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Abstract 
 
This study aims to investigate and identify the democratic restrictions in Bosnia and 

Herzegovina in 2018. The country is internationally known for its burdensome history 

of war in the 1990s, however, Bosnia and Herzegovina seems to be in the process of 

developing. In addition to having one of the world’s most complicated political systems, 

the country’s efforts to improve their democracy have not been recognized. Therefore, 

the question at issue will be operationalized by utilizing the theory of polyarchy 

composed by Robert Dahl. This theory establishes seven institutions; elected political 

officials, free and fair elections, inclusive suffrage, the right to run for public office, 

freedom of expression, alternative sources of information and associational autonomy. 

These institutions will be examined using empiricism that has been developed with 

textual analysis. Moreover, the institutions will be analyzed to ascertain if these rights 

can be found within the Bosnian society.  

                    The results revealed that only one of the institutions, namely, “inclusive 

suffrage” is maintained in Bosnia and Herzegovina. Four of the remaining institutions, 

which are; elected political officials, free and fair elections, the right to run for public 

office and associational autonomy, were recognized as partially maintained. The last 

two institutions; the right to run for public office and alternative sources of information 

did not meet the requirements. Due to these results, it can be established that Bosnia and 

Herzegovina does not maintain all seven requirements of Dahl’s theory. Despite the 

country’s efforts to improve their democracy, the democratic process of Bosnia and 

Herzegovina seems to have ceased. 
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1.  Inledning 
 
Bosnien-Hercegovina, tidigare en delrepublik i den Socialistiska Federativa Republiken 

Jugoslavien, präglades av ett tre och ett halvt års blodigt krig som än idag kastar sin 

skugga över Bosnien-Hercegovina (Globalis, 2013). Kriget i Bosnien-Hercegovina 

handlade främst om etnicitet trots att Jugoslaviens president Josip Broz Tito, även känd 

som Tito, baserade sin politik på” broderskap och enighet”. Titos filosofi kom att bli 

betydelselös efter hans död och istället växte nationalismen fram inom landet och blev 

allt starkare i samband med att Jugoslaviens ekonomi kollapsade (Levande Historia, 

2011). De etniska motsättningarna som var ett resultat av den ökade nationalismen 

kunde särskilt märkas i Bosnien-Hercegovina. Ett land som alltid symboliserat en unik 

blandning av orientalisk och västerländsk kultur i ett välfungerande mångkulturellt 

samhälle. Efter ett tre och ett halvt års krig med en rad bakomliggande faktorer kunde 

man hösten 1995 skapa en kompromisslösning som kom att gynna landets tre största 

folkgrupper; bošnjaker, bosnienkroater och bosnienserber. Denna kompromisslösning, 

även kallad” Dayton Peace Agreement”, gav den slutliga domen för Bosnien-

Hercegovina, vars mål var att forma en stabil multietnisk och demokratisk bosnisk stat. 

Förutom att Dayton stoppade kriget och lyckades upprätthålla freden, så skapades även 

ett av världens mest komplicerade politiska system (SIDA, 2018). Det är tydligt att 

Daytonavtalet utformades i huvudsak för att få stopp på kriget och inte för att bygga en 

välfungerande stat. Resultatet av detta är ett politiskt system som än idag präglas av 

etniska motsättningar, korruption och en tung byråkrati. Således hotas landets fortsatta 

demokratiska utveckling, vilket har varit Daytonavtalets målsättning de senaste 23 åren 

(Utrikesdepartementet [UD], 2015-16). Trots sina begränsningar, så utgör Daytonavtalet 

grunden för Bosnien-Hercegovinas ”territoriella integritet, suveränitet, internationella 

rättskapacitet och politiska oberoende.”(Europaparlamentet [EU-parlamentet], 2015)  

                    Förutom att Dayton har haft en framstående roll i att upprätthålla freden i 

Bosnien-Hercegovina, så har även flera internationella aktörer haft en betydelsefull roll 

för demokratifrämjare i Bosnien-Hercegovina, framförallt Europeiska Unionen. 2003 

blev landet klassificerat som en potentiell kandidat för ett framtida EU-medlemskap, 

vilket har medfört ett större engagemang från Europeiska Unionen i form av nya 

reformer gällande den demokratiska och ekonomiska utvecklingen (SIDA, 2018). Idag 

verkar den demokratiska utvecklingen i Bosnien-Hercegovina ha avstannat och landet 

befinner sig i ett dilemma; närma sig ett EU-medlemskap och allt det medför, eller ha 
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kvar landets nuvarande politiska situation vilken kan leda till att konflikter 

återuppväcks.  

 

1.1  Problemformulering 

Bosnien-Hercegovina befinner sig idag i en invecklad politisk situation. Bosnien-

Hercegovina rankades år 2018 enligt Freedom Houses demokratiindex som” partly free” 

och på en sjugradig skala placerades landet på nummer fyra gällande politiska och civila 

rättigheter (Freedom House [FH], 2018). Enligt en demokratirapport grundad på 

utrikesdepartementets bedömningar så är förutsättningarna för en god samhällsstyrning 

enligt rättsstatsprinciper kraftigt begränsad av Bosnien-Hercegovinas konstitution. 

Bland annat har Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna identifierat att delar av 

konstitutionen strider mot de mänskliga rättigheterna, samt att landets komplicerade 

statsskick i kombination med brist på reglerad dialog med civilsamhället försvårar 

ändringar och genomförande av nya lagar (UD, 2015-16). För ett framtida EU 

medlemskap ska vara möjligt kräver EU att landet ska införa ytterligare reformer, samt 

reformera landets institutioner. Dock har implementeringen av dessa reformer varit 

väldigt långsam och processen har därför stagnerat (SIDA, 2018). 

 

1.2  Syfte och frågeställning 

Det är tydligt att EU är framstående inom demokratifrämjande, och att demokrati är ett 

kontroversiellt begrepp som världens forskare än idag undersöker i hopp om att finna en 

gemensam definition. Statsvetaren Robert Dahl är den som har identifierat en av de 

mest framträdande definitionerna av demokrati som redogör tydliga kriterier samt 

grundläggande principer för vad en demokrati bör omfatta. Genom att tillämpa Dahls 

teori “polyarki” på Bosnien-Hercegovinas politiska system syftar uppsatsen till att 

analysera landets centrala institutioner för att se huruvida demokratiskt Bosnien-

Hercegovina är, samt vilka demokratiska begränsningar som kan identifieras idag, år 

2018. Utifrån detta formuleras följande frågeställning:  

 

1.   Vilka demokratiska begränsningar kan identifieras i Bosnien-Hercegovina baserat på 

Robert Dahls teori om polyarki?   
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2.  Metod 

 
I detta kapitel kommer metodvalet att som ska användas för att genomföra denna studie 

att presenteras, dess empiriska material och tillvägagångssätt.  

 
2.1  Textanalys  

 
Studien kommer att baseras på en kvalitativ textanalys som kommer användas för att 

samla in, analysera och kategorisera information främst från primärkällor (Bergström, 

Boréus, 2005, s.30). En kvalitativ textanalys är att föredra när man ska behandla mycket 

textmaterial då denna metod handlar om att få en djupare förståelse kring texternas alla 

delar för att skapa en tydligare helhetsuppfattning. Som all annan forskning, så börjar 

textanalyser med en övergripande problemställning där målet är att finna en lösning 

med hjälp av den kvalitativa textanalysen. Genom att precisera studiens allmänna 

problemställningen till ett antal frågor så kan man enklare få fram de betydelsefulla 

delarna ur texterna. Resultaten av dessa frågor, i detta fall, svaren, utgör också 

lösningen på självaste forskningsproblemet (Esaiasson, m. fl. 2017, s.211). Eftersom att 

studien grundar sig i att besvara en fråga som kräver att ett stort urval av textmaterial 

behandlas, så är den textanalytiska metoden att föredra. Utifrån dess verktyg, riktlinjer 

och tillvägagångsätt möjliggör denna metod att uppsatsen kan presentera fakta som är 

relevant för att besvara studiens frågeställning.  

                    Uppsatsen kommer att baseras på specifika riktlinjer som man som forskare 

bör förhålla sig till, däribland att dela upp analysen i olika steg. Det första steget 

hänvisar till frågorna som kommer att ställas till det textmaterial som behandlas 

(Esaiasson, m.fl. 2017, s.212). Eftersom att studien kommer analysera sju olika 

institutioner så det nödvändigt att ställa frågor för att avgöra om materialet är relevant 

för frågan i sig. Frågorna som ställs till materialet kommer vara preciserade och 

formulerade kring centrala analytiska begrepp för att underlätta hanteringen och 

bearbetningen av texterna. Det andra steget är att ta ställning till de funna svaren, och 

därefter fastställa dess relevans. Ibland kan vissa svar vara mer tydliga än andra, därför 

är det viktigt att ha ett öppet förhållningssätt gentemot materialet och låta innehållet bli 

mer styrande (Esaiasson, m.fl. 2017, s.214).   

                    De två mest centrala tillvägagångssätten som kommer att tillämpas i 

uppsatsen är (1) en formalisering av det komplexa innehållet i texterna genom att 

utveckla enklare kategorier för att begripliggöra de väsentliga aspekterna i materialet, 
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(2) kritiskt granska de funna aspekterna genom att undersöka beviskraften i de argument 

som presenterats (Esaiasson, m.fl. 2017, s.214).   

                   Författarna Bergström och Boréus skriver i sin bok “textens mening och 

makt” att forskaren alltid närmar sig en text med en förförståelse. Detta är nödvändigt 

vid utförandet av en textanalys. Dock påverkas vår tolkning i många fall av vår 

världsuppfattning, vårt språk samt vår erfarenhet (Bergström, Boréus, 2005, s.31). För 

att undvika att egna personliga åsikter skall prägla den slutliga tolkningen, så kommer 

textanalysen att delas upp i fem väsentliga element; texten, sammanhanget i vilket 

texten producerats, avsändaren och uttolkaren vilket i detta fall är forskaren. Vidare är 

det viktigt att identifiera relationen mellan avsändare och mottagare, samt ha i åtanke att 

avsändaren kan vara både en individ eller social aktör, likaså den primära mottagaren, 

en enstaka person eller grupp. Utifrån denna identifiering kan man få en insikt om vad, 

och för vem dokumentet är avsett till, vilket är viktigt då de ställda frågorna till texten 

oftast är annorlunda än vad dokumentet var ämnat till från början (Bergström, Boréus, 

2005, s.30-31). 

          Denna undersökning kan lämpligast genomföras med denna metod då den med 

sina riktlinjer möjliggör tydliga tillvägagångssätt för behandling av materialet. Eftersom 

att studien kräver ett stort utbud av material så är det väsentligt att ha tydliga riktlinjer 

gällande hur man skall gå tillväga för att framhäva materialets viktigaste aspekter. 

Dessutom är det viktigt att jag, som forskare, med rötter i Bosnien-Hercegovina är 

medveten om att min objektivitet kan ifrågasättas. Förutom att metoden underlättar 

utförandet av studiens analys, så begränsar den med sina tydliga riktlinjer att personliga 

erfarenheter präglar studiens slutsatser vilket bidrar till god validitet och reliabilitet av 

uppsatsen (Esaiasson, m.fl. 2017, s.228).   

 

2.2  Material 
 
Bosnien-Hercegovinas demokratiska process har påverkats av flera olika faktorer vilket 

innebär att det går att finna material långt tillbaka som kan vara relevant för studien. 

Frågan om man ska begränsa sig eller vara obegränsad har sina för- och nackdelar då 

man kan förutspå att det mest optimala borde vara att analysera allt material som är av 

relevans (Esaiasson, m.fl. 2017, s.225). Det finns inget rätt eller fel utan att allt är 

individuellt från studie till studie. En begränsning hade kunnat innebära att man missar 

något väsentligt, medan ett obegränsat material kan resultera i att en tillräcklig analys 

inte slutförs vilket kan resultera i tveksamma slutsatser. För att undvika detta så 
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kommer studien att ifrågasättas för att konstatera om den förutsätter en detaljerad 

läsning eller hur mycket man kan begränsa sitt urval av material för att det ska vara 

tillräckligt stort för att besvara studiens frågeställning (Esaiasson, m.fl. 2017, s.226).   

                    Studien kommer att analysera både litteratur och internetkällor på svenska, 

engelska, bosniska samt serbo-kroatiska. Det är viktigt att förtydliga att mina kunskaper 

i respektive språk är väldigt goda vilket innebär att det inte har framkommit några 

svårigheter kring tolkandet av texterna och dess innebörd. Tvärtemot har 

språkkunskaperna gynnat studien då inhemsk litteratur och internetkällor har varit 

behövligt för studien då ett relativt aktuellt ämne behandlas.  

                    De teoretiska delarna kommer endast att baseras på endast litteratur från 

primära källor, medan det empiriska materialet kommer att utgå ifrån både litteratur, 

internetsidor, demokratiindex, rapporter samt statliga dokument i form av 

konstitutionella dokument. Demokratirapporten som behandlas i studien är framtagen 

av utrikesdepartementet 2015-2016 och är en sammanställning grundad på 

utrikesdepartementets egna bedömningar. Rapporten ger en väldigt god övergripande 

fakta kring den rådande politiska situationen, dock anser utrikesdepartementet att 

dokumentet bör kompletteras med ytterligare källor (UD, 2015-16). Ett kompletterande 

objekt är Europeiska kommissionens rapport om Bosnien-Hercegovina från år 2016 

som är klassificerad som en trovärdig källa. För att kunna fastställa att ovannämnda 

dokument är baserade på fakta och inte personliga åsikter så kommer studien tillgodose 

Freedom Houses demokratiindex. Freedom House är en oberoende organisation vars 

syfte är att granska frihet och demokrati i alla delar av världen (FH, 2018). 

 

2.3  Tillvägagångssätt  

För att besvara uppsatsens frågeställning kommer teorin” Polyarki” av Robert Dahl att 

tillämpas. Utöver teorin kommer tidigare forskning ha en betydande roll för studien då 

demokratisering till mestadels definieras som övergången från en diktatur till ett 

demokratiskt politiskt system (Ekman, Linde, Sedelius, 2014, s.17). 

                   Även konstitutionen utgör en betydande roll för uppsatsen då den förklarar 

statsförfattningen vilket är väsentligt för att kunna fastställa hur demokratiskt Bosnien-

Hercegovina är. Dessutom är det av relevans då konstitutionen är en faktor till varför 

demokratiseringsprocessen avstannat vilket i sin tur resulterat i demokratiska 

begränsningar (Keane, 2002, s.84). Genom att tillämpa textanalysens verktyg och 
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riktlinjer kommer analysen presentera tydlig och adekvat fakta som möjliggör en 

operationalisering av teorin” polyarki” i relation till den presenterade empirin.  

                    För att underlätta vägen till svaret på uppsatsens frågeställning så kommer 

analysen delas upp i sju analysenheter, i detta fall institutioner, där varje institution 

behandlas individuellt. Detta kommer i sin tur leda till att uppsatsens frågeställning kan 

besvaras. Målet är att identifiera demokratiska begränsningar inom respektive 

institution, för att sedan fastställa huruvida de sju institutionerna efterlevs i Bosnien-

Hercegovina eller inte. 

 

2.4  Avgränsningar 	  

Eftersom att studien syftar till att besvara vilka demokratiska begränsningar som går att 
identifiera i Bosnien-Hercegovina idag, år 2018, så kommer en avgränsning att utföras 
gällande det empiriska materialet. Studien kommer endast att behandla och bearbeta 
material från perioden 2014-2018 eftersom att det senaste nationella valet hölls 2014. 
Då vissa av teorins institutioner hänvisar till de demokratiska rättigheterna gällande val, 
så är det nödvändigt att undersöka material som refererar till genomförandet av det 
senaste nationella valet år 2014. Denna begränsningen hänvisar inte till de 
konstitutionella lagarna.  
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3.  Teori  

I följande kapitel kommer tidigare forskning att introduceras, följt av studiens teoretiska 

utgångspunkt och teori.  

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Flera demokratiforskare och statsvetare har forskat kring Bosnien-Hercegovinas 

utveckling mot en välfungerande demokratisk stat. Forskaren Francis Fukuyama 

behandlar i sin artikel” Statness first” hur den nationella kapaciteten kring skapandet av 

en välfungerande självständig stat kan försvagas av internationella krafter. Ett tydligt 

exempel på detta är enligt Fukuyama Bosnien-Hercegovina. Författaren beskyller 

Daytonavtalet för att vara en väsentlig faktor till av demokratiseringsprocessen 

avstannat. Dessutom anses Daytonavtalet har bidragit till det uppdelade samhället där  

” vi-känslan” har försvunnit (Fukuyama, 2008, s.85). 

                    Det finns en problematik kring det faktum att utländska krafter ofta saknar 

erfarenhet och en djupare förståelse kring landet och dess samhälle. Lika viktigt som en 

intervention må vara, är det lika viktigt att gradvis ge upp sin makt till de inhemska 

politikerna så att de kan utveckla ett styre utifrån deras kunskap och erfarenhet 

(Fukuyama, 2008, s.85). 

                    Statsvetaren Rory Keane hävdar i sin bok att landets bristande förmåga att 

fungera grundar sig i de etniska splittringarna Daytonavtalet skapat. En uppdelning av 

ett lands territorium är, enligt Keane, fel tillvägagångsätt, speciellt i ett land som alltid 

betraktats som ett multietniskt land. Även Keane förespråkar ett införande av ”vi-

känsla” i gemenskap med en ökad pluralism. Detta skulle resultera i att de tidigare 

multikulturella samhällen skulle inspirera den nuvarande politiken till utvecklandet av 

multietniska partier (Keane, 2002, s.80). 

                    I artikeln” Lessons of Iraq” skriver demokratiforskaren Larry Diamond att 

de länder där interventioner genomförs bör vara redo för att utländska styrkor kan kräva 

en större insats än vad som är möjligt. Bland annat behandlas konceptet” premature 

democratization” vilket hänvisar till att val ofta genomförs för tidigt utan tillräckligt 

med resurser och kompetens. Detta var även fallet i Bosnien-Hercegovina, då det första 

valet hölls 1996 vilket idag är en av anledningar till att problematiken kring att 

upprätthålla lag, ordning och skydd till medborgarna. Istället för att börja med att hålla 

nationella val, menar Diamond att man till en början borde haft lokala val. Detta hade i 
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sin tur ökat det politiska engagemanget bland nya samt gamla ledare. Hade detta tagits i 

åtanke så skulle politiken idag inte präglas av samma nationalistiska partier som segrade 

vid det första valet 1996. (Lessons from Iraq, 2005, s.13) 

 

3.2 Demokrati som politisk regim 

 

Demokrati är idag ett omstritt politiskt begrepp som kan uppfattas som en ideologi, 

koncept eller teori (Grugel, 2014, s.5). Fram tills idag kan världens teoretiker inte 

komma överens om en gemensam definition och de skilda uppfattningarna har lett till 

olika definitioner av begreppet (Ekman, Linde, Sedelius, 2014, s.19). Då 

demokratiseringens syfte är att resultera i en demokrati så är det evident att begreppet 

demokrati är kontroversiellt. Även om demokrati som begrepp har tagits för givet och 

sällan blivit tillräckligt problematiserat inom demokratiforskningen, så handlar 

demokratisering i grunden om den vetenskapliga övergången från ett icke-demokratiskt 

styre till demokrati. Författaren Held argumenterar att en demokratisk stat bör innefatta 

ett gemensamt deltagande och beslutsfattande från medborgarna gällande lagstiftningen. 

De utvalda representanterna har ett gemensamt ansvar gentemot de som blir styrda och 

är därför skyldiga till att ange motiv för sina beslut och åtgärder. De styrda är däremot 

skyldiga att agera i medborgarnas intresse, och vid missnöje har medborgarna rätt att 

avsätta de folkvalda (Ekman, Linde, Sedelius, 2014, s.21). 

                    Historiskt så härstammar demokratin från den grekiska stadsstaten som 

använde sig av begreppet” demos kratien” vars betydelse är” folket härskar” (Anckar, et 

al, 2013, s. 37). Redan under antikens Grekland så utvecklade Aristoteles en av de mest 

inflytelserika studierna gällande politiska regimer. Denna studie syftade till att 

ifrågasätta de dåvarande 158 stadsstaterna gällande vem som styrde politiken och i vems 

intresse. Detta resulterade i en kategorisering där man kunde urskilja vilka stater som 

styrdes av en eller flera personer, samt om de styrde för allmänna eller egna intressen 

(Silander, 2012, s.20). Detta kom senare att bli startpunkten för de första moderna 

studierna och sedan dess har en rad olika demokratimodeller utvecklats vars syfte är att 

tydliggöra kriterierna för en demokrati (Silander, 2012, s.21). 

                    Initialt handlade de första komparativa moderna studierna om att urskilja 

politiska regimer som var demokratier eller diktaturer. Man var överens om att 

demokratier representerade majoritetens vilja, medan diktaturer istället representerade 

minoritetens vilja (Silander, 2012, s.21). Utöver detta var man även överens om att 
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demokrati är ett politiskt styre vars makt ligger hos folket, men en överenskommelse 

kring maktutövningen är något man än idag inte kunnat fastställa” (Anckar, et al, 2013, 

s. 37). Emellertid finns det alltid en relevant indelningsgrund vid diskussionen kring 

olika demokratiformer och dess maktutövning, nämligen den indelningsgrund som gör 

åtskillnad mellan direkt och representativ demokrati.  

                    Den mest utvecklade demokratiformen idag är representativ demokrati som 

syftar till att folket överlåter den politiska makten till utvalda representanter. Dessa 

representanter tilldelas politisk makt genom regelbundna val där de representerande 

politikerna väljs till ett parlament som innehar den lagstiftande makten. Det folkvalda 

organet är det grundläggande kriteriet för att en stat ska klassificeras som en 

representativ demokrati. Det är viktigt att betona att trots många länder uppfyller detta 

kriterium så är inte detta tillräckligt för att de ska betecknas som en demokratisk stat 

(Anckar, et al, 2013, s. 38). Utöver detta kriterium så finns det även en stor mängd 

andra krav som är väsentliga för klassificeringen av en demokrati. Robert Dahl, en av de 

främsta företrädarna inom demokratiforskning, argumenterar att demokrati bör innefatta 

fem grundkomponenter: lika rösträtt, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll 

över dagordningen samt ett allomfattande medborgarskap. Med lika rösträtt menar han 

att alla röster ska vara av samma värde, med effektivt deltagande möjliggör man 

medborgarens individuella utformning av sina preferenser samt utförandet av 

argumentation kring de olika beslutsalternativen. Med upplyst förståelse syftar man till 

att medborgaren ska ha rätt till en egen uppfattning utifrån tillgängliga 

informationskällor. Kontroll över dagordningen innefattar möjligheten till att påverka 

vilka frågor som ska tas upp i debatt.  Slutligen omfattar det allomfattande 

medborgarskapet att de tidigare nämnda rättigheterna skall gälla hela befolkningen. 

Trots att dessa möjliggör att medborgarna kan överlåta det politiska till de utvalda som 

har ett stort intresse och kompetens inom området, så finns det kritiker som anser att 

den representativa modellen innefattar en överlåtelse av makt till en politisk elit vilket 

begränsar det individuella påverkandet av politik.” (Anckar, et al, 2013, s. 39-40) 

                    Dahls fem demokratiska kriterier identifieras ofta med liberaldemokrati då 

de värnar om medborgarnas rättigheter” (Anckar, et al, 2013, s. 39). Liberaldemokrati är 

den mest vanliga demokratiformen i västvärlden och kännetecknas av ett styrelseskick 

med representativ demokrati. Författaren Larry Diamond definierar och hävdar i sin bok 

att makten i en liberaldemokrati erhålls av de folkvalda aktörerna vilket i sin tur skyddar 

konstitutionalismen. De liberala demokratierna karaktäriseras av en utbredd pluralism 
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vilket skyddar medborgarnas individuella och kollektiva friheter genom den existerande 

rättsstaten som tillförsäkrar lika rättigheter för alla (Diamond, 2008, s.23). För att detta 

skall säkerhetsställas så menar Diamond att ett flertal beståndsdelar är nödvändiga, 

bland annat en institutionell struktur som tillgodoser att makten kvarstår hos 

befolkningen, ett icke diskriminerande rättssystem, ett parlamentariskt styre som 

erhåller kontroll över beslutsfattandet, en självständig förvaltning som motverkar 

valfusk samt en regeringsmakt som tillgodoser att mediefrihet kan utövas (Diamond, 

2008, s.154-155).  

                    Motsatsen till representativ demokrati är direkt demokrati som enligt 

många anses vara den mest optimala formen för folkstyre då den involverar hela folket i 

beslutsfattandet. Trots att det är svårt att finna exempel av denna demokratiform i 

modern tid på nationell nivå, så har den haft en betydande roll i demokratiutvecklingen 

historiskt. Idag går det att finna fragment av direkt demokrati på bland annat lokal nivå i 

form av öppna statsmöten där registrerade medborgare inom respektive kommun har 

rätt att delta (Anckar, et al, 2013, s. 41). Dessutom går det att identifiera 

direktdemokratiska inslag i form av folkomröstningar i olika delar av världen. För 

många är folkomröstningar ett sätt att bibehålla medborgarnas intresse för politik, men 

även ett tillvägagångssätt för att lösa kontroversiella frågor på ett objektivt och naturligt 

sätt. Då begreppet demokrati innebär folkstyre anses det vara en självklarhet att hela 

befolkningen ska ges möjligheten att delta i beslutsfattandet. Dock skulle inte de allra 

minsta staterna idag kunna tillgodose detta då det förutsätter ett orealistiskt engagemang 

bland befolkningen samt många fler politiska enheter (Anckar, et al, 2013, s. 42). Trots 

att direktdemokrati möjliggör att medborgaren kan fatta egna beslut utan att behöva 

förlita sig på en folkvald representant så kan denna typ av demokrati långsiktigt 

resultera i fler nackdelar än fördelar. Bland annat argumenterar man kring den politiska 

delaktigheten och att det finns en risk att besluten fattas av en minoritet som inte kan 

representera hela befolkningen (Anckar, et al, 2013, s. 44-45). 

 

3.3 Diktatur som politisk regim 

 

Diktatur beskrivs ofta som demokratins motpol vilket gör det relevant för uppsatsen att 

redogöra för denna politiska regim. Idag framgår den vanligaste typen av diktatur i 

stater som är förklädda till demokratier vilket innebär att det hålls regelbundna allmänna 

val utan att det militära inflytandet skymtas (Diamond, 2008, s.3). Den vanligaste 
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definitionen av diktatur är frånvarandet av demokrati. Dock är det väsentligt att på 

samma sätt som demokrati förklara diktaturens inriktningar.  

                    Statsvetaren Giovanni Sartori uttrycker att en autokrati, det vill säga, en 

diktatur, betyder att “makten är koncentrerat, okontrollerad, obegränsad och ändlös.” 

(Anckar, et al, 2013, s. 44) Med detta menar man att makten innehas av en eller flera 

personer som inte är folkvalda med friheten att använda sin makt fritt. Ordet diktatur 

framträdde först inom den romerska republiken när man vid krig eller uppror utsåg en 

diktator för att undvika politisk oenighet vilket kunde resultera i stagnation. Med en 

diktator kunde man istället snabbt lösa den dåvarande situationen och minska eventuella 

komplikationer. Idag kännetecknas en diktatur av att makten erhålls av en person eller 

flera personer som kan utöva sin makt i syfte att förbättra sin egen position eller verka 

för befolkningens bästa (Anckar, et al, 2013, s. 44). Precis som kategoriseringar av 

demokrati existerar även en urskiljning av olika delar av det diktatoriska styret 

(Silander, 2012, s.26).  

                    En av de första och främsta studierna som behandlar ämnet diktatoriska 

regimer är Franz Neumanns typologisering av tre diktatoriska regimtyper. Den första 

regimtypen benämns som ”enkla diktaturer” och kännetecknas av att den utvalda 

ledaren utövar enväldig makt över militär, polis, förvaltning och domstolsväsende. 

Detta i syfte att kontrollera den politiska utvecklingen. Den andra regimtypen benämns 

som den ”Ceasaristiska diktaturen” och som karaktäriseras av att ledaren fått och 

bevarat sin makt genom folkets stöd. Den ”enkla diktaturen” i kombination med den 

”Ceasaristiska diktaturen” utgör idag tillsammans den så kallade ”dynastiska regimen”. 

Den tredje regimtypen benämns som ”totalitär diktatur” och är den typ som är mest 

återkommande i modern tid. Den kännetecknas av att diktatorns makt inte endast 

grundas på de föregående, utan även en styrning av all samhällsaktivitet som sträcker 

sig från det privata till det offentliga (Silander, 2012, s.26). 

                    Som ovan nämnt så utgör den ”enkla diktaturen” i kombination med den 

”Ceasaristiska diktaturen” den dynastiska regimen. Denna regim saknar oftast en 

ideologi och har en väldigt centraliserad politisk makt vilket innebär att makten utövas 

av en specifik ledare tillsammans med dess familj och släktingar. Utöver detta så 

existerar inga politiska partier eller andra institutioner, istället utövas politiken baserad 

på ledarens individuella intressen (Silander, 2012, s.26). I boken Komparativ politik 

benämner författarna detta styre som ”absolut monarki” vars makt har gått i arv och är 

koncentrerad hos en monark och dess familj. Tillsammans med samråd av familj och 
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släktingar tas beslut i deras intresse för att bibehålla status och makt (Anckar, et al, 

2013, s. 44).  

                    Den tredje nämnda regimtypen i Neumanns typologisering, nämligen 

 ”totalitära regimer”, som till skillnad från dynastiska regimer har en övergripande 

ideologi som präglas det politiska styret både offentligt och privat. Dessutom erhåller 

ledaren obegränsad makt som bygger på statsbärande parti samt saknar ett självständigt 

och civilt samhälle då aktiviteter utanför statens kontroll är strängt förbjudna. (Silander, 

2012, s.26) 

                    Auktoritära regimer karaktäriseras av fyra egenskaper; det första är 

förekomsten av höger och vänsterinriktade antidemokratiska värderingar trots att en 

ideologi är frånvarande. Det andra är att ledaren använder sig av ett starkt ledarskap där 

det dominerande partiet stöds av en politisk elit som endast kollaborerar med de 

privilegierade i samhället. Det tredje är att det dominerande partiet har störst påverkan 

trots att flera partier är delaktiga och medverkar i val. Utmärkande för auktoritära 

regimer är att de dominerande partierna kontrollerar valapparaten, ekonomiska resurser 

och media för att bibehålla makten. Det slutliga är att det existerar ett civilt samhälle, 

dock med begränsningar i form av kontrollerande organ för att motverka 

motståndsrörelser. (Silander, 2012, s.34-35) 

                    På grund av demokratiseringsvågen på 1900-talet började allt fler totalitära 

regimer att omformas till auktoritära regimer. Detta ledde till att världens statsvetare 

utvecklade en ny regim vid namn ”hybrida regimer” vilket kännetecknas för dess 

kombination av demokratiska institutioner och auktoritär praktik (Silander, 2012, s.36). 

Denna regim saknar ett grundläggande demokratiskt styre, men är trots detta i 

framkanten i jämförelse med en auktoritär regim. Ledarskapet präglas av demokratiska 

val, dock är det en konkurrens mellan eliter vilket begränsar den politiska konkurrensen 

för nya partier. Slutligen så existerar det ett relativt fritt civilsamhälle vars mål är att 

bistå en god demokratisk politik. Dock präglas denna av bland annat korrupt media och 

hot (Silander, 2012, s.37-38). 
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3.4 Polyarki  

 
Som tidigare nämnt behandlar denna studie demokratiska begränsningar i Bosnien-

Hercegovina. Genom att tillämpa Dahls teori om polyarki så syftar denna studie till att 

operationalisera Bosniens demokrati och således mäta den för att konkretisera vilka 

brister som landet kan tänkas ha.  

                    En av de mest framträdande definitionerna av demokrati har utvecklats av 

statsvetaren Robert A Dahl. Som nämnt föregående kapitel angående tidigare forskning, 

så presenterades Dahls fem kriterier som utgör grunden för en fullständigt demokratiskt 

stat; lika rösträtt, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen 

samt ett allomfattande medborgarskap (Anckar, et al, 2013, s. 39-40). Dahl är tydlig 

med att det förmodligen aldrig kommer att finnas någon stat som uppnår dessa ideal 

fullt ut och han uttrycker sig som att de befinner sig på ”demokratins tröskel.” (Dahl, 

2005, s.346) Polyarki är en teori som tillämpas på stater som varken är fullt ut 

demokratiska eller diktatoriska. Däremot är dessa stater oftast på förbättringsväg 

gällande demokratiutveckling vilket gör det önskvärt att kraven för polyarki faktiskt går 

att uppnå (Ekman, Linde, Sedelius, 2014, s.21).   

                    Polyarki är en politisk ordning som kännetecknas av två distinkta 

komponenter. Det första är medborgarskapet vilket är utvidgat till majoriteten av den 

vuxna befolkningen och det andra är de medborgerliga rättigheterna där folket har 

möjlighet att avgöra vem som ska styra landet. Dahl menar att dessa två grundtankar 

inte är tillräckligt konkreta och kräver därför komplettering (Anckar, et al, 2013, s. 23).  

Genom att tillämpa sina sju institutioner kan man konkretisera och kategorisera 

polyarkin. Syftet med institutionerna är inte nödvändigtvis att bli klassificerade som en 

polyarki, snarare som en ny påföljande demokratisk utveckling. Därför är relationen 

mellan polyarki och demokrati nödvändig, då de polyarkiska institutionerna har som 

mål att närma sig en demokratisk styrelseprocess vilket indirekt betyder att polyarki är 

ett verktyg för att uppnå demokrati (Dahl, 2005, s.345). 

                     De sju institutionerna, vilka alla behövs efterlevas för att en stat ska 

klassificeras som en polyarki är; valda befattningshavare, fria och opartiska val, allmän 

rösträtt, rätt att kandidera i val, yttrandefrihet, alternativa informationskällor och 

föreningsfrihet (Dahl, 2005, s.343-344). 

                    Den första institutionen är ”valda befattningshavare” vilket innefattar 

kontroll över de politiska beslut som tas av myndigheterna som enligt författningen 

ligger hos de valda befattningshavarna. Den andra institutionen är ”fria och opartiska 
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val” vilket innebär att de valda representanterna är valda rättvist i regelbundna och 

återkommande val där tvångsinslag är mycket reducerade. Det tredje är ”allmän och 

lika rösträtt” vilket syftar till att alla vuxna har rätt att rösta fram den mest kompetenta 

befattningshavaren vid återkommande val. Det fjärde betonar ”rätten att kandidera i 

val” vilket innebär att alla vuxna skall inneha rätten att kandidera till de offentligt valda 

funktionerna. Den femte förespråkar ”yttrandefrihet” vilket betonar vikten av att 

medborgaren ska ha rätt till att uttrycka sina personliga åsikter gällande politiska frågor 

utan att bli straffad. Denna rättighet innefattar kritik av bland annat makthavarna, staten 

och regeringen. Den sjätte institutionen är ”tillgången till alternativ information” vilket 

innebär att medborgaren ska ha rätt till att söka alternativa informationskällor som är 

lagligt skyddade. Den slutliga institutionen är ”fria organisationer” vilket förespråkar 

föreningsfrihet. Detta möjliggör bildandet av relativt oberoende föreningar och 

organisationer, men även politiska partier och intressegrupper (Dahl, 2005, s.343-344). 

                    Dahl betonar vikten av att de ovannämnda rättigheterna, institutioner eller 

processerna, inte bara är rent formella utan även absoluta. Dessa ligger till grund för 

vilken omfattning dessa institutioner förekommer inom ett land för att sedan kunna 

rangordna dess demokratiska utveckling i jämförelse med andra länderna (Dahl, 2005, 

s.344). I denna studie kommer de framförallt att underlätta vid analysen av identifiering 

gällande vilka omständigheter som underlättar eller begränsar en utveckling mot 

polyarki.   

                    Dahl argumenterar kring problematiken i länder där demokratin har 

avstannat, vilket är fallet i Bosnien-Hercegovina. Dahl menar att demokratin har 

svårigheter att utvecklas i länder där utländskt ingripande pågår, men även där polis och 

militär inte kontrolleras av de demokratiskt utvalda representanterna. Den tredje faktorn 

till varför demokrati avstannar grundar sig i kulturella konflikter då demokrati lättare 

utvecklas i kulturellt homogena samhällen där konflikter mellan folkgrupper inte 

förekommer. Slutligen skriver Dahl att medborgarna bör ha en stor demokratisk vilja, 

men även ledares mål bör vara att uppnå demokratiska värderingar och politisk 

jämlikhet som präglas av fria och opartiska val (Dahl, 2005, s.374-375). 

                    Genom att undersöka hur många av Dahls institutioner som är utvecklade i 

Bosnien-Hercegovina, så ökas kunskapen till att enklare definiera hur demokratiskt 

landet är. Det är viktigt att betona att en demokratisk regim inte alltid behöver bestå av 

dessa sju institutioner då demokrati kan behandlas på olika nivåer. Detta innebär att 
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vissa demokratiska regimer erhåller fler utvecklade institutioner än andra. (Silander, 

2012, s.23) 
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4.  Analys 

Flera internationella aktörer och organisationer har uppmärksammat att vissa rättigheter 

inte uppfyller de demokratiska grundläggande kriterierna. Bland annat har 

Europaparlamentet identifierat att vissa delar av konstitutionen strider mot de mänskliga 

rättigheterna (EU-parlamentet, 2016). Trots att konstitutionen hävdar att ”Bosnien-

Hercegovina är en demokratisk stat som verkar i enlighet med lagen och grunden för 

fria och demokratiska val” (Ustav 1995:1.2). Enligt Freedom Houses rapport som 

granskar rättigheter och friheter inom länder så tilldelades Bosnien-Hercegovina en 

totalpoäng på 55/100 på en skala där 0 är minst fritt och 100 mest. För att tydliggöra 

bristerna inom respektive kategori så delades de in i tre delar; (1) frihet, (2) politiska 

rättigheter och (3) civila rättigheter. Inom alla dessa kategorier så uppvisades ett värde 

på 4/7 på skalan vilket resulterade i att landet fick en status som ”delvis fritt” (FH, 

2018). Analysen kommer att delas upp i sju analysenheter där varje analysenhet utgör 

en institution. Varje analysenhet kommer att inledas med att beskriva Dahls definition 

och avslutas med ett fastställande om huruvida den behandlade institutionen efterlevs, 

delvis efterlevs eller efterlevt inte alls.  

 

4.1 Valda befattningshavare 

 

Det första kriteriet för att en stat skall klassificeras som polyarkiskt är enligt Dahl 

”valda befattningshavare”. Denna institution hänvisar till medborgarens rätt att välja de 

befattningshavare som skall inneha kontroll över landets myndigheter och institutioner. 

Förutom att denna rättighet skall utövas, så ska den även finnas nedskriven i landets 

konstitution (Dahl, 1999, s.343). 

                    Bosnien-Hercegovinas komplexa statsskick kännetecknas av en republik 

och förbundsstat samt två självstyrande entiteter; federationen som domineras av 

bosnjaker och bosnienkroater, samt Republika Srpska som domineras av bosnienserber. 

Dessa entiteter erhåller egna domstolar, författningsdomstolar samt åklagarkammare 

som representerar respektive entitet (UD, 2015-16). Hela det politiska systemet grundar 

sig i en jämnt fördelad uppdelning mellan de tre konstitutionella folkgrupperna, där 

varje entitet erhåller en representant i form av president. Detta innebär att landet har tre 

presidenter, en från respektive folkgrupp (FH, 2016). 
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                    De valda befattningshavarna väljs var fjärde eller vartannat år, beroende på 

om de valda ska tjänstgöra på lokal eller statlig nivå. Under valen väljs ”presidentrådet, 

ledamöterna i parlament på statlig, entitets och kantonal nivå, samt presidenten i 

Republika Srpska” (UD, 2015-16). Eftersom att valen enligt diverse valobservatörer 

definierats som ”delvis fria och rättvisa” så har man även konstaterat att de valda 

befattningshavarna på respektive nivå valts med hänsyn till valresultaten (OSCE, 

ODIHR, 2014). Enligt Bosnien-Hercegovinas konstitution skall valda befattningshavare 

utses till varje konstitutionell folkgrupp via majoritetsprincipen. Dessa 

befattningshavare skall väljas inom sin representativa entitet i enlighet med vallagen, 

vilket innebär att man inom varje entitet röstar fram sin valda befattningshavare (Ustav, 

1995:4). Dock finns det en problematik gällande möjligheten att rösta utanför sin entitet 

då vallagen, i relation till konstitutionen, endast möjliggör att medborgaren kan rösta i 

den entiteten den är folkbokförd. Förutom att detta begränsar medborgarens rättighet att 

kunna uttrycka sin politiska åsikt, så kränker det även valfriheten som är en del av de 

mänskliga rättigheterna (EU, 2016).  

                    Bortsett från att medborgarna ska ha rätt till att välja sina befattningshavare 

så menar Dahl att de valda även har en skyldighet att utöva sin makt på bästa sätt för att 

uppfylla medborgarens behov. För att uppfylla institutionens krav fullt ut så ska det 

även finnas en kontroll över de beslutande organen och dess beslut för att vara säker på 

att de inte missbrukar sin makt (Dahl, 1999, s.343). Det föregår en hög grad av 

korruption på den politiska arenan inom diverse partier, men även hos enskilda 

befattningshavare. Enligt en rapport som analyserat den politiska korruptionen i 

Bosnien-Hercegovina så beskriver man den politiska korruptionen som ett pågående 

problem. Bland annat har flera politiker trots misstanke för korruption fortfarande valt 

att nyttja sin politiska status för att gynna sina egna samt sitt partis politiska intressen 

(BiH Overview of Political Corruption, 2016).                                  

                    Utifrån denna analys kan vi konstatera att Bosnien-Hercegovina väljer sina 

befattningshavare genom regelbundna ”relativt fria och rättvisa val”. Dock uppfylls 

inte kravet att ”agera i medborgarnas bästa” då det föregår en hög grad av korruption 

på den politiska arenan. Detta har resulterat i att politiker nyttjat sin makt i sitt eget 

intresse snarare än medborgarnas. Med detta kan det fastslås att institutionen ”valda 

befattningshavare” delvis efterlevs i Bosnien-Hercegovina.  
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4.2 Fria och opartiska val 

 
Institutionen ”fria och opartiska val” kännetecknas av fria och opartiska val vars syfte 

är att de folkvalda befattningshavarna skall väljas genom regelbundna, återkommande 

samt opartiska val. Genom att tillämpa dessa komponenter förmodas valen att ske på ett 

rättvist sätt där tvång inte förekommer (Dahl, 1999, s.343).  

                    I Bosnien-Hercegovinas konstitution står det att ”Bosnien-Hercegovina 

skall vara en demokratisk stat som drivs under rättsstatliga principer med fria och 

rättvisa val.” (Ustav, 1995:1.2) I landet hålls det allmänna och lokala val var fjärde år, 

där det är två år mellan respektive val. De förra allmänna valet hölls 2014, de lokala 

valen 2016 och nästkommande allmänna val hålls hösten 2018 (UD, 2015-16). 

Presidentstyret i Bosnien-Hercegovina kännetecknas av att det består av tre 

representanter; en bosnjak och en kroat som väljs från det federativa territoriet samt en 

serb som väljs från territoriet Republika Srpska (Ustav, 1995:5). 

                   De senaste valen anses till en viss del ha varit fria och rättvisa enligt de 

internationella organisationerna som bevakat valen. I den slutliga rapporten utförd av 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE), som bevakar val och dess 

utförande, så affirmeras det att valet 2014 hölls i en konkurrerande miljö (OSCE, 

ODIHR, 2014). Detta möjliggjorde att kandidaterna kunde bedriva fria kampanjer där 

yttrandefriheten samt organisationsfriheten respekterades. Dock kunde man identifiera 

negativa valspråk under kampanjrörelsen mellan opponenterna då man åsidosatte sitt 

eget ansvar och istället kritiserade sina motparter gällande bristen på framsteg inom 

bland annat korruption och arbetslöshet. Detta resulterade i stora protester och en 

växande misstro gentemot landets institutioner då man ansåg att landets stabilitet 

äventyras. Trots detta kunde partierna partiet för demokratisk aktion (SDA), kroatiska 

demokratiska unionen i Bosnien-Hercegovina (HDZ-BiH) och serbiska demokratiska 

partiet (SDS), som har dominerat den politiska arenan sedan kriget, engagera de tre 

konstitutionella folkgrupperna de representerar. Dessa partier har en stor betydelse för 

respektive folkgrupp och eftersom att samhället präglas av etniska motsättningar så har 

valen blivit ett sätt att uttrycka sin grupptillhörighet snarare än politiska åsikt. Genom 

att rösta på sitt representerande parti bibehåller de konstitutionella folkgrupperna sin 

sociala status i samhället (FH, 2016). I relation till den betydande vikten av 

grupptillhörighet, så har de senaste två valen haft ett relativt lågt valdeltagande då 

endast 52-56 procent av befolkningen deltagit (UD, 2015-16). OSCE menar att detta 

låga engagemang grundar sig i att flera trovärdiga påståenden uppgett att 



  
 

22 

valkonkurrenterna manipulerat sammansättningen av rösterna. Bland annat framkom det 

efter valet 2014 ljudinspelningar som offentliggjorde överenskommelser mellan 

Republika Srpska och två oppositionsrepresentanter vars mål var att köpa röster för att 

säkra partiets kontroll över den rådande lagstiftningen. OSCE skriver i sin slutrapport 

att dessa incidenter bör undersökas juridiskt, samt att luckor gällande bland annat 

inskränkning av valprocessen och dess böter bör konkretiseras (OSCE, ODIHR, 2014). 

                    Bortsett från de tekniska problemen gällande sammanställning och 

manipulering av röster, så anses valet 2014 generellt ha genomförts på ett ordnat sätt. 

OSCE utvärderade att genomförandet av röstningen var bra eller mycket bra i 94% av 

de observerade vallokalerna, i kontrast till sammanställningen av rösterna som 

bedömdes till dålig eller mycket dålig i 25% av de observerade vallokalerna. Detta 

grundade sig i en bristande kunskap kring processen hos dem ansvariga. Problematiken 

kring valfusk och köp av röster har frekvent förekommit i de senaste valen, likaså 

våldsamheter som uppstått från medborgare, vilket har resulterat i att ett flertal 

vallokaler i heterogena kommuner tillfälligt har fått stänga ner (OSCE, ODIHR, 2014). 

Ett exempel är staden Mostar där man sedan 2012 inte har kunnat hålla lokala val på 

grund av konflikten mellan bosnjaker och bosnienkroater (EU, 2016). 

                    Med allt detta i åtanke är det tydligt att Bosnien-Hercegovinas 

konstitutionella grupper saknar en gemensam vision för landets framtid, vilket hindrar 

införandet av de nödvändiga reformerna som krävs för att säkerställa ett demokratisk 

val. Utifrån en analys av de konstitutionella lagarna, samt genomförandet av de tidigare 

valen, så kan det konstateras att institutionen ”fria och opartiska val” delvis efterlevs i 

Bosnien-Hercegovina.  

 

4.3 Allmän och lika rösträtt 

 
Enligt teorin om polyarki så är den allmänna rösträtten ett grundläggande kriterium. 

Den allmänna rösträtten kännetecknas av att alla vuxna medborgare i ett land har rätt till 

att rösta fram den valda befattningshavaren. Detta innebär att alla vuxna individer 

oavsett sexuell läggning, etnicitet eller annan tillhörighet inte skall uteslutas (Dahl, 

1999, s.343).  

                    I Bosnien-Hercegovinas konstitution ”Ustav Bosne i Hercegovine” så 

beskrivs de fundamentala normerna inom landet, men även restriktionerna för den 

lagstiftande, verkställande och dömande maktens befogenheter i statsskicket. Enligt 

konstitutionen så har alla medborgare friheten till att avnjuta de statliga rättigheterna 
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utan att riskera diskriminering på grund av ”kön, ras, färg, språk, religion, politisk åsikt 

eller annat nationellt ursprung i samband med nationell minoritet, egendom, födelse 

eller annan status” (Ustav, 1995:2.4).  

                    Enligt vallagen i Bosnien-Hercegovina så har alla myndiga, det vill säga 

alla medborgare som fyllt 18 år, rösträtt (Izborni Zakon [IZ], 2001:1.4). För att kunna 

nyttja sin rösträtt måste medborgaren vara folkbokförd och registrerad i den kommun de 

är bosatta i. Enligt artikel 1.6 i vallagen så finns det en begränsning för rösträtt gällande 

individer som åtalats för krigsförbrytelser i forna Jugoslavien, eller individer som efter 

kallelse till rättegångsförhandling inte infunnit sig i domstol trots ett åtal (IZ, 2001:1.6). 

Den centrala valkommissionen för Bosnien-Hercegovina ansvarar enligt artikel 2.14 för 

att varje konstitutionell folkgrupps röst skall säkerställas utifrån ett multietniskt 

perspektiv (IZ, 2001:2.14). Eftersom Bosnien-Hercegovina har en stor diaspora vars 

röst är viktig så möjliggör artikel 1.5 att medborgare som tillfälligt bor utomlands eller 

erhåller ett dubbelt medborgarskap har rätt att rösta i val. Detta ska enligt artikeln ske på 

plats, via post eller via en konsulär representation av Bosnien-Hercegovina utomlands 

(IZ, 2001:1.5).  

                    Eftersom att konstitutionen är uppbyggd för att försäkra politiska och andra 

rättigheter för de tre konstituerade folkgrupperna, bosnjaker, bosnienkroater och 

bosnienserber, så finns det ett rådande problem gällande den romska populationen. Då 

denna minoritet har svårigheter att utkräva sina rättigheter i form av medborgarskap så 

resulterar detta i att folkgruppen inte har möjligheten att använda sin röst för politisk 

påverkan (Vasaprava, 2018). Den bosniska regeringen har skapat en aktionsplan vars 

syfte är att fram till år 2020 förbättra de sociala och politiska rättigheterna hos den 

romska populationen (Akcioni Plan Roma BiH [APRBiH], 2017).  

                    Trots att det finns begränsningar i konstitutionen som har en negativ 

inverkan på minoriteternas rösträtt, så är det viktigt att betona att detta är en fråga som 

grundar sig i problematiken kring den komplexa konstitutionen, snarare än rätten till 

allmän och lika rösträtt. Med detta menas att medborgarskap är ett krav som möjliggör 

rösträtt och utan medborgarskap faller det sig naturligt att allmän och lika rösträtt inte 

kan tas i anspråk. För att förtydliga detta så konstaterade OSCE i sin slutrapport 

angående valgranskning i Bosnien-Hercegovina att alla medborgare med rösträtt och 

politiska rättigheter hade möjlighet att delta i valet år 2014 (OSCE, ODIHR, 2014). 

Även om OSCE i sin slutrapport uttryckt kritik som bör tas i åtanke inför kommande 

val, så finns det inga rapporter som hävdar att den bosniska befolkningen begränsats 
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dess rätt till allmän och lika rösträtt. Med detta kan det konstateras att institutionen 

”allmän och lika rösträtt” efterlevs i Bosnien-Hercegovina.  

 

4.4 Rätt till att kandidera i val  

 
Den fjärde institutionen ”rätten till att kandidera i val” hänvisar till rättigheten om att 

alla vuxna medborgare i ett land ska ha rätten till att kandidera till de offentligt valda 

befattningarna. Denna rättighet ska gälla även om åldersgränsen för att inneha en vald 

befattning är högre än att rösta (Dahl, 1999, s.344). 

                    För att kunna kandidera till de offentligt valda befattningarna i Bosnien-

Hercegovina så gäller följande;  

1.   Kandidaten skall vara bokförd i den valkrets där kandidaten förväntas 

kandidera. 

2.   Kandidaten kan endast kandidera i en valkrets åt gången och vara på en 

vallista.  

3.   Kandidaten får inte överskrida de förbud som nämns i Bosnien-Hercegovinas 

vallagar (IZ, 2001:4.2). 

                    Den konstitutionella strukturen i Bosnien-Hercegovina fastställer att 

”Bosnien-Hercegovina, dess domstolar, byråer, statliga organ och de verktyg som 

används inom entiteterna skall tillämpas och överensstämma med de mänskliga och 

grundläggande rättigheterna”(Ustav, 1995:2.1). Dock föregår det en ständig debatt 

kring problematiken av att konstitutionen hänvisar till bosnjaker, kroater och serber ”i 

sällskap med övriga”. De övriga definieras i detta fall som ”medlemmar av en nationell 

minoritet” vilket enligt konstitutionen inkluderar 17 minoriteter (Vasaprava, 2018). 

Enligt artiklarna 4 och 5 i konstitutionen, vilket omfattar stadgar gällande den 

parlamentariska församlingen och presidentstyret, fastställs det att de valda 

befattningstagarna inom dessa befattningar endast kan representeras av de tre 

konstitutionella folkgrupperna (Ustav, 1995:4-5). Detta innebär i sin tur att ”övriga” inte 

erhåller rätten att bli folkvalda, eller kandidera på statlig nivå eller till de högsta 

politiska positionerna (UD, 2015-16). 

                    Det är uppenbart att detta anses vara diskriminerande gentemot en del av 

den bosniska populationen, i detta fall minoriteterna, då konstitutionen begränsar dess 

tillgång till de statligt högre positionerna. Detta dilemma har även uppmärksammats 

internationellt då konstitutionen kränker valfrihet som är en del av de mänskliga 

rättigheterna. Som ett resultat av detta så har två större fall från Bosnien-Hercegovina 
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behandlats i Europadomstolen för mänskliga rättigheter från representanter med judiskt 

och romskt ursprung. Fallen Dervo Sejdić och Jakob Finci behandlades under 2009 med 

syftet att utmana diskrimineringen som begränsar deras möjlighet att kandidera till 

president eller representanthuset. Dock har inga förändringar skett gällande denna fråga 

bortsett från att det har vidtagits åtgärder i form av aktionsplaner vars syfte är att 

inkludera minoriteter i samhället (APRBiH, 2017). 

                    Det är viktigt att betona att denna diskriminering endast avser 

kandideringen till de högre positionerna i den parlamentariska församlingen. Enligt 

artikel 13.14 i Bosnien-Hercegovinas vallag så finns det ett krav att nationella 

minoriteter vid kommunalval skall säkerhetsställas representation i kommunstyrelsen 

samt i kommunfullmäktige. Denna representation skall vara i proportion till 

minoritetens procentuella andel av befolkningen i den specifika valkretsen. Detta 

innebär att nationella minoriteter som utgör mer än 3 % av den totala befolkningen i en 

valkrets skall garanteras minst ett säte i kommunstyrelsen (Ustav, 1995:13.14). 

                    Utifrån denna analys kan vi konstatera att rätten till att kandidera i val inte 

efterlevs på högre statlig nivå då minoriteter inte erhåller rättigheten att kandidera till 

dessa positioner. Däremot efterlevs rätten till att kandidera och bli representerade på 

kommunal nivå, även om den är begränsad i relation till de andra tre konstitutionella 

folkgrupperna, då de har rätten till att erhålla fler säten än de nationella minoriteterna. 

Med detta i åtanke kan det fastslås att rätten till att kandidera i Bosnien-Hercegovina 

delvis efterlevs.  

 

4.5 Yttrandefrihet  

 

Den femte institutionen ”yttrandefrihet” betonar medborgarens rätt att uttrycka sin 

personliga åsikt gällande politiska frågor, befattningshavarna, regeringen, staten, det 

socioekonomiska systemet samt den aktuella ideologin i landet. Medborgaren skall även 

ha rätt att uttrycka sina åsikter utan att riskera att bli straffad för det (Dahl, 1999, s.344). 

                    Yttrandefrihet och pressfrihet är grundläggande rättigheter för ett 

fungerande demokratiskt samhälle. Enligt Bosnien-Hercegovinas konstitution skall alla 

medborgare erhålla samma fri- och rättigheter oavsett deras politiska åsikt. Med detta 

menar man att alla medborgare ska ha rätt att uttrycka sina personliga åsikter utan att bli 

diskriminerade eller straffade. Konstitutionen tydliggör även att ingen medborgare kan 
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mista eller äventyra sitt medborgarskap för att de har en annan politisk åsikt (Ustav, 

1995:1.7). 

                    Utifrån utrikesdepartementets demokratirapport kan det konstateras att det 

finns tydliga lagar gällande yttrande- och pressfrihet samt att de håller god standard. 

Dock finns det en problematik gällande den statliga respekten gentemot dessa då 

journalister i landet kontinuerligt utsätts för hot samt politiska påtryckningar. En 

granskning av pressfriheten påvisade att landet placerades år 2016 på plats 68 på en 

skala där högsta värdet var 180 (UD, 2015-16). Detta grundades på att landet saknar en 

lag om öppenhet i media-ägandet då de tre statliga public service kanalerna inte kunnat 

säkra sitt oberoende eftersom att bristen på en hållbar finansiering inte möjliggör att 

journalister kan utöva sitt arbete fullt ut. Den bristande lagstiftningen gällande budgetar, 

statligt stöd och konkurrens hindrar medias oberoende vilket i sin tur hotar 

yttrandefriheten i landet (FH, 2016). 

                    Likväl har domstolsavgöranden i vissa fall hindrat och tystat journalister från 

att publicera viss information, men även begränsat tillgången för vissa journalisterna att 

delta i offentliga evenemang (EU, 2016). Bland annat har Republika Srpska antagit en 

lag som begränsar kritiserandet av entitetens tjänstemän och president, men även förbjudit 

vissa journalister och kanaler från att rapportera gällande presidentstyret. Utöver det så 

ger landets entiteter ekonomiskt stöd till de större mediaföretagen som rapporterar till 

regeringens fördel vilket innebär att det blir riskabelt att kritisera dessa. På grund av detta 

så har mediaföretag blivit plattformar där politiker tillgodoser sina egna intressen vilket 

även är anledningen till att inga åtgärder vidtagits för att ändra på detta (FH, 2016). 

                    I flera fall har journalister blivit utsatta för våld av polisen under tiden de 

rapporterat kontroversiella nyheter. Under demonstrationerna i staden Tuzla år 2014 så 

utövade polisen fysiskt våld med en batong, trots att det var tydligt att journalisten 

representerande den bosniska pressen. På grund av de hot som förekommer så har det 

blivit allt vanligare med självcensur, detta då journalister inte vill riskera att bli stämda, 

utsatta för fysisk och psykisk våld, politiska påtryckningar men även för att inte mista sitt 

ekonomiska stöd (FH, 2016). Trots att det finns lagar som garanterar individuell 

yttrandefrihet så tycks det bosniska samhället präglas av en media som inte tillåts att yttra 

sina åsikter eller utöva sina rättigheter. Detta påverkar den övergripande yttrandefriheten 

generellt då trots att möjligheten att yttra sig finns, både individuellt men också medialt, 

så hotas denna frihet av konsekvenserna som uppstår när medborgare eller media inte 

rapporterar och publicerar i statens och politikernas intresse (FH, 2016). 
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                    Utifrån denna analys kan det konstateras att trots de yttrande- och 

pressfriheter som garanteras i konstitutionen, så efterlevs inte institutionen 

”yttrandefrihet” i Bosnien-Hercegovina då medborgare inte känner att de kan yttra sig 

fritt inom alla områden utan allvarliga konsekvenser (BiH Human Rights Report, 2016). 

 

4.6 Alternativa informationskällor 

 
Den sjätte institutionen ”alternativa informationskällor” hänvisar till medborgarens 

rättighet att självständigt finna information gällande de offentliga myndigheterna. Detta 

ska enligt Dahl vara en medborgerlig rättighet där dessa informationskällor är tillgängliga 

och skyddade enligt lag (Dahl, 1999, s.344).  

                    Målet med ”lagen om frihet och tillgång till alternativ information” i 

Bosnien-Hercegovina är att fastställa att all information från offentlig myndighet har ett 

värde för allmänheten, samt att tillgången till denna information genererar öppenhet och 

ansvar för de offentliga myndigheterna. Detta är enligt lagen väsentligt för en demokratisk 

process då detta möjliggör att varje medborgare utifrån den funna informationen kan 

uttrycka sina personliga åsikter, öka kunskapen kring det offentliga väsendet samt utifrån 

detta begära förändring. För att det ska vara möjligt att ha tillgänglig information, så har 

varje offentlig myndighet skyldighet att offentliggöra sådan (Zakon o Slobodi Pristupa 

Informacijama u BiH [ZOSPIBiH], 2000:1). Vidare fastställer artikel 1 att varje fysisk 

och juridisk person skall ha rätt att få tillgång till information i dess största möjliga 

utsträckning. De offentliga myndigheterna har därmed enligt artikel 1 en skyldighet att 

ge offentlighet åt informationen samt kontrollera den (ZOSPIBiH, 2000:1).  För att förstå 

rättigheten gällande tillgången till alternativa informationskällor så definierar artikel 3 att 

information är ”varje material som överför fakta, åsikter, data eller annat innehåll, 

inklusive eventuella kopior eller delar därav, oavsett form eller egenskaper” och att 

kontroll är ”användning samt friheten att finna information” (ZOSPIBiH, 2000:3).  Dock 

finns det undantag gällande att offentliggöra information om det kan skada eller hota 

landets försvar, dess säkerhetsintressen eller den allmänna säkerheten. Även information 

innehållandes personliga intressen gällande privatliv skall skyddas (ZOSPIBiH, 2000:6). 

                    Även om vissa dokument är offentliga så är processen för att komma åt ny 

information komplex. Enligt lagen skall medborgarna skicka en begäran till respektive 

institution som äger informationen, och för att få tillgång till informationen måste de 

lämna sina personuppgifter samt personligt hämta ut det kopierade dokumentet. 

Institutionen har däremot ingen rätt att ifrågasätta medborgarens skäl till varför 
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informationen eftersökts (ZOSPIBiH, 2000:11). De tidigare nämnda lagarna är framtagna 

för att bland annat underlätta processen då de kräver att administrativa myndigheter 

offentliggör sina dokument. Utöver det kräver lagarna att statliga institutioner skall utse 

informationsansvariga som skall behandla förfrågningar från medborgarna, men även en 

lättillgänglig guide och förteckning på respektive hemsida. Center for Social Research 

(CMBS) genomförde en undersökning och konstaterade i sin rapport att inte en tredjedel 

av de 66 statliga institutionerna, 15 år efter att lagarna antagits, publicerat sina dokument 

på respektive hemsida (Dzankic, 2015). Även Freedom House fastställer i sin rapport att 

tillgången till information är problematisk då lagen inte följs av landets institutioner och 

myndigheter (FH, 2016). Europeiska kommissionen tydliggör i sin rapport att lagarna är 

välutvecklade men inte genomförbara i praktiken. Bland annat bör medborgaren enligt 

lag kunna uttrycka sitt missnöje och bestraffa den institutionen som nekar tillgång till 

allmän information. Rapporten beskriver att det inte finns något oberoende organ som 

hanterar dessa överklaganden vilket oftast har resulterat i att fallen lagts ner (EU, 2016). 

Centret för undersökande journalistik (CIN) har ett flertal gånger stämt myndigheter som 

inte levt upp till kraven om att lämna ut dokument. Oftast har dessa dokument omfattat 

uppgifter där statliga pengar dolts på ogrundade skäl vilket har varit anledningen till 

varför de eliminerats från allmänheten (CIN Annual Report, 2017). 

                    Utifrån fakta analysen presenterat så kan det fastställas att institutionen  

”alternativa informationskällor” inte efterlevs i Bosnien-Hercegovina. Självfallet bör det 

betonas att det finns utformade lagar som hänvisar till att informationskällor skall vara 

tillgängliga samt skyddade enligt lag. Dock så undanhåller de statliga institutionerna en 

större del av sina dokument och på grund av den rådande korruptionen är det nästintill 

omöjligt att kräva sina medborgliga rättigheter (FH, 2016). 

 
 

4.7 Föreningsfrihet 
	  

Den sista institutionen i Dahls teori om polyarki är “föreningsfrihet”. Denna institution 

innebär att medborgarna erhåller rättigheten att bilda delvis oberoende föreningar samt 

organisationer, i form av politiska partier eller intressegrupper (Dahl, 1999, s.344).  

                    Utifrån utrikesdepartementets demokratirapport så hävdar man att mötes- 

och föreningsfrihet är garanterad i landets konstitution. Dock betonas problematiken 

kring registrering av civila samhällsorganisationer. Den huvudsakliga svårigheten ligger 

i den statligt långa och byråkratiska processen som uppstår vid registrering (UD, 2015-
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16). Konstitutionen i Bosnien-Hercegovina garanterar föreningsfrihet, både på statlig, 

entitet och kantonal nivå (Ustav, 1995:2). Dock har respektive nivå självständiga lagar 

på grund av det komplexa regeringssystemet.  Detta bör enligt Bosnien-Hercegovinas 

konstitution inte vara ett problem då artikel 2 hävdar att både federala och kantonala 

myndigheter ansvarar för att garantera mänskliga rättigheter på respektive nivå (Ustav, 

1995:2.3). Då denna studie behandlar Bosnien-Hercegovinas demokratiska 

begränsningar utifrån ett statligt perspektiv så kommer denna analys inte behandla 

föreningsfrihet på alla dess nivåer, utan kommer istället behandla institutionen och dess 

generella förekomst. 

                    Alla lagar gällande föreningsfrihet definierar det som en” fredlig 

sammanställning och offentliga protester, offentliga evenemang och andra 

sammankomster.” En gemensam definition av sammankomst utifrån lagarna är ”varje 

organiserad sammankomst av medborgare, som äger rum i ett lämpligt utrymme för 

offentlig uppfattning och främjande av politiska, sociala och andra övertygelser och 

intressen.” Dessa rättigheter respekteras till mesta dels i praktiken, dock har det under 

flera situationer uppstått överdrivet våld mot demonstranter och upprepade gånger har 

människorättsaktivister hindrats från att utöva sina rättigheter och begränsats från att 

mobilisera medborgare. I de flesta fall har övervakningar skett via sociala medier, men 

samma plattform har även använts för att väcka åtal mot aktivister (FH, 2016). Även 

EU:s framstegsrapport har bekräftat människorättsaktivisters utsatta roll i samhället då 

de, trots hot, sällan fått polisiär eller juridisk hjälp (EU, 2016). Det är inte endast 

människorättsaktivister som fått sina rättigheter begränsade, även medborgare inom 

HBTQ-rörelsen har stött på problem vid registrering då man inte tillåtits använda ordet” 

queer” i organisationens namn eller beskrivning (UD, 2015-16). 

                    Även fackföreningar, som är en arbetstagarorganisation, har trots den höga 

arbetslösheten inte varit aktuell bland medborgarna. Enligt Freedom Houses rapport så 

föregår det diskriminering gentemot fackliga medlemmar vilket har resulterat i att fler 

arbetare avböjt att uppmärksamma arbetsrelaterade problem då de, på grund av den 

höga arbetslösheten och den diskrimineringen som försiggår, är rädda att förlora sitt 

jobb. Trots detta så har domstolarna på alla nivåer, i de flesta fall, reagerat och tagit sitt 

ansvar när arbetsrelaterade fall hamnat i rätten (FH, 2016). 

                    Utifrån denna analys kan det konstateras att institutionen  “föreningsfrihet” 

delvis efterlevs i Bosnien-Hercegovina. Det finns tydliga lagar som försäkrar 

medborgerliga rättigheter att bilda och sammansluta sig till förening eller organisation. 
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Dock föregår det diskriminering gentemot aktivister och medborgare inom HBTQ-

rörelsen vilket är ett omfattande problem då det strider mot de mänskliga rättigheterna 

(UD, 2015-16).  
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4.  Slutsatser och resultat 

Uppsatsens syfte var att identifiera vilka demokratiska begränsningar som kan 

identifieras i Bosnien-Hercegovina idag, år 2018. Genom att tillämpa Robert Dahls teori 

och dess sju institutioner gentemot den välarbetade och framtagna empirin utifrån 

textanalysens riktlinjer och verktyg, kunde en tydlig analys genomföras. Denna 

identifierade vilka demokratiska begränsningar som finns i Bosnien-Hercegovina 

utifrån Dahls teori om polyarki. Dock är det viktigt att betona att denna analys inte 

avspeglar alla de demokratiska begränsningar som finns inom landet, däremot, så 

identifierar analysen endast de demokratiska begränsningarna som kan identifieras 

utifrån Dahls teori och dess institutioner.  

                    Den första institutionen ”valda befattningshavare” efterlevs delvis då man 

kan konstatera att befattningshavarna väljs genom regelbundna och relativt fria och 

rättvisa val. Anledningen till att institutionen inte efterlevs helt är eftersom att man 

utifrån analysen kunde konstatera att politiker i de flesta fall nyttjat sin makt och 

position till sin egen fördel, snarare än till medborgarnas. Även den andra institutionen 

”fria och opartiska val” efterlevs delvis. Detta eftersom man under valet år 2014 

identifierat valfusk och manipulering av röster. Bland annat framkom det även tekniska 

problem gällande sammanställningen av röster vilket resulterat i felaktiga slutresultat. 

Dock kunde endast denna institution analyseras utifrån föregående val då nästa val äger 

rum hösten 2018.  

                    Den tredje institutionen ”allmän och lika rösträtt” är den enda institutionen 

som efterlevs fullt. Utifrån valet 2014 kunde man konstatera att alla medborgare med 

rösträtt hade möjlighet att delta i valet. Dessutom har inga rapporter hävdat att 

befolkningen i Bosnien-Hercegovina begränsats dess rätt till allmän och lika rösträtt. 

                    Den fjärde institutionen ”rätt till att kandidera i val” efterlevs delvis. Detta 

eftersom det finns en diskriminering gentemot minoriteterna i landet som inte tillåts att 

kandidera till de högre positionerna i den parlamentariska församlingen. Dock gäller 

inte samma begränsning på kommunal och lokal nivå vilket innebär att vi kan 

konstatera att institutionen inte efterlevs på statlig nivå, däremot på kommunal och 

lokal.  

                    Den femte institutionen ”yttrandefrihet” efterlevs inte alls eftersom att 

yttrande- och pressfriheter inte garanteras i konstitutionen. Utöver det så har journalister 

i flera fall blivit utsatta för våld då de uttryckt sin åsikt, men även politiska 
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påtryckningar vilket påverkar landets mediala objektivitet. Eftersom att medborgaren 

anser att den inte kan yttra sig fritt inom alla områden utan allvarliga konsekvenser, så 

kan det fastslås att yttrandefrihet inte efterlevs i Bosnien-Hercegovina.  

                    Även den sjätte institutionen ”alternativa informationskällor” efterlevs inte 

i Bosnien-Hercegovina. Detta eftersom att även fast konstitutionen hänvisar till att 

informationskällor skall finnas tillgängligt och vara skyddade av lag, så efterlevs detta 

inte i praktiken. De statliga institutionerna underhåller en större del av sina dokument 

samt och det finns inget oberoende organ som behandlar överklaganden gällande 

begränsningen av dessa rättigheter. Då landet präglas av korruption så är det nästintill 

omöjligt att kräva sina medborgerliga rättigheter.  

                    Den sista institutionen ”föreningsfrihet” efterlevs delvis i Bosnien-

Hercegovina. Det finns tydliga lagar som försäkrar att medborgare kan bilda och 

sammansluta sig till diverse föreningar och organisationer. Dock har det föregått en 

diskriminering gentemot HBTQ-rörelsen vilket är en problematik då detta strider mot de 

mänskliga rättigheterna. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av analys 

 
 

 
 
Syftet med denna uppsaten var identifier demokratiska begränsningar  Bosnien-

Hercegovina idag, 2018. Genom de textanalytiska verktygen bearbetades relevant 

empiri fram som under operationaliseringen jämfördes med Dahls teori och dess sju 

institutioner. Utiffrån detta konstaterades det att endast en institutions kriterier 
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uppfylldes. Fyra institutioner efterlevde delvis upp till instiutionernas kriterier medan 

två inte efterlevdes alls.  
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