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Abstract 
 
This study aims to investigate the democracy development i Bosnia and Herzegovina. 

Since 1995, when the Dayton Peace Agreement was signed, Bosnia has been 

undergoing an democratization, but despite that the country is still year 2017 classified 

as ”partly free”. In this study the democracy-enhancing factors: civil society and the 

political system are being related to the Dayton Peace Agreement and are tested against 

liberal democratic values and Consociational Democracy theory. This study is a 

qualitative case study and following questions are being looked into: 

 

-   Which factors within the civil society and political system limit the democracy 

development in Bosnia and Herzegovina? 

-   To what extent does the Dayton Peace Agreement limit Bosnia and 

Herzegovina’s democracy development? 

-   To what extent is Bosnia and Herzegovina an Consociational Democracy? 

 

The fact that Bosnia has a divided and multiethnic society puts a foundational ground 

for a possible consolidated consociational democracy. Furthermore, the functions of the 

civil society, political system and the Dayton Peace Agreement are being discussed and 

the shortcomings of each are being highlighted. The results of this study indicate that 

Bosnia’s long democratization development is primarly based on the unwillingness to 

cooperation between the three constitutional groups, the exclusion of minority groups 

and the Dayton Peace Agreement’s regulations on a political system that is not 

sustainable for a stable democratic state.  

 
 
Nyckelord 
Bosnien och Hercegovina, koalitionsdemokrati, civilsamhälle, politiskt system, 

Daytonavtalet, demokratiutveckling.  
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1.  Inledning 
 
Ett land, två entiteter, tre folkgrupper och nationalism är faktorerna som utgör  Bosnien 

och Hercegovina. År 1992 förklarades landet, efter en folkomröstning, självständigt från 

dåvarande Jugoslavien. Sedan dess har landet stått inför ett krig, en återuppbyggnad och 

en demokratiseringsprocess. Den nationalism som växte fram under 1980-talet, efter 

Titos död, blev allt starkare i samband med Jugoslaviens rådande ekonomiska situation, 

fattigdom, korruption och arbetslöshet. I Bosnien, som alltid varit ett mångetniskt land, 

blev situationen extra påtaglig. Bosnienkriget utbröt 1992 i samband med 

självständigheten och pågick fram till 1995 då Daytonavtalet undertecknades och de 

stridande parterna slöt fred. Daytonavtalet förhandlades fram på så vis att Bosnien och 

Hercegovina blir en multietnisk stat med två entiteter: Republika Srpska (RS) och 

Federationen Bosnien och Hercegovina (FBiH). I RS utgörs majoriteten av 

befolkningen av bosnienserber (ortodoxa) och FBiH utgörs av en majoritet av bosniaker 

(muslimer) och bosnienkroater (katoliker) (Hoare, 2007: 398ff).  

 

Daytonavtalet lade fram en form av koalitionsdemokrati för att skapa en fungerade stat 

där samhället är delat och krigsskadat (Lindahl, 2005:13ff). Idag har det gått 22 år sedan 

avtalet undertecknades och fortfarande efterlevs inte dess ambitioner för en 

koalitionsdemokrati då både civilsamhället och det politiska systemet inte fungerar fullt 

demokratiskt. Ett exempel på det är Freedom houses demokratiindex där landet år 2017 

rankas som ”partly free” och placeras på nummer 4 på en sjugradig skala som mäter 

politiska och civila rättigheter (Freedom house, 2017).   

 
1.1   Problemområde 

 
I en demokratirapport från 2015/2016 mäts förutsättningarna för god samhällsstyrning i 

Bosnien. I rapporten framgår det att förutsättningarna för mänskliga rättigheter och 

demokrati är kraftigt begränsade av landets konstitution. Faktorer som splittring inom 

civilsamhället, Daytonavtalet och landets komplexa politiska system är orsakerna till 

varför det ser ut som det gör. Inom respektive faktor är minoritetsgruppers utsatthet 

något som belyses extra mycket då alla medborgare i Bosnien och Hercegovina inte 

lever efter samma förutsättningar. Detta för att Daytonavtalet och landets konstitution 

benämner Bosniaker, bosnienkroater och bosnienserber som konstitutionella 
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folkgrupper som innehar samtliga civila- och politiska rättigheterna (Svenska 

Utrikesdepartementet, 2016).  

Spänningar mellan de konstitutionella folkgrupperna är också förekommande. Det pågår 

en ständig maktkamp som påverkar landets utveckling, varje folkgrupp ser enbart till 

sina egna intressen. Denna problematik grundas främst i Daytonavtalet då det  

huvudsakligen skrevs för att stoppa kriget, man tänkte inte mycket på framtiden och hur 

vissa föreskrifter skulle komma att påverka den  (Lovrenović, 2001: 207f). Detta gör 

även att den koalitionsdemokratiska utvecklingen brister.  

Således avser denna studie att undersöka huruvida Bosniens demokratiutveckling har 

påverkats av både Daytonavtalet och de demokratifrämjande faktorerna: civilsamhälle 

och politiskt system. Landets komplexa politiska system och situation försvårar 

utvecklingen gentemot en stabil demokrati. Likaså finns det inte något konkret 

tillvägagångssätt som främjar demokratiutvecklingen (Keil, Kudelko, 2015). 

Ovanstående faktorer är en del av allting som inte fungerar i Bosnien och Hercegovina 

och som försvårar landets demokratiutveckling.  
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1.2   Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka i vilken utsträckning Bosnien och 

Hercegovina är en koalitionsdemokrati och varför landet inte har, sedan krigets slut 

1995 fram till år 2017, kommit längre i sin demokratiska utveckling. 

Demokratifrämjande faktorer som civilsamhälle och politiskt system kommer 

undersökas för att se vilka brister som finns inom respektive område. Daytonavtalets 

föreskrifter kommer även att relateras till varje område och till studien kommer teorin 

”Consociational Democracy” (koalitionsdemokrati) om plurala civilsamhällen att 

tillämpas då Daytonavtalet förelägger en grund för en koalitionsdemokrati. I avseende 

syftet formuleras följande frågeställningar:   

 

-   Vilka faktorer inom civilsamhället och politiska systemet begränsar den 

demokratiska utvecklingen i Bosnien och Hercegovina?  

-   I vilken utsträckning begränsar Daytonavtalet Bosnien och Hercegovinas 

demokratiutveckling? 

-   I vilket utsträckning är Bosnien och Hercegovina en koalitionsdemokrati?  
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2.  Teori 
 
I följande kapitel presenteras först tidigare forskning på Bosnien och Hercegovinas 

utveckling. Sedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, Consociational 

Democracy och vidare de demokratiska värdena för civilsamhälle och politiskt system. 

 
 
2.1  Tidigare forskning  
 

Rory Keane är en statsvetare som har ägnat mycket av sin tid till att forska om 

efterkrigstiden i  Bosnien och Hercegovina. Keane menar att statens oförmåga att 

fungera har sin fundamentala utgångspunkt i problematiken kring försoningen mellan 

folkgrupperna. Befolkningen måste sluta tänka i termer av vi och dem, och istället se 

varandra som medmänniskor. De måste också kunna se ett gemensamt samhälle i 

framtiden, detta är dock en svår process menar Keane då denna typ av solidaritet inte 

enbart kan uppnås genom reflektioner. Det krävs handlingar och ett nytt tankesätt för att 

en försoning ska ske (Keane, 2002: 2, 6f).  

 

Keane menar även att det är fel att dela upp landet i entiteter, det kan i splittrade 

samhällen leda till konflikt. Därför är Daytonavtalet negativt för den demokratiska 

utvecklingen. (Keane, 2002: 28, 31). Pluralism måste därför uppmuntras för att utveckla 

politiken. Ett sätt att göra detta genom är att uppmuntra människor att flytta hem till 

sina hemtrakter. På så vis menar Keane att det skapas mångkulturella samhällen som 

senare kommer smittas av på politiken och utveckla de multietniska partierna (Keane, 

2002: 80; 85).  

 

En annan som har forskat om Bosnien och demokratiutvecklingen är Francis Fukuyama 

som talar om ”stateness first”. Detta innebär att utländska krafter som upprätthåller en 

suverän stats institutioner försvagar den nationella kapaciteten att bygga en fungerande 

stat. Med andra ord försvagas legitimiteten för de nationella politiska aktörerna  

(Fukuyama, 2005: 85). Fukuyama talar om så kallade ”failed states” som han menar att 

Bosnien är. ”Failed states” saknar förmågan att fatta egna beslut utan utländsk hjälp, 

detta har till stor del att göra med medborgarnas bristande kunskaper och erfarenheter 

av detta. Befolkningens förmåga att se till sina egna intressen istället för de nationella 

intressena betonas också som en negativ faktor. Dock saknar de utländska aktörerna 
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djupare förståelse och kunskaper om det rådande förhållandet i landet och bör därför, 

enligt Fukuyama, stegvis ge upp sin övervakning av landet. Detta är nödvändigt för 

utvecklingen av de nationella politiska aktörerna, det ökar även deras legitimitet i 

befolkningens ögon (Fukuyama, 2005: 85). I Bosnien är den största politiska aktören 

just en utländsk övervakare (OHR).  

 

En del av de studier som gjorts på Bosnien och Hercegovina är ofta koncentrerade på 

den etniska problematiken då den är central i relation till landets utveckling. Det är 

därför relevant att betrakta den etniska splittringen som ett hinder och därför tas även 

den aspekten in i denna studie. Det som skiljer denna studien från andra är att fokus här 

inte ligger på den etniska splittringen, utan på civilsamhället och politiska systemet i sin 

helhet. De etniska aspekterna tas bara in i studien under vägens gång och utgör på så 

sätt en viktig del av uppsatsen, men inte central. Denna uppsats avser att undersöka 

Bosniens demokratiutveckling och i vilken utsträckning det är en koalitionsdemokrati. 

Koalitionsdemokratin betraktas i denna studie som den demokratityp som kan gynna 

landets demokratiutveckling. Detta särskiljer uppsatsen från en del av de övriga 

studierna. 

 
2.2 Teoretisk utgångspunkt 
 

Den fundamentala teoretiska utgångspunkten i denna uppsatsen är Consociational 

Democracy av Arend Lijphart (benämns koalitionsdemokrati i fortsättningen). Det är 

dock inte tillräckligt att enbart titta på denna teorin, det krävs en djupare definition av 

vad ett demokratiskt civilsamhälle och politiskt system är. Därav tittar jag även på Jean 

Grugels definitioner och karaktärsdrag för dessa samt Robert A. Dahls definition av 

liberal demokrati (polyarki).  

 
2.2.1 Liberal demokrati, transition och konsolidering 
 
För att en stat ska demokratiseras måste staten genomgå en transition för att sedan 

uppnå konsolidering av demokrati. Konsoliderad demokrati innebär att demokratin i 

staten fördjupas och implementeras genom institutioner, beteende och attityder 

(Rustow, 1970: 370ff). En annan definition av konsoliderad demokrati indikerar att en 

stat kan betraktas som demokratiskt konsoliderad när politiska aktörer accepterar de nya 

demokratiska institutionerna. Val måste också vara återkommande och den politiska 

eliten ska efter val förändras, alltså att politiska ledare, efter val, byts ut och nya ledare 
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tillträder. Detta benämns ”two turnover test” (Huntington, 1991: 266f).  I den sista fasen 

vid konsolideringen av demokratin är det relevant att identifiera vilken typ av demokrati 

det är som konsolideras. I detta fall är det lämpligt att tala om liberal demokrati och 

koalitionsdemokrati som kan ses som en gren av liberal demokrati.  

 

Liberal demokrati definieras av Robert A. Dahl som menar att det finns en skillnad 

mellan demokrati som ideal och demokratin i praktiken. Med andra ord är det omöjligt 

att uppnå fullständig demokrati. Därför talar Dahl om polyarki, polyarki handlar om två 

faktorer: medverkan och konkurrens där yttrandefrihet, pressfrihet, allmän rösträtt och 

organisationsfrihet är fundamentala. De kriterier som krävs för att ett samhälle ska vara 

demokratiskt (polyarki) är följande: 

 

1.   Valda befattningshavare. 

2.   Fria och rättvisa val. 

3.   Allmän rösträtt.  

4.   Allas rätt att kandidera i val. 

5.   Yttrandefrihet. 

6.   Alternativa informationskällor. 

7.   Föreningsfrihet. 

(Dahl, 1989: 220ff). 

 

Koalitionsdemokratin kan betraktas som en typ av en liberal demokrati som är anpassad 

för just delade samhällen där konsenus är svårt att uppnå. Därav ses den typen av 

demokrati, som bygger på ovanstående demokratiska definitioner, vara lämplig för 

Bosnien.  

 

2.2.2 Koalitionsdemokrati 
 
 
I djupt delade samhället är det svårt att föra människor samman och skapa en hållbar 

utveckling där alla behandlas och betraktas likadant. Minoritetsgrupper är oftast de som 

åsidosätts då majoritetsstyren främst fokuserar på den största folkgruppen, eller i 

Bosniens fall de tre konstitutionella folkgrupperna. Därför är koalitionsdemokrati 

lämplig för sådana samhällen. Det fundamentala i delade samhällen är att skapa en 
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lyckad maktdelning och gruppidentitet. Det finns fyra kärnpunkter för en lyckad 

koalitionsdemokrati (Lijphart, 1977: 36f):  

 

-   Grand Coalition, innebär att ledare för respektive folkgrupp ska styra 

tillsammans, alltså att regeringen bör bestå av partier som representerar alla 

folkgrupper. Således skulle en Grand Coalition utesluta oppositioner och skapa 

en koalition mellan samtliga grupper i samhället (Lijphart, 1977: 25). Viljan att 

kompromissa är oerhört viktig där den huvudsakligen ska stimuleras av 

möjligheten att delta i regeringen (Lijphart, 1977: 213: 31) 

 

-   Ömsesidigt veto för samtliga minoriteter är den andra punkten. Minoriteterna i 

samhället bör skyddas för att minska riskerna för motsättningar, de ska inte 

skymmas undan av majoritetsgrupper under till exempel omröstningar.  Dock är 

målet att användningen av vetot ska vara minimal då vetskapen om att det finns 

är tillräcklig för att få samtliga grupper att kompromissa (Lijphart, 1977: 36ff).  

 

-   Proportionalitetsprincipen är den tredje punkten och innehar två fundamentala 

funktioner där den först ska dela upp de ekonomiska resurserna och de offentliga 

tjänsterna mellan folkgrupperna. Den andra funktionen är att göra 

beslutsprocessen proportionerlig. All uppdelning av ekonomi och tjänster ska 

ske proportionerligt i relation till samtliga gruppers storlek (Lijphart, 1977: 

38ff). Det kan dock uppstå problem inom distribueringen av beslutsfattande då 

frågor oftast kan besvaras med ja eller nej, därav kan det bli svårt att klargöra 

hur proportionaliteten skulle fungera som skydd för minoritetsgrupper, då de 

proportionerligt är mindre än majoritetsgrupperna. Dock ser Lijphart två olika 

lösningar på detta problem, första lösningen är att frågor som lyfts fram i 

koalitionen ska sammanlänkas och diskuteras för att det sedan, vid samma 

tillfälle, fatta beslut. Andra lösningen är att mer komplicerade och svåra frågor 

ska delegeras till en högre uppsatt politiskt makt, ergo de olika ledarna för varje 

folkgrupp (Lijphart, 1977: 38ff). 

 

-   Segmenterad autonomi, eller federalism är den fjärde karaktärspunkten. Detta 

innebär att grupperna i det plurala samhället bör leva så separerade ifrån 

varandra som möjligt, både sett utifrån praktiska och geografiska aspekter. 
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Grupperna bör även ha någon typ av självstyre och inneha självbestämmanderätt 

som enbart berör respektive grupp (Lijphart, 1977: 41).  

 

Lijphart listar även ett antal andra kriteriet som utöver de fyra ovan nämnda är 

gynnsamma för en koalitionsdemokrati. Det är ett antal förhållanden som bör finnas i ett 

splittrat samhälle för att öka implementeringen av  koalitionsdemokrati:  

 

-   Det första förhållandet är maktbalansen som borde vara jämnt distribuerad 

mellan de etniska folkgrupperna. Här är ett multipolärt system att föredra 

framför ett bipolärt då man ska undivka att majoritetsgrupper överskuggar 

varandra, alla ska samarbeta (Lijphart, 1977: 53). 

 

-   Andra förhållandet är representativt partisystem, alltså att det ska finnas ett 

flerpartisystem med få partier. Detta fungerar bättre än tvåpartisystem då 

flerpartisystem gör att alla segment i samhället representeras och för att systemet 

ska vara optimalt bör alla partier vara ungefär lika stora. Det gör att 

beslutsmakten blir jämnt fördelad mellan samtliga partier (Lijphart, 1977: 61ff).  

 

-   Sista förhållandet som stärker demokratin är stark tradition av elitsamarbete, 

alltså om de politiska ledarna har samarbetat länge är chanserna för ett 

demokratiskt styre större (Lijphart, 1977: 100).  

Dock har Consociational Democracy blivit kritiserad under årens gång, en av kritikerna 

är Donald L. Horowitz som menar bl.a. det är för riskabelt med ett elitstyre då det är 

överskattat att tro att ledare skulle vilja samarbeta. Han menar att det i sådana fall skulle 

krävas väldigt mycket för att ledarna skulle ge med sig och överskrida de etniska 

gränserna för ett samarbete. Teorin anses även vara odemokratisk då Lijphart menar att 

det behövs starka ledare som styr landet, samt att det inte finns möjligheter för att en 

opposition ska växa fram. Samma sak gäller minoriteter, majoriteter utesluter ofta 

minoriteterna och det finns ingen anledning att de inte skulle göra det i en 

koaltionsdemokrati. Horowitz menar att denna modell inte hade varit hållbar i praktiken 

och att dra isär de etniska grupperna skulle påverka utvecklingen mer negativt än vad 

den skulle gynna den (Horowitz, 2002: 20ff). Trots kritiken anser jag att denna modell 

möjligtvis är lämplig för ett samhälle som Bosnien.  
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Med hjälp av denna teori är målet att se vilka faktorer för koalitionsdemokrati som 

civilsamhället och politiska systemet uppfyller, samt inte uppfyller och därigenom 

besvara uppsatsens huvudfråga: I vilken utsträckning är Bosnien och Hercegovina en 

Koalitionsdemokrati?  

 

 
2.3 Demokratiska värden för civilsamhället och politiska systemet 
 

Demokratifrämjande faktorer i denna uppsats är civilsamhället och politiska systemet 

som utgör de arenor där demokratisering kan ske. Demokratisering genom staten, alltså 

de politiska institutionerna och i detta fallet det politiska systemet är en av de mest 

fundamentala arenorna för demokrati. Det är staten och dess institutioner som först 

måste demokratiseras innan allt annat kan göra det (Grugel, 2002:13ff).  

 
Det finns ett antal karakteristiska drag för en demokratisk stat där följande är mest 

essentiella: 

-   Territoriell integritet som innebär att staten ska representera en nation eller där 

staten, genom legitima avtal, representerar multi-nationella sammanslagningar. 

-   Staten måste också ha rule of law där de medborgerliga rättigheterna är tydligt 

definierade och statliga parametrar är tydligt och lagligt presenterade.  

-   Staten får inte heller utöva någon form av våld mot sina egna medborgare och 

regeringen ska vara rättvist vald och kontrollerad under konstitutionellt 

fastställda referensramar. 

-    Det ska  finnas en byråkrati som kan göra anspråk på opartiskhet. 

-    Maktfördelningen i landet ska även vara uppdelad mellan flertalet institutioner 

som ansvarar för olika områden samtidigt och minoritetsgrupper och 

majoritetsgrupper ska existera under likadana förhållanden.  

 

För att en stat ska kunna uppfylla dessa karakteristiska drag måste staten demokratiseras 

genom att förändra institutioner och genomgå representativa förändringar där politiska 

aktörer byts ut, det måste också ske en funktionell förändring i avseende statens 

handlingar (Grugel, 2002: 69f). I dagens demokratiseringsprocesser läggs det oftast 

mest fokus på de institutionella förändringarna då det antas att funktionella och 

representativa förändringar automatiskt följer de institutionella. Detta kan dock brista då 

alla former av förändringar kan stoppas av de redan sittande politiska aktörerna. Därför 
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är det viktigt att lägga fokus på alla delar vid en demokratiseringsprocess (Grugel, 2002: 

70).  

 

Just demokratisering genom institutioner handlar främst om skapandet av nya 

institutioner som kan medla demokratiseringen utan att egentligen hota de politiska 

aktörernas intressen, det är de som kan stoppa transitionen (Grugel, 2002, s.70). Dock är 

institutionella förändringar inom till exempel de exekutiva organen eller valsystemet 

inte tillräckliga för en full demokratisering av staten. Det är inte heller förutfattat att en 

början på demokratisering automatiskt kommer spilla över på andra reformer och vidare 

förändringar inom staten, det kan också gå åt motsatt håll där institutionella 

förändringar hindrar vidare demokratisering (Grugel, 2002, s.90-91).   

 

I avseende civilsamhället och dess roll i en demokratiseringsprocess är det viktigt  att 

civilsamhället har tillräckligt med utrymme och spelregler för att verka i relation till 

staten. All form av demokrati tar hänsyn till civilsamhällets roll och koncept där man 

belyser de civilsamhälleliga problemen i relation till utvecklingen av rättigheter och 

friheter. Civilsamhälleliga aktiviteter och organiseringar har oftast ett demokratiskt syfte 

där man antingen promotar, stödjer eller arbetar för demokrati och demokratisering 

(Grugel, 2002: 92f).  En liberal definition av civilsamhället innebär att civilsamhället är 

en organisation som är autonom från staten, det är sfären mellan staten och individen i 

samhället. (Grugel, 2002: 93). Det liberala civilsamhällets uppgifter inom en demokrati 

är att:  

-   Granska den statliga makten. 

-   Utrusta medborgare med en arena där de kan delta i olika organisationer för att 

ge utrymme för demokratiska handlingar och värderingar. 

-   Ge utrymme för, och medla tolerans, känsla för måtta och vilja för 

kompromisser mellan medborgare.  

-   Skapa kanaler, utöver politiska partier, där politiska åsikter och intressen kan 

utryckas, på så vis ska det politiska deltagandet öka och skapa nya politiska 

ledare.  

-   Vikten av fria och rättvisa val ska också förespråkas och sådana ska även 

genomföras (Grugel, 2002: 94). 
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För att ytterligare förklara och tydliggöra civilsamhällets roll i en 

demokratiseringsprocess är det relevant att tala om political opportunity structure som 

står för olika sociala rörelsers och organisationers agerande. Människor organiserar sig 

när politiska mönster börjar förändras. Genom sociala organisationer och rörelser skapar 

människor ett kollektivt handlande som i sin tur leder till nya möjligheter för 

civilsamhället. Det finns flertalet punkter som tydliggör de sociala organisationernas 

påverkan och hur viktig den är för civilsamhället. Alltså att klyftor inom politiken 

skapar stabila grunder för engagemang bland medborgare. De handlingar och vanor som 

ett civilsamhälle existerar på är varierande då de uppkommer från kultur, politiska 

ledare och historia. Detta kallas för repertoire of contention. Konsensus och identitet 

belyses också i dess organisationer, inom dessa delar medlemmarna oftast liknande 

uppfattningar om världen, vidare formar detta kollektiva handlingar och rörelser 

baserade på den gemensamma uppfattningen. Det resulterar i en gemensam identitet 

som är den fundamentala anledningen till varför människor mobiliserar sig (Grugel, 

2002: 97ff). 

 

Varför political opportunity structure är viktig att belysa i samband med civilsamhället 

är för att organisationer inom civilsamhället är oerhört viktiga för demokratisering. All 

form av statlig kollaps eller kris skapar möjligheter för en social mobilisering. Genom 

agerande från medborgare förändras maktbalansen mellan stat och civila organisationer 

(Grugel, 2002: 98). Ett svagt civilsamhälle indikerar en svag demokrati med lågt 

medborgerligt engagemang vilket i sin tur bidrar till en stat som inte känner behovet att 

lyssna på civilsamhället och gör istället det som bara staten anser är bäst (Grugel, 

2002:.115).  

 

Politiska systemet och civilsamhället är faktorerna som ligger till grund för denna 

uppsats och undersökningen av Bosnien och Hercegovinas demokratiutveckling. 

Definitionerna av civilsamhällets och politiska systemets betydelse för en 

demokratisering används för att undersöka och förstå vägen till en koalitionsdemokrati 

som beskrevs i föregående avsnitt. I ett pluralt  samhälle som Bosnien och Hercegovina 

är institutionell och civilsamhällelig utveckling viktig att beakta då det finns stora 

brister inom båda områdena.  
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3   Metod  
 
Nedan presenteras metodvalet för denna studie, dess empiriska material och 

tillvägagångssätt.  

 

3.1 Fallstudie  
 
Bosnien och Hercegovina är som tidigare nämnt fortfarande i återuppbyggnadsfas från 

kriget som drabbade landet 1992 och som pågick till år 1995. Det finns många faktorer i 

landet som försvårar dess utveckling och skapar en paradox av en stat med stora 

möjligheter i ett politiskt dödläge. Det skapar ett intressant fall för demokratiutvecklings 

studier och i avseende detta fallet är det relevant att göra en fallstudie av kvalitativ 

karaktär. Fallstudier inom samhällsvetenskapen används för att förklara processer och 

relationer i samhället där fokus ligger på sambandet mellan dessa (Robert. K. Yin, 

2006: 28ff). Studien grundar sig i att besvara tre specifika frågor, detta kräver en 

fördjupning i fallet och det är just vad fallstudier möjliggör. I detta fallet blir det då 

Bosnien och Hercegovinas demokratiseringsprocess som jag fördjupar mig i och 

försöker uppnå förståelse kring.  

 

Vidare ligger fokus på demokratifrämjande faktorer: civilsamhälle och politiskt system 

där dess uppbyggnad och funktion kommer undersökas för att se vad, i avseende 

demokrati, som brister inom respektive system. Tidsmässigt ligger undersökningens 

fokus från 1995 då Daytonavtalet skrevs och fram till 2017. Jag väljer att inte fokusera 

på åren 1992 till 1995 då kriget pågick, detta för att arbetet kring demokratiutvecklingen 

påbörjades inte förrän Daytonavtalet undertecknades år 1995 (Chandler, 2000: 44ff). En 

historiskt överblick på perioden 1992 till 1995 är dock relevant då den perioden spelar 

en stor roll till varför situationen i Bosnien ser ut som den gör. Det är då splittringen i 

landet uppkom och de spänningarna som lever kvar idag är främst från denna perioden 

(Lindahl, 2005).  

 

I vilken utsträckning Bosnien är en koalitionsdemokrati är en central fråga därav 

tillämpas koalitionsdemokratiska karaktärsdrag genom studiens gång där 

demokratiseringsprocessen, Daytonavtalet, civilsamhället och politiska systemet 

relateras. Utifrån Daytonavtalets direktiv och landets författning är Bosnien redan ett 
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försök till en koalitionsdemokrati. Därför betraktas koalitionsdemokrati som den 

konsoliderade demokrati som Bosnien ska uppnå.  

 

Renodlade fallstudier anses vara sällsynta, detta argumentet grundas främst i att 

slutsatser kring orsak och verkan behöver en jämförande studie. Dock analyserar man 

oftast ett fall ur till exempel två tidsperioder eller före/efter en institutionell förändring 

vilket gör att fallstudier består av två analysenheter. I detta fallet analyseras Bosniens 

demokratiseringsprocess ur civilsamhället och politiska systemet som utgör de två 

analysenheterna. Det som är viktigt att komma ihåg här är att analysenheter, rent 

generellt, registreras varje gång man sätter värde på variablerna som ingår i 

undersökningen (Esaiasson, m.fl. 2013, s. 108-109). I denna uppsats värdesätts 

variablerna endast en gång då de appliceras på demokratiseringsprocessen i endast 

Bosnien.  

 

Fallstudier är strukturerade, enkla och precisa. Alltså blir det enkelt för forskaren att 

fokusera på generella frågor och betrakta forskningsproblemet ur ett objektivt 

perspektiv. Man får även utrymme att betrakta varje fråga enskilt och på så vis skapa 

systematiska slutsatser och jämförelser (Bennett, George. 2005, s.67).  Jag hävdar att 

min undersökning bäst genomförs med en design där man enkelt kan strukturera och 

analysera materialet. Detta för att det finns mycket skrivet om Bosnien och för att jag 

ska applicera koalitionsdemokratiska värden på två olika områden: civilsamhället och 

politiska systemet.   

 

Att kunna göra kontextuella jämförelser är också viktigt, detta för att många 

demokratiska värden och begrepp kan tolkas olika i diverse sammanhang. Det är därför 

viktigt att definiera och diskutera olika begrepp och således förkasta de som inte är 

relevanta för denna studie. Detta ökar studiens validitet (Bennett, George. 2005, s. 19-

20). I denna uppsats kan civilsamhället och politiska systemets innebörd för 

demokratiseringsprocessen tolkas och definieras på olika sätt, därför presenteras det i 

teoriavsnittet tolkningar som just denna undersökningen utgår ifrån. Samma sak gäller 

demokrati och demokratisering som också presenteras och förklaras i teoriavsnittet. 

Likaså är koalitionsdemokrati en typ av liberal demokrati, detta kan också tolkas på 

olika sätt och därför definieras liberal demokrati utifrån Robert Dahl och 
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koalitionsdemokratin utifrån dess upphovsman Arend Lijphart (Consociational 

Democracy).  

 
3.2 Material 
 

Materialet för undersökningen har jag samlat in via olika databaser samt använt relevant 

litteratur, den kvalitativa textanalysen har kommit bra till hands här för jag har kritiskt 

granskat materialet och försökt vara så objektiv som det går. Detta för att 

undersökningen behandlar variabler som kan ofta vinklas och beskrivas olika i olika 

kontexter. För att ytterligare försäkra mig om att jag har använt trovärdigt material har 

jag utgått ifrån de fyra kriterierna: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens 

(Esaiasson, m.fl., 2013: 314ff). Genom dessa kriterier har jag kunnat kontrollera att 

källorna är äkta, detta genom att jämföra oberoende källor. Genom att jämföra källor 

uppfylls även kriteriet ”oberoende” då mycket informationen är återkommande och kan 

således bekräftas. Då min studie sträcker sig från 1995 till 2017 har jag använt källor 

från samtliga år, detta uppfyller samtidigheteskritieriet då alla källor är objektiva och 

ligger varandra relativt nära i tiden. Sista kriteriet: tendens, innebär att källorna ska vara 

berättade på korrekt sätt, detta är också kontrollerat då likadan information återfinns i 

flera olika källor (Esaiasson, m.fl., 2013: 314ff). 

 

De litterära källorna och vetenskapliga artiklarna kommer att vara i fokus då den typen 

av material uppfattas som mindre vinklad och är lättare att vara kritisk mot. I teoridelen 

används primärkällor av själva upphovsmannen till teorin om koalitionsdemokrati, 

Arend Lijphart, detta för att uppsatsen är teorikonsumerande (Esaiasson, m.fl., 2013: 

90ff) och teorin utgör en stor del av undersökningen. Andra källor som ofta är 

återkommande i uppsatsen är Freedom house som utför mätningar på demokratistatus i 

världens samtliga länder. Informationen på Freedom House uppdateras kontinuerligt 

och det finns data från flera år, med tanke på att denna uppsats behandlar en tidsperiod 

på 22 år är det därför bra att ha tillgång till data som sträcker sig över en längre 

tidsperiod.  

 

En författare som är återkommande i uppsatsen är professorn i internationella relationer 

David Chandler, han har forskat mycket kring Balkan och Bosnien. Hans kunskap om 

området gör hans forskning relevanta och pålitliga för denna uppsats. Likaså har jag 
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kollat upp resterande författares bakgrunder och andra verk för att se ifall de är 

objektiva eller inte.  

 

Valet av mitt empiriska material är alltså noggrant granskat och utvalt, jag har nästintill 

exkluderat all form av ”vanliga artiklar” och fokuserar bara på att använda 

vetenskapliga artiklar då dess reabilitet är högre. Alla rapporter som används i 

uppsatsen kommer ifrån EU, svenska utrikesdepartementet, International Crisis Group 

och Freedom House. Även här har jag reabiliteten och objektiviteten i åtanke, målet är 

att få fram så objektivt och pålitligt resultat som möjligt.  

 
 
3.3   Tillvägagångssätt 
 

För att få svar på uppsatsens frågor används teorin ”Consociational Democracy” 

(koalitionsdemokrati) av Arend Lijphart. Utöver teorin är definitionerna av 

civilsamhällets och politiska systemets roll i demokratiutvecklingen central för att 

kunna närma sig svaren på frågorna. Civilsamhället och politiska systemet är oberoende 

variabler som kan vara svåra att definiera, därför är det relevant att operationalisera de 

och göra precisa definitioner. Det är viktigt att definiera operationaliseringen korrekt för 

validitetsperspektivet, då vissa faktorer som teorierna ställer upp är lättare att finna än 

andra (Esaiasson m.fl., 2013, s.60).  

 

Daytonavtalet utgör också en betydande roll i analysen då det förklarar landets 

författning och behövs för att analysera demokratiutvecklingen. Det är även relevant att 

inkludera Daytonavtalet i beskrivningarna av civilsamhället och politiska systemet för 

att ytterligare förstå och se i vilken utsträckning det begränsar landets demokratisering. 

Varje variabel behandlas separat för att sedan i analysen och slutsatsen föras samman 

med koalitionsdemokrati och därefter besvara frågeställningarna. Målet är att förklara i 

vilken utsträckning Bosnien är en koalitionsdemokrati, varför det ser ut som det gör och 

var bristerna finns.  

 

För att underlätta vägen till svaren på uppsatsens frågeställningar är det relevant att göra 

en modell av uppsatsen. Här  betraktas alltså Daytonavtalet som grundpelaren till 

Bosnien och Hercegovinas civilsamhälle och politiska system. Politiska systemet och 

civilsamhället regleras av de föreskrifter som Daytonavtalet framställer, dessa testas 
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gentemot de demokratiska värdena som redovisas i teoridelen och utifrån dem är målet 

att se hur demokratiskt civilsamhället och politiska systemet är. Vidare lägger 

Daytonavtalet även en grund för koalitionsdemokrati som är den typ av demokrati som 

relateras och prövas på Bosnien. Således testas även koalitionsdemokratiska värden på 

politiska systemet och civilsamhället.  

 

För att tydliggöra detta kommer de demokratiska värdena och koalitionsdemokratin att 

mätas i form av skalor där kärnpunkter för respektive område kommer placeras i en 

modell, utifrån en analys av civilsamhället och politiska systemet kommer man då 

kunna ange poäng för Bosnien i avseende civilsamhälle, politiskt system och 

koaltionsdemokrati. Om ett värde inte är uppfyllt tillhandahåller Bosnien ett ”–”, om 

värdet delvis är uppfyllt får landet ”0” och om värdet är fullt uppfyllt tilldelas ett ”+”. 

Därefter kommer jag sedan kunna utläsa i vilken utsträckning Bosnien uppfyller 

koalitionsdemokratiska och demokratiska värden, likaså i vilket utsträckning 

Daytonavtalet påverkar demokratiutvecklingen.  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koalitionsdemokrati -/ 0/ 

+ 

Grand Coaliton  

Ömsesidigt Veto  

Proportionalitetsprincip  
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Politiskt system -/ 0/+ 

Teritoriell 

Integritet 

 

Rule of Law  

Staten utövar inget 

våld gentemot sina 

medborgare 

 

Rättvist vald 

regering 

 

Byråkrati  

Maktfördelning 

mellan 

institutioner 

 

Civilsamhälle -/ 0/ + 

En granskad statlig makt  

Distribuera en arena för 

politiskt deltagande 

 

Utrymme för 

kompromisser mellan 

medborgerliga intressen 

 

 Kanaler utöver de 

politiska partierna där 

intressen kan uttryckas 

 

Fria och rättvisa val  
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4   Analys 
 
I följande kapitel behandlas de demokratifrämjande faktorerna där lämpligt empiriskt 

material redovisas i kombination med en analys där målet är att komma fram till 

slutsatser kring studiens frågeställningar. Det är dock först relevant att presentera en 

kort historisk översikt av de mest framträdande händelserna i Bosnien.  

 
4.1  Historisk översikt  
 
Bosnien och Hercegovina som har varit självständigt sedan 1992 har innan dess ofta 

varit utsatt och fallit under andra staters styren. Detta har gjort att Bosnien med tiden 

har befolkats av olika folkgrupper. Under 1400-talet togs landet över av det Osmanska 

riket vilket ledde till den muslimska befolkningen som idag benämner sig bosniaker. 

Senare föll landet under Österrike-Ungern och efter andra världskriget kom Bosnien att 

utgöra en av sex delrepubliker i Jugoslavien. Jugoslavien var mestadels en konstruktion 

av Tito som ville förena de olika folkgrupperna på balkanhalvön, vilket han lyckades 

ganska bra med. Men efter Titos död 1980 började nationalismen i delrepublikerna att ta 

fart och man ville inte längre vara en del av Jugoslavien. Jugoslaviens sönderfall 

började med att Slovenien och Kroatien förklarades som självständiga stater och kort 

därefter genomfördes en folkomröstning om självständighet i Bosnien också 

(Landguiden, 2017).  

 

År 1992 utropades Bosnien och Hercegovina som självständig stat, något som hela 

befolkningen inte var riktigt nöjda med. Bosnienserberna ville inte lämna Jugoslavien 

och detta blev startskottet på Bosnienkriget. Kriget pågick fram till 1995 då man slöt 

fred med hjälp av Daytonavtalet och Bosnien kom till att bli en internationellt 

övervakad stat uppdelad i två delar, delar som är grunden till den etniska splittringen 

som finns i landet. Under kriget användes begreppet ”etnisk rensning” då man medvetet 

ville attackera och fördriva människor som tillhörde så kallad fel folkgrupp (Hoare, 

2007: 398ff). 

 

Under krigets start var bosnienkroater och bosniaker allierade mot bosnienserberna men 

under sommaren 1992 utropade bosnienkroaterna en kroatisk republik, Herceg-Bosna. 

Detta ledde ytterligare strider. Bosnienkroaterna fick stöd från Kroatien och 

bosnienserberna från Serbien, bosniakerna fick klara sig på egen hand med ekonomisk 
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hjälp och mindre trupper från andra stater. När kriget tog slut 1995 var hundratusentals 

människoliv tagna och hälften av invånarna var på flykt. Omvärldens försök att stoppa 

kriget var inte särskilt effektiva förrän Daytonavtalet undertecknades. 

 

4.2 Daytonavtalet  
 
I detta avsnitt presenteras kort bakgrundsfakta om Daytonavtalet för att få förståelse för  

avsikterna som man hade med avtalet och vad avtalets föreskrifter innebär för Bosnien. 

 

Daytonavtalet undertecknades av USA, Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman och Alija 

Izetbegovic. Huvudsyftet med avtalet var att få stopp på kriget och skapa ett 

multietniskt och demokratiskt Bosnien och Hercegovina (Cousens, Cater, 2001: 33).  

Man ville skapa en konstitution och fria val i landet, för att balansera detta mellan de 

etniska grupperna och för att försäkra sig om att alla mål skulle uppfyllas införde man 

ytterligare en internationell övervakare. Detta resulterade i att de internationella 

organisationerna OSSE och OHR (den höga representanten) fick autonom 

bestämmanderätt. På så vis trodde man att de civila delarna av avtalet skulle uppfyllas 

(Cousens, Cater, 2001: 34ff). I de civila delarna inkluderar man mänskliga rättigheter, 

administration, utbildning och demokratisering. OHR’s uppgift är att övervaka och se 

till att Daytonavtalets bestämmelser följs av alla inblandade parter, för att reglera detta 

innehar de vetorätt mot alla politiska beslut inom Bosniens gränser. Detta gör Bosnien 

och Hercegovina till ett protektorat (Dayton agreement, 1995: annex 4). 

 

De elva annex som utgör Daytonavtalet behandlar olika områden, här kommer dock 

endast de relevanta för uppsatsens syfte att presenteras. I annex 3 presenteras de direktiv 

som gäller för Bosniens valsystem, där framgår det att det ska hållas fria och rättvisa 

val. I början, efter kriget, skulle valen vara internationellt övervakade och organiserade 

samt ske vart sjätte till nionde månad. Då skulle människor som på något vis har 

påverkats av konflikten och är flyktingar inom landets gränser få rösta som vanligt. 

Partier skulle också arbeta för att skapa förhållanden som möjliggör fria och rättvisa val 

där man under anonymitet kan rösta. Dessa förhållanden skulle även garantera yttrande 

och pressfrihet i landet (Dayton agreement, 1995: annex 3). Vidare i annex 2 behandlas 

landets författning där det fastslås att en ny konstitution inrättas där Bosnien förblir en 

suverän stat inom internationellt igenkännbara och erkända gränser. Dock ska landet 

vara uppdelat i två entiteter. Inom dessa gränser ska det också finnas skydd för 
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mänskliga rättigheter, fri rörelse av människor, varor, kapital och tjänster. Statsmakten 

är det organ som ansvarar för utrikespolitik, lagstiftning, flygtrafik och 

kommunikationer, resterade områden ansvarar respektive entitet för (Dayton agreement, 

1995: annex 4).  

 

I annex 6 finns de föreskrifter för mänskliga rättigheter där det framgår att 

internationella mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska finnas och gälla för 

samtliga individer inom Bosnien och Hercegovinas gränser. Det ska även finnas en 

kommission för mänskliga rättigheter bestående av en ombudsman och domstol. 

Ombudsmannen är auktoriserad att utreda förbrytelser gentemot mänskliga rättigheter 

och ansvarar även för att föra samman och delta i domstolen för mänskliga rättigheter 

(Dayton agreement, 1995: annex 6).  

 

Något som är viktigt att uppmärksamma är den maktkonstruktion som uppkom i 

samband med Daytonavtalet. En av de svåraste frågorna kring Daytonavtalet är hur 

mycket samarbete det ska förekomma mellan respektive entitet. Bosnienkroaterna och 

bosniaker ville ha gemensamma statsinstitutioner och ett så fungerande samarbete med 

bosnienserberna som möjligt. Detta var inte bosnienserberna lika öppna mot och ville 

istället ha ett självständigt RS. Daytonavtalet skapade då en kompromiss med ett x antal 

gemensamma institutioner, utöver dessa fungerar RS och FBiH autonomt. Detta skapar 

en komplex maktkonstruktion där statsmakten är begränsad och beroende av entiteterna 

då den bl.a. måste försörjas av dem (Chandler, 2000, s. 44).   

 

Daytonavtalets föreskrifter och direktiv gör det till ett av världens mest detaljerade och 

komplicerade fredsavtal (Kiel, Kudlenko, 2015). Det kan ses som positivt, men trots 

detta är Bosnien fortfarande efter i utvecklingen, speciellt i avseende återuppbyggnad 

och demokratiutveckling. Landet är fast i något som kan liknas vid en paradox av vem 

som ansvarar och sköter demokratiutvecklingen och återuppbyggnaden. Ska det vara 

den lokala politiska eliten, som vägrar samarbeta, eller de internationella aktörerna som 

saknar demokratisk legitimitet och utformad strategi för detta? (Kiel, Kudlenko, 2015).  

Det finns många oklarheter och Bosnien saknar konsensus kring landets framtid. De 

internationella övervakarna har inte heller lyckats förespråka och implementera 

demokratiska reformer vilket resulterar i att de nationella politiska aktörerna inte heller 

gör det.  
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4.2.1   Daytonavtalet och demokrati  
 

Man förutsåg fred och en implementering av demokrati med hjälp av Daytonavtalet, 

dock framgår det inte hur det i praktiken skulle gå till. Första alternativet var att 

majoritetsgrupperna skulle utse sina politiska ledare som sedan skulle samsas om 

makten och arbeta tillsammans. Detta alternativ är förstärkande gentemot entiteternas 

och folkgruppernas autonomi (Keil, Kudlenko, 2015). Med detta alternativet skulle 

antagningsvis samarbetet försvåras ytterligare då det enkelt kan undvikas med 

ytterligare autonomi för folkgrupperna. 

 

Ett annat alternativ är att Daytonavtalet, samtidigt som det skyddar medborgare och 

civilsamhälle, förutser en liberal demokrati för Bosnien. Alltså där samtliga medborgare 

tillämpas samma rättigheter, oavsett etnisk tillhörighet. Detta hade möjligtvis resulterat i 

en annan form av demokrati i det post-konfliktdrabbade Bosnien (Keil, Kudlenko, 

2015).  Vilket av dessa alternativ Daytonavtalet förespråkar framgår inte, dock har den 

politiska eliten visat tycke för det första alternativet som är en form av 

koaltionsdemokrati som legitimerar deras makt både inom entiteterna och den centrala 

statsmakten (Keil, Kudlenko, 2015).   

 

Denna vaghet som Daytonavtalet förelägger för demokratiutveckling gör att de politiska 

ledarna och medborgarna kan göra hur de vill och spela efter sina egna intressen. Detta 

kan även relateras till den etniska splittringen som gör att, framförallt de konstitutionella 

folkgrupperna, inte samarbetar med varandra.  

 

4.2.2 Daytonavtalet och koalitionsdemokratin 
 

Daytonavtalets föreskrift att fördela makten mellan de konstitutionella folkgrupperna är 

avtalets försök till koalitionsdemokrati och Grand Coalition. Dock hamnar 

minoritetsgrupper i skuggan av dessa vilket inte går i takt med koalitionsdemokratin och 

dess mål om pluralism samt att varje grupp ska vara proportionellt representerad och 

inneha likadana rättigheter i samhället (Avdic- Kusmus, 2015). 

 

Maktkonstruktionen som Daytonavtalet bidrog med kan ses som problematisk ur 

flertalet aspekter, det fungerade bra när kriget skulle stoppas, men är inte en hållbar 
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lösning. Målet med maktkonstruktionen var att inte göra någon grupp överlägsen 

(Sandberg, Windmar, 1998: 11-12). Inget beslutsfattande får ske såvida inte alla 

konstitutionella folkgrupper är överens. Inom presidentrådet får dessutom inga beslut 

fattas om enighet inte uppstår. Dock innehar OHR vetorätt som kan stoppa beslut om 

det är nödvändigt (Dayton agreement, 1995: annex 4).   

 

Etnisk representation har ofta kritiserats där Daytonavtalet har skuldbelagts för 

legitimering av de etniska uppdelningarna. Dock är det viktigt att notera att etniska 

splittringar och skillnader har funnits sedan Jugoslavien och det socialistiska system 

som fanns då (Pearson, 2014). Dock är Daytonavtalet utformat på ett annat sätt där man, 

trots problem, legitimerar och förstärker uppdelningarna inom de politiska 

institutionerna (Sandberg, Windmar, 1998:13ff). 

 

Enligt Lijphart är kraven för en koalitionsdemokrati: Grand Coalition, ömsesidigt veto, 

proportionalitet och segmenterad autonomi/federalism. För Grand Coalition måste 

samtliga folkgrupper i landet samarbeta och styra genom en koalition. Dock har detta 

inte fungerat och det finns flertalet orsaker till det, bland annat är det viktigt att betrakta 

de politiska aktörernas attityder. Istället för att arbeta mot en koalitionsdemokrati och 

sträva efter utveckling och demokrati gör den politiska eliten tvärtom. Med en 

nationalistisk retorik och politik som negativt påverkar de folkgrupper som de inte 

tillhör begränsas den koalitionsdemokratiska utvecklingen (Avdic- Kusmus, 2015). 

 

Likaså är inte Bosniens system naturligt framvuxet och etablerat av landets befolkning, 

istället är det på något vis ”påtvingat” av internationella aktörer för att få slut på 

konflikten. Detta tankesätt bland de politiska aktörerna gör att Daytonavtalets 

föreskrifter inte fungerar demokratifrämjande, istället anser man att det finns andra 

alternativ och system som passar bättre för deras intressen (Avdic- Kusmus, 2015).  

Detta skapar ytterligare en paradoxal situation i landet då etablissemanget av 

konstitutionen och att den ska fungera ligger i händerna på de som egentligen inte vill 

ha den.  

 

En annan svaghet med Daytonavtalet i relation till koalitionsdemokrati är just vetorätten 

som möjligen ökar den etniska splittringen och uppmuntrar diskriminering av 

minoritetsgrupper (Avdic- Kusmus, 2015). Det Lijphart såg med ömsesidigt veto var att 
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det aldrig egentligen skulle användas då politiska aktörer är måna om sina intressen 

(Lijphart, 1977: 36ff). I Bosnien innehar endast OHR och de konstitutionella grupperna 

vetorätt (Dayton agreement, 1995: annex 4), för att ömsesidigt veto ska vara uppfyllt 

måste samtliga folkgrupper (minoriteter och majoriteter) inneha vetorätt. Detta gör även 

att proportionalitetsprincipen brister då alla grupper inte är lika representerade. Till 

exempel har minoritetsgrupper ingen rätt att politiskt kandidera för statliga poster 

(Husley, 2015). 

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån Daytonavtalets försök till en demokratisk 

utveckling och implementering dra paralleler till koalitionsdemokrati, både rent 

teoretiskt och i praktiken. Många av de koalitionsdemokratiska målen är delvis/fullt ut 

uppfyllda av Daytonavtalet. Detta lägger en grund för vidare demokratisering genom 

civilsamhället och politiska systemet där Daytonavtalets föreskrifter ska tillämpas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.3   Politiska systemet  
 
I detta kapitel ligger fokus på det politiska systemet, dess uppbyggnad, funktion och 

brister. I avsnitt 4.3.1 kommer politiska systemet sättas i relation till de demokratiska 

värdena som Jean Grugel presenterar och sedan, i avsnitt 4.3.2, sätts det i relation till de 

koalitionsdemokratiska värdena. I varje avsnitt presenteras relevant empiriskt material 

som parallelt analyseras för att komma närmare potentiella slutsatser. Först redovisas en 

kort bakgrundsfakta om det politiska systemet.  
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Systemet med två entiteter är komplext, det innebär att det finns en president, ett 

parlament och en regering på både nationell nivå och i respektive entitet. Beslut 

gällande till exempel utrikespolitik fattas på nationell nivå medan andra frågor fattas i 

entiteterna.  Utöver entiteterna finns Brcko distrikt som delar RS i två delar och är en 

del av båda entiteterna, alltså en kommun med egen förvaltning som faller direkt under 

de centrala myndigheterna. Tillsättningen av statschef och parlamentets överhus 

regleras utifrån etniska förutsättningar där platserna fördelas enligt etniskt definierade 

kvoter. De konstitutionella folkgrupperna har vetorätt, detta förvårar beslutstagande och 

den politiska utvecklingen (Landguiden, 2017).   

 

Utöver detta består det politiska systemet av 14 regeringar, 14 lagstiftande församlingar 

och omkring 200 förvaltningsgrenar (Sandberg, Windmar, 1998: 13ff). Den 

verkställande makten i landet är halvpresidentiell, detta innebär att makten delas mellan 

regering och statschef. Den består även av ett trehövdat presidentråd bestående av en 

bosniak, en bosnienkroat och en bosnienserb. De tre personerna utses av direkta 

majoritetsval och har mandat på fyra år. Respektive person får vara ”ordförande” i åtta 

månader i taget, under dessa månader är den personen president och sedan roterar man. 

Presidentens uppgift är att sköta utrikespolitiken, lägga fram en budget och utse en 

premiärminister som då är ministerrådets ordförande. Premiärministern i sin tur utser de 

övriga ministrarna i regeringen (Landguiden, 2017).  

 

Förutom det koplexa politiska system är det även viktigt att betrakta de partier som 

finns i Bosnien. I landet uppstår det ofta nya partier där många innehar en etnisk-

nationalistisk profil och domineras av de tre folkgrupperna. Det finns dock partier som 

vill representera alla och vara multietniska, men ofta domineras även de av en specifik 

folkgrupp. Partierna är även svåra att definiera utifrån vänster-höger skala. Ett av de 

mångetniska partierna är SDP (Bosnien-Hercegovinas socialdemokratiska parti) som 

identifierar sig som ett sekulärt socialdemokratiskt parti vars rötter går att finna i det 

Jugoslaviska kommunistpartiet. Trots att det är benämns mångetniskt domineras det av 

bosniaker. Ur SDP har det senare bildats ett parti som siktar på de mångetniska 

aspekterna mer, DF (demokratiska fronten), partiet är nu större än SDP (Landguiden, 

2017). 
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Det största bosniaknationalistiska parti är SDA (demokratiska aktionspartiet) som 

grundades av Alija Izetbegovic som var Bosniens president under självständigheten och 

kriget. Partiet leds idag av hans son Bakir Izetbegovic som idag är en av landets tre 

roterande presidenter. Det största partiet i RS är SDS (Serbiska demokratiska partiet) 

som bildades av den bosnienserbiske krigsförbrytaren Radovan Karadzic. Dock har 

partiet SNSD (Oberoende socialdemokraternas allians) gått om SDS. SNSD är 

nationalistiska och hotar med att bryta loss RS ifrån Bosnien. Partiet leds av Milorad 

Dodik som även är president för RS och utgör en av de tre presidenterna för Bosnien. 

Bosnienkroaterna har också ett nationalistiskt parti HDZ (Kroatiska demokratiska 

unionen), partiet förespråkar b.la. en ny författning där FBiH ska delas i två delar: en 

kroatisk och en bosniakisk del (Landguiden, 2017).  

 

En viktig aktör inom Bosniens politiska system är OHR (Högsta representanten). OHR 

är en internationell institution som övervakar implementeringen av Daytonavtalets 

föreskrifter. OHR är positionerad under det generella ramverket som framställs av 

Daytonavtalet, OHR arbetar tillsammans med människor och institutioner i Bosnien för 

att upprätthålla fred och demokrati i landet och stötta landets arbete gentemot 

integration och medlemskap i till exempel NATO och EU. Målet är att göra Bosnien 

tillräckligt starkt för att kunna ta ansvar för sina egna affärer, samarbeten och handlingar 

(OHR.int, 2015).  

 

4.3.1   Demokratiska värden och det politiska systemet 
 
Enligt Grugel finns det flertalet faktorer som kännetecknar ett demokratiskt politiskt 

system, eller rättare sagt en demokratisk stat där politiskt system ingår. Främst är 

territoriell integritet en viktig punkt (Grugel, 2002: 69). Sett utifrån Bosnien och 

Hercegovinas konstitution är landets multi-nationella sammanslagning representerad 

genom ett legitimt avtal- Daytonavtalet. Staten ska även existera under rule of law, 

vilket också framgår i Daytonavtalet och är det som politiska systemet försöker 

upprätthålla. Maktfördelningen är också en central punkt för ett demokratisk politiskt 

system, dock handlar maktfördelningen här om institutioner och att de ska ansvara för 

olika områden där syftet är att medla demokrati (Grugel, 2002: 70).  

 

I Bosnien och Hercegovina är maktfördelningen uppdelad mellan de konstitutionella 

folkgrupperna och institutionerna i entiteterna. Maktfördelningen avser en etniskt 
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baserad distribution av platser i parlamentet, roterande presidentskap, 

lagstiftningsvillkor som sträcker sig över de etniska gränserna, en etniskt baserad 

vetorätt som får användas om en grupps intentioner påverkar en annan grupp och en 

valprocess som är baserad på proportionell representation (Pearson, 2014).  Således kan 

man anta att Bosnien uppfyller vissa demokratiska värden för det politiska systemet. 

 

Val och ett fungerande valsystem är den mest grundläggande faktorn för 

demokratisering där institutionell förändring är central. Detta innebär att institutioner 

måste förändras och samtidigt värna om de politiska aktörernas intressen för att undvika 

att demokratiseringsprocessen stoppas av dem (Grugel, 2002: 69ff).  I Bosniens fall har 

valsystem funnits sedan Daytonavtalet undertecknades. Det första valet som anordnades 

på egen hand av Bosnien hölls år 2002, innan dess var det internationellt anordnade val 

som ägde rum. Valet gällde parlament, presidentråd i nationen, parlament i FBiH, 

parlament samt president i RS. Utfallet blev att nationalistiska partier vann, trots 

omvärldens försök att ge stöd till multietniska partier. Valresultatet berodde troligtvis 

mest på att väldigt få reformer genomförts för att göra medborgarnas situation bättre. 

Valdeltagandet var inte heller särskilt stort då endast 55 procent av väljarna röstade i 

valet (Lindahl, 2005: 20).  

 

Senaste valet i Bosnien och Hercegovina hölls år 2014 där utfallet återigen, likt i det 

första valet, blev att nationalistiska partier återigen segrade och SDA (demokratiska 

aktionspartier), HDZ BiH (Kroatiska demokratiska unionen Bosnien och Hercegovina) 

och PDP (Demokratiska framstegspartiet) tillsammans med mångetniska DF 

(Demokratiska fronten) bildade regering. Det största bosinenserbiska partiet SNSD 

(oberoende socialdemokraternas allians) bojkottade den nationella regeringen och 

kallade den för illegal, men fortsatte att leda regeringskoalitionen i RS (Landguiden, 

2017).  

 

Att valen och valresultaten ser ut som de gör kan bero på den så kallade etniska 

institutionaliseringen i landet: etnopolism. Detta innebär att etniska rättigheter kommer 

före de civila och individuella rättigheterna, alltså att medborgaren först och främst är 

representerad utifrån sin etniska tillhörighet och därefter som individ i samhället 

(Mujkic, 2006: 66ff). Senaste valresultatet visar alltså att det inte har skett några stora 
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framsteg när det kommer till samarbete och att stödja de mångetniska partierna som 

arbetar för ett enat Bosnien.  

 

De tre identitetsuppfattningarna skapar även tre olika ”politiska sfärer”. Varje grupp är 

sluten till olika politiska institutioner som basers på den sanning som varje grupp lever 

efter. Dessa institutioner är uppdelade i olika ”huvudstäder” för varje grupp där 

bosniakerna ser Sarajevo som sin huvudstad, bosnienserberna ser Banja Luka som sin 

huvudstad där majoriteten arbetar för och strävar efter ett självständigt RS. Därav riktas 

allt arbete till att förbättra entiteten, inte landet. Bosnienkroaterna i sin tur går som 

tidigare nämnt under FBiHs institutioner och styre, men ser Mostar som sin huvudstad 

på grund av geopolitiskt läge då majoriteten av bosnienkroaterna bor i det området 

(International Crisis Gorup, 2014: 6). Detta gör att en maktfördelning uppnås där 

institutioner är uppdelade och ansvarar för olika områden, detta går även in i 

koalitionsdemokratiska målet om segmenterad autonomi/ federalism.  

 

Att inneha och disputera likadana politiska fri-och rättigheter mellan alla medborgare 

och också en central punkt. Enligt Freedom House har Bosnien och Hercegovina relativt 

fria politiska fri-och rättigheter där landet får en 4a på en sjugradigskala. 1 är det bästa 

möjliga värdet (Freedom House, 2017). Här är det relevant att tala om inclusion och 

exclusion, alltså det politiska deltagandet och hur politiskt involverade medborgarna är. 

Relationen mellan medborgarskap, valrättigheter och institutionalisering av partisystem 

kan förklara deltagandet och de politiska rättigheterna i ett multietniskt samhälle.  

Åsidosättandet av minoritetsgrupper är det största och första faktumet att de politiska 

rättigheterna inte är korrekt fördelade mellan alla medborgare. Det är även fundamentalt 

i landet att tillhöra en folkgrupp, om man identifierar sig icke tillhörande en 

konstitutionell folkgrupp eller som en av minoritetsgrupperna tillhandahålls man inte 

vissa politiska rättigheter, alltså brister inclusionen här. Likaså är de konstitutionella 

folkgrupper inte villiga att ge upp den makt som Daytonavtalet ger, på så vis förbättras 

inte heller situationen för minoritetsgrupper (Dzankic, 2014).  

 

Kombinationen av entiteter och någon form av koalitionssystem som mekanismer för 

maktdelning och samhällelig funktion är största orsaken för exkludering inom den 

politiska sfären. Förvecklingen mellan status och medborgarskap genom rätten till 

dubbla medborgarskap har en negativ inverkan på de som tillhör minoritetsgrupper och 



  
 

29 

de som bor i den entitet var deras folkgrupp utgör en minoritet. Minoritetsgrupper i 

allmänhet är dock exkluderade oavsett vilken entitet de bor i, medan de konstitutionella 

folkgrupper exkluderas enbart representativt i relation till entitetens status. De som bor i 

Brcko district hamnar till exempel direkt under FBiH och det statliga styret. Detta 

innebär att medborgare i Brcko måste ansluta sig till en av entiteterna för att kunna 

tillhandahålla de politiska rättigheter som gör att de kan delta på nationell nivå. Detta 

gör att medborgarna ansluter sig till den entitet var deras etniska folkgrupp utgör 

majoritet, alltså RS eller FBiH, vilket resulterar till ytterligare uppdelning i Brcko 

Distrikt och övriga delar av landet (Dzankic, 2014).  

 

Gällande målen kring valsystem och att staten inte ska utöva något våld gentemot sina 

medborgare uppfyller det politiska systemet dessa relativt bra. Byråkratin, alltså att det 

finns en opartisk övervakare i landet uppfylls av OHR (se kapitel 4.2). Dock är det inte 

fullt ut uppfyllt då OHR i praktiken inte har utfört några större reformer. 

Maktfördelningen mellan institutioner uppfylls också delvis då institutionerna endast är 

uppdelade mellan de konstitutionella folkgrupperna. Sammanfattningsvis är det tydligt 

att det finns en hel del arbete kvar och de brister som finns inom det politiska systemet 

är tydligt framkommande.  
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4.3.1   Politiska systemet och koalitionsdemokratin 
 
Politiska systemet kretsar runt de tre konstitutionella folkgrupperna och dess partier, 

precis som nämnt vid beskrivningen av politiska systemet är partierna i princip till för 

att representera enskilda folkgrupper istället för att göra skillnad. Detta är inte ett 

fungerande system i en demokratisk stat (Husley, 2015). I entiteterna var proportionell 

representation inte etablerad förrän 2002 då man gjorde konstitutionella förändringar. 

Tidigare i RS var de flesta politiska positioner tillsatta av bosnienserber och i FBiH var 

positionerna proportionellt tillsatta av bosniaker och bosnienkroater. Nu är kravet på 

proportionell representation fundamental inom all offentlig verksamhet. Dock har 

implementeringen av detta tagit längre tid (Pearson, 2014).  

 

En annan faktor som påverkar det politiska systemet negativt är att de konstitutionella 

direktiven kring partier och val är konstruerade under en tid där krig var närvarande i 

landet, detta i sin tur gör att man inte kommer ifrån de attityder som uppkom under 

kriget i Bosnien. Allting reflekteras tillbaka till uppdelningen mellan de etniska 

grupperna och på så vis undviker de politiska aktörerna samarbete (Husley, 2015). 

Därför är det också svårt att genomföra konstitutionella förändringar. Här brister även 

koalitionsdemokratins kärnvärde grand coalition i praktiken då enskilda grupper 

exkluderas enkelt ur till exempel beslutsfattande och reformer. Detta påverkar även 

resterande koalitionsdemokratiska mål då maktdelningen inte fungerar och den plurala 

representationen brister.  

 

Även i rapporten från Svenska Utrikesdepartementet framkommer det att 

minoritetsgrupper exkluderas ur de statliga politiska organen. Ett exempel på detta är 

fallet Sejdic-Finci där Jakob Finci (judisk representant) och Dervo Sejdic (romsk 

representant) gick emot Bosnien och Hercegovinas konstitution. Båda männen, som är 

Bosniska medborgare, nekades av valkommissionen att ställa upp som kandidater till 

presidentrådet och parlamentet (folkets kammare, Dom Naroda). Sjedic och Finci 

anmälde Bosnien och Hercegovina för att bryta mot Europakonventionens 

diskrimineringsförbud och krävde en grundlagsändring i landet. Att männen nekades av 

valkommissionen går direkt emot de politiska rättigheterna som alla medborgare i en 

demokratisk stat bör inneha. Europadomstolen dömde sedan att männen hade blivit 

diskriminerade och att Bosnien och Hercegovinas författning är diskriminerande (DN, 

2009). Det har inte skett några åtgärder kring detta fallet.  
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Detta exempel visar ytterligare hur Bosnien och Hercegovinas politiska system inte 

uppfyller de demokratiska värdena som koalitionsdemokrati förespråkar. Att leda ett 

land utifrån koalitionsdemokrati kan kritiseras, men för Bosnien är det ett bra alternativ 

för att slippa fall som till exempel Sejdic- Finci och för att undvika exkludering av 

viktiga grupper i samhället. Dock sätter Daytonavtalets ramverk stopp för reformer på 

detta området för att de politiska aktörernas retorik kring nationalism legitimeras. 

Likaså kan de alla stoppa varandras beslut genom vetorätten, vilket är ett 

koalitionsdemokratiskt värde men som inte uppfyller sitt syfte i Bosnien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ovanstående tabell gäller även för civilsamhället). 

 

4.4    Civilsamhället  
 
I kapitlet om civilsamhället presenteras dess funktion och brister. I avsnitt 4.4.1 sätts 

civilsamhället i relation till de demokratiska värdena som Jean Grugel definierar och 

sedan, i avsnitt 4.4.2 sätt det i relation till de koalitionsdemokratiska värdena. I varje 

avsnitt presenteras relevant empiriskt material som analyseras för att komma närmare 

potentiella slutsatser. Dock redovisas först en kort bagrundsfakta om Bosniens 

civilsamhälle. 

 

I avseende civilsamhället är det tydligt att det förekommer stor etnisk splittring och att 

nationalismen existerar i de flesta situationer. Organisationsfriheten i landet är relativt 

fri och alla icke-statliga organisationer sköter sin verksamhet fritt under de politiska 

ramarna för respektive entitet. Den högsta representanten (OHR) arbetar under FN och 
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har rätt att reglera och ”ta bort” all organisering som anses begränsa 

återuppbyggnadsprocessen och fredsarbetet i landet. För att ett beslut ska kunna gå 

vidare på statlig nivå är konsensus ett krav. Andra etniska grupper så som romer och 

judar är minoritetsgrupper och har inte samma rättigheter och behöver därför inte vara 

en del av beslutstagandet (Freedomhouse, 2016).  

 

I annexet som reglerar mänskliga rättigheter framgår det att alla inom civilsamhället har 

pressfrihet och yttrandefrihet (Dayton peace agreement, 1995: annex 6), detta är dock 

någonting som inte fullföljs i praktiken. Många Tv-kanaler och tidningar är privatägda 

och riktar sig oftast till mindre och etniskt orienterad population. Även landets statliga 

och multietniska Tv-kanal (BHRT) blir med tiden allt mer politiskt influerad. Dock 

finns det inga restriktioner kring internetanvändning och censur på sociala medier. Inom 

skolvärlden förekommer det dock inskränkningar mot frihet och rättigheter på flertalet 

punkter. Både grundskolor, gymnasieskolor och universitet är starkt politiserade där 

elevers etniska tillhörighet är av stor betydelse. I till exempel RS har flertalet 

bosniakiska barn satts i alternativa skolor då studieplanerna har varit diskriminerande 

mot elever med muslimsk religionstillhörighet (Freedom house, 2016). 

 

I hela Bosnien köper elever skolböcker baserade på var de är tryckta, antingen i 

Sarajevo, Kroatien eller Serbien. Vissa skolor inom FBiH delar även upp klasser 

beroende på barnens etniska bakgrund, trots att de går på samma skola. Detta har 

anmälts och prövats i  landets Högsta domstol där det har dömts som diskriminerande,  

men det har inte vidtagits vidare åtgärder för att förbättra situationen (Freedom house, 

2016).  

 

I slutet av 1990-talet var flertalet icke-statliga organisationer på plats för att försöka 

skapa en interaktion och samarbete mellan de etniska grupperna. B.la var organisationen 

OSCE på plats som arbetade med medborgarna där ambitionerna var att tillgodose 

medborgarna med personal och tillvägagångssätt för att kunna gå på mot ett bättre 

Bosnien. Det är endast den bosniska befolkningen som kan uppnå en demokratiserad 

stat, ingen annan. Dock menar man att de är alldeles för okunniga för att kunna angripa 

olika gräsrotsprojekt som i slutändan hade gynnat de. Redan här kan man se brister 

inom samarbetet mellan de etniska grupperna då bosnienserberna inte ville delta i några 

större samarbeten (Chandler, 2000, s.137-140).  
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4.4.1   Civilsamhälle och demokratiska värden  
 
Ett demokratiskt civilsamhälle måste det ha tillräckligt med utrymme och spelregler för 

att kunna handla i relation till staten. Ett liberaldemokratiskt civilsamhälles uppgifter är 

att granska den statliga makten, ge medborgare utrymmet att organisera sig och utöva 

demokratiska handlingar och värderingar. Civilsamhället ska även skapa kanaler utöver 

de politiska partierna där politiska åsikter och intressen kan uttryckas. Detta för att öka 

det politiska deltagandet och skapa nya politiska aktörer. Fria och rättvisa val ska även 

här vara centrala (Grugel, 2002: 94).  

 

Sett utifrån granskningen från Freedom House uppfyller det Bosniska civilsamhället 

flertalet av ovanstående kriterier. Dock är till exempel rätten till att organisera sig 

kontrollerad av bland annat OHR som får lov att stoppa de organisationer som inte 

följer återuppbyggnadsprocessens ramverk. Men även här brister OHRs arbete då 

nationalistiska partier tillåts existera fast att de direkt påverkar återuppbyggnaden och 

de demokratiska värdena. Detta går även emot `political opportunity structure´ som 

innebär att människor uppnår ett kollektivt handlande genom sociala organisationer och 

rörelser.  

 

Kultur, religion och historia är också centrala faktorer inom civilsamhället, dessa är 

grunden till det kollektiva handlande som behövs för att civilsamhället ska fungera. I 

Bosnien och Hercegovina delar de etniska folkgrupperna inte samma uppfattningar av 

faktorerna och därav skapas det splittringar. Mycket av dessa problem grundar sig i hur 

människorna i Bosnien ser på landet Bosnien och vem dem är i landet. Människors 

identitet spelar en avgörande roll här och om man till exempel ser sig själv som 

bosnienserb tilldelas man dubbla medborgarskap i både Bosnien och Serbien. Man får 

alltså en länk till det land man identifierar sig tillhöra, man länkas även till den entitet 

var folkgruppen är dominerande- i detta fall RS och på så vis skapas då den etnicitet 

som benämns bosnienserb. Likadant är det med bosnienkroater, deras länk blir till 

Kroatien och FBiH (International Crirsis Gorup, 2014:6ff).  

 

Denna uppdelning och identitetsskapande försvårar chanserna för ett kollektivt 

handlande. Att uppnå en känsla av gemenskap och en gemensam identitet, att alla är 

bosnier i Bosnien oavsett religion är oerhört viktigt, mestadels för försoning mellan de 
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etniska grupperna och för att skapa ett samarbete där samtliga folkgrupper kan 

kompromissa mellan sina enskilda intressen.  

Försoning är också ett viktigt och centralt begrepp för det bosniska civilsamhället där 

det är viktigt att finna en form av försoning folkgrupperna emellan, detta för att kunna 

komma längre på vägen mot ett fungerande civilsamhälle. Dock finns det inget starkt 

arbete för detta och överallt kan man finna orsaker till varför det ser ut som det gör.  

Kortfattat innebär försoning att hitta ett sätt att leva på som strävar efter utveckling och 

för en bättre framtid, förbättra relationer mellan folkgrupper, nå en förändring i 

samhället, minnas och lära sig av historien och att hela försoningsprocessen sker 

frivilligt (Bloomfield, 2003: 4ff). Det handlar alltså inte om att skapa ett enat samhället 

utan ett fungerande samhälle där skillanderna mellan folkgrupperna inte står i vägen för 

utvecklingen. 

För att något av ovanstående ska uppfyllas måste det även finnas förtroende mellan 

folkgrupperna, i Bosnien finns det varken tilltro för folkgrupperna eller för de nationella 

politikerna. Dock har de religiösa ledarna viktiga roller i civilsamhället och tilltron till 

de är hög. I till exempel RS hyllas krigsförbrytare genom kyrkligt anordnade 

manifestationer (Clark, Janine Natalya. 2010). Även detta är en faktor som försvårar 

försoningen och vägen till ett kollektivt handlande då barn redan i ung ålder får lära sig 

om de historiska händelserna och att man inte ska lita någon annan än sin egna 

folkgrupp.  

Sammanfattningsvis är de flesta av de demokratiska värdena för civilsamhället 

uppfyllda, de kanske inte fungerar lika bra i praktiken, men det finns potential för ett bra 

och stabilt civilsamhälle. OHR finns där för att granska den statliga makten, den ganska 

fria organisationsfriheten, yttrandefriheten och faktumet att det finns flera olika partier 

gör att det finns en arena för politiskt deltagande. Dock fungerar inte koprimisserna 

mellan medborgerliga intressen lika bra då försoning inte är uppfyllt och samarbetet i 

landet fungerar inte. Samt att minoritetsgrupper exkluderas. Fria och rättvisa val finns 

och fungerar bra i relation till Bosnien situation (analysmodell finns på följande sida). 
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Civilsamhälle -/ 0/ + 

En granskad statlig makt 0 

Distribuera en arena för 

politiskt deltagande 

+ 

Utrymme för 

kompromisser mellan 

medborgerliga intressen 

0 

 Kanaler utöver de 

politiska partierna där 

intressen kan uttryckas 

0 

Fria och rättvisa val + 

 
 
 4.4.2 Civilsamhälle och koalitionsdemokratin  

I avseende civilsamhället och de koalitionsdemokratiska värdena är civilsamhällelig 

funktion central. Lijphart talar bland annat om ett representativt partisystem där 

folkgrupper ska vara representerade av partier som proportionellt är ungefär lika stora. 

Om man tittar på Bosniens partisystem och hur folkgrupperna är representerade så kan 

man säga att de uppfyller Lijpharts kriterium. Dock är minoritetsgrupper inte lika 

representerade och de organisationer som finns för till exempel romer och judar hamnar 

oftast i skymundan (International Crisis Group, 2014). Lijphart menar även att 

grupperna bör vara så åtskilda som möjligt, på så vis undviker man motsättningar och 

får en bättre och stabilare demokrati. I Bosnien skiljs grupperna åt delvis av entiteterna, 

men på grund av situationen innan kriget och hur folk levde under Jugoslaviens tid bor 

fortfarande majoriteten av folkgrupperna tillsammans. Dock utgör specifika folkgrupper 

majoritet i vissa område, till exempel bosniaker i FBiH (Landguiden, 2017).  

Dock är det mest centrala för civilsamhället att minoriteter inkluderas lika mycket som 

majoritetsgrupper. I Bosnien har man försökt uppfylla de flesta kraven för att skydda 

minoritetsgrupper och garantera de civila rättigheter på nationell nivå. Landet har infört 

lagen ”Protection of Rights of Persons Belonging to National Minorities”, som är till 

för att skydda landets medborgare som inte tillhör någon av de tre konstitutionella 

folkgrupperna (Ringer, 2012). 
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Med lagens införande kom även en institution för ”National Minorities” att 

implementeras, dock har dess funktion hittills inte utgjort någon skillnad och är inte 

verksam idag. Detta gör att minoritetsgrupper inte skyddas då det inte finns någon som 

arbetar för att upprätthålla lagen om skydd för minoriteter. Arbete och åtgärder kring 

minoriteters situation försvåras också av att det inte prioriteras då fokus i landet istället 

ligger på att lösa det politiska dödläget, detta är en direkt konsekvens på Bosniens 

närmade ett EU och NATO medlemskap (Ringer, 2012). Minoritetsgrupper får inte 

heller något stöd då majoritetsgrupperna är överlägsna i alla situationer och de kan inte 

heller söka stöd i lagen för skydd av minoriteter (Ringer, 2012).  

Alltså finns det många aspekter inom civilsamhället som inte går i takt med 

demokratiska värden och koalitionsdemokrati. Men internationella påtryckningar 

fungerar inte i landet då de nationella aktörerna, främst inom civilsamhället, inte är 

villiga till samarbete. Om till exempel medborgarna hade gått ihop och försökt 

samarbeta tillsammans för Bosniens skull och inte för bosnienserbernas, 

bosnienkroaternas eller bosniakernas skull hade läget sätt annorlunda ut. Det mest 

essentiella med just civilsamhälleligt agerande är att medborgarna får påverka, de får 

organisera sig och arbeta för samhällets skull. I Bosnien finns inte detta fullt ut, alla 

arbetar för egna intressen och det är svårt att genomföra någon form av civilsamhällelig 

aktion. Under 2013 skedde det flertalet protester runt om i landet, framförallt i FBiH där 

människor protesterade för sina rättigheter, både som medborgare men även som 

arbetare. Man lyckades då avsätta ett par politiska aktörer på lokal nivå, men förutom 

det har det inte skett särskilt mycket (se artikel; ”Bosniska våren riskerar att frysa 

inne”, Svenska dagbladet, 2014).  

De koalitionsdemokratiska värdena för civilsamhället sätts inte in på någon skala då de 

går ihop med det politiska systemet där gemensamma värden för demokratifrämjande 

faktorerna finns presenterade (se sida 31).  
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5 Slutsats  
 

Nedan kommer slutsatser och svar för respektive frågeställningar att presenteras.  

Vilka faktorer inom civilsamhället och politiska systemet begränsar den demokratiska 

utvecklingen i Bosnien och Hercegovina? 

Primärt är det viktigt att poängtera att det inom civilsamhället förekommer en stor 

splittring mellan samtliga folkgrupper. De civila fri- och rättigheterna klassas av bland 

annat Freedom house som partly free. Även de institutioner som förekommer inom 

civilsamhället, till exempel skolor och TV är ofta politiserade och orienterade gentemot 

mindre populationer, alltså vissa folkgrupper eller entieter. Även bristen på försoning 

mellan folkgrupperna gör att de enskilda gruppidentiteterna stärks och att människor 

ofta söker sig till sina egna. Ett resultat av detta är faktumet att tilltron för religiösa 

ledare i landet är högre än tilltron för valda politiska ledare.  

En annan central faktor för demokratisering genom civilsamhället är kollektivt 

handlande, alltså en gemensam identitet där samtliga medborgare betraktar Bosnien som 

sitt och strävar efter att förbättra landet. Denna faktorn uppfylls inte på grund av att de 

enskilda gruppidentiteterna är starkare än den gemensamma bosniska identiteten. Detta 

kan även relateras till kravet att det ska finnas möjligheter för kompromisser mellan 

medborgerliga intressen inom civilsamhället. Den faktorn blir svår att uppfylla då det 

finns en arena som möjliggör politiskt deltagande men avsaknaden av en gemensam 

identitet och kollektivt handlande försvårar samarbete och kompromisser. Även om 

segmententerad autonomi förespråkas inom koalitionsdemokratin måste någon form av 

fungerande samarbete förekomma, därav talar man även om grand coalition och 

proportionalitetsprincipen. Dessa krav uppfylls inte heller fullt ut då bland annat 

minoritetsgrupper är kraftigt exkluderade.  

I avseende politiska systemet grundas de främsta bristerna i uppdelningen av entiteterna 

då det skapas en komplex politisk situation. Maktdelningen är delad mellan flera olika 

institutioner på olika nivåer, främst är den delad mellan de konstitutionella 

folkgrupperna då man strävar efter etnisk representation. Ett av huvudmålen för ett 

demokratiskt politiskt system är just demokratiska institutioner där makten är 

proportionellt fördelad, i Bosnien är det inte så då maktdelningen istället är 
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koncentrerad mellan folkgrupperna. Alla grupper arbetar för sina intressen vilket även 

gör att partierna i Bosnien är av etnisk nationalistisk karaktär.  

De mångetniska partierna i landet är inte lika populära, detta kan bero på den starka 

gruppidentitet som medborgarna i civilsamhället känner för sin etniska tillhörighet. 

Detta kan även relateras till etnopolism, som kan vara en bidragande faktor till varför 

Bosniens demokratiutveckling ser ut som den gör, exkludering och inkludering kan 

även relateras till detta.  

I vilken utsträckning begränsar Daytonavtalet Bosnien och Hercegovinas 

demokratiutveckling?  

Daytonavtalet spelar en bidragande roll till varför civilsamhället och politiska systemet 

brister i relation till de demokratiska värdena. Utifrån koalitionsdemokratiska mål är 

maktfördelning som Daytonavtalet förelägger gynnsam för Bosniens delade samhälle, 

dock gör avtalets brister det enkelt för folkgrupperna att undvika samarbete. Detta kan 

också antagningsvis bero på att Daytonavtalet inte lägger någon vidare grund för ett 

demokratiskt mål. Det saknas ett tillvägagångssätt för demokratiutveckling. Dock är 

Daytonavtalets intentioner att skapa en proportionell representation bra, men man 

missar den huvudsakliga punkten med proportionell representation när man exkluderar 

minoriteter. Att det sedan inte vidtas några åtgärder kring detta visar tyngden av det 

politiska systemets och civilsamhällets brister. Dock möjliggör Daytonavtalet en 

koalitionsdemokratisk utveckling då grunderna för en sådan finns i samband med till 

exempel entiteterna och det trehövdade presidentskapet, men vägen till en 

koalitionsdemokrati är dock otydlig med en exkluderande författning och bristande 

politiskt ledarskap.  

Enligt min mening är det essentiellt att Daytonavtalet uppdateras, att man inkluderar 

minoritetsgrupper och skapar en grand coalition med samtliga folkgrupper som lägger 

grunderna för vidare utveckling mot resterande koalitionsdemokratiska mål.  

I vilken utsträckning är Bosnien och Hercegovina en koalitionsdemokrati? 

Av de fyra koalitionsdemokratiska kriterierna uppfyller inte Bosnien något kriterium 

fullt ut, dock är samtliga krav delvis uppfyllda. Grand Coalition finns i Bosnien i den 

mån att partier representerar olika folkgrupper, presidentrådet är trehövdat och alla 
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politiska poster tillsätts proportionellt. Dock exkluderas minoritetsgrupper. I avseende 

ömsesidigt veto ser det likadant ut som för grand coalition då de konstitutionella 

folkgrupperna tar del av det tillsammans med OHR medan man även här exkluderar 

minoriteter. Lijphart menade att viljan att kompromissa och samarbeta uppkommer i 

samband med en koalition och ömsesidigt veto, men denna viljan finns inte i Bosnien 

därav fungerar inte dessa kraven, även om de delvis är uppfyllda.  

Proportionalitetsprincipen uppfylls delvis då landet och folkgrupperna är uppdelade i 

entiteter som delar på landets resurser. Statligt beslutsfattande är delat mellan de 

konstitutionella folkgrupperna och likaså är de politiska posterna i respektive entitet 

tillsatta av representanter från olika folkgrupper. Dock är även i detta fallet 

minoritetsgrupper och de som inte identifierar sig med någon folkgrupp kraftigt 

exkluderade. Den fjärde punkten är segmenterad autonomi och federalism och innebär 

att grupperna ska vara så åtskilda som möjligt, detta lyckas man med i Bosnien genom 

entiteterna. Dock fullföljs det inte då det i de flesta städerna lever människor från alla 

folkgrupper, dock utgör vissa folkgrupper majoritet i olika städer. Således kan man dra 

slutsatsen att Bosnien är på mitten  av vägen till en koalitionsdemokrati. 

Sammanfattningsvis är det framkommande att det för en mer lyckad utveckling krävs en 

uppdatering av Daytonavtalet (författningen). Det är nödvändigt att disputera likadana 

politiska och civila fri-och rättigheter till alla folkgrupper. Likadana möjligheter för 

politiskt deltagande kan bidra till ett mer aktivt civilsamhälle som gör skillnad och som 

arbetar för en stabil demokrati. Det är civilsamhället som är spelplanen för medborgarna 

som kan leda till förändring och påverka de politiska aktörerna. 
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6 Framtida forskning 
 
För framtida forskning kan det vara intressant att se om koalitionsdemokrati verkligen 

är det väsentliga för Bosnien. Det kan kanske vara en bra lösning på dagens situation, 

men vid en framtida konsolidering av koalitionsdemokrati kan det vara bra att sträva 

mot en annan form av demokrati. Det kan vara intressant att se huruvida Bosnien har 

möjligheterna för detta. Dock handskas landet med många andra problem än de som 

denna studie behandlar, därför kan det också vara intressant att undersöka hur till 

exempel  korruptionen i landet påverkar demokratiutvecklingen.  
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