespråkar kan lyckas är det svårt att dra sådana slutsatser eftersom den inte har 

applicerats i något konkret fall. Hans forskning är trots allt relevant i förhållande till vår uppsats 

eftersom Hasic kritiserar det internationella samfundets agerande i Bosnien och Hercegovina 

och menar att de har misslyckats med skapa stabilitet och minska etniska klyftorna i samhället. 

Enligt Hasic var det internationella samfundet väl medvetna om bristerna från fallet Bosnien & 

Hercegovina när de tog sig an fallet Kosovo. Denna avhandling är intressant eftersom en del av 

vårt syfte är att lämna bidrag till forskning om hur internationella regimer kan bidra till 

demokratiseringsprocesser i allmänhet och demokratisering ur kontexter som präglas av 

multikulturell problematik i synnerhet.
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2.3 The Success of India’s Democracy 

Atul Kohli (red.) har undersökt vilka faktorer som ligger bakom Indiens framgångsrika 

demokratiseringsutveckling. Författarna har undersökt hur demokratin har kunnat stabilisera sig 

i ett land där stor del av medborgarna har en låg inkomst och är analfabetar. Andra problem 

som det går att återfinna i Indien är de kulturella och etniska skillnaderna som finns i landet. 

Buddhism, hinduism, kristendomen, islam och judendomen är religioner som har starka fästen i 

Indien. Trots dessa svårigheter och skillnader i landet så har Indien lyckats etablera en 

välfungerande demokrati. Författarna kommer fram till intressanta slutsatser i sin text. De 

menar att en viktig lärdom från Indiens demokratiska framgångar är att inom ramen för en 

centraliserad stat tillgodoser de olika gruppernas krav, speciellt etniska gruppers. Kohli m.fl. 

anser vidare att detta bör ske måttligt och att en viss decentralisering av makten förstärker 

demokratin. Författarna menar att federationen i Indien är en nyckelfaktor eftersom de olika 

etniska grupperna kan fatta beslut i frågor som berör dem och att de fritt kan tala sitt egna 

språk. Vidare har kreationen av det lokala självstyret gjort att demokratin i landet har stärkts 

(Kohli red. 2001 s.4ff) 

Författarna till ”The Success of India’s Democracy” menar alltså att den exekutiva makten i 

ett land skall fördels ut till regionerna för att förstärka demokratin men att detta samtidigt 

måste ske i balans med centralisering. De menar att Indiens demokrati har etablerat sig 

eftersom federationen tillgodoser de olika etniska gruppernas kav men att landet samtidigt har 

en stark centraliserad makt i huvudstaden New Dehli. I vår analys av CPS är denna studie 

intressant eftersom den ger oss en inblick i hur andra länder med liknande problem som 

Kosovo har lyckats etablera en välfungerande demokrati. Boken beskriver vilka faktorer som 

främjar demokratin i ett land med diverse svårigheter så som etniska skillnader och hur dessa 

faktorer har lyckats etablera en demokrati i Indien (Kohli red.: 2001 s.6f). Artikeln hjälper oss 

att förstå hur andra länder har lyckats etablera en välfungerande demokrati så som i Indien 

trots de olika svårigheter som påminner oss om fallet Kosovo. Artikeln hjälper oss att förstå 

vilka typer av demokrati, demokratisering och multikulturalism som präglar landet uppbyggnad. 

De faktorer som främjas i Indiens demokrati är inte nödvändigtvis ett lyckat koncept för att 

införa och bevara en stabil demokrati men det är ett exempel på hur länder med multikulturella 

svårigheter har lyckats. Ur en kritisk synvinkel är det viktigt att benämna att boken som vi 

presenterat ovanför inte innehöll några tydliga synpunkter om Indiens problem och svårigheter. 
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Det blev från första början väldigt vinklat till att Indien är ett lyckat exempel utan vidare 

implikationer. Vi anser ändå att den är relevant för oss eftersom det trots allt har resulterat i 

framgångar i Indiens demokratisering. 

2.4 Kanada – ett mångkulturellt paradis? 

Keith Banting har skrivit en intressant vetenskaplig artikel vid namnet ”Kanada – ett 

mångkulturellt paradis?” Artikeln är publicerad av instituter för framtidsstudier som är en 

självständig forskningsstiftelse vars syfte är att främja framtidsperspektiv i forskning och 

samhällsdebatt. Det är ett institut för avancerad samhällsvetenskaplig forskning och forskarna 

kommer från många olika discipliner såsom sociologi, nationalekonomi, matematik och 

filosofi. 

Enligt författaren står samhällets förmåga att integrera invandrargrupper högst upp på den 

politiska agendan i alla demokratier. Det finns en rädsla för att etniska och religiösa grupper 

splittras vilket skulle riskera demokratin i ett land. Idag är Kanada ett av världens mest 

mångkulturella samhällen bestående till 20 % av invånare som är födda i andra länder och 15 

% av invånarna tillhör icke-europeiska minoriteter. Vancouver och Toronto är städer i Kanada 

som utgörs av halva befolkningen av utlandsfödda. Kanada är ett bevis på att etnisk mångfald 

inte nödvändigtvis leder till splittrade samhällen (Banting:2008). Banting skriver följande; 

”Sammantaget innebär Kanadas mångkulturella prägling och federala 
struktur att balansen förskjuts mot en rättighetsbaserad syn – som 
betonar att skillnader är legitima, som ställer medborgerliga 
rättigheter i centrum och vill få människor att bli deltagare i 
samhället och politiken.”(Banting:2008 s.7) 

Något som Kanada har hanterat väl och lyckats med är att få de olika etniska grupperna att 

känna sig delaktiga i samhället och politiken. Nyinflyttade invandrare till Kanada utnyttjar sin 

rösträtt och många är politiskt aktiva. Banting skriver att utnyttja sin allmänna rösträtt bara är 

första steget till politiskt engagemang. För att minoriteter skall göra sin röst hörd är en faktisk 

representation i de offentliga institutionerna viktigt. Kanada har bland de högst andelarna 

utlandsfödda parlamentsledamöter i världen. Vidare tycks det inte finnas några tecken på att 

människor inte litar på varandra och drar sig undan samhället. De boende i etniska 

blandområden tycks vara lika villiga som alla andra att stödja sociala välfärdsprogram som 
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finansieras med offentliga medel (Banting:2008 s.8ff). Kanada är ett exempel på hur en stat 

har lyckats med att sammanfläta de etniska minoriteterna och undvikt ett splittrat samhälle. 

Artikeln används som en inläsning till hur andra länder har lyckats med att hantera olika 

etniska minoriteter i ett land utan att riskera demokratin. Dessa texter ger oss en inblick i vilka 

faktorer som har varit lyckosamma för ett land med etniska och kulturella skillnader i deras 

demokratiseringsprocess. Ur kritisk synvinkel är det viktigt att nämna att slutsatserna i artikeln 

sker i stora drag och det kan finnas en problematik med detta eftersom det inte sker någon 

empirisk forskning kring ämnet. Det är emellertid en intressant artikel i förhållande till 

uppsatsens problemformulering om att det finns olika synsätt att betrakta demokrati, 

demokratisering och multikulturalism och vilket/vilka CPS ger uttryck för. I fallet med Kanada 

går det att läsa att en federal struktur är en ståndpelare för demokratin i landet eftersom detta 

leder till att det multikulturella samhället deltar i politiken.  

2.5 Summering 
Den tidigare forskningen är användbar för oss i vår inläsning av andra länder med liknande 

problematik och likanade fall som Kosovo. Eftersom en del av vårt syfte är att lämna bidrag 

till forskning om det internationella samfundets tolkningar av demokrati 

i demokratiseringsprocesser med multikulturell problematik. De olika forskningarna som 

vi har presenterat tillhandahåller oss olika förklaringar och angreppssätt av liknande 

problematik som i Kosovo. Den beskriver även hur andra länder har lyckats att etablera 

en välfungerande demokrati trots den höga graden av multikulturalismen.  Den tidigare 

forskningen används i uppsatsen för att diskutera och jämföra med våra resultat. Vi 

diskuterar med andra ord vad vi tror om Kosovos framtida demokratisering i förhållande 

till den tidigare forskningen som erbjuder exempel med länder som har lyckats.  
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3. Teori
I följande kapitel presenterar vi de utvalda teorierna om demokrati, demokratisering och 

mångkulturalism. Vi avslutar kapitlet med att diskutera urvalet av våra teorier.  

3.1 Demokratiteorier 

 3.1.1 Representativ 

Enligt den representativa demokratiteorin bör representativet vara det primära kriteriet för att 

demokratin skall fungera. Enligt detta synsätt bör demokratin handla om att avspegla 

medborgarnas olika politiska frågor. Detta bör ske genom val där man avläser medborgarnas 

preferenser och för över dessa till konkreta politiska beslut. Det kan exempelvis röra sig om 

frågor inom utbildning, hälsovård, skatter med mera. Grundidén inom denna teori är att 

politiken skall spegla människors uppfattningar. Enligt denna teori vill man på något sätt dra in 

alla relevanta intressen och åsikter i beslutsprocessen (Gilljam & Hermansson red..2003 s279f). 

Vidare bör valda ombud till sina åsikter vara så likasinnade väljarna så möjligt, att deras 

sociala bakgrund också är lik väljarnas är också att föredra. De beslut som fattas bör ligga så 

nära den ståndpunkt som medborgarnas flertal intar. Politikers åsikter och deras agerande skall 

alltså återspegla viljan hos folket – som bör ses som deras uppdragsgivare (Hadenius:2001 

s62f). 

3.1.2 Deltagande 

Andra synpunkter i utformandet av demokratin förespråkar graden av folkligt deltagande. 

Enligt denna teori är detta ett viktigt kvalitetsmärke på den demokratiska processen. Denna 

demokratiteori menar att demokratin kräver ett aktivt medborgarskap. Deltagardemokrati 

utmärks av att medborgarna är aktiva i politiken på andra sätt än att enbart välja sina 

representanter i val. Idealet i teorin är att så många medborgare som möjligt skall kontinuerligt 

vara med och påverka politikens utformning och, när så är möjligt, själva vara med och fatta de 

avgörande besluten (Gilljam & Hermansson red..2003 s19). Vidare menar man att det inte 

räcker med att avläsa folks åsikter och sedan omsätta dessa i politik, och speciellt inte på ett 

passivt sätt. Olika författare hävdar att deltagardemokrati främjar människors utveckling, 

ökar känslan av att ha politiskt inflytande, minska känslan av främlingskap inför 

maktcentra. Stimulera engagemanget för kollektiva problem och bidrar till att skapa en 

aktiv och välinformerad medborgarkår som intensitet kan intressera sig för 
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statsangelägenheter (Held, David 1997 s.330). Teorin förespråkar att folk själva involveras i 

den politiska processen. Argumenten som återfinns har bland annat med utvecklingen av 

maktresurser att göra. När medborgarna aktivt deltar i det politiska livet får de bättre 

kunskaperna i olika sakfrågor och också en större förmåga att agera politiskt. Detta innebär 

med andra ord att medborgarna får bättre möjligheter att utöva sitt inflytande och hävda sina 

intressen. Detta skulle vidare innebära att det blir ett starkare tryck underifrån i det politiska 

livet. Andra argument är att aktiv medverkan bidrar till att vi kommer i kontakt med andra 

människor och med andra slags problem än dem vi är vana vid. Interaktionen och de nya 

erfarenheterna gör oss därmed mer öppna för andra åsikter och livssätt. Medborgarna blir på så 

vi mera vidsynta och toleranta. Vidare får medborgarna också ett bredare engagemang och 

ansvar i samhällsfrågorna. (Hadenius:2001 s.63)  

3.1.3 Deliberativ 

Vi finner en annan inriktning inom den skola som är känd som den delibrativa demokratin. 

Grundidén är att demokrati måste ske genom diskussion och genom ställningstaganden 

grundade på väl övervägda och sunda argument. Teorin bannlyser makt och intressekamp, 

istället bör demokratin präglas av vilja och förståelse av varandras argument (Gilljam & 

Hermansson red. 2003 s19). Man vänder sig mot tendensen till demagogi och folkrörelse, som 

sedan antiken har framhållits som en olycklig sida av demokratin. Den delibrativa 

demokratiteorin anlägger en kvalitativ aspekt på den politiska beslutsprocessen. Enligt teorin 

är det viktigt att argument för och emot olika lösningar ska vara grundligt redovisade och 

diskuterade. Vidare ska de bygga på sakliga och rationella argument som inte enbart tar hänsyn 

till de kortsiktiga vinster för vissa grupper utan till de långsiktiga konsekvenserna för 

samhället som helhet. Man anser att beslut ska grundas på ”reason” (goda argument) istället för 

passioner och önsketänkande. Detta innebär att demokratin befordrar upplyst förståelse och 

ett större ansvar samt en större rationalitet bland det politiska livets utövare. Den delibrativa 

demokratin är i synerhet knuten till Jürgen Habermas författarskap och önskan att kunna 

etablera det han kallar en ideal samtallsinstitution, där förnuft och eftertanke snarare än 

propagandism, fördomar och schabloner styr (Hadenius: 200 s.63f) 

3.1.3.1 Sammanfattning av demokratiteorierna 
Vi använder oss av de tre demokratiteorierna för att analysera vilket eller vilka CPS ger 

uttryck för. I vårt urval av teorier av demokratisering valde vi de tre ovanstående teorierna med 

anledning av att vi anser att dessa täcker ett stort område av olika inriktningar inom demokrati. 
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Vi hade kunnat välja demokratiteorier från den välkände forskaren inom just demokrati Robert 

A. Dahl, men vi anser att hans teorier används vid återupprepande tillfällen i uppsatser och att 

det kan finnas en risk med att de blir ”uttjatade”. Vi är välmedvetna om att forskare använder 

Dahls teorier flertaliga gånger av den anledningen att de är legitima och världskända men vi 

anser samtidigt att de tre teorierna ovanför täcker ett större forskningsområde inom demokrati 

och är minst lika välbyggda och legitima. Ena frågeställningen lyder ”Vilka olika typer av 

demokratiteorier kan sägas prägla innehållet i CPS?”. Vi anser att vårt urval av 

demokratiteorier täcker stora delar av demokrati och att dessa skiljer sig åt. Skillnaderna är i vår 

mening tillräckliga för att kunna kategorisera CPS. Genom vårt urval av demokratiteorier anser 

vi att vi kan analysera CPS utan att forskningens reliabilitet skadas.  

3.2 Demokratiseringsteorier 

3.2.1 Modernisering 

Med få undantag så är demokratin stark och stabil i de rikaste länder i världen. Många 

forskare menar att ekonomisk utveckling och demokrati går hand i hand, inte minst vid en 

ytlig anblick ter det sig uppenbart. Den amerikanske sociologen Seymour Martin Lipset är en 

av de mest centrala gestalterna inom moderniseringsteorin. Lipset pekar på ekonomiska och 

sociala förhållanden i sin tes om demokratisering. Han menar i sin studie att ekonomisk 

rikedom, industrialisering, urbanisering och utbildning är bland det mest väsentliga faktorerna 

för att ett lands ska lyckas införa och stabilisera demokratin (Sannerstedt & Jerneck red.: 2010 

s64f). Lipsets forskning baserar sig bland annat på länderna i Latinamerika som en enhet och 

Europa tillsammans med engelsktalande länder som en annan enhet. I sin forskning kunde 

Lipset konstantera att hans hypotes om att dessa grupper skulle uppvisa olika grader av 

socioekonomisk utveckling där de latinamerikanska länderna skulle vara mindre utvecklade 

och de andra länderna mer utvecklade. Hans empiriska data visade klart och tydligt att 

utbildning, industrialisering, urbanisering och välstånd var högst utvecklad i Europa och de 

engelsktalande länderna, alltså där även demokratin var väl etablerad och stabil (Lipset: 1959 

s.73f).

När ekonomin mår bra i ett land och det finns ett överskott läggs det resurser på 

folkbildningen. Detta innebär att utbildningsnivån i ett land stiger och ökar den ekonomiska 

tillväxten, enligt Lipset. Utbildningsnivån är även viktig eftersom den förmodligen vidgar 

medborgarnas synsätt. Vidare innebär en hög grad av utbildningsnivå att medborgarna enklare 
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kan förstå behovet av normer för tolerans samt ökar deras förmåga att göra rationella val. En 

hög utbildningsnivå är en väldigt viktig faktor enligt Lipset, vilket också väl understryks i 

hans teori. Det är något som blev tydligare i den insamlade data från diverse allmänna 

forskningsbyråer som har ställt frågor till andra människor i olika länder gällande deras 

uppfattning om demokratiska normer och tolerans mot andra etniska grupper. Den klart 

tydligaste faktorn var utbildningsnivån. Ju högre utbildning - desto högre tro på demokratiska 

värderingar. Lipset menar vidare på att en god ekonomisk tillväxt även leder till ett mer 

jämlikt samhälle. De tidigare klassdistinktionerna kommer inte att vara lika tydliga längre och 

istället växer det fram en bred och stark medelklass. Medelklassen kommer att delta politiskt 

för att erhålla sina rättigheter samtidigt som de har en trygg ekonomi att falla tillbaks 

på(Lipset:1959 s.85ff). 

3.2.2 Klyftor i befolkningen 

Hadenius teori betonar vikten av att minska klyftorna i befolkningen för att ska må bra i ett 

land. Enligt teorin så mår demokratin bra av att människor sluter sig samman gruppvis och 

agerar för gemensamma intressen. Hadenius menar att det krävs tolerans gentemot andra 

opinioner och respekt för den fredliga formen av konfliktlösning. Det är normalt en fördel då 

det finns olika grupperingar och identiteter i ett samhälle eftersom det erfordrar organisering 

och förmågan till ett kollektivt agerande. Det finns emellertid även en fara eftersom de olika 

grupperna kan ha skarpa åtskillnader och lågt förtroende för varandra. Detta kan innebära att 

det blir svårt att upprätthålla den tolerans och de fredliga former för konfliktlösning som 

demokratin förutsätter. Vidare kan det innebära att det blir tydliga klyftor i befolkningen med 

upplevda gränser och skiljelinjer som delar upp människor i kategorier och grupper. Skulle 

dessa klyftor bli allt för stora och tydliga kan det uppstå en ”vi” mot ”dem” känsla, vilket är ett 

hot mot demokratin. De vanligaste klyftorna är av social och ekonomisk art eller av kulturell, 

etnisk eller religiös art. Den första typen kallas även för klassklyftor och den andra typen för 

kulturella klyftor. I den förstnämnda delar folk in sig identitetsmässigt och åsiktsmässigt efter 

sin position på den samhällsekonomiska stegen. Den andra typen är en samlingsbeteckning på 

skillnader som har med språklig och religiös tillhörighet att göra (Hadenius:2001 s.45ff). 

Hadenius menar att det finns tre förutsättningar som bidrar till att förhållandena bland klyftorna 

blir allt för skarpa och oförsonliga; 

1. Politiska ”entreprenörer” träder fram och aktivt mobiliserar på en kulturell och

klassmässig grund. Hadenius menar att gruppvisa politiska identiteter inte uppstår som
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en enkel reflex av demografiska eller ekonomiska förhållanden. 

2. En annan förutsättning är att befolkningen bor i segment som på samma gång skiljs av

språk, religion, och tydliga kulturella sedvänjor, detta skulle innebära att

grupptillhörigheten blir allt mer markerad. Om så är fallet förstärks klyftorna och

konfliktnivån blir som regel högre.

3. En tredje förutsättning för att försämra förhållandena och skapa tydliga klyftor i

befolkningen är hur folk bor, umgås och praganiserar. En hög grav av integration är

normalt en fördel från konfliktdämpande synpunkt. Enligt Hadenius teori så bör folk

leva beblandat och ha möjlighet att träffa människor av en annan ”sort” i sitt arbete

och i det sociala livet (Hadenius:2001 s.45ff).

3.2.3 Institutionella faktorer 

Arend Lijphart har föreslagit en lösning till hur en förändring kan komma till stånd i länder 

som har djupa etniska klyftor. Teorin bygger på olika ståndpunkter som Lijphart anser är 

avgörande för att demokratin i en stat ska fungera. Han anser att det går att få igång en 

demokratisk utveckling även i djupt splittrade samhällen. Det väsentligaste i denna teori är att 

etablera lämpliga institutioner eftersom huvudproblemet i splittrade samhällen är en mycket 

låg nivå av förtroende mellan olika befolkningsgrupper. Genom att tidigt skapa institutioner 

skapas former för samverkan vilket håller öppna konflikter borta. Vidare har denna lösning 

som Lijphart föreslagit bidragit till ökat förtroende mellan olika befolkningsgrupper och en 

positiv cirkel mellan dessa grupper har skapats. De institutionella faktorerna bygger på att alla 

grupper av betydelse ska vara inkluderade och känna att de är med och påverkar. En faktor 

som Lijphart berör är det rättsliga valsystemet där han förespråkar ett proportionellt valsystem. 

Han anser att i samhällen med splittrade etniska grupper skall det finnas en bred representation 

av de olika minoriteterna i parlamentet. Detta med anledning av att minoriteter skall känna att 

de är med och påverkar i det politiska beslutsfattandet. Lijphart anser att ett proportionellt 

valsystem är särskilt viktigt för nya demokratier av den anledningen som nyligen 

presenterades. En annan faktor som han menar är avgörande för demokratins välstånd i länder 

med djupa etniska klyftor är att det skall råda ett parlamentarisk statskick. Genom ett sådant 

statskick banar detta vägen för en maktdelning i beslutsfattningen. De olika minoriteterna 

kommer på så vis garanteras delaktighet i parlamentet och inte köras över i sina hjärtefrågor. En 

nackdel med detta tillvägagångsätt kan vara att det fodras en precisering på vilka grupper av 

dessa minoriteter som har rätt till en viss del av makten. Lijphart menar att det kan upplevas 
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diskriminerande med ett valsystem som garanterar representationen för vissa minoriteter. Detta 

är trots allt ett tillvägagångsätt att föredra enligt Lijphart i länder med djupa etniska klyftor. 

Lijphart främjar vidare decentralisering eftersom splittrade samhällen med geografiskt 

koncentrerade kommunala grupper ges en viss autonomi. Han anser att decentraliseringen 

bidrar till en ökad stabilitet eftersom dessa minoriteter får ett lokalt självbestämmande och 

känner sig delaktiga i samhället. Detta kommer i sin tur enligt teorin leda till att de etniska 

klyftorna i landet minskar och att demokratin stärks. Det är viktigt att beakta att Lijphart inte 

poängterar hur hög grad av decentralisering krävs utan han beskriver endast att det är positivt 

att främja decentraliseringen. Vidare menar Lijphart att bred representation av de alla 

kommunala grupperna är viktig att främja och inte bara i parlamentetet och dess kabinett 

(Lijphart:2004 s.99ff). 

3.2.3.1 Sammanfattning av demokratiseringsteorierna 
Ovanför har vi presenterat tre demokratiseringsteorier. Dessa pekar på vilka faktorer som är 

avgörande för att ett land ska demokratiseras och förbli demokratiskt. Moderniseringsteorin 

bygger på att ett ekonomiskt välstånd är startpunkten för en rad olika faktorer så som 

urbanisering, industrialisering, utbildning och välstånd som främjar demokratin. Klyftor i 

befolkningen menar att det viktigaste för att få igång en demokratiseringsprocess och skapa en 

stark demokrati är att minska etniska klyftor som kan finnas i ett land. Lijpharts institutionella 

teori bygger på att etniska klyftor är bland det viktigaste för att ett land ska demokratiseras och 

förbli demokratiskt, men han pekar även på andra, mer konkreta, faktorer. Decentralisering och 

institutioner nära medborgarna är några viktiga faktorer i hans teori. Dessa används som en 

del av vårt analysredskap för att studera vilket synsätt CPS ger uttryck för. Vi analyserar CPS 

utifrån dessa teorier för att avgöra vilket synsätt rapporten bygger på och vilka grundläggande 

demokratiserings idéer den är uppbyggd kring. Vi valde moderniseringsteorin, teorin om klyftor 

i befolkningen och Lijpharts institutionella teori framför andra demokratiseringsteorier eftersom 

vi anser att dessa teorier sammanfattar ett brett forskningsområde men som samtidigt skiljer sig 

åt. Det är nödvändigt för oss att teorierna skiljer sig åt och inte förespråkar samma egenskaper 

och tillhandahåller samma lösningar eftersom vår uppsats då får ett förutbestämt resultat. I detta 

fall har vi försökt välja tre teorier som på olika sätt skiljer sig åt för att vi skall kunna 

kategorisera CPS till de olika teorierna och svara på en vår frågeställning om vilka olika typer 

av demokratiseringsteorier ger CPS uttryck för. 
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3.3 Teorier om Multikulturalism 

3.3.1 Kymlicka 

Will Kymlicka presenterar en intressant teori om minoriteters rättigheter i ett mångkulturellt 

samhälle. Kymlicka anser att traditionella människorättsläror inte ger oss något svar i frågor 

om minoriteters rättigheter i en stat. Han menar att minoriteter riskerar att bli överkörda och 

diskriminerade över majoriteten om deras rättigheter inte tydliggörs. Enligt Kymlicka så kan 

inte traditionella normer för mänskliga rättigheter lösa vissa av de viktigaste och mest 

kontroversiella frågorna med anknytning till minoriteter. Kymlicka anser att det krävs 

gruppspecifika åtgärder för att möjliggöra nationella och etniska skillnader i ett samhälle. För 

att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna finns det, enligt Kymlicka, tre mekanismer; (1) Rätt 

till självstyre (2) Polyetniska rättigheter (3) Rätt till särskild representation (Kymlicka:1998 

s.26ff)

1. Rätt till självstyre innebär att de ingående nationerna i mångnationella stater är benägna att

kräva någon form av politisk autonomi eller territoriell jurisdiktion. Anledningen till detta är 

för att säkerställa den egna kulturens fulla och fria utveckling och det egna folkets intresse. 

Kymlicka menar att en lösning till detta är att federalismen som erkänner anspråk på 

självstyre och delar makten mellan central regering och regionala underenheter. Detta skulle 

innebära att minoriteterna kan bilda majoritet i underenheterna och på så sätt inte köras över 

av den nationella majoriteten (Kymlicka:1998:35ff). 

2. Med polyetniska rättigheter menar Kymlicka att invandrargrupper i ett land kan kräva

rätten att fritt uttrycka sin egenart utan fruktan för fördomar eller diskriminering. Vidare kan 

vissa etniska grupper och religiösa minoriteter kräva olika former av offentliga anslag för sin 

kulturövning. De polyetniska rättigheterna, även kallade för gruppspecifika åtgärder, är 

nödvändiga enligt Kymlicka för att hjälpa etniska grupper/minoriteter att uttrycka sin kulturella 

egenart. Syftet är vidare att detta inte ska hindra deras framgång i det dominerande samhällets 

ekonomiska och politiska institutioner (Kymlicka: 1998 s.39ff) 

3. Rätten till särskild representation bidrar till att den politiska processen är representativ och

avspeglar olikheterna i befolkningen. För att lyckas med detta ska man göra de politiska 

partierna mer heltäckande, genom att reducera de barriärer som hindrar etniska minoriteter, 

kvinnor eller fattiga från att bli kandidater eller partiledare. Enligt Kymlicka finns det ett ökat 

intresse f ö r  att reservera platser i den lagstiftande försmalingen för medlemmar i 
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missgynnande eller marginaliserade grupper. Kymlicka menar att detta är en tillfällig lösning 

eftersom problemet i grunden är förtrycket och hinder i den politiska processen som gör det 

omöjligt för en grupps åsikter och intressen att företrädas effektivt. Denna positiva 

särbehandling kan enbart tas bort efter att samhället avlägsnat förtrycket och den 

missgynnande ställningen (Kymlicka: 1998 s.40f) 

3.3.2 Okin 

Susan Moller Okin är författaren till debattboken ”Mångkulturalism – kvinnor i kläm?”. Okin 

menar att grupprättigheterna som förespråkas av många liberaler, bland annat Kymlicka, leder 

till att förtrycket mot kvinnorna i de olika kulturerna kan pågå fritt. Hon anser att det finns en 

djup och växande spänning mellan feminism och mångkulturalistisk oro för att skydda den 

kulturella mångfalden. De mångkulturalistiska aspekter som Okin fokuserar på är de som 

berör minoritetskulturer eller.  Liberala demokrater anser att dessa inte är tillräckligt skyddade 

av genom de individuella rättigheterna. Som en konsekvens av detta bör de skyddas genom 

speciella grupprättigheter eller privilegium. Sådana krav växer från bland annat etniska och 

religiösa grupper som anser att de har sina egna samhälleliga kulturer och att endast 

grupprättigheter kan möjliggöra att de inte diskrimineras. Will Kymlicka är den främste 

nutida försvarare av kulturella grupprättigheter och anser att medlemmar med meningsfulla 

levnadssätt över hela skalan av mänskliga verksamheter, inklusive sociala, pedagogiska, 

religiösa, fritids och ekonomiska livet, som omfattar både offentliga och privata sfären. 

Eftersom samhälleliga kulturer spelar så genomgripande och grundläggande roll i livet för sina 

medlemmar och eftersom sådana kulturer är utrotningshotade, så bör minoritetskulturer 

skyddas genom särskilda rättigheter. Okin förhåller sig starkt kritiskt till detta och motsätter 

sig Kymlickas idéer. Hon anser att detta förvärrar situationen för kvinnor som lever bland 

kulturer där de förtrycker kvinnan.  Enligt Okin är de flesta kulturer patriarkala samtidigt som 

de flesta av de kulturella minoriteterna som hävdar grupprättigheter är mer patriarkala än de 

omgivna kulturerna. Att samtidigt tillhandahålla dessa grupper specifika rättigheter och 

privilegium kommer enbart att förvärra kvinnornas situation i den privata sfären. Hon menar 

att de liberaler som argumenterar för specifika grupprättigheter måste vara ytterst noggranna. 

Okin anser att dessa måste ”lyfta på locket” och titta i den privata sfären och se på 

ojämlikheterna mellan könen. Att enbart studera på ytan och på allmänheten är vilseledande 

eftersom den är en falsk bild som målas upp av de patriarkala kulturerna. Gruppspecifika 

rättigheter gynnar inte kvinnorna i den privata sfären utan enbart männen som kan förtrycka 
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kvinnorna. Vidare anser Okin att kvinnorna, och mer specifikt yngre kvinnor, måste vara 

med bland representanterna vid förhandlingarna om gruppens rättigheter eftersom deras 

rättigheter kan skadas istället för att främjas av sådana rättigheter(Okin:1998 s.17ff) 

3.3.2.1 Sammanfattning av teorierna om multikulturalism 
Vi har presenterat två teorier om multikulturalismen en av Will Kymlicka och den andra av 

Susan Okin. Kymlicka anser att etniska och kulturella minoriteter inte skyddas tillräckligt av de 

universella rättigheterna i en mångkulturellstat, därför anser han att de har rätt till 

gruppspecifika rättigheter och diverse privilegium för att inte köras över majoriteten och 

diskrimineras. Okin motsätter sig sådana idéer och anser att Kymlicka har fel. Enligt Okins 

teori så kommer gruppspecifika åtgärder leda till att förtrycket mot kvinnor kan fortgå i den 

privata sfären. Hon menar att kulturer där kvinnoförtryck är vanligt får sitt skydd av staten att 

utöva sin kultur och lägger ett lock på hela gruppen utan att se under locket och in i den 

privata sfären där kvinnoförtrycket kan pågå fritt. De två olika teorierna används även de som 

en del av vårt analysredskap i vår studie av CPS. Vi analyserar CPS utifrån dessa teorier för 

att studera vilka teorier inom mångkulturalismen som rapporten ger uttryck för. Vi valde dessa 

två teorier eftersom de är polemik med varandra och har helt olika synsätt på det multikulturella 

samhället. Både Okin och Lijphart är två välkända forskare och deras teorier är välkända inom 

forskning, detta är yterliggare en anledning till varför vi valde deras teorier. Även dessa teorier 

täcker stora områden inom forskning om multikulturalism men de ger oss samtidigt olika 

förklaringar till problematiken i ett multikulturellt samhälle. Som vi tidigare har nämnt är syftet 

med uppsatsen att analysera CPS utifrån teorier om demokrati, demokratisering och 

multikulturalism. Genom valet av teorier anser vi att detta täcker stora delar av 

forskningsområdena och tillhandahåller oss väl uppbyggda och välkända teorier som är 

nödvändiga för att besvara våra frågeställningar.  Detta möjliggöra för oss att lämna ett bidrag 

till forskningen om hur internationella regimer kan bidra till demokratiseringsprocesser i 

allmänhet, som CPS ger ett uttryck för och demokratisering ur kontexter som präglas av 

mulitkulturell problematik i synnerhet. Varför vi valde ut de teorier som vi presenterat ovanför 

har vi argumenterat för, självklart hade vi kunnat välja ut andra teorier. Vi anser trots allt att de 

utvalda teorierna inte skadar reliabiliteten i arbetet och att andra urval av teorier inte hade lett 

till andra slutsatser. Den största anledningen till detta påstående är att vi anser att teorierna 

täcker stora delar av forskningsområdet och andra teorier infaller under dessa områden.  
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4. Metod & Metodologi

I kapitlet som följer presenterar vi inledningsvis den metod som vår kandidatuppsats bygger 

på och kritiskt diskutera den samt argumenterar för hur urvalet av metoden hjälper oss att 

svara på våra frågeställningar. Vidare presenterar och diskuterar vi vårt analysverktyg. 

Slutligen presenterar vi vårt material som kommer att ligga till grund för denna 

kandidatuppsats. 

4.1 Kvalitativ textanalys 

Vår tillvägagångssätt i vår analys av CPS är en kvalitativ textanalys. Ett viktigt skäl till att man 

använder sig av en denna metod är att helheten i texten, det centrala som forskaren är ute efter 

att fånga in, antas vara något annat än summan av delarna. Med andra ord betyder det att vissa 

passager i texten anses vara viktigare än andra. Ett annat viktigt skäl till att tillämpa denna typ 

av metod är det eftersökta innehållet i texten ligger dolt under yta. Detta kan endast tas fram 

genom en intensiv läsning av texten. I vårt fall vill vi undersöka vilka uttryck CPS ger för de 

olika teorierna om demokrati, demokratisering och multikulturalism. Det fodras att vi dyker in i 

materialet och läser det intensivt eftersom innehållet i texten ligger dolt under ytan 

(Esaisson:2012 s.210).  

I en kvalitativ textanalys handlar det om att läsa aktivt, ställa frågor till texten och se efter om 

texten, eller individuellt, kan besvara dessa frågor. Det finns två huvudtyper av textanalytiska 

frågor i metoden; de som handlar om att systematisera innehållet i de aktuella texterna och 

sådana som handlar om att kritiskt granska innehållet i texterna (Esaisson:2012 s.211f). 

Vi kommer att använda oss av metoden för att systematisera innehållet, mer specifikt att 

”kategorisera” innehållet som formar vår analys. CPS kommer att förtydligas i den mån att 

vi kan besvara uppsattsens frågeställningar som konkreta och klassificerade svar. I vårt fall 

gäller det att placera tankeinnehållet under en lämplig sammanfattande rubrik (Esaisson:2012 

s.211f).

Nästa steg i en kvalitativ textanalys är hur man förhåller sig till de tänkbara svaren på de 

preciserade frågor som har formulerats. Den valda metoden erbjuder två olika 

tillvägagångssätt. Det ena med förhandsdefinierade kategorier och den andra som anammar 
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ett öppet förhållningsätt. I ett öppet förhållningsätt avgörs svaren på frågorna av det man 

finner i forskningsmaterialet. När man arbetar med förhandsdefinierade kategorier så har man 

bestämda alternativ på frågorna som ställs. De tekniska kraven består av att kategorierna 

skall vara ömsesidigt uteslutande, täckande och möjliga att tillämpa (Esaisson:2012 s.212f). 

Våra utvalda teorier uppfyller detta. Uppsattsens analysredskap kännetecknas av 

förhandsdefinierade kategorier där vi presenterar diverse teorier som kan ge uttryck i CPS.  

I denna uppsats studerar och analyserar vi ett dokument vid namnet CPS. För att kunna få svar 

på våra frågeställningar tillämpar vi en kvalitativ textanalys som metod. Som det går att läsa i 

beskrivningen av metoden så finns det två inriktningar; att systematisera innehållet och att 

kritiskt granska innehållet. Eftersom vi vill få svar på vilka olika demokratiteorier kan sägas 

prägla innehållet i CPS och vilka olika typer av demokratiseringsteorier samt teorier om 

multikulturalism CPS ger uttryck kategoriserar vi innehållet i rapporten. Med andra ord så 

kategoriserar vi innehållet till de olika teorierna för att sedan dra slutsatser kring vilka idéer 

som CPS präglas av. Kategoriseringen sker genom ett analysredskap som vi presenterar i 

nästkommande avsnitt. Kategoriseringen kan vara problematisk att genomföra eftersom vi inte 

räknar ord, det gäller istället att läsa texten intensivt och skapa en klar och tydlig helhetsbild. 

Genom att intensivt läsa texten kan vi finna innehåll som inte går att återfinna vid en ytlick 

anblick.Först smalar vi ner teorierna till nyckelfaktorer och efter att ha blivit väl inlästa och 

införstådda i rapporten kan vi dra slutsater kring hur mycket eller lite de olika teorierna är 

uttryckta och vilka tolkningar av demokrati, demokratisering och multikulturalism som det 

internationella samfundet främjar.  

4.2 Analysredskap 

Analysredskapet tillämpas i ett öppet förhållningssätt där de förhandsbestämda kategorierna 

är uppdelade i olika kategorier demokrati, demokratisering och mångkulturalism som i sin 

t ur indelade i underkategorier.  Dessa är ömsesidigt uteslutande, täckande och möjliga att 

tillämpa för att kunna kategorisera CPS. Med utgångspunkt i de utvalda teorierna kan vi 

konstantera att det existerar ett par nyckelfaktorer för att få igång en välfungerande demokrati 

i ett land. I följande kapitel utmönstrar v i  ett analysverktyg utifrån dessa tre teorier. 

D ärefter att tillämpar vi vårt analysverktyg genom att studera om CPS ger uttryck för någon 

eller några idéer inom de olika teorierna. Slutligen kategoriserar vi CPS till de olika teorierna 

och utmönstra rapportens byggnadsstenar. 
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Tabell 1 Analysredskap: Graden av olika demokratiteoretiska, demokratiseringsteoretiska och teorier om 
multikulturalistiska uttryck i CPS 

Tabellen ovanför utgör vårt analysredskap och tillämpas i vår mätning av hur mycket uttryck 

det finns av de olika teorierna i CPS. I uppsatsen kategoriserar vi teorierna till att de uttrycks 

mest, minst eller mindre. Det finns en problematik med att dra gränser för när teorierna uttrycks 

mest, mindre eller minst. Dessa gränser kan vi endast dra utifrån en intensiv inläsning av CPS 

med utgångspunkt i de riktlinjer som vi har presentarat under den kvalitativa textanalysen. 

Genom den intensiva inläsningen av CPS har vi kunnat hitta det ”dolda innehållet” i texten som 

ligger ”under ytan”. Vi har med andra ord läst texten flera gånger och blivit väl insatta i den för 

att skapa oss en tydligare helhetsbild och på så vis dra slutsatser till vilka teorier som 

förespråkas mer eller mindre. Genom att utmönstra diverse nyckelfaktorer som presenteras 

nedanför och sedan analyserat hur återkommande de är i CPS har vi kunnat dra slutsatser. 

Nyckelfaktorerna är byggstenarna i teorierna. Nedantill presenteras dessa i form av tabeller; 

Demokratiteorier: Nyckelfaktorer: 
Representativ Avspegla medborgares 

preferenser och idéer 
Ombuden är liksinnande väljarna 

Deltagande Medborgarna är involverade 
politiska processen 

Aktiva medborgare i den politiska 

processen 

Deliberativ Diskussioner, ställningstagande 
och ärlighet i argumentation 

Långsiktigt tänkande för hela samhället 
är viktigare än kortsiktighet för en 
grupp. 

Tabell 2. Nyckelfaktorer i demokratiteorierna 

De tre demokratiteorierna, representativ, deltagande och deliberativ är en del av vårt 

Demokratiteorier 
- Representativ
- Deltagande
- Deliberativ 

Demokratiseringsteorier 
- Modernisering
- Klyftor i befolkningen
- Institutionell  

Teorier om 
mångkulturalism 

 -  Kymlicka   
 - Okin  

Mest uttryck 
 

Nyckelfaktorerna är 
återkommande och 
genomsyrar CPS   

  

Mindre 
uttryck  

Finns vissa inslag av 
nyckelfaktorerna och 
genomsyrar till en viss mån 
CPS 

  

Minst uttryck 
 

Få eller väldigt svaga uttryck 
av nyckelfaktorerna. Ej 
återkommande.  
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analysredskap som vi tillämpar i vår analys av CPS. De nyckelfaktorer som presenteras i den 

representativa är att avspegla medborgarnas preferenser och idéer och att ombuden är 

liksinnade väljarna. Deltagande demokratiteori förespråkar nyckelfaktorer där medborgarna 

är involverade och aktivt deltar i den politiska processen. Den deliberativa demokratiteorins 

nyckelfaktorer är diskussioner, ställningstagande och ärlighet i argumentationen. Långsiktigt 

tänkande för hela samhället är viktigare än kortsiktighet för en grupp. Denna del av vårt 

analysredskap utnyttjas för att förstå vilken demokratiteori som CPS ger uttryck för samt vilka 

demokratiidéer uppbyggandet av dokumentet den vilar på. Vi tillämpar vårt analysverktyg 

genom att studera om CPS ger uttryck för någon eller några idéer inom de olika teorierna. 

Därefter kategoriserar vi CPS till de olika teorierna och utmönstra rapportens byggnadsstenar 

Demokratiseringsteorier: Nyckelfaktorer: 
Klyftor i befolkningen Att sammanfläta 

befolkningen är det 
viktigaste och att de inte bor 
i segment 

Befolkningen inte skiljs av språk och 
religion 

Modernisering Ekonomisk tillväxt  Hög utbildningsnivå, 
industrialisering, urbanisering och 
ett högre välmående. 

Lijpharts institutionella Hög grad av 

decentralisering 

Bred representation i de olika 
politiska organen 

Tabell 3.  Nyckelfaktorer i demokratiseringsteorierna 

En av teorierna inom demokratisering förespråkar ett samhälle där befolkningen är 

sammanflätande för att demokratin ska fungera. Enligt Hadenius teori så försämras 

demokratins möjligheter om befolkningen bor i segment och på samma gång skiljs av 

exempelvis språk och religion. Lijpharts teori däremot förespråkar ett decentraliserat samhälle 

där maktbefogenheterna skjuts ut till regionala organen. Vidare förespåkas en bred 

representation i de olika politiska organen. Moderniseringsteorin har ekonomisk tillväxt som 

sitt främsta verktyg och menar att en tillväxt i ekonomin leder till en högre utbildningsnivå, 

industrialisering, urbanisering och ett högre välmående bland medborgarna och för 

demokratin. Dessa fungerar som en del av vårt analysredskap i vår analys av CPS där vi 

byter till olika ”glasögonen” för att studera vilket/vilka idéer rapporten ger uttryck för och är 

uppbyggd kring. 
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Teorier om 
multikulturalism: 

Nyckelfaktorer: 

Kymlicka Gruppspecifika rättigheter Särbehandling av etniska och 

kulturella minoriteter  

Okin Undvika gruppspecifika rättigheter Ingripa i den privata sfären bland de 

patriarkala kulturerna  
Tabell 4. Nyckelfaktorer i teorierna om multikulturalism 

Teorierna om multikulturalismen är i konflikt med varandra. Kymlicka anser att 

gruppspecifika rättigheter bör ges till etniska och kulturella minroteter medans Okin hävdar att 

detta inte är lösningen eftersom det kan skada kvinnan. Hon menar att man istället bör gå in 

i den privata sfären bland de patriarkala kulturerna för att skydda kvinnor i ett mångkulturellt 

samhälle. De två olika angreppssätten till ett mångkulturellt samhälle tillämpas som en annan 

del av vårt analysredskap. Genom att byta till de nya ”glasögonen” anlyserar vi vilket synsätt 

CPS ger uttryck för inom teorier om mångkulturalismen. Med ”glasögon” menar vi att vi 

studerar och analyserar rapporten utifrån de olika teoriernas nyckelfaktorer för att kunna dra 

slutsatser om hur mycket de uttrycks i CPS. Med andra ord så letar vi efter olika nyckelfaktorer 

varje gång vi ”byta glasögon” och analyserar rapporten utifrån nyckelfaktorerna inom de olika 

teorierna.  

Analysredskapet består alltså av tre delar demokrati, demokratisering och multikulturalism. De 

tre delarna består i sin tur av olika teorier och de olika infallsvinklarna tillämpas i vår analys 

av CPS för att kategorisera de idéer som rapporten ger uttryck för. Analysen kommer därmed 

bestå av tre olika delar där de olika teorierna prövas. Genom att tillämpa vårt analysredskap 

(tabell 1) kan vi placera in teorierna i de olika ”boxarna” utefter hur starkt, medelstarkt eller 

svagt uttryckta nyckelfaktorerna tillhörande de olika teorierna är. 

4.3 CPS1 

I texten som följer presenterar vi CPS syfte och uppbyggnad så utförligt som möjligt. Eftersom 

CPS ligger till grund för denna uppsats är det nödvändigt att presentera den. 

The Comprehensive Proposal for the Kosovo Settlement kan på svenska översättas till; det 

övergripande förslaget till överenskommelse om Kosovo. CPS är vår analysenhet i uppsatsen 

och därför är det nödvändigt att presentera dess uppbyggnad och syfte. Rapporten är 
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framtagen av EUs sändebud och före detta president för Finland Martti Ahtisaari tillsammans 

med hans stab. CPS består av 62 sidor och flera hundratals direktiv och bestämmelser. Vidare är 

dessa indelade i olika områden; (1) konstitutionella bestämmelser (2) gemenskapernas och deras 

medlemmars rättigheter (3) decentralisationen (4) avgränsningar av nya kommuner (5) 

rättsystemet (6) religiösa och kulturella arv (7) utlandsskulder (8) egendom och arkiv (9) 

Kosovos säkerhets sektor (10)  internationella civila representanter (11) European Security 

and Defense Policy (ESDP) uppdrag (11) Internationell militär närvaro och (12) 

lagstiftningsagenda. Dessa tolv kapitel är vidare uppdelade i olika underkapitel med diverse 

direktiv och bestämmelser. 

Syftet med CPS är att fastställa de lönsamma bestämmelser som är nödvändiga, hållbara och 

stabila för ett framtida Kosovo. Rapporten innehåller detaljerade åtgärder för att säkerställa 

och främja skyddet av diverse rättigheter för samhället och dess medborgare.  Vidare 

innehåller CPS diverse direktiv för att främja skyddet av kulturella och religiösa arv. CPS 

föreskriver även konstitutionella, ekonomiska och säkerhetsmässiga bestämmelser vars syfte är 

att bidra till utveckling av ett multietniskt, demokratiskt och välmående Kosovo. En viktig del 

av CPS är att det skall finns en internationell civil och militär närvaro vars uppgift är att 

övervaka  genomförandet  av  överenskommelsen  och  bistå  de  behöriga  myndigheterna  i 

Kosovo för att garantera fred och stabilitet. I följande utdrag ur CPS kan vi läsa Ahtisaaris 

kommentarer om rapportens tillkomst; 

”The time has come to resolve Kosovo’s status. Upon careful 
consideration of Kosovo’s recent history, the realities of Kosovo today 
and taking into account the negotiations with the parties, I have come 
to the conclusion that the only viable option for Kosovo is 
independence, to be supervised for an initial period by the 
international community. My Comprehensive Proposal for the Kosovo 
Status Settlement, which sets forth these international supervisory 
structures, provides the foundations for a future independent Kosovo 
that is viable, sustainable and stable, and in which all communities 
and their members can live a peaceful and dignified existence”(CPS:1 
s.2) 

CPS är alltså en rapport med stor betydelse för utformandet av Kosovo. De tolv olika 

områden som finns föreskrivna i CPS berör olika delar i utformningen av det nya landet. 

Kosovo har godkänt rapporten och anammat den för att implementera dess direktiv för en 

självständighet. 
1 Länk till CPS; http://www.ico-kos.org/d/Ahtisaari%20Comprehensive%20Proposal%20in%20English.pdf

http://www.ico-kos.org/d/Ahtisaari%20Comprehensive%20Proposal%20in%20English.pdf
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5. Analys
I kapitlet som följer studerar och analyserar vi Ahtisaaris rapport utifrån det teoretiska 

ramverket. Vi analyserar rapporten med hjälp av vårt analysverktyg för att besvara våra 

frågeställningar om vilka synsätt inom olika teorier om demokrati, demokratisering och 

multikulturalism som den ger uttryck för. I analysen av CPS är det främst nyckelfaktorerna till 

de olika teorierna som ligger till grund för mätningen av hur mycket uttryck det finns. Även vår 

uppfattade helhetsbild av CPS vid inläsningen ligger till grund för slutsatserna. 

5.1 CPS & Demokrati 
Inledningsvis av CPS kan man läsa att Kosovo ska styras demokratiskt och att de offentliga 

myndigheters utövande ska vara baserad på jämlikhet för alla medborgare. Det står följande; 

”Kosovo shall be a multi-ethnic society, which shall govern itself 

democratically /…/ The exercise of public authority in Kosovo shall be 

based upon the equality of all citizens /…/ The Constitution of Kosovo 

shall prescribe and guarantee the legal and institutional mechanisms 

necessary  to   ensure  that   Kosovo  is   governed  by   the   highest 

democratic standards” (CPS: II s.6) 

CPS är tydlig med att Kosovo skall styras enligt högsta demokratiska standarden, men det finns 

inte enbart ett sätt att betrakta demokrati. Som vi har presenterat tidigare så finns det olika 

synsätt på demokrati och frågan som lyder är vilket synsätt som CPS ger uttryck för? 

5.1.1 Representativ demokrati 

Som vi har konstanterat i vårt analysverktyg innebär en representativ demokratiteori att 

avspegla medborgarnas preferenser och idéer i den politiska processen. I CPS går det att finna 

sådana idéer; 

”The President of Kosovo shall represent the unit of the People” 
(CPS: I:4. s.14) 
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Föregående utdrag beskriver att Kosovos president skall representera enheten av folket i 

landet. Denne ska alltså i sitt arbete avspegla alla av Kosovos medborgare. Konkretare inslag 

av den representativa demokratiteorin återfinns i CPS; 

”For the first two electoral mandates upon the adoption of the 
Constitution, the Assembly of Kosovo shall have twenty (20) seats 
reserved  for  representation  of  Communities  that  are  not  in  the 
majority in Kosovo, as follows: Ten (10) seats shall be allocated to the 
parties, coalitions, citizens' initiatives and independent candidates 
having declared themselves representing the Kosovo Serb Community 
and ten (10) seats shall be allocated to other Communities as follows: 
the Roma community one (1) seat; Ashkali community one (1) seat; 
the Egyptian community one (1) seat; and one (1) additional seat 
will be awarded to either the Roma, the Ashkali or the Egyptian 
community with the highest overall votes; Bosniak community three 
(3) seats; Turkish community two (2) seats; and Gorani community 
one (1) seat. Any seats gained through elections shall be in addition 
to the ten (10) reserved seats allocated to the Kosovo Serb Community 
and other Communities respectively” (CPS: I.:3 s.12) 

I utdraget ovanför kan vi läsa om parlamentets utformande i Kosovo. Enligt utdraget ska 20 

platser vara reserverade till olika etniska grupper som inte är i majoritet i Kosovo. Dessa ska 

sedan fördelas så partier, koalitioner och självständiga kandidater från serbiska representanter i 

Kosovo får 10 platser och resterande fördelas mellan de andra etniska grupperna; bosnier, 

turkar, ashkali, goraner, egyptier. Det finns tydliga inslag av den representativa demokratin i 

utdraget ur CPS, där alltså de olika befolkningsgrupperna av landets medborgare ska ha 

säkrade platser i parlamentet. En tydlig representation över landets olika medborgare 

förespråkas där politiken avspeglar olika preferenser och idéer som finns i landet. Den 

representativa teorin förespråkar även att de valda ombuden är liksinnade väljarna och att de 

helst ska ha samma sociala bakgrund. I utdraget blir detta tydligt där den valda ombuden till 

parlamentet har samma sociala bakgrund som väljarna från de olika etniska grupperna. 

Exempelvis så kan de serbiska samhällena rösta fram en politiker som de delar samma språk 

och kultur med, trots att de är i minoritet. Representation blir tydlig även i utformandet av 

regeringen, följande står i CPS: 

”There  shall  be  at  least  one  (1)  Minister  from  the  Kosovo  Serb 
Community and one (1) Minister from another Kosovo non-majority 
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Community; if there are more than twelve (12) Ministers, there shall 
be a third Minister representing a Kosovo non-majority 
Community”(CPS:I:5 s.15) 

Än en gång finner vi att CPS ger vissa uttryck för en representativ demokrati i Kosovo. Det 

ska finnas minst en minister från olika etniska grupper i regeringen, detta innebär att 

representation blir ännu tydligare och bredare i den politiska processen. CPS möjliggör att 

inkludera alla medborgare, oavsett etnicitet, och att de skall kunna rösta på en valfri politiker 

som de själv anser representerar sina egna preferenser. 

5.1.2 Deltagande demokrati 

Om vi istället väljer att studera rapporten utifrån deltagande demokrati, går det även då att 

finna vissa inslag som ger uttryck för dess idéer; 

”Kosovo shall be composed of municipalities, which shall enjoy a 

high-degree  of  local  self-government  and  which  encourage  and 

provide for the active participation of all citizens in democratic life” 

(CPS: I: 8 s.17) 

CPS riktlinjer är vidare att Kosovo ska ha en hög grad av lokalt självbestämmande. Idéen till 

den höga graden av decentraliseringen är att uppmuntra och tillhandahålla medborgarna 

politiken och demokratin. Både CPS och teorin förespåkar en hög grad av folkligt deltagande 

som vi kan läsa i utdraget ovanför. Genom att förespråka en hög grad av 

decentralisering/lokalt självbestämmande är syftet med Ahtisaaris utformande av CPS att 

tillhandahålla institutioner till medborgarna som har nära till dessa och enklt kan vända sig till 

sina valda politiker. Det finns klart tydliga uttryck till deltagande demokrati eftersom CPS 

möjliggör att folk enklare kan involveras i den politiska processen. 

”Kosovo shall adopt adequate measures as may be necessary to 

promote, in all areas of economic, social, political and cultural life, 

full  and  effective  equality  between  members  of 

Communities”(CPS:II:2 s.18) 
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Utdraget ovanför ger uttryck för inslags av deltagardemokrati i CPS. Enligt CPS ska Kosovo 

vidta lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att främja fullständig och effektiv jämlikhet 

mellan diverse folkgrupper inom det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet. Med 

andra ord så främjar CPS ett land där alla medborgare, oavsett vilken folkgrupp de tillhör, ska 

känna sig jämlika och fritt kunna delta i samhällets olika områden. CPS vill med ovanstående 

riktlinjer för Kosovo underlätta att medborgarna kan delta i bland annat det politiska livet där 

de inte behöver känna sig underminerade eller kränkta. Att CPS ger uttryck för deltagande 

demokrati blir ännu tydligare i andra delar av rapporten; 

”Afford to the Communities the opportunity to comment at an early 

stage on legislative or policy initiatives that may be prepared by 

Government, to suggest such initiatives, and to seek to have their 

views incorporated in the relevant projects and programs” (CPS:II:4 

s.20) 

Kosovos stat skall rådgiva de olika folkgrupper om att yttra sig på ett tidigt stadium i en 

lagstiftning eller politiska initiativ som framställs genom regeringen. De ska föreslå initiativ 

till att yttra sig för att sträva för att få sina synpunkter införlivade i diverse projekt. Än en 

gång kan vi alltså studera att CPS ger uttryck för en deltagande demokrati för Kosovo. 

Medborgarna bör vara upplysta och ha möjligheter till att yttra sig i politiska processer. 

5.1.3 Deliberativ demokrati 

När vi analyserar CPS och vilka uttryck det finns i rapporten för den deliberativa demokratin 

finner vi följande; 

”Provide   a    mechanism   for    regular   exchange   between   the 

Communities and the Kosovo Government” (CPS:II:4 s.20) 

CPS uttrycker att Kosovo bör skapa en mekanism för regelbundet utbyte mellan folkgrupperna 

och Kosovos regering. Meningen är svårtolkad och det finns ingen vidare precision för vad 

Ahtisaari menar med den. Vi tolkar det som att en mekanism är en slags arena eller något 

medel i form av hemsida eller via telefonlinje där de olika folkgrupperna kan utbyta information 

med Kosovos regering och dess stab. Det är svårt att dra några slutsatser till att medborgarna 
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och Kosovos regering har möjligheter att argumentera för eller emot deras ståndpunkter i 

olika politiska frågor men vi anser ändå att utdraget ger uttryck för en viss deliberativ 

demokrati. I vår analys av CPS med utgångspunkt i den deliberativa skolan lyckades vi inte 

med att finna några fler och inte minst lika tydliga uttryck för denna typ av demokratiteori som 

föregående demokratiteorier. 

5.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstantera att CPS innehåller mest uttryck av den representativa 

och deltaganda demokratiteorin men färre för den deliberativa. I vår analys av CPS och de 

demokratiska idéer som den bygger på har vi försökt presentera olika utdrag ur rapporten som 

ger uttryck för de olika inriktningarna till demokratin.  CPS ger mest uttryck för den 

representativa demokratin eftersom den möjliggör för att alla folkgrupper i Kosovo ska vara 

representerade i de olika politiska organen. Genom säkrade platser i parlamentet som såväl i 

regeringen blir olika delar av Kosovos medborgare representerade. Deras preferenser och 

åsikter skall i sin tur återspegla landets politiska agenda. Vår analys visade även att CPS 

innehåller starka uttryck av deltagardemokrati. Det tydligaste exemplet i CPS är den höga 

graden av decentralisering som förespåkas. Syftet bakom CPS höga grad av decentralisering 

är att medborgarna skall känna sig en del av den politiska processen som ett lokalt 

självbestämmande tillhandahåller.  Vi kan även konstatera att det finns ytterst få inslag av den 

deliberativa demokratin i CPS. Ett uttryck ur CPS som tyder på den deliberativa teorin är 

förespråkandet av en mekanism mellan de olika kommuniteterna och Kosovos regering är 

väldigt otydlig. 

5.2 CPS & Demokratisering 

5.2.1 Modernisering 

Användandet av moderniseringsteorin för att få igång en demokratiseringsprocess 

kännetecknas av ekonomiska och sociala apsekter. I analysen som följer tillämpar vi den delen 

av analysverktyget som behandlar moderniseringsteorins idéer. Inledningsvis finner vi följande 

utdrag som ger uttryck för modernisering; 

”Kosovo shall have an open market economy with free 

competition” (CPS:1.4) 
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Enligt utdraget skall Kosovo ha en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens som 

kännetecknas till moderniseringsteorin. Ur CPS kan man tyda en önskad vilja att via 

direktivet skapa goda ekonomiska förutsättningar i landet. Direktivet tillåter fri konkurrens och 

en öppen marknad även för utländska investeringar. Tankesättet bakom direktivet i CPS kan 

kopplas till moderinseringsteorin om att tillämpa en stabil ekonomi. Ekonomi och sociala 

aspekter främjas i teorin eftersom den anser att detta banar vägen för en god demokrati. I 

följande utdrag finner vi fler uttryck ur CPS som tyder på moderniseringsteorin; 

”Kosovo shall pursue an economic, social and fiscal policy necessary 

for a sustainable economy. To support, in particular, a sustainable 

system of public accounts, Kosovo shall establish with the European 

Commission,   and   in   close   cooperation   with   the   International 

Monetary Fund, a fiscal surveillance mechanism.”(CPS:8.1) 

Enligt utdraget ovanför går det att läsa att Kosovo skall bedriva en ekonomisk, social och 

skattepolitik som är nödvändig för en hållbar ekonomisk utveckling. Vidare skall Kosovo 

etablera en europeisk kommission i nära samarbete med den internationella valutafonden för att 

stödja ett hållbart system för offentliga räkenskaper. CPS ger ännu en gång uttryck för samma 

idéer som teorin om modernisering för att få igång en god och hållbar demokrati. Utdraget 

ovanför beskriver hur Kosovo skall bedriva sin ekonomisk- och socialpolitik. Med andra ord 

nämns båda delarna under en och samma punkt vilket tyder på att CPS ger uttryck för 

modernisering. 

”Members of Communities shall have the right, individually or in 

Community, to: /…/ d. Establish and manage their own private 

educational and training establishments for which public financial 

assistance may be granted, in accordance with the law and 

international standards”(CPS:II:3 s.19) 

I utdraget ovanför går det att finna några av nyckelorden på att CPS uttrycker liknande idéer 

som moderniseringen. CPS beskriver att gemenskap/samhällen i Kosovo har rätt att 

upprätta och driva enskilda utbildningsinstitutioner som kan beviljas offentligt ekonomiskt 

stöd. Det blir tydligt att CPS försöker främja en god utbildning där alla medborgare, oavsett 
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etnisk bakgrund, har rätt till att starta enskilda utbildningsinstitutioner. För att detta skall 

vara möjligt krävs det stabil ekonomi och CPS vill skapa det genom den öppna 

marknaden och fria konkurrensen. En stabil ekonomi kan alltså leda till investeringar inom 

utbildningsväsendet. 

5.2.2 Institutionella faktorer 

I CPS finns det flertaliga uttryck för den institutionella teorin. Decentraliseringen är starkt 

uttryckt och återkommande i CPS; 

”Kosovo shall be composed of municipalities, which shall enjoy a 

high-degree  of  local  self-government  and  which  encourage  and 

provide for the active participation of all citizens in democratic 

life.”(CPS:I:8 s.16) 

Enligt CPS skall landet decentraliseras och fördela makten till landets olika kommuner. 

Decentraliseringen är det främsta verktyget i CPS för att de olika etniska grupperna skall 

känna sig delaktiga i samhället. Byggstenarna i den institutionella teorin tycks även vara 

liknande byggstenar i CPS; 

”Municipalities shall form the basic territorial units of local self- 

government in Kosovo”(CPS:6.1) 

Att decentraliseringen främjas är återkommande i flera delar av rapporten;

”The main principles of decentralization shall be enshrined in the 

Constitution”(CPS:III:1 s.22) 

Förutom en stark eftersträvan av att fördela makten i landet till de olika kommunerna så 

beskrivs dess syfte med, vilket ger väldigt starka uttryck för den institutionella teorin; 

”Local self-government in Kosovo shall protect and promote 

internationally recognized human rights standards, having particular 

regard for the needs of the non-majority Communities and their 

members in Kosovo.”(CPS:III:1 s.22) 
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Decentraliseringen är speciellt nödvändig för att skydda de olika minoriteterna i landet. Detta 

verktyg skall försäkra de om att de inte körs över i olika frågor. Vidare är syftet att tillbringa 

institutionerna nära medborgarna och skapa en tillit mellan de och politiken. När vi läser CPS 

utifrån den institutionella synvinkeln finner vi flertaliga uttryck för den. 

En annan viktig faktor i den institutionella teorin är att man bör ha ett proportionellt valsystem 

med en låg tröskel för representation. Tanken med detta är att alla grupper skall känna att de 

är med och påverkar i en politisk kontext. Om man analyserar CPS kan man anträffa sådana 

tillvägagånsätt; 

”The Assembly shall have 120 members elected by secret ballot, on 
the basis of open lists, of which 100 shall be distributed amongst all 
parties, coalitions, citizens' initiatives, and independent candidates in 
proportion to  the  number of  valid  votes  received by  them  in  the 
election to the Assembly”(CPS:I:3 s.12) 

Enligt CPS bör det alltså finnas 120 platser i Kosovos parlament. Valen till platserna ska 

återspeglas i porportion till antalet röster av befolkningen. Det finns tydliga uttryck i CPS som 

tyder på den institutionella teorin. I CPS finns det inte någon angiven spärr för hur hög eller låg 

den ska vara för att kunna bli tilldelad en plats i parlamentet. Lijphart anser att det bör finnas 

en låg tröskel för representation. Däremot finns det andra intressanta delar som främjar en 

representation för de olika etniska grupperna i landet. Dessa är de säkrade mandaterna som vi 

presenterade tidigare i uppsatsen. En av teorins byggstenar är att inkludera alla medborgare 

oavsett etnicitet. Medborgarna skall kunna rösta på en valfri politiker som man själv anser 

representerar sina egna preferenser. Tanken med denna politiska utformning i CPS är att alla 

skall känna att de kan vara med och påverka i och med att de kan rösta på sin representant 

som i sin tur har minst en garanterad plats i parlamentet. Som vi kan återfinna i CPS där den 

serbiska minoriteten skall ha minst tio platser i parlamentet och de övriga tio platserna ska 

fördelas mellan de övriga minoriteterna. CPS garanterar att alla grupper av betydelse ska 

vara inkluderade och känna att de är med och påverkar, likt den institutionella teori. En annan 

institutionell faktor som Lijphart pekar på är att man bör ha en bred medverkan på den 

exekutiva sidan. Han föredrar samlingsregeringar eller stora koalitioner där de viktigaste 

partierna ingår. En bred medverkan på den exekutiva sidan så som Lijphart förespråkar går att 

återfinna i CPS. Som vi presenterade tidigare så skall finnas säkrade platser även i regeringen 
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för de olika minoriteterna. 

5.2.3 Klyftor i befolkningen 

Att CPS har en önskan att minska klyftorna i befolkningen är tydlig uttryckt vid flertal 

tillfällen. Denna teori menar att det finns en risk med att folk bor i segment som på samma 

gång skiljs av språk, religion och tydliga kulturella sedvänjor. Vi menar vidare på att CPS 

ambitioner om att tillåta minoriters språk, kultur och religion till användning för att skapa 

unitet inte uttrycks på liknande sätt som teorins slutsatser. Följande utdrag ur CPS kan 

upplevas uttrycka motstridigheterna; 

”Members of Communities shall have the right, individually or in 

Community, to: a. Express, maintain and develop their culture and 

preserve the essential elements of their identity, namely their religion, 

language, traditions and culture” (CPS:II:3 s.19) 

Teorin om klyftor i befolkningen uttrycker att en förutsättning för ökade klyftor i befolkningen 

kräver att kultur, språk och religion tenderar att grupptillhörigheten blir allt mer markerad, 

vilket försämrar demokratiseringsprocessen. Ovanstående utdrag ur CPS poängterar att en 

befolkningsgrupp har rätt att behålla, uttrycka och utveckla deras kultur och tradition. 

Hadenius menar alltså att baksidan av detta kan vara att kulturer och skillnader mellan 

folkgrupperna blir allt mer tydliga. Självklart är menar vi inte att Hadenius inte anser att olika 

grupper inte ska kunna bevara sin kultur men i CPS så går vissa delar i helhetsbilden vid in i 

linje med de förutsättningar som Hadenius pekar på. Andra motstridigheter mellan CPS och 

teorin är följande; 

”The ethnic composition of the police within a municipality shall, to 

the extent possible, reflect the ethnic composition of the population 

within that municipality”(CPS:VIII:2 s.47) 

CPS uttrycker en strävan över att poliskåren skall reflektera den etniska majoriteten i en 

kommun. Exempelvis kan det handla om en kommun som har serbiska folkgrupp som 

majoritet också alltså skall sträva i den mån det går att ha en poliskår med serbisk etnicitet. 

Detta innebär att integrationen bland medborgarna i sitt arbete och i det sociala minskas, 
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enligt Hadenius teori är detta en förutsättning för att förstärka klyftorna i befolkningen. 

5.2.4 Sammanfattning 

Det vi kan konstantera efter att ha analyserat materialet utifrån de utvalda 

demokratiseringsteorierna är att rapporten ger mest uttryck för den institutionella teorin. Det 

finns flertal uttryck i CPS som tyder på samma nyckelfaktorer som den institutionella teorin 

där bland annat decentraliseringen och den breda representationen är återkommande i både 

teorin och materialet. Det finns inslag av moderniseringsteorin men dessa är inte lika tydligt 

uttryckta och nyckelfaktorerna är inte lika återkommande. CPS uttrycker inte några tydliga 

synsätt som kan kopplas till teorin om klyftor i befolkningen, självklart kan man förstå vid 

inläsningen av CPS att minska de etniska klyftorna prioriteras högt men de uttrycks inte på 

liknande vis som i teorin. 

5.3 CPS & Multikulturalism 

CPS uttrycker klart och tydligt att Kosovo skall vara ett multietniskt samhälle. Som vi visade i 

den tidigare forskningen finns det länder som har en bred etnisk mångfald i landet och ändå 

lyckats bygga stabila demokratier. Synsätt på hur en stat hanterar multikulturalistiska 

utmaningar är olika och i följande text analyserar vi vilka synsätt inom två olika 

multikulturalistiska teorier som rapporten ger uttryck för. 

5.3.1 Kymlickas teori 

Enligt teorin är minoriteterna utsatta och bör ha specifika rättigheter samt andra privilegium 

för att inte bli överkörda av majoriteten. Att CPS ger uttryck för sådant synsätt går att 

återfinna i delar av rapporten; 

”Local self-government in Kosovo shall be based upon the principles 

of good governance, transparency, and efficiency and effectiveness in 

public service, having particular regard for the specific needs and 

concerns  of  non-majority  Communities  and  their  members.” 

(CPS:6.2) 

När vi studerar delar av rapporten djupare kan vi utmönstra uttryck som starkt tyder på 
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liknande synsätt som Kymlickas teori. Utdraget ovanför förespråkar en decentralisering i landet 

vars syfte bland annat är att ta särskild hänsyn till icke-majoriteters nödvändigheter. Utdraget 

behöver inte betyda att de innehar gruppspecifika rättigheter, men vi vidare läsning av CPS 

finns en sådan önskan uttryckt; 

”Inhabitants belonging to the same national or ethnic, linguistic, or 

religious group traditionally present on the territory of Kosovo 

(Communities) shall have specific rights as set forth in this Annex, in 

addition to the human rights and fundamental freedoms”(CPS:3.1) 

De specifika grupprättigheterna står uttryckta i CPS och i ett utdrag ur rapporten som 

presenteras ovanför. Det går alltså att finna väldigt starka uttryck som i allra högsta grad är i 

enighet med Kymlickas synsätt.  Rätten till självstyre kan vi konstantera med utdragen 

ovanför, och tidigare utdrag om den höga graden av decentraliseringen, finns klart uttryckt i 

CPS. Kymlicka anser att det är nödvändigt med en fördelning av makten för att minoriteter inte 

skulle köras över av den nationella majoriteten. En helhetsuppfattning som går att tyda vid 

inläsandet av CPS är att den höga graden av decentraliseringen har ett gemensamt syfte som 

Kymlickas teori. Som vi visade i föregående utdrag uttrycker CPS decentraliseringen och strax 

efter det uttrycks minoriteter och deras rättigheter. Än tydligare blir det att CPS ger starka 

uttryck för Kymlickas teori vid en intensivare inläsning för att skapa en tydligare helhetsbild. I 

följande  utdrag  kan  vi  finna  uttryck  i  CPS  om  rätten  till  särskild  representation  för 

minoriteter; 

”Communities and their members shall be represented in the 

Assembly. Legislation specifically designated by  the  Constitution 

may not be enacted or amended without the consent of the majority 

of   the  members  of   the  Assembly  holding  seats  reserved  or 

guaranteed for Communities”(CPS:II:4 s.20) 

Förutom detta utdrag som handlar om att minoriteterna skall ha säkrade platser i parlamentet 

har vi tidigare i vår analys visat att CPS även uttrycker att minoriteterna skall ha säkrade 

platser i regeringen och olika utskott. Kymlicka teori menar att invandrargrupper i ett land kan 

kräva rätten att fritt uttrycka sin egenart utan fruktan för fördomar eller diskriminering. För att 
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förhindradiskriminering och fördomar fodras det positiva åtgärder. Följande utdrag 

uttrycker väldigt tydligt ett sådant synsätt;

”Kosovo shall take all necessary measures to protect persons who 

may  be  subject  to  threats  or  acts  of  discrimination,  hostility  or 

violence as a result of their national, ethnic, cultural, linguistic or 

religious identity.” (CPS: II:2 s.18) 

Förutom att det uttrycks liknande synsätt om Kymlickas teori i CPS står det ibland näst intill 

samma mening med samma ordval och samma syfte och idéer. Utdraget ovanför visar tydligt 

på detta. 

5.3.2 Okins teori 

De två teorierna om multikulturalism är i konflikt mot varandra och som vi kunde 

konstantera så fanns det flertal uttryck i CPS som tyder på Kymlickas synsätt. När vi istället 

analyserar rapporten utifrån Okins synsätt kan vi konstantera att CPS inte ger uttryck för 

denna teori. CPS ger väldigt få uttryck på hur Kosovo skall arbeta för att skydda kvinnor och 

speciellt inom de patriarkala kulturerna. Vi fann följande utdrag; 

”The Constitution shall provide that the rights and freedoms set forth 

in the following international instruments and agreements shall be 

directly applicable in Kosovo and have priority over all other law; no 

amendments to the Constitution shall diminish these rights /…/ 

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 

Women”(CPS:I:2 s.11) 

Det står alltså skrivet att Kosovo skall i sin konstitution främja de rättigheter och friheter som 

är bestämt med överenskommelser från det internationella samfundet. Faktum är att 

ovanstående utdrag är ett av få exemplet på direktiv som benämner kvinnornas universella 

rättigheter i CPS.  Ett svårtolkat uttryck i CPS i förhållande till Okins teori presenteras i 

följande utdrag; 

”The exercise of these rights shall carry with it duties and 

responsibilities to act in accordance with Kosovo law, and shall not 
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violate the rights of others” (CPS: 2:1.4) 

Enligt utdraget så skall de specifika rättigheterna som tidigare nämnts bygga på ansvar och 

skyldighet att agera i enlighet med Kosovos lagar och får inte kränka andras rättigheter. ”Andra 

rättigheter” är öppen för tolkning men enligt vår samlade helhetsbild av rapporten så 

kännetecknar detta ett uttryck för Okins synsätt. Med detta menar vi att ”andra rättigheter” 

innefattar bland annat kvinnors rättigheter om jämlikhet och mot diskriminering. Okin anser att 

om det skall finnas specifika grupprättigheter så bör staten ingripa i det privata för att 

försäkra om att det inte sker någon diskriminering.  Enligt vår tolkning och samlade 

helhetsbild innebär det att de grupper som har specifika grupprättigheter inte får bryta mot 

exempelvis kvinnors rättigheter. 

Okin främjar inte grupprättigheter, något som Kymlicka gör. Anledningen till detta är att Okin 

anser att det finns en fara med kvinnans situation i så kallade specifika grupprättigheter. Som vi 

kunde konstantera tidigare i vår analys så uttrycks det klart och tydligt att specifika 

grupprättigheter skall existera utöver universella rättigheterna. Okin anser att detta är fel 

tillvägagångssätt eftersom det patriarkala samhällsordningen i en grupp tenderar att fortsätta 

existera i det tysta. Med andra ord existerar chansen att diskrimineringen mot kvinnan inte blir 

synligt för det resterande samhället vilket förblir en fara för kvinnans situation. CPS ger 

väldigt få och otydliga uttryck för sådana ståndpunkter i rapporten. 

5.3.3 Sammanfattning 

CPS ger mest uttryckför Kymlickas synsätt om det multikulturella samhället. Förespråkandet 

av hög grad av maktfördelning, bred representation på den exekutiva sidan och att folkgrupper 

fritt kan uttrycka sin egenart utan fruktan för fördomar eller diskriminering är starkt uttryckt 

även i CPS. Samma nyckelfaktorer går alltså att återfinna i teorin och i CPS.  Den samlade 

helhetsbilden av rapportens synsätt på det multikulturella samhället i Kosovo visar att 

Kymlickas teori har starka paralleller. CPS gav väldigt få uttryck för Okins teori men det fanns 

trots allt en del uttryck som tydde på att Okins synsätt uttrycks i rapporten.
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6. Slutsatser

CPS är en rapport utformad för Kosovos status med diverse direktiv och bestämmelser. Rapporten 

som det internationella samfundet har tagit fram lyfter fram vissa demokratiteorier mer än andra i 

demokratiseringsprocessen i det multikulturella samhället.  I denna uppsats har vi studerat och 

analyserat vilka synsätt inom olika demokratiteorier, demokratiseringsteorier och teorier om 

multikulturalism som den ger uttryck för. Vår första frågeställning är; Vilka olika typer av 

demokratiteorier kan sägas prägla innehållet i CPS? Enligt vår analys kan CPS i högsta grad bland de 

olika teorierna kategoriseras till den representativa demokratiteorin. Detta med anledning av vi fann 

flertal uttryck som stödjer främjandet av detta synsätt av demokrati.  Den representativa förespåkar 

en bred representativitet av befolkningen oavsett etnicitet, kön, eller klass i samhällets olika delar. Vi 

kunde i vår analys också konstantera att det fanns inslag av deltagande demokrati i CPS. Exempel på 

detta är den höga graden av decentralisering som förespåkas i rapporten. Utifrån en intensiv inläsning 

av rapporten skapade vi oss en tydligare helhetsbild av CPS som bland annat inte kännetecknar en hög 

grad av den deliberativa demokratiteorin. De nyckelfaktorer som kännetecknar den deliberativa 

demokratiteorin är inte förekommande eller starkt uttryckta i CPS. Faktum är att det finns ytterst få 

uttryck på detta.  I ett heltäckande perspektiv utifrån vår analys är detta även våra slutsatser. 

Vår andra frågeställning lyder som följande; Vilka olika typer av demokratiseringsteorier ger CPS 

uttryck för? Med utgångspunkt i vår analys kan vi kategorisera CPS till den institutionella teorin som 

en primär demokratiseringsprocess. Detta med anledning av att CPS ger uttryck för en hög grad av 

decentralisering och bred representation som är nyckelfaktorerna i den institutionella teorin. Denna 

teori förespråkar medborgarnas delaktighet, en bred medverkan på den exekutiva sidan samt en 

överenskommelse om minoritetsskydd mellan staten och dess medborgare. Vidare finns det inslag i 

CPS som ger uttryck för moderniseringsteorin, men dessa är inte lika framträdande. Vi h a r  l y f t  

fram några av dessa inslagen i vår analys men vår övergripliga helhetsbild som vi lyckades skapa 

genom den intensiva inläsningen av dokumentet följer inte moderniseringsteorin i någon högre 

utsträckning. Vi kan konstanter att CPS utterycker sig för att minska klyftor i befolkningen men i vår 

analys framkommer det tydligt att tillvägagångssättet skiljer sig från teorin.  I analysen har vi lyft 

fram exempel som tyder på motstridigheterna. Med utgångspunkt i de uttryck som lyfts fram ur CPS 

samt den helhetstäckande bild som vi har skapat oss av materialet kan vi fastställa ovanstående 

slutsatar gällande demokratisering. Den tredje och sista frågeställning är; Vilka olika teorier om 

multikulturalism ger CPS uttryck för? Utifrån vår analys kan vi kategorisera CPS till Kymlickas teori 
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om det multikulturella samhället. Med anledning av att CPS uttrycker ett liknande synsätt som även 

Kymlicka uttrycker i sin teori. Exempelvis förespråkas hög grad av maktfördelning, bred 

representation och att folkgrupper fritt kan uttrycka sin egenart utan fruktan för fördomar eller 

diskriminering i både CPS och teorin. Förutom att det uttrycks i CPS är det även en tydlig helhetsbild 

som vi kunde konstantera vid inläsningen av materialet. Denna helhetsbild stämde inte överens med 

Okins teori om det multikulturella samhället däremot kunde vi finna, även om de var få, uttryck i CPS 

som angriper det multikulturella samhället i liknande form som Okin. Slutsatserna är alltså att 

uttrycken i CPS har mest synsätt till den representativa demokratiteorin, den institutionella 

demokratiseringsteorin och till Kymlickas teori om det multikulturella samhället. Det finns även 

inslag av deltagande demokratiteori och moderniseringsteorin som CPS ger uttryck för. De teorier det 

fanns minst uttryck av i CPS var den deliberativa demokratiteorin, demokratiseringsteorin klyftor i 

befolkningen och Okins teori om det mångkulturella samhället. Detta innebär att vi kan kategorisera 

de olika teorierna i de olika boxarna som finns tillgängliga i vårt analysredskap. I tabellen nedanför 

presenterar vi resultatet av vår studie där vi har kategoriserat in de olika teorierna utefter hur mycket 

uttrycks i CPS.     

Demokratiteorier Demokratiseringsteorier Teorier om 
mångkulturalism 

Mest uttryck: Representativ Institutionell Kymlickas teori 

Mindre 
uttryck: 

Deltagande Modernisering 

Minst uttryck: Deliberativ Klyftor i befolkningen Okins teori 

Tabell 5. Resultat: Graden av uttryck i CPS av de olika teorierna. 

Med starka uttryck menar vi att rapporten i sin helhetsbild samt de konkreta uttrycken är tydliga 

synsätt för de olika teorierna. Medelstarka uttryck karaktäriseras av att det finns vissa uttryck som 

kännetecknas av de olika teorierna i rapporten. De svaga uttrycken kännetecknas av att det finns få 

uttryck eller nästintill inga alls synsätt för teorierna i CPS. Vi har tidigare diskuterat svårigheterna 

med att dra dessa gränser, men det kräver som sagt att vi är väl insatta i rapporten och har lyckats med 

att finna texten som är ”dolt under ytan”.  Med hjälp av tabellen ovanför kan vi alltså konstantera att det 

internationella samfundet i fallet med Kosovo tolkar demokrati som en representativ demokrati. I 

demokratiseringsprocessen är det institutionella faktorer som framförallt främjas. Slutligen kan vi 

konstantera att det internationella samfundet har liknande angreppssätt på problematiken att införa en 

stabil demokrati i ett multikulturellt samhälle som Kymlickas teori.
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7. Diskussion

Den problemformulering som vi har presenterat i uppsatsen ligger till grund för analysen som 

inriktar sig i att försöka besvara frågeställningarna för att studera och kategorisera CPS till de 

olika synsätten. Syftet har ständigt varit att analysera CPS för att studera hur det internationella 

samfundet tolkar demokrati, demokratisering och multikulturalism i Kosovo. Det finns alltså 

olika synsätt att betrakta demokrati, demokratisering och multikulturalism. 

Genom den kvalitativa textanalysen av CPS kunde vi få en djupare förståelse av rapporten 

gentemot de olika teorierna som presenterats i uppsatsen.  I kapitlet tidigare forskning 

presenterade vi en rapport om ett annat land i Balkan, vi kunde se likheter och olikheter 

mellan de olika rapporterna men vi anser att CPS är en rapport som det internationella 

samfundet tydligare har fokuserat på mångkulturalismens problem än i den andra rapporten. 

Vi lyfte även fram två andra tidigare forskningsarbeten som beskrev hur Kanada och Indien 

har lyckats etablera välfungerande demokratiska institutioner trots en del problem som går att 

återfinna i Kosovo. En del av dessa problem behandlades i CPS och enligt rapportens 

tillvägagångsätt skall Kosovos demokrati byggas. Det handlar främst om den representativa 

demokratiteorin samt idéer som liknas vid Lijpharts institutionella teori och Kymlickas 

angreppssätt om det multikulturella samhället. Exemplen med Indiens och Kanadas utmaningar 

påminner väldigt mycket om CPS utmaningar i Kosovo. Exempel på det som påminner om 

Kosovo är den höga graden av decentralisering som främjas i Indien men även i Kosovo. 

Kanadas lyckade koncepts handlade om att medborgarna skulle vara representerade i de olika 

verkställande organen och i CPS fanns även där sådana bestämmelser. Med andra ord så tror vi 

att även Kosovo kan lyckas att riva ner de olika hinder så som Kanada och Indien har lyckats.  

Ur ett kritiskt perspektiv anser vi att det kan finnas fler teorier inom de olika ämnesområdena 

som hade gett oss en annan infallsvinkel att jobba efter i vår analys av CPS. Om vi istället 

hade använt oss utav andra teorier för att få ett bredare perspektiv på demokrati, 

demokratisering och multikulturalismen hade våra slutsatser kunnat se annorlunda ut. Våra 

utvalda teorier har vi använt i analysen för att kunna skapa oss en så stor helhetsbild av de 

olika synsätten med utgångspunkt i vårt problemområde och syfte. Våra val är dock inte 

någon garanti för att det är en heltäckande bild för själva synen på de olika områdena. Med 

andra ord antyder vi att reliabiliteten kan ifrågasättas eftersom liknande forskning hade kunnat 
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välja andra teorier och fått några helt andra slutsatser. Vidare kan man antyda att 

tillvägagångssättet hade kunnat se annorlunda ut vilket också hade format uppsatsen olik vår. 

Vi har läst igenom CPS intensivt enligt den kvalitativa textanalysens ståndpunkter. Med detta 

sagt innebär det inte att man alltid kan säkra att forskningen bygger på ett ständigt objektivt 

ställningstagande. Vårt resultat visar tydligt det internationella samfundets tolkningar på 

demokrati i Kosovo och vilka multikulturella lösningar de förespråkar för att främja 

demokratin. Författaren till avhandlingen ”Europe´s Role in Nation-Building” kritiserar det 

internationella samfundet och menar att de har misslyckats i Bosnien & Hercegovina med att 

bygga upp landet och skapa en stabil demokrati. Samtidigt så påminner Daytonaavtalet väldigt 

mycket om CPS. En intressant fortsatt forskning hade varit att analysera dessa avtal till 

varandra för att studera om det internationella samfundet har ändrat sina tolkningar över tiden. 

Författaren menar nämligen att det internationella samfundet blev påmina i Kosovo om att de 

inte hade ”lagt ett lock” på frågan i Bosnien än.  

Våra slutsatser är ännu en gång att CPS kännetecknas av den representativa teorin vilket 

möjliggör det för alla medborgares preferenser att återspegla politiken. Vi anser att detta kan 

vara ett lyckat koncept för att stabilisera demokratin i Kosovo. Å andra sidan anser vi att det 

kan finnas en risk om minoriteterna i landet får allt för höga befogenheter och privilegium 

eftersom det kan leda till ett missnöje bland majoriteten. Detta kan i sin tur skada demokratin i 

landet och öka motsättningarna bland de olika etniska folkgrupperna. Vidare kännetecknas 

CPS starkt av Lijpharts och Kymlickas teorier. Vi anser att dessa teorier är en bra grund för 

att öka stabiliteten och främja demokratin i ett land, men enligt oss tycks CPS höja graden av 

bland annat decentraliseringen och rättigheterna till minoriteterna till en högre nivå än vad vi 

upplever att teorierna förespråkar. Vi tror att detta kan resultera till att CPS motverkar sitt 

syfte och istället skapar en ökad instabilitet. Vidare anser vi att de grundläggande idéer som vi 

har kunnat konstatera att CPS bygger på är rätt tillvägagångssätt men i måttliga mängder. 

Vi anser att en fortsatt forskning kring problematiken vi nyligen presenterade hade varit 

intressant att genomföra i framtiden. Det intressanta är alltså att studera hur graden av de höga 

rättigheterna i Kosovo påverkar den demokratiska utvecklingen i landet. 
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