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Abstract 
This paper aims to investigate the democratic restrictions in Bosnia and 

Herzegovina.  

During the 1990s a violent war broke out, which lead to further tension 

between the ethnic groups in the region. To end the war and promote peace 

in Bosnia the Dayton peace accord was signed in 1995 creating an unstable 

decentralized state. The Dayton peace accord also created a complex political 

system with ethnic representation of the three largest groups: Bosniaks, 

Croats and Serbs. The process of creating a democratic state has however 

been slow. By using the theoretical framework of Juan J. Linz and Alfred 

Stepan this paper will identify the democratic restrictions within civil society, 

political society and judicial society. By analyzing theses arenas and 

applying the theoretical framework to the collected data the paper will 

answer the core question of the paper: Which democratic restrictions can be 

identified in Bosnia and Herzegovina according to Linz and Stepans 

criteria? 

Democratic restrictions where in short identified as: corruption, failing to 

protect minorities, a flawed judicial system and a fragile state apparatus. The 

democratization process seems to have ceased, it even seems to be going in 

the opposite direction, towards a more authoritarian regime. To draw these 

conclusions is however still to early. 

 

Keywords: Linz, Stepan, Bosnia and Herzegovina, Consolidation, 
Democratization, Democracy.  
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1 Inledning 
Efter inbördeskrigets slut år 1995 slöts Daytonavtalet ”Dayton Peace 

Agreement” och skapade en splittrad stat bestående av två entiteter, 

Federationen Bosnien och Hercegovina (FBiH), Republika Srpska (RS) och 

den självstyrande delen, Distrikt Brcko (DB) (Avdic-Küsmüs 2016:40). 

Politiken i landet är decentraliserad och regeringen har väldigt lite makt över 

entiteterna. Entiteterna besitter nästan alla funktioner en självständig stat har. 

Genom att man delade upp Federationen i tio kantoner som alla har eget 

styre och administrativa strukturer bidrog man att regeringen fick ännu 

mindre inflytande på området. Splittringar av den här sorten gör politiskt 

system ineffektivt och dyrt (Avdic-Küsmüs 2016:41). Bosnien och 

Hercegovina präglas än idag av en splittrad konstitutionell regim. Politiken 

som förs i landet kännetecknas av ett låst läge med nationalistiska 

bosniakiska, serbiska och kroatiska ledare (Freedomhouse, 2018).  

Daytonavtalet skapade en politisk ordning i landet men delade även in folket 

i olika grupper baserat på etniska grunder. De olika grupperna är: 

Bosniaker/Muslimer, Serber/Ortodoxa, Kroater/Katoliker och gruppen med 

annan tillhörighet som är till för de som inte ansågs sig själva tillhöra någon 

av de nämnda grupperna, inom gruppen annan är de flesta minoriteter eller 

av blandad härkomst (Avdic-Küsmüs 2016:41) (se Tabell 1). Det politiska 

systemet och landets administrativa delar baseras på etnisk representation 

(Pearson, 2015:213).  

Det internationella samfundet överser det politiska systemet i BiH. 

Samfundet var till en början tänkt att implementera Daytonavtalet se till att 

det sker ett fredligt samarbete mellan de olika etniska grupperna. Med tiden 

växte samfundets kraft sig starkare till den punkt då samfundet kunde göra 

bindande beslut, avlägsna demokratiskt valda ledare och stifta nya lagar. 

Graden av internationellt översände statens makt och institutioner 
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underlägsen, samt gör det att staten inte kan utöva full makt över sitt 

territorium (Avdic-Küsmüs 2016:41). 

 

Tabell 1. Befolkningsmängd enligt nationell/etnisk tillhörighet  

 

Område Totalt Bosniaker Kroater Serber Inte 
uppgett 

Annat  
 

Inget 
svar 

BiH 3 531 159 1 769 592 544 780 1 086 733 27 055 96 539 6 460 
FBiH 2 219 220 1 562 372 497 883 56 550 18 344 79 838 4 233 

RS 1 228 423 171 839 171 839 1 001 299 8 189 15 324 2 127 

DB 83 516 35 381 17 252 28 884 522 1 377 100 
Källa: Agency for statistics of Bosnia and Herzegovina 

Hämtad från: http://www.popis2013.ba/popis2013/doc/Popis2013prvoIzdanje.pdf 

 

 

1.1 Problemformulering 
Daytonavtalet skapade en multietnisk administration på alla nivåer, vilket var 

den mest positiva utvecklingen mot ett demokratiskt samhälle. Politiska 

partier som endast tilltalar en etnisk grupp är däremot ett stort hinder för 

demokratiutvecklingen. Samtidigt har multietniska partier i landet haft 

svårighet att vinna stöd hos befolkningen. Multietniska partiers begränsade 

position har förhindrat civilsamhällets framsteg (Keane, 2002:79). 

Enligt freedomhouse årliga rapport klassas Bosnien och Hercegovina år 2019 

som ”partly free”. Den politiska situationen i landet präglas av ett låst läge 

samt visar freedomhouse senaste rapport från 2019 en något negativ 

förändring från år 2018. Rapporten från 2019 visar en poäng på 53, en 

negativ förändring från 2018 som visar en poäng på 55 (0=Least Free, 

100=Most Free) (Freedomhouse, 2019).  

Svenska Utrikesdepartements senaste rapport om demokratin i landet visar 

en oförändrad konstitution vilket strider mot Europadomstolens 
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rekommendationer om att göra de förändringar som krävs för att andra 

grupper än de konstituerade, bosniaker, serber och kroater ska kunna väljas 

till presidentrådet och parlamentets överhus. Det internationella samfundet 

har fortfarande inflytande över politiken i landet. Implementering av 

Daytonavtalet övervakas fortfarande (Utrikesdepartementet, 2019). Bosnien 

och Hercegovina är idag därför inte en välfungerande stat och utövar inte full 

auktoritet över sitt territorium.   

2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka vilka demokratiska begränsningar som kan 

finnas i dagens Bosnien och Hercegovina. 

För att titta på den demokratiska utvecklingen så kommer Juan J.Linz och 

Alfred Stepans modell att appliceras på Bosniens och Hercegovina för att 

sedan utifrån kriterierna: civilsamhället, politiska samhället och juridiska 

samhället fastställa de demokratiska begränsningarna. Daytonavtalet ska 

även ses över för att titta på hur det möjligen sätter restriktioner för 

utvecklingen av demokratin i landet. Avtalet diskuteras utifrån de tre 

kriterierna. 

Utifrån papprets syfte formuleras följande frågeställning: 

 

Vilka demokratiska begränsningar kan enligt Linz och Stepans kriterier 

identifieras i Bosnien och Hercegovina?    
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3 Teori 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras, sedan kommer 

demokrati och demokratiutveckling redovisas. Konsoliderad demokrati och 

de olika faserna att förklaras, sist redogörs den teoretiska utgångspunkten. 

 

3.1 Tidigare forskning 
Det har forskats mycket kring demokratiutveckling i Bosnien och 

Hercegovina. Rory Keane är en av forskarna som tyder på att stor 

problematik i splittringar mellan de olika grupperna, bosniaker, kroater och 

serber. Keane syftar på att ett mål bör vara att ska solidaritet mellan folket 

och frångå ideén om ”vi” och ”dom” (Keane, 2002:2). Organisationer kan 

enligt Keane inte skapa nya system av lojalitet så länge den huvudsakliga 

formen av politisk lojalitet förblir nationalism (Keane, 2002:28). Efter 

krigets slut misslyckades Daytonavtalet med att ge inte rättvisa till de olika 

grupperna, bosniakerna, serberna och kroaterna. En grundläggande faktor till 

splittringen mellan de olika grupperna (Keane, 2002:73). På detta sättet är 

Daytonavtalet negativt för demokratiutvecklingen i landet (Keane, 2002:28). 

Vidare menar Keane menar att finns många problem som uppkommer med 

Daytonavtalet, vilka inte anses rättvisa (Keane, 2002:72). Daytonavtalet hade 

avslutat kriget men skapade inte nödvändigtvis fred (Keane, 2002:7). För en 

fungerande och bevarad fred i landet är en rad faktorer viktiga. Först bör det 

finnas en positiv utveckling av politiska intressegrupper. För det andra är 

framväxten av multietniska partier viktig. Samt måste institutioners 

humanitära- och utvecklingsarbete stödjas för att stärka lokalbefolkningen 

(Keane, 2002:80). 

I Francis Fukuyama artikel Stateness first beskrivs hur internationella krafter 

kan försvaga statens egen styrka att skapa och upprätthålla hållbara 
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institutioner. Sker under en längre tid för mycket ”sate-building” av 

utomstående aktörer kan det leda till att statens beroende och samtidigt verka 

illegitimt för befolkningen. Fukuyama menar att det är svårt för 

transnationella aktörer att veta hur uppbyggnaden av en misslyckad stat bör 

ske samt att de saknar erfarenhet av sådan uppbyggnad. (Fukuyama, 

2005:85). 

 

3.2 Demokrati och Demokratisering 
Statsvetare Larry Diamond beskriver Demokrati som ett begrepp som ofta 

definieras i enklare eller bredare grad. För den enklare definitionen av 

demokrati visar Diamond till Joseph Schumpeter förklaring ”for arriving at 

political decisions in which individuals acquire the power to decide by 

means of a competitive struggle for the people’s vote” vilket innebär att 

politiska beslut tas av individer som fått makten genom folkets röster. I 

moderna termer kallar Diamond detta för fria och rättvisa val (Diamond, 

2006:21). Om folket kan utse och byta ut deras ledare i återkommande, fria 

och rättvisa val, finns en deltagardemokrati (Diamond, 2006:22). En bredare 

definition av demokrati innebär att ett system inte är demokratiskt om de inte 

besitter följande egenskaper: 

• Individens frihet till, tro, bilda opinion, diskussion, uttrycka, 

publicera, sända, möten, demostrering, namninsamlingar och internet. 

• Etniska, religiösa och andra minoritetsgrupper frihet att utöva deras 

religion och kultur samt delta i den politiska och sociala sfären. 

• Alla vuxnas rätt att rösta och kandidera i val. 

• Genuin öppenhet och tävlan i den politiska arenan, vilket gör det 

möjligt för alla grupper, som lyder under konstitutionen, att tävla om 

makten  
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• Medborgare bör alla vara lika inför lagen i ett rättssystem där lagarna 

är tydliga, allmänt kända, omfattande, stabila och slutgiltiga.  

• Det bör finnas ett oberoende domstolsväsen som neutralt och 

konsekvent skyddar individer och grupper genom att applicera lagen.  

• Genom lagen bör alla individer frihet bevaras från tortyr, terror, 

obefogat frihetsberövande, förvisning eller beblandning i privatlivet 

av statliga och ickestatliga aktörer. 

• Det bör finnas institutioner som kontrollerar de valda makthavarna 

genom oberoende lagstiftning, rättssystem och andra oberoende 

organ. 

• Tillgång till ett flertal olika informationskällor och olika sätt att 

organisera sig på, vilket i sin tur leder till ett livligt civilsamhälle.  

• Kontroll över militär och statens säkerhet (Diamond, 2006:22). 

När de ovanstående dimensionerna till en högre grad finns närvarande i en 

stat bör systemen enligt Diamond kallas för liberala demokratier (Diamond, 

2006:23). 

Enligt statsvetare Samuel P. Huntington har demokratisering skett i tre vågor. 

Huntington definierar de demokratiska vågorna som en grupp av övergångar 

från odemokratiska till demokratiska regimer som skett under en specifik 

tidsperiod (Huntington, 1993:15).  

Den första demokratiseringsvågen, mellan 1828–1926, har sina rötter i 

franska revolutionen. Huntington anser att den första demokratiseringsvågen 

började i USA runt 1828 när mer än 50 procent av vita män röstade i 

presidentvalet (Huntington, 1993:16). Schweiz, Frankrike, Storbritannien och 

andra mindre europeiska länder övergick även till demokrati. I Italien och 

Argentina utvecklades någorlunda demokratiska regimer innan första 

världskrigets början. Efter den första vågens slut, på 1930-talet, hade även 

Chile och Spanien rört sig mot ett demokratiskt styrelseskick. Över hundra 
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års tid hade fler än 30 stater sammanlagt utvecklat demokratiska 

institutioner. Den första motvågen började 1922, anledningen till motvågen 

var att staten ofta var ny och inte enbart demokratin (Huntington, 1993:17). 

Den kortare andra vågen började med andra världskriget och varade mellan 

1943–1962. Den allierade ockupationen skapade incitament för 

implementering av demokratiska institutioner i Västtyskland, Italien, 

Österrike, Japan och Korea (Huntington, 1993:18). Andra motvågen började 

under den tidigare delen av 1960-talet. Efter den politiska utvecklingen under 

sent 1950-tal började allt fler regimer skifta till auktoritärt styre (Huntington, 

1993:19). Enligt uppskattningar hade 32 av världens demokratier som fanns 

år 1958, gått över till auktoritärt styre vid mitten av 1970-talet (Huntington, 

1993:121). 

Den 25 april 1974 störtades Portugals 48år gamla nationalistiska diktatur, 

vilket även var den äldsta diktaturen i Europa (Diamond, 2006:39). År 1976 

valdes en demokratisk regering i landet. Demokratins framgång i Portugal 

var början på en demokratiseringsvåg runtom i världen (Diamond, 2006:41). 

Auktoritära regimer ersattes av demokratiska i runt 30 länder i Europa, Asien 

och Latinamerika. I andra auktoritära styren var liberalisering av betydande 

roll. Samtidigt växte sig rörelser för demokratiska förespråkare starkare. Allt 

fler stater övergick till en demokratisk regim (Huntington, 1993:21). Efter 

kommunismen fall i Östeuropa år 1989 började en ny uppgång av 

demokratisering. Ytterligare 20 procent av världens stater hade år 1994 blivit 

demokratier, med Jugoslaviens och Sovjets sönderfall började även nya stater 

att komma till (Diamond, 2006:47). Vi den här tiden hade kommunismen 

tappat sitt fäste i fyra av Jugoslaviens sex republiker till följd av de 

våldsamma konflikterna mellan Kroatien och Serbien och Sedan Bosnien och 

Hercegovina och Serbien (Diamond, 2006:48). Demokratin han fått fäste 

runtom i världen, enligt FreedomHouse uppskattningar levde cirka 32 
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procent av väldens befolkning i en demokrati år 1973. År 1990 hade siffran 

ökat till 39 procent (Huntington, 1993:25). 

Diamond förklarar varför nya demokratier som uppkommit under tredje 

vågen är svaga och besvärliga. De kännetecknas av dåligt styre, vilket leder 

till dåligt beslutsfattande och att folket tappar tillit till de som sitter på 

makten. Vissa demokratier tycks ha fastnat i ett läge där styret präglas av 

korruption och en egennyttjande ledning som missgynnar folket. Dessa 

demokratier kommer enligt Diamond ha svårt att klara sig utan reformer 

(Diamond, 2006:296). En väsentlig del i uppbyggnaden av fria och öppna 

samhällen ligger i att kontrollera korruption. Utan en tillförlitlig regering 

som värnar om folkets bästa blir utvecklingen långsam (Diamond, 

2006:347). 

 

3.3 Konsoliderad demokrati  

Enligt Juan Linz och Alfred Stepan finns det tre kriterier som bör vara 

uppfyllda för att konsolidering ska vara möjlig. Först bör det finnas en stat 

för att, fria och rättvisa val ska kunna hållas, de segrande ska kunna utöva sin 

makt på ett legitimt sätt och medborgare ska få sina rättigheter skyddade av 

statens rättssystem. Utan en stat finns heller ingen demokrati (Linz & Stepan, 

1996:14). För det andra kan inte demokratin konsolideras förens den 

demokratiska övergången är avslutad. Ett kriterium för att den demokratiska 

övergången ska avslutas/fullföljas är att fria och rättvisa val hålls. Kriteriet är 

ensamt inte tillräckligt (Linz & Stepan, 1996:14). För det tredje bör inte en 

regim bli kallad för demokrati om de som styr inte gör det demokratiskt 

(Linz & Stepan, 1996:14).  

Efter att den demokratiska övergången är slutförd kvarstår det oftast en hel 

del arbete som ska göras, vissa förutsättningar måste etableras, samt måste 

olika beteenden och attityder bildas för att demokratin ska anses vara 
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konsoliderad. Linz och Stepan framställer konsoliderad demokrati som en 

politisk regim där demokrati som komplext system av institutioner, regler 

och utformade incitament blivit ”the only game in town”. De menar att, 

utefter beteende, är demokrati the only game in town när inga andra politiska 

grupper försöker störta den demokratiska regimen eller främja våld inom 

staten eller internationellt för att avskilja sig från staten. Vidare beskriver 

Linz och Stepan de attityder som bör finnas i en konsoliderad demokrati, en 

större majoritet av befolkningen bör, även när staten står inför politiska och 

ekonomiska kriser, tro på den demokratiska processen och att förändring sker 

inom ramarna för demokratin (Linz & Stepan, 1996:15). Konstitutionellt sätt 

är demokrati the only game in town när alla aktörer inom en stat tror på att 

politiska konflikter löses med hjälp av fastställda normer, att bryta mot 

normerna skulle istället bli ineffektivt och kostsamt. Demokratin blir med 

konsolidering därför rutinerad och djupt integrerad i det sociala, 

institutionella samt det psykologiska livet (Linz & Stepan, 1996:15).  

Sammanfattat definieras konsoliderad demokrati efter beteende, attityder och 

konstitutionellt. Beteende, innebär att den demokratiska regimen i ett område 

är konsoliderad när inga aktörer aktivt försöker skapa en odemokratisk regim 

för egen vinning eller skilja sig från staten. Attityder innebär att en 

demokratisk regim är konsoliderad när en stor majoritet av befolkningen 

uppfattar den demokratiska processen och dess institutioner som den bästa 

styrelseformen. Konstitutionellt är en demokratisk regim konsoliderad när 

konflikter löses med hjälp av lagar, rutiner och institutioner inom ramarna för 

demokratin (Linz & Stepan, 1996:16). 

Till detta gör Linz och Stepan två invändningar. För det första menar de att 

en konsoliderad demokrati närsomhelst kan falla. Det skulle då bero på en ny 

dynamik där den demokratiska regimen inte kan lösa vissa problem, 

samtidigt får odemokratiska alternativ ökat stöd, och de som tidigare varit för 

demokratin börjar bli allt mer emot den (Linz & Stepan, 1996:16). 
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Andra invändningen är att det inte enbart finns en typ av konsoliderad 

demokrati. Vidare menar Linz och Stepan att konsoliderade demokratier kan 

fortsätta öka den demokratiska standarden i staten genom förbättring av 

ekonomin och ökat deltagande i den politiska och sociala sfären (Linz & 

Stepan, 1996:16). 

 

3.4 Teoretisk utgångspunkt  
För att ställa en analys om den demokratiska utvecklingen i Bosnien och 

Hercegovina kommer Juan Linz och Alfred Stepans modell att tillämpas. 

Utöver att landet bör vara en fungerande stat utgår modellen från fem 

kriterier som bör var uppfyllda för att en stat ska ses som en konsoliderad 

demokrati. För det första har civilsamhället en betydande roll för statens 

utveckling. För det andra bör det finnas ett relativt autonomt politiskt 

samhälle. Enligt det tredje ska det finnas ett fungerande juridiskt samhälle 

där staten, alla stora politiska aktörer och särskilt regeringen lyder under 

’rule of law’ som skyddar individens frihet och föreningslivet. Enligt det 

fjärde måste det finnas en förvaltning som kan nyttjas av den nya 

demokratiska regeringen. Enligt det femte måst de finnas ett 

institutionaliserat ekonomiskt samhälle (Linz & Stepan, 1996:17). Nedan 

presenteras kriterierna mer ingående. Dessa utgångspunkter kommer sedan 

att appliceras på Bosnien och Hercegovina för att titta på vilka demokratiska 

begränsningar som kan identifieras utifrån kriterierna.  

3.4.1 Civilsamhället 

Enligt Linz och Stefan så måste det finnas ett fritt och livligt civilt samhälle 

för att en stat ska utvecklas. Innebörden av denna arena menar de är att olika 

grupper, rörelser och individer har möjlighet att forma värderingar att skapa 

sammanslutningar och fördjupa sina intressen. Det civila samhället kan bestå 

av en rad olika rörelser, så som kvinnorörelser, religiösa grupper, 

intellektuella organisationer samt andra föreningar, fackföreningar, 
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företagsorganisationer och yrkesorganisationer (Linz & Stepan, 1996:17). 

Det civila samhället fungerar sedan i övervakande syfte av staten, där det 

även kan uppstå nya politiska idéer och rörelser. Det civila samhället här 

därför en betydande roll i de stater där man står inför att fördjupa 

demokratin, påbörja demokratiseringsprocessen och förhindra de bakslag 

som kan uppstå med processen (Linz & Stepan, 1996:18). 

3.4.2 Politiska samhället  

Den andra förutsättningen för en konsoliderad demokrati behandlar det 

politiska samhället och är en arena där politiska aktörer på ett legitimt sätt 

kan konkurrera om rätten att utöva kontroll över den offentliga makten och 

statsapparaten. Demokratisk konsolidering kräver att medborgarna utvecklar 

förståelse för demokratins och det politiska samhällets kärninstitutioner vilka 

är politiska partier, lagstiftande, val, valregler och politiskt ledarskap (Linz & 

Stepan, 1996:17). Pressat av civilsamhället måste det politiska samhället på 

något sätt uppnå en fungerande överenskommelse om hur den demokratiska 

kraften ska utformas och utövas (Linz & Stepan, 1996:18). 

3.4.3 Juridiska samhället 

För att uppnå en konsoliderad demokrati, måste en nödvändig grad av det 

civila och politiska samhället vara en del av och stödjas av den tredje arenan, 

’the rule of law (Linz & Stepan, 1996:18). Vilket innebär att betydande 

aktörer, särskilt den demokratiska regeringen och statsapparaten måste hållas 

ansvariga enligt rättsprincipen. Rättsstaten är särskilt viktig för 

konsolideringen av en demokrati. Den utgör det viktigaste sättet den valda 

regeringen och statsförvaltningen utsätts för lagar, domstolar, granskning och 

kontrollorgan, men även normer för det civila samhället som inte bara 

kontrollerar staten men också kräver öppenhet och ansvar (Linz & Stepan, 

1996:19). För att medborgarna ska engagera sig och staten ska ha ett livligt 

civilt samhälle är ett fungerande juridiskt system en förutsättning eftersom 

det säkerställer medborgarnas rättigheter (Linz & Stepan, 1996:22). 
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3.4.4 Förvaltning 

Ovanstående kriterium, civilsamhället, politiska samhället och juridiska 

samhället krävs för at konsolidering av demokratin ska vara möjlig men det 

är mer sannolikt att kriterierna uppfylls om det råder god förvaltning och ett 

fungerande ekonomiskt samhälle finns närvarande i staten. Inom demokratin 

är medborgarnas rättigheter och garanterade och skyddade. För att skydda 

medborgarnas rättigheter och förse folket med de grundläggande tjänster som 

behövs, måste staten kunna utöva full makt över sitt territorium (Linz & 

Stepan, 1996:20). Statens uppgift är att genom skatteintäkter finansiera polis, 

domare och andra grundläggande tjänster. Moderna demokratier behöver 

därför effektiva system för att samla in skattemedel. Detta kräver i sin tur 

god förvaltning som är användbar för demokratin. (Linz & Stepan, 1996:21).   

3.4.5 Ekonomiska samhället 

Den sista arenan som nämns är det fungerande ekonomiska samhället (Linz 

& Stepan, 1996:17). Linz och Stepan menar att det aldrig funnits, och aldrig 

kommer finnas en modern konsoliderad demokrati i ren marknadsekonomi. I 

en konsoliderad demokrati är planekonomi inte heller möjligt. Moderna 

konsoliderade demokratier behöver en uppsättning accepterade sociopolitiska 

normer, institutioner och bestämmelser, det ekonomiska samhället, som 

samspelar med stat och marknad (Linz & Stepan, 1996:21).  

 

4 Metod 
Uppsatsen behandlar den demokratiska utvecklingen i Bosnien och 

Hercegovina och vilka demokratiska begränsningar som kan identifieras. 

Studien kommer att utgå ifrån Linz och Stepans kriterier för att svara på 

frågeställningen: Vilka demokratiska begränsningar kan enligt Linz och 

Stepans kriterier identifieras i Bosnien och Hercegovina?  För att lämpligast 
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svara på studiens fråga har kvalitativ fallstudie valts. Tillsammans med Linz 

och Stepans tre minimala kriterier för en konsoliderad demokrati: 

civilsamhället, politiska samhället och juridiska samhället kommer 

fallstudiemetoden att kombineras (Esaiasson et al, 2017:98). Kriterierna 

förvaltning och ekonomiska samhället utesluts i analysen.  

Bosnien och Hercegovina bedöms vara i en övergångsfas eller hybridregim 

(Freedomhouse, 2019). För att konsolidering ska vara möjlig måste 

övergångsfasen vara avslutad (Linz&Stepan, 1996:20). För att förtydliga 

identifierar uppsatsen de demokratiska begränsningarna som förhindrar 

övergångsfasen från att avslutas och demokratin från att konsolideras. Syftet 

är således att se över vilka utmaningar som finns för Bosnien och 

Hercegovinas i sin väg mot konsolidering.  

 

4.1 Fallstudie 
Genom användning av fallstudiemetoden tillförs reliabilitet och validitet till 

uppsatsen. Reliabilitet innebär frånvaron av slumpmässiga osystematiska fel, 

risken för felaktig och bristande information minskar (Esaiasson et al, 

2017:63). Validitet innebär samstämmighet mellan teori och 

operationalisering, eftersom fallstudiemetoden gör det möjligt att svara på 

den valda frågeställningen finns validitet med (Esaiasson et al, 2017:57).  

Genom att mäta det som påstås mätas tillförs reliabilitet (Esaiasson et al, 

2017:64). Detta finns evident från början till slut. Studien följer 

frågeställningarna, Linz och Stepans kriterier tas upp genomgående, 

Daytonavtalet granskas och diskuteras i uppsatsen. En viktig del med 

reliabilitet ligger även i noggrannheten i det som mäts (Esaiasson et al, 

2017:64. För att undvika de slumpmässiga fel som kan uppkomma har 

studiens källor studerats med noggrannhet och återberättats för att efterlikna 

originalet i största möjliga utsträckning.  
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4.2 Material 
De källor som använts anses vara valida då de bedömts utifrån de fyra 

källkritiska riktlinjerna nämligen äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 

Kort innebär kriterierna att materialet ska utgöra det de påstår sig vara, att 

flera källor som är oberoende varandra har samma typ av påståenden, att en 

källa ligger nära i tiden till själva händelsen (Esaiasson et al, 2017:292). 

Uppsatsen baseras på litteratur från primärkällor samt sekundärkällor. 

Utifrån kriteriet tendens bedöms källorna trovärdiga. Artiklarna, böckerna 

och rapporterna stämmer överens med varandra, de återberättar alla samma 

sak med källor som stöd. Kriteriet tendens bedöms vara uppfyllt. Huruvida 

en berättelse kan anses sann fastställs genom berättarens tendens. 

”Huvudregeln är att aldrig tro på en ensam tendensiös källa” (Esaiasson et al, 

2017:293). Författarna till materiellt bedöms även vara oberoende. 

Berättarens grad av oberoende handlar om att en trovärdig berättelse ska ha 

ursprung från en oberoende berättare. Berättelsen ska inte vara påverkad av 

yttre omständigheter eller någon annan person (Esaiasson et al, 2017:293). 

Daytonavtalet är en viktig del av materialet då sekundärkällor ofta refererar 

till det officiella dokumentet. Avtalet är en bra utgångspunkt eftersom det 

konstruerats under krigets tid och skrivits på för att sluta fred. Utifrån 

kriteriet samtidighet är Daytonavtalet mycket viktigt då det konstruerats tätt 

inpå de våldsamma händelserna som skedde under kriget i Bosnien och 

Hercegovina. Samtidighet innebär att nedtecknandet sker tätt inpå händelsen, 

vilket innebär mindre risk för minnesfel, efterrationalisering eller 

efterhandskonstruktioner (Esaiasson et al, 2017:294).  

Analysen baseras till största på material insamlat från rapporter, främst från 

freedomhouse, samt utrikesdepartementets två senaste rapporter från 2016 

och 2018, artiklar, andra elektroniska källor och tryckt litteratur. Källorna 



 

15(31) 
 

kommer att bestå av publicerade böcker och artiklar som bedöms utifrån de 

källkritiska riktlinjerna ovan. Litteraturen och artiklarna är till majoritet 

statsvetenskapliga. Det insamlade materialet är skrivet på svenska, engelska 

och bosniska/serbokroatiska. Fördelen med att använda litteratur skriven på 

bosniska/serbokroatiska är att det blir lättare att samla in relevant material då 

området anses aktuellt.  

 

4.3 Avgränsning 
För att avgränsa uppsatsen kommer analysen enbart att utgå från de tre 

kriterierna som nödvändiga för att konsolidering av demokratin ska vara 

möjlig, nämligen civilsamhället, politiska samhället och juridiska samhället. 

Det kan argumenteras för att de två kriterierna förvaltning och ekonomiska 

samhället även behöver analyseras i en svag decentraliserad stat som Bosnien 

och Hercegovina. Jag argumenterar däremot för att de minimala kriterierna 

för konsolidering bör ses över först, just på grund av statens svaghet. Vidare 

analyseras enbart de tre arenorna: civilsamhället, politiska samhället och 

juridiska samhället för att begränsa studien omfång. 

Studien syfte är att identifiera de demokratiska begränsningarna enligt Linz 

och Stepans kriterier i dagens Bosnien och Hercegovina och därför kommer 

analysen avgränsas till vad som skett i landet under de senaste fyra åren 

2014–2018 då det senaste nationella valet hölls. Analysavsnittet innehåller 

även en kort historisk översikt som anses nödvändig att få djupare förståelse 

för den rådande situationen i dagens Bosnien, denna del är inte avgränsad till 

åren 2014–2018. Övrigt material är inte begränsat till någon specifik 

tidsperiod. 
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5 Analys 
Först kommer bakgrund kort att presenteras för att kunna sätta det i relation 

till dagens situation och få en förståelse för konstruktionen av Daytonavtalet. 

Sedan kommer uppsatsens frågeställning att besvaras: Vilka demokratiska 

begränsningar kan enligt Linz och Stepans kriterier identifieras i Bosnien 

och Hercegovina? Detta sker genom att utgå från Linz och Stepans kriterier: 

civilsamhället, politiska samhället och juridiska samhället. Problematiken 

inom de olika arenorna sammanfattas kort efter att varje område analyserats.  

 

5.1 Bakgrund 
Bosnien och Hercegovina har historiskt sett existerat i århundranden, trots 

detta har landet aldrig varit självständigt fören 1992.  

Efter andra världskriget var AVNOJ (Anti-Fascist Council for the National 

Liberation of Yugoslavia) delaktig i Jugoslaviens och Bosniens framväxt. 

Rådet gav självstyre till nationerna i Jugoslavien och var för ett dominerande 

styre av det kommunistiska partiet. Bosniens status var under efterkrigstiden 

omstridd men blev sedan en republik i Jugoslavien. Jugoslaviens nya ledare 

Josip Broz Tito tillkännagav alla nationer och likaställde dem vilket var en 

grundprincip för det jugoslaviska kommunistpartiet (Bieber, 2006:10). 

Kommunistpartiet hade en stark tro om att ett socialistiskt samhälle skulle 

ena nationerna och få dem att överge gamla konflikter (Bieber, 2006:11).  

Stor sorg svepte över Jugoslavien efter Titos död 1980. Efterkrigstiden i 

Jugoslavien hade präglats av Titos personlighet. Under de första decennierna 

hade alla omfattande beslut tagits av Tito, senare gick hans roll över till att 

förhandla mellan de olika republikerna. Tillsammans med andra republiker, 

där även Bosnien var representerat, tog det jugoslaviska presidentstyret över 

styret i Jugoslavien. Efter att Jugoslavien decentraliserats 1974 var 
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presidentyret och andra federala institutioner svaga, makten låg främst hos 

republikerna (Bieber, 2006:18). 

Under senare delen av 1980-talet började nationalismen få fäste i Jugoslavien 

och fick i sin tur inflytande över politiken. Nationell tillhörighet växte sig allt 

viktigare. Den kommunistiska regimen runtom Jugoslavien kollapsade. 

Republikerna hade alla olika visioner för Jugoslaviens framtid, detta ledde 

till det första flerpartivalet sedan innan andra världskriget. Valen i Bosnien 

tog plats mellan november och december 1990. Efter en lagförändring år 

1990 blev det möjligt för partier som skapats på etniska grunder att delta i 

valen (Bieber, 2006:19). De tre partierna SDA (Stranka demokratske akcije), 

riktat till den muslimska befolkningen, SDS (Srpska demokratska stranka), 

det serbisk demokratiska partiet, HDZ (Hrvatska demokratska zajednica), det 

kroat demokratiska partiet växte alla i popularitet under en kort period. 

Tillsammans fick partierna 71,1 procent av rösterna i valet och man tog runt 

84,2 procent av platserna i parlamentet (Se tabell 2 för föredelning). 

Valresultatet innebar en relativt jämn fördelning av de etniska grupperna i 

parlamentet (Arnautovic, 1996:47–66). 

Tabell 2. Valresultat från 1990 fördelat i procent 

Källa: Arnautovic, 1996. Izbori u Bosni i Hercegovini '90: analiza izbornog procesa. 

Efter valet etablerades ett maktfördelningssystem baserat på de etniska 

grupperna. En av medlemmarna i SDA blev president, en HDZ medlem blev 

premiärminister och en SDS medlem blev president över parlamentet. 

Samarbetet mellan partierna visade sig bli ostabilt eftersom de alla hade olika 

visioner om Bosniens och dess position i Jugoslavien (Bieber, 2006:24).  

 Total SDA (Muslimer) SDS (Serber) HDZ (Kroater) 

Valresultat 71,1 30,4 25,2 15,5 

Platser i 

parlamentet 

84,2 35,85 30 18,35 
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Konflikten mellan republikerna eskalerade. Slovenien och Kroatien krävde 

självständighet medans Serbien och Montenegro ville ha en federation, 

Bosnien och Makedonien föreslog att rädda Jugoslavien utan stöd hos övriga 

republiker. År 1991 utropade sig Slovenien och Kroatien självständiga. Detta 

påbörjade, först ett kort krig i Slovenien och sedan ett i Kroatien (Bieber, 

2006:25). 

Samarbetet mellan partierna SDA, SDS och HDZ raserade efter att SDA och 

HDZ ville förklara självständighet medans SDS inte ville separera Bosnien 

ifrån Serbien. I delar av Bosnien där en stor del av befolkningen var serber 

började SDS bilda självstyrande områden. Den Serbiska Republiken i 

Bosnien och Hercegovina tillkännagavs i Mars 1992. Staten Bosnien och 

Hercegovina hade upphört att existera. En folkomröstning angående 

självständighet hölls mellan den 29 februari och 1 Mars 1992 (Bieber, 

2006:25). Av de som röstade var 99,44 procent för självständighet och 0,29 

procent röstade emot självständighet. Den 6 april 1992 fick Bosnien 

internationell status som självständigt och kriget fick full effekt (Bieber, 

2006:26). 

5.1.1 Daytonavtalet 

För att skapa fred och få ett slut på konflikten i Bosnien skrev republiken 

Bosnien och Hercegovina, republiken Kroatien och den federala republiken 

Serbien den 14 december på Daytonavtalet i Paris (OSCE, 1995). Avtalet 

förhandlades fram under tre veckor i Ohio, Dayton. Med Daytonavtalet 

delades landet i två delar, 51 procent till  den Muslimsk-Kroatiska 

federationen och 49 procent till den Serbiska republiken (Keane, 2002:69). 

Daytonavtalet innehöll även en ny konstitution, en mekanism för att skydda 

mänskliga rättigheter, rätten att återvända för flyktingar och fördrivna 

människor, återuppbyggnad av ekonomin och en plan för införandet av en 

internationell styrka som under ledning av NATO skulle övervaka och se till 

att våld upphörde. Med Daytonavtalet försökte man skapa två fungerande 
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nivåer av styre, en central regering med Sarajevo som huvudstad, och två 

regionala entiteter, den kroat-muslimska federationen och den redan 

existerande serbiska entiteten. Den nya centrala regeringen bestående av 

muslimer, serber och kroater skulle ha vissa ansvarsområden, utrikespolitik 

bland annat. Federationen och Republiken Serbien fick ansvar för polis, 

utbildning, intern säkerhet och andra områden inom sina respektive 

territorium (Keane, 2002:69).  

Det ligger svårighet i att tydligt se målen med Daytonavtalet. Richard 

Holbrooke är en av de som deltagit i konstruktionen av Daytonavtalet, han 

menar att Daytonavtalets centrala mål var att skapa ett multietniskt land. De 

olika parterna som deltog i konstruktionen av Daytonavtalet hade däremot 

olika mål. Variationen av målen är bred (Keane, 2002:70). 

I annex IV återfinns Bosnien och Hercegovinas politiska struktur. Det 

politiska systemet överses av en Hög representant, en internationell aktör, 

som har rätt att utöva auktoritet. Bosniens politiska system innehåller en 

Troika, en rotation av presidenten, ett ministerråd och en 

tvåkammarförsamling (OSCE, 1995). Annex II och III visar att Bosnien är en 

komplex flernivåstat. Första nivån består av en författningsdomstol med nio 

medlemmar, fyra av medlemmarna är utsedda av Federation House of 

Representatives och två utsedda Republiken Serbiens nationalförsamling. De 

övriga tre platserna utses av The European Court of Human Rights. Andra 

nivån är den centrala regeringen som har lite reell makt. Presidentposten för 

den centrala regeringen delas i rotation av tre direktvalda presidenter. Den 

tredje nivån är den centrala regeringens verkställande gren. Ministerrådet är 

den verkställande grenen. Ministerrådet nomineras av Bosniens 

presidentskap, godkänns av Bosnien och Hercegovinas House of 

Representatives och den utsedde från Höge representanten. Fjärde nivån 

innebär att Bosniens och Hercegovinas parlament delas in i ett 

tvåkammarsystem. Parlamentet består av den folkvalda grenen Bosnia and 
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Herzegovina House of Representatives och den utsedda Bosnia and 

Herzegovina House of People. Femte lagret behandlar presidentskapet och 

rotationen av tre presidenter vilka väljs i Federationen och republiken. I Nivå 

sex speglar Federationen fjärde nivån, Federationen har en folkvald gren och 

en utsedd, Republiken har endast en nationalförsamling. Federationen har 

även en sjunde nivå av tio folkvalda församlingar för de olika kantonerna. 

Republiken saknar kantoner. Nivå åtta består av kommunstyrelserna i både 

Federationen och Republiken. Den nionde och sista nivån utgörs av Bosnien 

och Herzegovinas befolkning (Keane, 2002:70). 

 

5.2 Demokratiska begränsningar 
Härifrån analyseras demokratiutvecklingen och vilka begränsningar som kan 

finnas i Bosnien och Hercegovina utifrån Linz och Stepans tre kriterier: 

civilsamhället, politiska samhället och juridiska samhället.  Med hjälp av 

dessa besvaras studiens frågeställning: Vilka demokratiska begränsningar 

kan enligt Linz och Stepans kriterier för en konsoliderad demokrati 

identifieras i Bosnien och Hercegovina? 

5.2.1 Civilsamhället  

För att en stat ska utvecklas behövs ett fritt och livligt civilsamhälle. 

Kvinnorörelser, religiösa grupper, organisationer, föreningar, fackföreningar 

och andra rörelser utgör grunden för det civila samhället. Innebörden av 

denna arena menar är att olika grupper, rörelser och individer har möjlighet 

att forma värderingar att skapa sammanslutningar och fördjupa sina intressen 

(Linz & Stepan, 1996:17). Civilsamhällets roll är viktig i de stater där man 

står inför att fördjupa demokratin, påbörja demokratiseringsprocessen och 

förhindra de bakslag som kan uppstå med processen. Civilsamhällets behov 

blir har att verka som statens övervakare, där nya rörelser och idéer kan 

uppstå (Linz & Stepan, 1996:18). 
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Freedomhouse senaste fulla rapport om demokrati i Bosnien behandlar år 

2017. Rapporten visar en oförändrad poäng för civilsamhället mellan 2014–

2018, en siffra på 3,50 (1=most democratic, 7=least democratic). Det civila 

samhället består främst av NGOs (nongovernmental organizations) dessa 

omfattar en rad olika områden men enbart några få lyckas få inflytande på de 

politiska besluten. De olika rörelserna som finns hålls oftast till lokal nivå, 

delvis eftersom politiker försöker styra och ta över så fort de har en chans att 

växa på nationell nivå (Freedomhouse, 2018). Utrikesdepartementets rapport 

från 2017–2018 visar att den politiska och administrativa gör det svårt för ett 

starkt och integrerat civilsamhälle att växa fram. För att förbättra dialogen 

med beslutsfattare ingicks, år 2017 ett 70-tal civilsamhälleorganisationer, ett 

samarbetsavtal med ministerrådet. De allmänna medlen för finansiering av 

civilsamhället fortsätter vara ostadiga/godtycklig. Idrottsföreningar och 

organisationer får störst bidrag. Under 2017–2018 har protester i vissa fall 

behövt flyttas till följd av attacker och hot mot aktivister. Attacker och hot av 

den här typen har sällan utretts eller prövats rättsligt (Utrikesdepartementet, 

2019).  

Ministerrådet tillhandhåller registrering av föreningar och stiftelser, registret 

innehåller enbart grundläggande fakta om organisationerna. Sektorn är 

fortsatt besvärlig efter bristande arbete med att kontrollera och se över den 

under 2017. Det är svårt att få en exakt siffra på hur många aktiva 

organisationer och NGOs det finns i landet. Många av de intresseområdena 

NGOs är verksamma inom är även politiskt påverkade, därav blir det svårt 

att veta om organisering av olika rörelser kommer underifrån, från folket 

eller om det kommer politiska partier (Freedomhouse, 2018).  

Enligt lag är yttrandefrihet i media garanterad men i verkligheten är den 

ytterst begränsad. Journalister blir ofta utsatta för trakasserier, hot och 

politiskt tryck. I september 2017 rapporterades polis ha hotat journalister för 

att förhindra att en protest utanför en av parlamentets byggnader i Sarajevo 
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filmades. Media är generellt mer begränsad i Republiken (Freedomhouse, 

2018).   

Formellt finns inga begränsningar för att utöva religion fritt. Verkligheten ser 

däremot annorlunda ut, att fritt utöva religion är möjligt i de områden där ens 

egna religiösa grupp är dominant. Rent generellt är yttrandefriheten skyddad 

från regeringens beblandning. Ett hinder i diskussionen av känsliga ämnen är 

allmänhetens reaktion och grupptryck. Inlägg på sociala medier gjorda av 

allmänhet anses många gånger kontroversiella (Freedomhouse, 2019).  

Minoriteter i Bosnien respekteras inte till fullo. LGBT (lesbian, gay, 

bisexuell, och transgender) medlemmar utsätts för diskriminering och 

angrepp. Flera angrepp har dokumenterats. I juli 2014 trädde ny lagstiftning i 

kraft, lagen verkar som ett skydd mot diskriminering grundad på 

könstillhörighet och sexuell läggning (Freedomhouse, 2017). 

Civilsamhället roll är enligt Stepan och Linz avgörande för fördjupandet av 

demokratin. Under de senaste åren har civilsamhällets betydelse nästintill 

varit oförändrad. Nya lagar som ska skydda minoriteter emot diskriminering 

har trätt i kraft. Formellt sätt är grupper fria att organisera sig. I praktiken är 

civilsamhället mycket begränsat. Lagar skyddar rent formellt befolkningen 

och minoriteter men olika rörelser och grupper påverkas oftast av yttre 

påtryckningar. Protester av olika slag har lite inverkan om någon alls på 

politiska beslutsfattare. Civilsamhället bedöms därför begränsat.  

5.2.2 Politiska samhället  

För att konsolidering av demokratin ska vara möjlig ska politiska aktörer 

kunna konkurrera om makten för att sedan utöva kontroll på den offentliga 

makten och statsapparaten. Konsolidering kräver även att medborgarna 

utvecklar förståelse för demokratins och det politiska samhällets 

kärninstitutioner vilka är politiska partier, lagstiftande, val, valregler och 

politiskt ledarskap (Linz & Stepan, 1996:17). Pressat av civilsamhället måste 
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det politiska samhället på något sätt uppnå en fungerande överenskommelse 

om hur den demokratiska kraften ska utformas och utövas (Linz & Stepan, 

1996:18). 

I Freedomhouse rapport får det politiska samhället en poäng på 3,50 vilket är 

negativ förändring från den tidigare poängens som mellan 2014–2017 låg på 

3,25. Valen som hölls 2014 klassas generellt fria och rättvisa. I de två senaste 

valen har valdeltagande varit relativt lågt och legat på 52–56 procent 

(Utrikesdepartementet, 2019).  År 2016 hölls val för borgmästarposter i 

staden Mostar, valen var av avvikande och våldsam karaktär. I Mostar har 

inga val på lokal nivå ägt rum sedan 2008 på grund av pågående dispyter om 

etnisk representation. Inga åtgärder vidtogs för att se till att situationer 

liknande de som tog plats 2016 inte skulle upprepas år 2018 (Freedomhouse, 

2018).  

Oppositionspartier har rätt till att konkurrera om makten. De konstitutionella 

grupperna, bosniaker, kroater och serber, har dock veto över vissa områden 

vilket innebär dessa grupper kan utestänga de som utmanar makten 

(Freedomhouse, 2018).  

Korruption är ett utbrett och djupt inbott problem i Bosnien. Den lagstiftning 

som ska bekämpa korruption är mycket svag. Under de senaste åtta åren, 

särskilt under 2015 och 2016, visades ett minskade av fällda domar i fall av 

korruption (Freedomhouse, 2018). 

Allmänheten saknar till stor del tillgänglighet till sittande regering och styret. 

Enligt en rapport publicerad av Mediacentar Sarajevo, en lokal NGO, 

uppfyller de flesta av Bosnien och Hercegovinas institutioner inte lagen om 

informationsfrihet. Kandidater för de stora offentliga myndigheterna är 

skyldiga att lämna ut finansiella uppgifter, men lagar om informationsfrihet 

uppnår inte den internationella standarden vilket leder till att information från 

institutioner är opålitlig (Freedomhouse, 2018).   



 

24(31) 
 

Fortsatt problematik ligger i etnisk representation på alla nivåer. Det 

komplicerade Daytonavtalet gör att bosnier som inte identifierar sig som 

bosniaker, kroater eller serber exkluderas från presidentskapet och House of 

Peoples. Europadomstolen för mänskliga rättigheter uppmanade till reformer 

av konstitutionen eftersom den strider mot mänskliga rättigheter då den 

exkluderar andra etniska grupper än de konstituerade. Inga reformer har 

gjorts (Freedomhouse, 2018).  

Det svenska utrikesdepartementet rapporterar att det internationella 

samfundet fortfarande har inflytande över politiken i Bosnien och 

Hercegovina. Implementering av Daytonavtalet övervakas fortfarande av den 

höge representanten. Den höge representanten har Bonn befogenheter vilket 

innebär att denne kan införa och ändra lagstiftning samt att avskeda politiker 

och tjänstemän, de har dock inte använts på flera år. Det internat6ionella 

samfundet utser den höge representanten (Utrikesdepartementet, 2019).  

Eftersom valen 2014 bedöms relativt fria och rättvisa kan politiska aktörer 

konkurrera om makten på ett legitimt sätt. De konstitutionella grupperna kan 

genom veto utesluta politiska konkurrenter vilket gör att minoriteter och 

multietniska partier har det svårt att ta sig in i det politiska samhället. Att 

korruptionen är så utbredd och djup i det politiska samhället gör att det bli 

svårt för folket att skapa förståelse för de statliga institutionerna. Det blir 

svårt att lita på institutionerna eftersom de som styr missbrukar sin makt. Då 

informationsfriheten är begränsad blir det åter igen svårt att skapa tillit och 

förståelse för statens institutioner.  

5.2.3 Juridiska samhället  

För att skydda medborgarnas rättigheter och möjliggöra ett livligt 

civilsamhälle behövs också ett fungerande juridiskt system (Linz & Stepan, 

1996:22). Om konsolidering av demokratin ska vara möjlig måste 

civilsamhället och det politiska samhället stödjas av det tredje kriteriet 
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juridiska samhälle (Linz & Stepan, 1996:18). Den demokratiskt valda 

regeringen, statsapparaten och andra betydande aktörer måste hållas 

ansvariga enligt rättsprincipen. Kriteriet är av särskild betydelse för 

konsolidering av demokratin. Ett fungerande juridiskt samhälle gör det 

möjlig att hålla politiska ledare till svars för deras handlingar genom lagar, 

domstolar, granskningar och kontrollorgan (Linz & Stepan, 1996:19). 

Freedomhouse rapport från 2018 sammanställer det juridiska systemets 

poäng under de senaste åren (1=most democratic, 7=least democratic). 

Mellan åren 2014–2018 har poängen försämrats något, år 2014 fick det 

juridiska systemet en poäng på 4.25, år 2018 fick systemet en poäng på 4,75, 

en negativ förändring. Domstolar i Bosnien och Hercegovina är formellt ett 

oberoende organ men i verkligheten är dessa mycket svaga. Den 

konstitutionella domstolen utsätts för utmaningar från både Republiken och 

Federationen. Flera beslut tagna av den konstitutionella domstolen har 

ignorerats av både RS och FBiH. Ledare från republiken och federationen 

har ifrågasatt utomstående domares plats i den konstitutionella domstolen 

(Freedomhouse, 2018).  

Ett fortsatt problem i Bosnien är att det inte finns ett suveränt juridiskt 

system. Det juridiska systemet är uppdelat i fyra olika nivåer, ett nationellt, 

och tre i respektive entitet, Republiken, Federationen och Distrikt Brcko. Tio 

av Federationens kantoner har i sin tur också separata juridiska system. 

Resultatet är ett splittrat och ineffektivt juridiskt system (Freedomhouse, 

2018).  

Åklagarmyndighet i BiH har länge varit i krisläge efter att utredningar av 

flera åklagare inletts. Utredningarna har lett till interna konflikter och 

anklagelser mellan tjänstemän. Åklagarmyndighetens överhuvud, Goran 

Salihovic, tvingades avgå från sin post år 2016 till följd av anklagelser efter 

att han underskattat allmänhetens förtroende för åklagarmyndigheten och 

utgett felaktig eller delvis felaktig information om arbetsansökningar. Andra 
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problem som låg under HJPC (High judicial and prosecutorial council of 

Bosnia and Herzegovina) område var även inblandade. Salihovic fick inte 

återgå till sin tjänst men fick fortsätta som åklagare i landet (Freedomhouse, 

2018).  

High Judicial and Prosecutorial Council är den statliga domstols-och 

åklagarmyndigheten. Myndigheten utser domare och tar emot klagomål 

(Utrikesdepartementet, 2019). År 2016 tog HJPC emot 919 klagomål om 

domare och åklagare, majoriteten handlade om tjänstemän som vägrade 

utföra officiella uppgifter. Åtgärder togs i 32 av fallen. Det juridiska 

systemet har visat sig vara korrupt i vissa avseenden. Domare Azra Miletic 

greps 2015 efter anklagelser om att ha tagit emot mutor från före detta 

poliskommissarie Ramo Brkic som dömts till elva års fängelse för 

korruption, maktmissbruk och tillverkning av narkotika. Miletic dömdes till 

30 månaders fängelse och förbjöds från att verka inom det offentliga under 

tre års tid. I augusti dömdes en före detta utredare inom åklagarmyndigheten 

till två och ett halvt års fängelse för maktmissbruk. Flera fall av korruption 

förekommer (Freedomhouse, 2018). Fortfarande leder få av fallen till åtal, än 

mindre fällande domar (Utrikesdepartementet, 2019). 

Flera brister upptäcktes i det juridiska systemet under 2017. Lagen garanterar 

en försvarsadvokat utsedd av domstolen. Det visade sig att polis, domare och 

åklagare hade gynnat vissa advokater genom att påverka den anklagandes val 

av advokat. Advokat Omar Mehmedbasic har vid flest tillfällen under de 

senaste tolv åren utsetts som försvar, vilket har resulterat i att han tjänat 4,3 

miljoner bosniska mark (2,1 miljoner euro) (Freedomhouse, 2018). 

Diskriminering av minoritetsgrupper förekommer i stor omfattning trots att 

det är emot lagen, särskilt utsatta är romer. De bosniaker och kroater som bor 

i RS har svårt att ta del av grundläggande samhällstjänster. Medlemmar av 

LGBT utsätts för diskriminering och angrepp utan att fallen prövas rättsligt 

av myndigheter. Människor som återvänt till sina hem efter att ha 
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tvångsförflyttats under kriget utsätts för diskriminering i områden där deras 

egen etniska grupp inte är dominant. Kvinnor upplever diskriminering på 

arbetsplatsen trots lagen om jämställdhet (Freedomhouse, 2018).   

Det svaga juridiska systemet och den höga graden av korruption gör det svårt 

att hålla regeringen, statsapparaten och andra betydande aktörer ansvariga 

enligt rättsprincipen. Ett fungerande civilsamhälle och politiskt samhälle 

behöver stöd från det juridiska samhället för att verka som 

ansvarsutkrävande organ. Det decentraliserade politiska systemet och graden 

av korruption bland domare och statligt anställda gör det svårt för ett 

välintegrerat juridiskt samhälle att ta plats.  

 

6 Slutsats 
Följande avsnitt diskuterar Juan Linz och Stepans kriterier civilsamhället, 

politiska samhället och juridiska samhället i relation till Bosnien och 

Hercegovina och demokratiutvecklingen i landet. De tre kriterierna 

civilsamhället, politiska samhället och juridiska samhället bedöms utifrån 

huruvida de är begränsade eller inte.  

Studien förtjänar först ett kort svar på utifrån frågeställningen: Vilka 

demokratiska begränsningar kan enligt Linz och Stepans kriterier 

identifieras i Bosnien och Hercegovina? De främsta demokratiska 

begränsningarna som identifieras är: korruption, underrepresentation av 

minoritets- och etniska grupper, ett bristande rättssystem och en starkt 

decentraliserad stat.  

Civilsamhället i Bosnien bedöms till viss del begränsat. Generellt är det fritt 

för olika grupper och rörelser att organisera sig. Svårighet ligger däremot i 

att befolkningens rättigheter inte är skyddade genom det juridiska systemet. 

Detta innebär att det trotts allt är svårt för organisering att ske helt fritt 
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eftersom det, i värsta fall, kan vara en fara för individer och grupper. 

Minoritetsgrupper fortsätter att utsättas för diskriminering och angrepp, 

romer och medlemmar av LGBT är särskilt utsatta. 

Tillsammans med det politiska samhället erhåller civilsamhället med en 

poäng på 3,50 bäst resultat bland de olika arenorna. Freedomhouse rapport 

visar även en oförändrad poäng under de senaste åren (Freedomhouse, 2018). 

I övergångsfasen anser Linz och Stepan att detta kriterium är ytters viktigt 

(Linz&Stepan, 1996:21). Att civilsamhället får bästa poäng är positivt i sig. 

Civilsamhället är av betydelse eftersom det kan fungera som en drivande 

kraft underifrån. Ett livligt och organiserat civilt samhälle skulle genom 

protester kunna utsätta det politiska samhället och juridiska samhället för 

påtryckningar som i sin tur kan leda till förändring i alla arenor. 

Det politiska samhället är likt civilsamhället begränsat. Valen 2014 bedöms 

relativt fria och rättvisa men underrepresentation av minoriteter i det 

politiska systemet gör det svårt att få ett demokratiskt politiskt samhälle att 

utvecklas. Korruption gör det svårt för folket att skapa tillit och förståelse för 

de statliga institutionerna. Här ligger stor vikt i ett fungerande juridiskt 

samhälle eftersom det fungerar i ansvarsutkrävande syfte. Det juridiska 

samhället bedöms vara mycket begränsat. Om ett rättvist juridiskt system 

skulle anammas i Bosnien hade det möjliggjort utveckling inom de andra 

arenorna, civilsamhället och politiska samhället. 

Daytonavtalet påverkar de olika arenorna och förhindrar till viss del 

övergången till en demokratisk stat. Främst är civilsamhället och det 

politiska samhället påverkat men även det juridiska samhället påverkas i viss 

utsträckning. De främsta problemen som skapas av Daytonavtalet är att det 

skapar ett splittrat samhälle och en decentraliserad stat som misslyckas med 

att göra civilsamhället och politiska samhället tillgängligt för alla samhällets 

grupper. Daytonavtalets inverkan på det juridiska samhället är inte lika stor 
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som inom de två andra arenorna. Avtalet misslyckades med att ge rättvisa till 

de alla de olika grupperna i samhället även på en juridisk nivå. 

Enligt Linz och Stepan kan demokratiseringsprocessen när som helst börja 

avta (Linz&Stepan, 1996:20). Detta skulle kunna vara fallet för Bosnien och 

Hercegovina då landet trotts allt klassas som delvis fritt eller som en hybrid 

regim (Freedomhouse, 2019). Det finns en möjlighet att landet börjar dra sig 

mot ett mer auktoritärt styre, men det är fortfarande för tidigt att dra sådana 

slutsatser. De negativa förändringarna i demokratiseringsprocessen är ännu 

för små för att utropa styret som auktoritärt.  

En intressant aspekt att diskutera i bosnienfallet är den självstyrande entiteten 

Distrikt Brcko. Entiteten är styrs av en multietnisk administration till skillnad 

från RS och FiBiH (Avdic-Küsmüs 2016:40). DB kan anses som relativt 

oväsentlig för demokratiseringen av BiH men det multietniska styret gör det 

möjligt att skapa en ny modell för ett mer demokratiskt styre. Modellen 

skulle kunna vara av betydelse eftersom den, om framgångsrik, möjligen 

hade varit ideell att applicera nationellt.  

Demokratiutveckling i Bosnien och Hercegovina är fortsatt intressant att 

studera med tanke på den rådande komplexa situationen landet. Det bör tas i 

åtanke att det råder etnisk splittring i Bosnien, vilket gör att landet urskiljer 

sig från andra före detta jugoslaviska stater. Det är därför svårt att applicera 

modeller och metoder från andra före detta jugoslaviska stater på Bosnien 

och Hercegovina just eftersom fallet är unikt i sig. En eventuell 

framgångssaga i Bosnien skulle göra det möjligt att skapa en ny modell för 

stater där det råder etniska konflikter. 
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