
Växjö universitet                                                                                       

Institutionen för samhällsvetenskap 

Statsvetenskap 61-100 p 

POM556: VT 2007 

Handledare: Emil Uddhammar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosnien-Hercegovina  

– en studie om försoning 

mellan tre etniska grupper 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Miran Burazerovic 

810501-3273 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Växjö University, Department of Political Science 

 

Course: POM536 

 

Title: Bosnia-Herzegovina – a study about reconciliation between three ethnical groups  

 

Author: Miran Burazerovic 

 

Supervisor: Emil Uddhammar 

 

Date: 28/5 – 2007 

 

The purpose of this study is to investigate if reconciliation between former war-enemies and 

ethnic groups (Muslims, Croats and Serbs) in Bosnia and Hercegovina is possible today. 

Reconciliation between these groups is necessary for the development of the state and 

sustainable peace. In order to fulfil the aim I have applied qualitative conversation interviews 

together with qualitative literature study.  

 

In this research I have studied the three largest parties (SDA, HDZ and SDS) in Bosnia and 

Herzegovina. Conversation interviews were made with two representatives of each party. The 

reconciliation theory and the recommendations that the theory advocates were used in the 

study. The recommendations were also used to create interview questions that gave me 

relevant empirical data from the interviews. The interview data with the high representatives 

of these political parties led to a valid result. 

 

The conclusions show that reconciliation between these three ethnic groups in Bosnia and 

Herzegovina is not possible today. Huge political, economical and social changes and 

improvements are necessary. All three classes, top-level, middle-range and grassroots, must 

get involved in the process if reconciliation is to be possible.  
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1 Introduktion 

 

1990 var året då Jugoslaviens sönderfall blev ett faktum där även kommunismen fick se sig 

besegrad. Bosnien och Hercegovina
1
, likt Slovenien och Kroatien, övergick till ett 

flerpartisystem, markerat genom parlamentsval i november-december 1990. De tre största 

partiernas valresultat kom att avspegla den etniska (religiösa) uppdelningen i landet: det i 

huvudsak muslimska partiet SDA (Partiet för Demokratisk Rörelse) fick 34 %, den kristen- 

ortodoxa serbiska SDS (Serbiska Demokratiska Partiet) 30 % och den kristen-katolska 

kroatiska HDZ (Kroatiska Demokratiska Union) 18 % av mandaten. Genom att välja en 

muslim
2

till president, en kroat till premiärminister och en serb till talman försökte republiken 

på så sätt att upprätthålla balansen mellan de olika folkgrupperna inom staten.
3
 

 

Sedan Kroatien och Slovenien slutgiltigt lämnat Jugoslavien 1991 började bosniska serber i 

september samma år etablera s.k. autonoma områden i B-H. Det bosniska parlamentet 

utfärdade under serbiskt motstånd i oktober en suveränitetsförklaring. Efter en 

folkomröstning, som bojkottades av serberna, hade folket röstat ja till suveräniteten och landet 

proklamerade sin självständighet i april 1992.
4
 Men samma mönster från Kroatien och 

Slovenien upprepades.
5
 Den nya staten erkändes som suverän av EU den sjätte april 1992, 

vilket dagen efter direkt ledde till öppna strider i runt om i landet. Dessutom när USA, den 

sjunde april, erkände B-H stormade serberna parlamentet i Sarajevo, utropade en egen serbisk 

republik och kriget var nu ett faktum.
6
 I början pågick kriget mellan kroater och bosnjaker på 

den ena sidan och serberna på den andra. Men kriget fick en underlig vändning under 1993 då 

även strider mellan kroaterna och bosnjakerna började äga rum, vilket medförde att kriget nu 

pågick mellan alla tre grupper, d.v.s. krig mellan alla tre etniska grupper. Kriget slutade i 

november 1995 i samband med Daytonavtalet. Det krävde många offer och staten blev nu 

formellt enat, men har delats territoriellt och politiskt efter etniska/religiösa kriterier. En ny 

regering med alla tre sidor bildades.
7
 

 

Idag befinner sig B-H i en mycket invecklad situation. Det existerar många olika politiska 

partier i landet, där majoriteten av partierna representerar sitt folk och arbetar bara för det 

bästa för egna, d.v.s. kroater, serber och bosnjaker. Den politiska eliten, oavsett vilken etnisk 

grupp man tillhör, sätter inte staten och dess utveckling på första plats, utan i stället för en 

militär kamp som man förde mellan 1992-95 har man gått över till ett öppet, muntligt krig 

med varandra om vad som är det bästa för gruppen man representerar.
8
 Flera olika 

internationella aktörer befinner sig på plats i B-H för att åstadkomma eller hjälpa staten 

komma rätt i sin utveckling och dessutom se till att några fler krig inte uppstår, men uppgiften 

som de har framför sig är svår. Politiska eliten jobbar inte tillräckligt för att åstadkomma det 

som krävs för att staten ska kunna få en fredlig framtid värd att leva i. 
9
 

 

                                                
1 I fortsättningen kommer det bara att skrivas B – H.  
2 Kommer i fortsättningen att skriva bosnjaker eftersom efter kriget har muslimerna i B-H fått denna nationella 

benämning. 
3 Friedman, 2004, s 41-42  
4 Ibid. s 41 
5 Där man självförklarade sig för att sedan bli angripen av den jugoslaviska federala armén.  
6 Bildt, 1997, s 17 
7 Paris, 2004, s 97,105 
8 Kostic, 2006, s 7-8 
9 Ibid. s 4 
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Den bosniska vägen mot fred mellan de tre etniska grupperna är verkligen en del av den 

historiska processen, där man jobbar med den politiska krisen i landet och orienterar sig till att 

komma med till området av fred, stabilitet och välstånd som de flesta andra Europeiska 

länderna. Under min senaste vistelse i landet, då jag skulle genomföra mina intervjuer, gick 

det tydligt att se hur mycket det talas och förs diskussioner angående försoning mellan de tre 

förra etniska krigsfienderna. Medborgarna är trötta på krig och dåliga tider. Alla vill vara en 

del av demokratiska EU men vägen dit är lång och den politiska eliten måste samarbeta 

tillsammans för att avverka olika problemen som existerar. Staten är också tvungen att 

garantera alla människor, oavsett etnicitet, trygghet. Försoning mellan etniska grupper är 

därför nödvändig för statens utveckling och fred. Men hur ser denna försoningsprocess ut 

egentligen? Är den politiska eliten i landet tillräckligt samarbetsvillig för att försoning ska 

uppnås? Dessa frågor leder till följande syfte. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att utreda om försoning mellan de tre etniska grupperna 

och förra fienderna
10

 i efterkrigsstaten B-H är idag möjlig. Detta ska jag studera genom att 

intervjua de viktigaste företrädarna för de tre största partierna i landet: SDA, SDS och HDZ.  

 

Fredsforskaren Karen Brounéus menar att en försoningsprocess
11

 kräver en genomföring av 

flera saker inom olika områden för att en efterkrigsstat ska kunna blicka fram mot en bättre 

framtid samt ständig fred. Utifrån syftet formuleras därför följande frågor: 

 

 Vad var enligt HDZ, SDS och SDA anledningen till att kriget i B-H bröt ut? 

 Samarbetar de tre etniska partierna tillräckligt för att det ska gynna 

försoningsprocessen? 

 Hur ser den politiska eliten på de internationella aktörernas olika insatser? 

 Kan man, enligt dessa tre partier, skapa ett välfungerande och demokratiskt samhälle 

trots etniska/religiösa olikheter mellan landets medborgare? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Eftersom det här ämnet är ganska omfattande, är därför avgränsningar mycket viktiga. Den 

första avgränsningen som jag har gjort är att inte koncentrera mig på ”vanliga människor” och 

deras tankar kring försoning, även om det handlar om just dem, alltså befolkningen från tre 

sidor som ska försonas. Tyvärr, tillåter mig inte tidsutrymmet denna sort av undersökning.  

Valet föll istället på B-H:s politiska elit, och att de är huvudaktören i denna undersökning 

bygger mest på att de står närmast lekplatsen, när man talar om den politiska utvecklingen.  

Avgränsningen har också gjorts vad gäller valet av partierna och antalet politiker, där bara de 

tre största etnisk baserade partierna (HDZ, SDA, HDZ) kommer att vara med i 

undersökningen, i stället för alla partier som finns i den bosniska politiken. Antalet politiker 

från varje parti att som skulle intervjuas har begränsats också, då varken skriv- eller 

tidsutrymmet skulle räcka för något annat. 

 

                                                
10 Bosnjaker, kroater och serber. 
11 Se teorikapitlet!   
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1.3 Disposition 
 

Uppsatsen kommer att innehålla: abstract, introduktion, metod, teori, Daytonavtalet, politiska 

partiernas syn, analys, slutsats och avslutande ord samt källförteckning.  

 

Mer ingående kan man säga att efter detta inledande kapitlet vars avsikt är att presentera 

ämnet för läsaren och lägga fram problemområdet, kommer kapitel två att behandla de 

metodologiska överväganden jag gjort för att lägga upp denna uppsats.  

I kapitel tre följer sedan en redogörelse för den teoretiska föreställningen som legat till grund 

för min analys, som använts i kapitel sex. Men innan jag emellertid går in på analysdelen, ges 

läsaren tillfälle att läsa om de tre partiernas syn på försoningsaspekterna i kapitel fem. Kapitel 

fyra handlar om Daytonavtalet, där dagens politiska utseende i B-H beskrivs. Slutsats kommer 

i kapitel sju. Avslutande ord, där jag låter mina egna tankar flöda fritt, tas upp i kapitel åtta. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

 
Problemet i uppsatsen har sin grund i konflikten i Bosnien-Hercegovina. Det var ett krig som 

medförde en stor splittring mellan de olika etniska grupperna inom landet, och där de olika 

grupperna dessutom gjorde hemska saker mot varandra som enligt Genèvekonventionen inte 

är tillåtet i ett krig. Forskare över hela världen började allt mer undersöka denna konflikt och 

det här skapade en våg av litteratur om B-H. Men med tanke på mitt syfte kommer jag bara att 

koncentrera mig på den politiska eliten som, tillsammans med sina partier, aktivt verkade 

innan, under och efter kriget. Detta område är ganska nytt och fräscht för forskarna eftersom 

väldigt lite har undersökts om just den politiska eliten och deras tankar angående försoningen. 

Fredsforskaren från Uppsala, Roland Kostic, gjorde däremot en undersökning som innefattade 

den politiska eliten i Bosnien-Hercegovina och dess inställning till staten och statens roll som 

internationell aktör samt huruvida de ser på internationella aktörer och deras närvaro i landet. 

Många politiker från flera olika politiska partier ingick i hans undersökning, där de t.ex. fick 

besvara frågor om de internationella aktörernas inflytande på B-H:s politiska och ekonomiska 

utveckling. Om deras vistelse i landet ses som negativt eller positivt av bosniska politiker. 

Majoriteten av politikerna poängterade att deras vistelse är idag nödvändig men att de måste 

tillåta B-H att agera och lösa problem av sin egen kraft. Dessutom fick politikerna besvara 

frågor angående deras syn på kriget och orsakerna till det. Här fick man olika svar beroende 

vilken parti man eller etnisk grupp man tillhörde. Kostic undersökte också, som nämnts, 

politikernas inställning till B-H och ifall de upplever staten, flaggan, hymnen osv. som sin. 

Här framkom det tydligt att om man är serb eller kroat ser man inte B-H som sin egen stat, 

utan det är Serbien eller Kroatien som man känner tillhörighet till.
12

 Kostic kom fram till slut 

att B-H befinner sig i en svår sits, där utrymme, tid och tålamod behövs för att staten ska 

kunna påbörja sin sociala integration. Med eller utan hjälp av internationella aktörer måste 

eliten samarbeta och engagera sig i en öppen debatt om deras och landets gemensamma öde.   

 

Jag tror att denna forskning kommer att tillta eftersom Bosnien-Hercegovina börjar alltmer få 

ett utseende som Schweiz, där olika nationella/etniska grupper lever under samma tak, fast i 

B-H:s fall har de krigat med varandra, i ett försök att försonas för att bygga upp ett fredligt 

och demokratiskt samhälle. 

 

                                                
12 Kostic, 2006, s 1 
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2 Metod 
I det här kapitlet presenteras de metoder som har använts till denna undersökning. 

Tillvägagångssättet beskrivs, samt materialet som har använts redovisas i de olika 

metodrubrikerna. 

 

Metod är det vetenskapliga sättet att möta sitt forskningsämne på och hur man skall behandla 

det. För mig som författare och forskare handlar det om att välja ut den forskningsmetod som 

är bäst lämpad för mitt uppsatsämne. Valet av metod måste vara underordnad valet av 

problem och teori. Metoden är inte neutral utan forskaren kan, genom att använda olika 

metoder på samma material, nå fram till olika resultat. Detta skulle i sin tur leda till att kravet 

på att forskningen ska vara intersubjektiv, dvs. rekonstruerbar för en annan forskare som 

använder samma slags metod, inte kan tillgodoses. Om man som forskare inte är noga med att 

utförligt visa hur man gått tillväga för att nå fram till sitt resultat, kan det leda till att den för 

vetenskapen så viktiga öppenheten blir lidande.
13

 

 

Till denna uppsats använder jag mig av kvalitativ metod, och för att på bästa sätt kunna besvara 

mina frågeställningar och uppnå syftet med denna undersökning kommer jag att använda mig av 

den kvalitativa litteraturstudien tillsammans med kvalitativa samtalsintervjuer. Den kvalitativa 

litteraturstudien kommer att ligga till grund för uppsatsens teoretiska ansats medan alla data från 

samtalsintervjuerna som ska bearbetas kommer att vara uppsatsens empiri.  

 

 

2.1 Objektivitet och förförståelse 
 

Objektivitet är ett ständigt dilemma inom samhällsvetenskapen. I och med att denna forskning 

undersöker om försoning är möjlig i B-H genom intervjuer med representanter för de tre 

största partierna i landet, är därför total objektivitet nästintill en omöjlighet med tanke på att 

jag tillhör en av de etniska grupperna
14

 som dessa politiker representerar. Att sträva efter 

objektivitet innebär att behandla kontroversiella ämnen, dvs. ämnen vilka det råder delade 

meningar om, genom att lyfta fram och belysa en mängd olika åsikter och ståndpunkter från 

vitt skilda håll.
15

  

 

Meningen är att läsaren skall kunna ta del av en uppsats där författarens värderingar inte läggs 

in förrän i en slutdiskussion.
16

 Jag anser att trots avsikten att vara medvetet objektiv är det i 

praktiken omöjligt att skriva en uppsats helt fri från värderingar. Däremot är inte min uppgift 

med denna studie att lägga skulden på någon sida för att den politiska och ekonomiska 

utvecklingen i landet inte är den bästa, utan att klargöra möjligheten till försoning genom att 

intervjua den politiska eliten i landet. 

 

Jag påpekar ännu en gång att jag är fullt medveten om att jag inte kan förhålla mig objektiv 

till ett land som jag är född i, kommer ifrån samt talar landets språk. B-H är också ett land 

som jag besöker minst två gånger om året. Detta medför att flera metodologiska problem kan 

uppstå, särskilt beroende på det mänskliga samspel som är en väsentlig del av 

intervjusituationen.
17

 Mina egna känslor angående ämnet och personerna som jag intervjuade 

fick läggas åt sidan med tanke på att denna undersökning inte har som mål att lägga skuld på 

                                                
13 Lundquist, L 1997, s 44 
14 Bosnjakiska gruppen! 
15 Ejvegård 1993, s 17 
16 Kvale, 1997, s 65 
17 Ibid. S 64 
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någon sida eller person utan den kan helt enkelt bara hjälpa staten genom att de olika problem 

som staten har och befinner sig i klarläggs. 

 

Min egen förförståelse kan också till en viss utsträckning påverka slutsatsdragningarna. Min 

egen uppfattning är att försoning är ganska svårt att uppnå i B-H efter det hemska kriget som 

pågick under 1990- talet. Men livet i landet går vidare, och alla måste hjälpas åt för att gå 

vidare mot det bättre. Gällande huruvida dessa tre partier konstruerar och agerar kring 

försoningsfrågan anser jag mig inte ha speciellt förutfattade meningar, på grund av att det inte 

tillhör till min vardag. Jag befinner mig ganska långt ifrån de politiska händelserna i B-H men 

kan ändå inte säga att jag inför detta anser gå in med öppna ögon. Men med tanke på mitt 

syfte och mina frågeställningar är målet endast att se om försoning är möjlig i B-H enligt den 

politiska eliten. 

 

2.2 Kvalitativ litteraturstudie 

 
Tillsammans med kvalitativa samtalsintervjuer är denna uppsats är en litteraturstudie också. En 

litteraturstudie innebär att materialet uteslutande består av böcker, artiklar osv
18

. För att erhålla 

kunskap kring uppsatsens teori, som är försoningsteori, de effekter som den förespråkar samt de 

viktiga begreppen, är kvalitativa litteraturstudien mest lämplig att använda.  

 

Med tanke på att jag valde att utreda om försoning mellan de förra fienderna i B-H är möjlig, 

genom att studera representanterna för de tre etniska partierna, var det logiskt att valet av teori föll 

på försoningsteori. Fredsforskaren från Uppsala Karen Brounéus har skrivit en SIDA-rapport, 

Theory and Practice for Development Cooperation, om försoning i olika krigs- och efterkrigsstater. 

Olika förklaringar, definitioner samt rekommendationer för och kring försoning behandlas i denna 

rapport. Dessutom kan man läsa om flera olika empiriska fall som denna fredsforskare har studerat, 

alltifrån länderna från Afrika, Latinamerika och Asien till länderna i Europa. En personlig kontakt 

via e-mail togs med denna forskare för råd och hjälp angående operationaliseringen av 

försoningsbegreppet. Genom stor hjälp av denna rapport kunde jag börja operationalisera 

försoningsbegreppet. Samtidigt kunde jag även genom Brounéus fotnoter söka vidare på litteratur 

som behandlar samma ämne där jag hittade litteratur som jag framgångsrikt har använt till denna 

studie.   

 

Ett kapitel i uppsatsen handlar om Dayton-avtalet där dagens politiska utseende i B-H 

presenteras. Det är genom detta avtal som B-H har konstruerats. Två entiteter har skapats och 

skiljelinjerna mellan landets olika etniska grupper har bara ökat efter kriget. För att kunna 

förstå B-H:s situation är det därför tvunget att veta allt kring avtalets innebörd.  

 

 

2.3 Kvalitativa samtalsintervjuer 
 

Vad gäller empirin i uppsatsen har den hämtats från de samtalsintervjuerna som jag genomförde 

med representanterna för de tre största partierna i B-H. Anledningen till att jag valde att studera 

HDZ, SDS och SDA är att de är etniska partier, största partier
19

 i landet samt att de har varit vid 

makten även innan kriget startade. Kvalitativa intervjuer är därför ett sätt att komma verkligheten 

så nära som möjligt. 

 

                                                
18 Esaiasson m.fl., 2003, s 212 
19 Under det senaste valet 2006 fick dessa tre partierna 80 % av mandaten i parlamentet (www.izbori.ba) 
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I undersökningen ingår två höga representanter för varje parti, tillhörande politiska elit i B-H. Med 

höga menas att de finns nära till de politiska händelserna och utvecklingen. Att de fattar beslut och 

syns i media. Dessutom ska de ha stor kunskap om området/na jag ämnar undersöka. Urvalet av 

intervjupersoner gjordes genom ett strategiskt urval. Det är viktigt att poängtera att en 

undersökning, som denna, som bygger på sex intervjuer kan kännas som ej trovärdig med tanke på 

att det är bara sex personer som är med i undersökningen. Men det är höga representanter från 

partierna som ingår i undersökningen och på så sätt kan det bli mycket enklare att komma åt den 

politiska vardagen och utvecklingen som dessa politiker befinner i varje dag. 

 

Det första som gjordes var att jag skapade ett stort kontaktnät av personer redan långt innan 

jag skulle åka för att genoföra dessa intervjuer. Dessa personer skulle hjälpa mig att komma i 

kontakt med den politiska eliten i landet, antingen via e-mail samt telefon. Efter att ha skickat 

e-mail till de relevanta personerna, där jag förklarade allt kring min studie samt förfrågande 

om deras medverkan, fick jag inga svar tillbaka. Då jag hade kommit till B-H fick jag 

tillbringa mycket tid åt att ringa till olika partikontor för att komma i kontakt med 

representanterna för de tre partierna. Sedan gick mycket tid åt att resa till respektive 

partikontor, som är spridda över hela B-H
20

, för att personligen träffa dessa politiker. Därefter 

fick de tillfrågade, relevanta politikerna en kopia angående forskningen där hela upplägget 

framlades. Sedan fick de ta ställning ifall de ville medverka i undersökningen eller ej, och 

nästan alla var positivt inställda till denna studie och därför fick jag mestadels positiva svar. 

Nästa steg var att bestämma en plats och datum för intervjugenomförandet. Här kom de 

största problemen som jag ställdes inför beträffande intervjuerna, då det verkligen var svårt 

för politikerna att hitta en lucka i schemat samt en lämplig plats (stad) för intervjun. Efter 

många turer runt om i landet lyckades jag till slut träffa intervjupersonerna och därmed kunde 

intervjuerna utföras. Platsen för intervjun blev mestadels arbetskontor, men även skolans 

klassrum och restaurang användes. 

 

De etiska sidorna av en undersökning skall alltid övervägas. För mig som arbetar med 

intervjuer kan finnas skäl att vara extra vaksam. Samtalsintervjun gränsar till det vardagliga 

samtalet men det är ett absolut krav att de personer som jag intervjuar har klart för sig att de 

ingår i en vetenskaplig studie (så kallat informerat samtycke).
21

 Dessutom om en person 

säger nej, även om nejet kommet efter genomförd intervju, måste man respektera det. Detta 

fick jag uppleva med både en HDZ och SDS representant, då dessa personer efter att jag hade 

beskrivit och förklarat allt kring min undersökning valde till slut att tacka nej. Även om jag 

utlovade anonymitet på samma sätt som alla andra utlovades och, förutom själva 

partibenämningen, backade de ur. Dessutom använde jag en bandspelare för att spela in mina 

intervjuer, där det positiva var att jag fick tillåtelse från alla intervjupersoner för att 

genomföra intervjuerna på detta sätt.  

 

När man arbetar med tolkningar på manifest nivå kan man till exempel använda sig av en 

sammanfattningsteknik som kallas koncentrering. Detta innebär att man ”pressar samman” 

långa uttalanden. Det väsentliga innebörden får inte gå förlorad men samtidigt innebär 

tekniken att man omformulerar långa meningar eller till och med stycken till några korta, 

koncisa formuleringar.
22

 Denna sorts av teknik använde jag oftast då mina intervjuer brukade 

ta ganska lång tid
23

, och för att enklast sammanfatta materialet och bearbeta data blev det 

naturligt till slut att använda sammanfattningstekniken. 

                                                
20 SDA har sitt säte i Sarajevo, HDZ i den östra delen av Mostar, medan SDS har sitt säte i Banja Luka. 
21Esaiasson m.fl, 2003, s 285 
22 Ibid. s 296 
23 Minst 60 minuter kunde en intervju ta. Men de flesta låg på 90 minuter. 
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Samtalsintervjun omfattar en rad frågor som struktureras efter olika teman. När man 

konstruerar intervjuguiden ska man tänka både tematiskt och dynamisk. Att tänka tematiskt 

innebär att man knyter an till undersökningens problemställning och att tänka dynamiskt 

innebär att man ser till att skapa en situation där samtalet hålls flytande. Intervjupersonen ska 

hela tiden känna sig motiverade att berätta om sina upplevelser och erfarenheter.
24

 Därför var 

det viktigt för mig att personligt träffa intervjupersonen innan intervjun för att presentera mig 

och förklara allt angående mitt arbetssätt och forskningsämne. Dessutom ville jag att 

intervjupersonen ska välja den bästa miljön för att genomföra intervjun för att denna person 

till en viss del ska kunna känna sig ”hemma”. Tanken med detta var att det skulle underlätta 

att framkalla spontana beskrivningar och förklaringar som är baserade i intervjupersonens 

egen verklighet. Frågorna till intervjutillfällen
25

 formulerades i deskriptiv form som t.ex. 

första frågan om vad anledningen till att kriget bröt ut var. Detta gjordes för att skapa en 

diskussionsstämning där även spontana frågor förekom. För mig som forskare var det också 

viktigt att ställa relevanta frågor där politikernas syn och uppfattning om de andra sidorna, 

d.v.s. partierna, angående försoningsarbetet uppkom. Intervjuerna blev lyckade då alla 

intervjupersonerna var villiga att svara på alla frågor men även deras egna historier och 

berättelser om B-H:s utveckling förekom. 

 

 

2.4 Metoddiskussion 
 

Anledningen att jag valde att göra denna undersökning mitt stora politiska intresse. Att valet, vad 

gäller partier, föll på de tre etniska som B-H har att erbjuda är av den enkla anledningen. De är de 

största partierna, och har en väldig ”rik” historia tillsammans. Allt kring politisk utveckling i landet 

har så här långt kretsat kring dessa tre partier.  

 

Trots att utbudet av material i början av uppsatsplanerandet inte var så omfattande, lyckades 

jag till slut med hjälp av fredsforskarna Roland Kostic och Karen Brounéus, från Uppsala 

universitet, skaffa relevant och användbar litteratur för uppsatsen. Eftersom jag hade ett klart 

syfte med mitt arbete var det sedan inte särskilt svårt att spåra denna rekommenderade 

litteratur till min uppsats, vilket gjorde att min litteratursökningsprocess gick till på ett smidigt 

sätt. Jag gjorde min sökning efter litteratur både via Internet och bibliotek.  

 

Samtalsintervjuerna genomfördes på ett smidigt sätt. Förutom problemen med att finna en 

lämplig plats samt en tid till att genomföra intervjuerna, stötte jag på inga andra problem som 

kunde bromsa detta forskningsgenomförande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Esaiasson m.fl., 2003, s 289-290 
25 Se Intervjuguide! 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras valet av teorin som är försoningsteori. De olika effekterna som 

försoningsteorin förespråkar tillsammans med de viktiga begreppen operationaliseras och 

behandlas.  

 

 

3.1 Försoning 
”Reconciliation is a societal process that involves mutual acknowledgement of past suffering 

and the changing of destructive attitudes and behaviour into constructive relationships 

toward sustainable peace. In other words, reconciliation mainly focuses on remembering, 

changing, and continuing with life in peace. Reconciliation does not require forgetting, 

forgiving, or loving one another.”
26

 

 
Studierna runt om i världen påvisar att krig, helt enkelt, driver på andra krig. Länder som 

befinner sig i utdragna konflikter faller i en så kallad konfliktfälla – en ond cirkel av 

upprepade krig. Under det senaste decenniet har konceptet försoning varit ett hett ämne som 

diskuterats mycket samt använts som en metod för att förebygga framtida konflikt i 

krigshärjade samhällen.
27

  

 

Det engelska ordet reconciliation, som betyder försoning, kommer från det latinska ordet 

reconciliare där re- betyder ”again” och conciliare- ”make friendly”.
28

 Den svenska 

nationalencyklopedin definierar försoning som en ny fred och solidaritet mellan splittrade och 

delade människor, inom religion mellan gudomlighet och mänsklighet.
29

  

 

3.2 Definition av försoning 

 

Vad menas då med försoning inom kontexten av krig och folkmord? Innebär begreppet 

samma sak om man refererar det till ett samhälle eller till individuella offer?  Det här är frågor 

som jag ska försöka besvara för att utveckla begreppet ännu mer, där det ska underlätta mig 

för att uppnå mitt syfte och basvara mina frågeställningar. 

 

Det finns flera definitioner i litteraturen beträffande begreppet försoning. Ett paper som 

behandlar försoningsbegreppet är ”What is this thing called reconciliation”? från the Centre 

for the Study of violence and reconciliation in South Africa,
30

  där författarna refererar till fem 

olika sätt som försoning har definierats i Sydafrika: ”1) The non-racial ideology of 

reconciliation. 2) Reconciliation as an ideology for bridging gaps between separate 

communities. 3) The religious ideology of reconciliation, which emphasizes forgiveness.  

4) Reconciliation as a human rights approach to regulating and preventing violations of rights 

from happening again. 5) Reconciliation as a form of community building.”
31

 

 

                                                
26 Brounéus, 2003, s 20 – en sammanfattad definition på försoning. 
27 Ericson, 2001, s 4-5 
28 Ibid. s 13 
29 www.ne.se 
30

 Brandon Hamber and Steve Kibble, “From Truth to Transformation: South Africa’s Truth and Reconciliation 

Commission 
31 Väljer att ej översätta de fem olika definitionerna, då jag anser att de tappar sin definitionskänsla. Kommer 

även att göra så i fortsättingen på vissa ställen i uppsatsen. 
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Daniel Bar- Tal, psykologiprofessor på Tel Aviv University, Israel, definierar försoning som 

en psykologisk process för en utformning av fredsbevarande. Under denna process, de gångna 

rivalerna kommer till ett gemensamt erkännande och accepterande av varandra, där olika mål 

och intressen har investerats för en utveckling av fredliga relationer, ömsesidigt tillit, samt 

positiva attityder på samma sätt som känslighet och omtanke av den andra partens intressen 

och behov. Själva transformationen av tro, inställningar och känslor beträffande sin egen 

grupp, den andra gruppen och relationen mellan dem, kan vanligtvis ta flera decennier för att 

ske. Enligt Bar-Tal, är inte alla samhällen av ett behov utav försoning utan det är bara de som 

har varit involverade i en konflikt, där statens olika etniska grupper inte har kunnat komma 

överens på ett diplomatiskt sätt och i stället hamnat i krig med varandra.
32

      

 

Priscilla Hayner skriver att försoning idag förutsätter en byggnad och en återbyggnad av 

relationer som är jagade av konflikter och hat. Att förvissa sig om huruvida en process av 

försoning har kommit i gång, Hayner föreslår att tre områden kan observeras: 1) Hur förflutet 

är integrerat och omtalat mellan de förra fienderna. 2) Om relationen är baserad på nuvarande 

eller förflutna händelser. 3) Om motsägande versioner av det förflutna har blivit försonat – 

inte bara till en sanning av det förflutna utan till flera versioner som inte är baserade på lögn 

och förnekande.
33

 

 

En ledande forskare och praktiserande inom konfliktbeslutsamheten, John Paul Lederach, 

definierar försoning som att vara bildat av både ”a focus and a locus”. A focus inom försoning 

betyder att bygga nya och bättre relationer mellan de gamla fienderna. Dessa relationer är 

både grund och kärnorsak samt kan vara en längre tids lösning av en konflikt enligt Lederach. 

Alltså, huvudsaken inom focus är att relationerna sätts på första plats för ett bättre samarbete.  

Inom locus, argumenterar Lederach, representerar försoning utrymme, plats eller läge av ett 

möte, där parterna av en konflikt möts. På denna plats, olika trauma av det förflutna och hopp 

för det framtida måste vara väl formulerade och skapade genom att man diskuterar olika 

frågor och problem som omfattar sanning, förlåtelse, rättvisa och fred.
34

 

 

Hugo van der Merwe, Project Manager at the Centre for the Study of Violence and 

Reconciliation in Cape town, Sydafrika, definierar försoning genom att säga att alla initiativ 

som för samman, eller engagerar, bägge sidor att vara på jakt efter att ändra identitet, 

värderingar beträffande interaktioner, attityder, och olika samspelsmönster som därefter tillför 

att sidorna har en bättre samarbetsvillig relation med varandra. Van der Merwe undersöker 

försoning från tre dimensioner: 1) Relationssfären (angående identitet, värderingar, attityder 

och uppförande). 2) De substantiva komponenterna av försoning (rättvisa, sanning, läkning 

och säkerhet). 3) De sociala nivåerna av försoning (nationell, samhällelig och individuell). 

Han påpekar också att försoning är ett betydelsefullt element inom varje fas av en 

fredskapande process.
35

 

 

William J. Long, professor på Sam Nunn School of International Affairs, Georgia Institute of 

Technology, föreslår en annan definition på försoningsfenomenet. I hans ”förlåtelse modell” 

föreslår han att försoning är ”ömsesidig försonlig plats eller husrum mellan gamla 

antagonister ” och en del av förlåtelseprocessen. Vidare argumenterar Long, utifrån 

utvecklingspsykologiska perspektiv, att man ska upprätthålla sociala relationer trots att 

aggression och våld är fundamentala för vår överlevnad och vår välbefinnande. Försoning är 

                                                
32 Forsberg, 2001, s 61-62 
33 Ibid. s 63 
34 Brounèus, 2003, s 15-16 
35 Ibid. s 16-17 
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här då en problemlösande mekanism, en emotionell process som hjärnan har framställt, då en 

konflikt är en del av mänskliga relationer.
36

 

 

I sin doktors avhandling kom Maria Ericson fram till, med hjälp av de nuvarande idéerna av 

försoning bland fredsforskare och teologer, en egen definition av försoning. Det är 

etablerande av en positiv och oavbruten fred mellan folk involverade i en militär konflikt. Det 

finns många olika uppfattningar angående vad man ska fokusera sig på i själva 

försoningsprocessen. Enligt Ericson, initiativ till försoning tenderar att fokusera sig på en av 

de tre pelare i konflikttriangeln: 1) Conflict behaviour – att finna olika sätt att avsluta en 

militär konflikt och återställa splittrade relationer. 2) Conflict attitudes – utmaning av 

stereotyper och tron, och ökning av uppfattningar och förtroenden. 3) En kombination av 

bägge som leder till förändringar i conflict structure – omvandling av asymmetriska 

maktrelationer.
37

   

 

I en uppkommande bok om försoning från the International Institution for Democrasy and 

Electoral Assistance (IDEA, Stockholm) definierar de försoning som en process genom vilket 

ett samhälle rör sig från ett uppdelat förflutet till en delad framtid. Utvecklingen av 

demokratiska normer i ett efterkrigssamhälle är fundamental för denna process, enligt IDEA, 

på samma sätt som strukturell orättvisa skapar ett underlag för en ny konflikt. Under 

försoningsprocessen utvecklas fredlig samlevnad, tro och empati inom denna 

demokratistruktur för oavbruten fred i samhället.
38

 

 

 

3.3 Aktörerna inom försoningsprocessen 

 
En försoningsprocess kan också skådas från tre olika klasser i ett samhälle, som utgör 

självaste aktörerna inom processen. Det är top-level, middle-range och grassroots klassen.
39

 

Här är frågan, vem är det som gör och skapar försoning, var och hur? 

 

Internationella och nationella kriminella tribunaler nämns som top-level metoder för 

försoning. Rättvisa, skyldighet och bestraffning av vissa brott anses vara både teoretiskt och 

praktiskt viktiga för försoning. Det är en laglig och moralisk iakttagelseförmåga där de värsta 

brotten, som t.ex. att uppvigla folkmord, måste bestraffas. Ett fungerande och lagligt system 

är viktigt för återställning av ordning och säkerhet efter våldsamheten, därför har brottsliga 

tribunaler viktig roll i försoningsprocessen även om de säkerligen har sitt geografiska säte 

långt ifrån befolkningen. Viktiga och respekterade politiska ledare som tillhör den politiska 

eliten i staten, och jobbar för fred och en bättre framtid, tillhör också till top-level aktörerna.
40

 

 

Middle-range klassen är den som är mest viktig för försoningen, då den kan påverka både top-

level och grassroots. De två mest betydelsefulla middle-range aktörerna är media och 

Sanningskommissionen
41

, då media är den som kan påverka människornas attityd och 

                                                
36 Brounèus, 2003,  s 16-17 
37 Ibid. s 17 
38 Ibid. s 17-18 
39 Ericson, 2001, s 22 
40 Ibid. s 22-23 
41

Oberoende kommission med uppgift att utreda samhälleliga övergrepp i det förflutna. Förekommande bl.a. i 

Sydafrika. 
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uppförande medan Sanningskommissionen har stor verkan på samhället då den involverar 

både top-level och grassroots.
42

 

 

The grassroots klassen består av den hela populationen. Identifiering och understöd för lokala 

försoningsmetoder och hjälp för att underlätta de olika möten som sker bland ledarna från 

olika sidor av grassroots klassen för att diskutera försoningsprocessen, är exempel på arbete 

inom denna klass. Även betydelsen av träning för hjälparbetare som kommer från andra 

länder (innan de skickas till konfliktlandet), när det gäller hur de ska reagera under vissa 

uppkomna situationer under konflikten, är mycket viktigt för denna klass då det gynnar 

försoningen.
43

  

 

 

3.4 Olika aspekter av försoning 
 

Det finns sex olika aspekter som är väldigt viktiga för försoningsprocessen: religiösa, social-

kulturella, psykologiska, ekonomiska, politiska och juridiska.
44

 Här nedan ska jag kortfattat 

redogöra för var och en utav dem där vikten, inom varje aspekt, kommer att läggas på vad och 

på vilket sätt staten ska göra för att förhindra framtida militära konflikt. 

 

Religiösa aspekter: Försoning har starka religiösa anknytningar, då den långt tillbaka i tiden 

inom kristendomen ansågs av många vara grundläggande tema, alltså försoning mellan Gud 

och mänskligheten genom Jesus. Inom detta aspektområde ska man ge folket fritt utrymme att 

utöva sina olika religiösa seder, dessutom ska de respektera varandras religioner. 
45

 

Social-kulturella aspekter: Stödja alla lokala och nationella, kulturellt baserade initiativ för 

försoning. Dessa kommer att få den högsta legitimiteten och långvarighet i den långa 

försoningsprocessen. 

Ekonomiska aspekter: Bistå och hjälpa regeringarna att ge ekonomiska kompensationer till 

överlevande och familjemedlemmar till dem som har dödats eller saknas, samt de som har gett 

vittnesmål i Sanningskommissionen.
46

 

Politiska aspekter: Efter en inre konflikt, där staten har varit aktör, ska man stödja initiativ 

till ökad medvetenhet bland top – level ledare beträffande vikten av den officiella 

självreflektionen och själva erkännandet av den gångna orättvisan, samt ge stöd till att dela ut 

kompensation. Samtidigt ska man ge stöd till regeringarna för att ta det avgörande politiska 

ansvaret för att bana väg för försoning genom t.ex. lagar och utbildning.
47

 

Psykologiska aspekter: Stödja nationella initiativ för psykologisk rehabilitering och läkning 

för de som är drabbade. Hur detta ska konstrueras beror helt enkelt på landet, traditionen, 

historien och kulturen.
48

 

Juridiska aspekter: Ge stöd för nationella initiativ angående återställandet av rättvisan, 

inkluderat t.ex. utbildning och stöd för arbete i Sanningskommissionen och tribunaler. 

Dessutom ska man försäkra sig om ersättning, skadestånd och kompensation (medicinsk, 

psykosocial, ekonomisk) för dem som vittnar. Vidare ska man ge kurser och utbildningar vad 

gäller upplevd trauma och mänskliga rättigheter, samt göra en faktasammanställning av 

vittnesmål osv. Åtal och bestraffning av hårda brott som har begåtts under konflikten, är 

                                                
42 Ericson, 2001, s 23 
43 Ibid. s 24 - 25 
44 Brounéus, 2003, s 21 
45 Ibid. s 21-22 
46 Ibid. s 23-25 
47 Ibid. s 25-26 
48 Ibid. s 26-28 
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också viktigt för återställandet av rättvisan. Man ska också stödja rättvisesystemet, som 

polisen, fängelser och de formella institutionerna, vilket är mycket viktigt för själva 

försoningen.
49

 

 

 

3.5 Försoning i ett pluralistiskt samhälle 
 

Ett pluralistiskt samhälle är ett samhälle som är uppdelat i olika segmentala splittringar, d.v.s. 

grupper. Dessa splittringar kan vara religiösa, ideologiska, regionala, kulturella, etniska
50

 osv. 

Vidare kan man säga att politiska partier, olika intressegrupper och media tenderar vara 

organiserade på så sätt att de tillhör och koncentrerar sig på sin egen grupp.
51

 

En stat eller ett samhälle som har drabbats av en militär konflikt mellan sina olika 

religiös/etnisk baserade grupper, för att påbörja sin försoningsprocess, måste ha en 

representativ politisk elit bestående av flera olika politiska partier. Denna pluralistiska stat, i 

mitt fall Bosnien-Hercegovina, med sin politiska elit, måste då samarbeta i en koalition för att 

på så sätt upprätthålla stabilitet i landet och uppnå status som en demokratisk stat.
52

 Det kan 

vara svårt, men inte alls omöjligt att uppnå denna status i ett pluralistiskt samhälle. En väldig 

central segment blir att de politiska ledarna, som utgör den politiska eliten i samhället, är 

villiga att samarbeta inom flera olika områden för att på så sätt ge chans att samhället 

utvecklas positivt och få staten på sin väg mot att bli ett välfungerande samhälle. Samarbetet 

mellan politiska eliten kan också leda till att vanliga människor, delade i flera religiös/etnisk 

baserade grupper som precis stridit mot varandra, börjar få förtroende och tillit till varandra.
53

 

 

 

3.6 Förlåtelse 
 

Förlåtelse kopplas ofta ihop med försoning där man ofta säger att den är en förutsättning för 

försoning. Därför finns det inom området av försoning diverse anblick ifall förlåtelse är en del 

av försoning eller inte. Enligt de flesta forskare, som skriver från ett teologiskt perspektiv, 

medräknar förlåtelse till försoningsprocessen. Den katolska organisation Caritas har i sin bok 

angivit att förlåtelse är hjärtat av försoningen, d.v.s. att förlåtelse inte kan förväntas från offer 

som har blivit drabbade men att själva förlåtelsen kommer att befria dem från det förgångna.
54

 

Men det finns forskare som säger att förlåtelse måste stå separerat från försoning. De menar 

att förlåtelse kräver en känslig omvandling vad gäller det individuella offret men ingen 

förändring i gärningsmannen vilket sin tur kan leda till förlåtelse, medan försoning bygger på 

ett ömsesidigt arbete och förpliktelse från bägge sidorna för att erkänna det gångna och 

försöka bygga en mer konstruktiv relation för framtiden.
55

 

 

Vidare kan man säga att förlåtelse ses som en process tydligt separerat från försoning, och 

dessutom är den helt och hållet beroende av försoning. Försoning efter en militär inrikes 

konflikt avser hur ett samhälle, som är djupt märkt och delat av orättvisa och grymhet, kan 

vara på väg att bygga en allomfattande framtid – en sådan som inte använder sig av våld för 

att lösa upp en konflikt, och där alla medlemmar av detta samhälle är respekterade och 

                                                
49 Brounèus, 2003, s 28-31 
50 Etnicitet är identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. 
51 Lijphart, 1977, s 3-5 
52 Ibid. s 25-26 
53 Ibid. s 1-2 
54 Brounéus, 2003, s 17  
55 Minow, 1998, s 17-19 
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accepterade. Under denna process måste samhället förlåta gärningsmännen för att de ska 

kunna återintegreras till det vanliga, allmänna samhället.
56

 

 

Thomas Forsberg gör en väldigt viktig distinktion mellan en individuell och samhällelig 

förlåtelse. Han menar att när ett samhälle förlåter en gärningsman, ”han eller hon är 

tillbakatagna till det offentligt moraliska samhället”.
57

 Men det är inte givet att dessa 

gärningsmän ska vara tillbaka i offrets privata och moraliska samhälle d.v.s. liv. Samhällelig 

förlåtelse är inte ett substitut för individuell förlåtelse.
58

 Individuell försoning är en personlig 

process och beslut, baserad på ens egna känslor angående det förflutna tillsammans med 

problem som rör moral, ansvar, bestraffning och empati. Individuella offer och överlevande 

kan inte förväntas eller vara skyldiga att personligt förlåta deras gärningsman bara för det 

anses vara det bästa för samhället.
59

 

 

 

3.7 Rekommendationer till försoning 
 

Fredsforskaren Karen Brounéus gjort flera rekommendationer för utvecklingssamarbete 

beträffande försoning. En efterkrigsstat ska försöka följa och gå efter dessa 

rekommendationer för att undvika framtida krig.  

 

1. Nationella och lokala initiativ för försoning ska stödjas. 

2. Innan man börjar ge stöd för försoning ska man först göra en konfliktanalys, d.v.s. 

kontexten av kriget, orsakerna, konsekvenserna samt existensen av några initiativ för 

försoning bland olika klasser i samhället (top-level, middle-range och grassroots) 

3. Det är viktigt att historian från kriget är identifierad och erkänd, att det går att hitta och 

läsa all fakta från kriget. 

4. Länder som jobbar med att söka sanning från kriget ska få stöd till sina regeringar för 

dessa i sin tur ska kunna ge ekonomisk och psykisk kompensation till de som 

medverkar i sökandet. 

5. Stödja etablerandet av olika fredsmedier som är mycket viktiga för försoningen. 

6. Samarbete och samordning mellan de olika aktörerna involverade i 

försoningsprocessen, både externt och internt, är avgörande. Att veta vem som gör 

vad, var, hur och på vilken nivå är enormt viktigt för försoningen.
60

 

 

Enligt Brounèus är dessa rekommendationer väldigt viktiga för en efterkrigsstat som befinner 

sig i en försoningsprocess. Rwanda var t.ex. en stat som hon forskade om och dess pågående 

försoningsprocess där dessa rekommendationer tillämpades. Den etniska konflikten mellan 

hutuer och tutsier i Rwanda gjorde att mer än två miljoner människor mördades i landet, men 

försoning mellan de här två grupperna var nödvändigt för att Rwanda som stat ska kunna få 

en bättre framtid. Hon poängterade att även om idag hutuer och tutsier lever sida vid sida, har 

det inte blivit någon försonig mellan etniska grupperna i landet. Hon argumenterar vidare att 

flera av de rekommendationspunkterna inte har genomförts eller satsats vilket automatiskt 

försvårar processen.
61

 

 

                                                
56 Minow, 1998,  s 18-19 
57 Forsberg, 2001, s 60 
58 Ibid. s 60-61 
59 Brounéus, 2003, s 18-19 
60 Ibid. s 6-7 
61 Ibid. 32-38 
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Vad gäller min studie anser jag att dessa rekommendationer kan användas på fallet B-H med 

tanke på att det har förts ett etniskt krig i landet och att en försoningsprocess pågår för 

tillfället. Dessutom går det att hitta kopplingar med Rwandafallet och tillämpningen av dessa 

rekommendationer eftersom, som nämnts, ett etniskt krig pågick där också, vilket ger mig en 

hjälpande hand för att uppnå mitt syfte. Det som skiljer min undersökning från Brounèus, 

förutom landvalet, är att jag genomför min undersökning på ett annorlunda sätt. Genom att 

intervjua politisk elit från de tre största partierna i B-H kan jag från nära håll få reda på hur 

långt försoningsprocessen har kommit samt om det är möjligt med försoning mellan tre 

fiender. 

 

 

3.8 Sammanfattning på försoningsteorin 
 

Som man kan se från de olika exemplen ovan, har det gjorts många försök till att definiera 

begreppet försoning. Det finns vissa gemensamma drag kring alla och jag har valt att 

sammanfatta de mest väsentliga för denna uppsats. Detta för att förenkla för mig och denna 

uppsats, samt för läsaren. 

 

 Försoning involverar ömsesidigt erkännande av det förflutna (mellan de förra 

fienderna). 

 

 

 Försoning involverar ändring av destruktiva mönster av samspel mellan de förra 

fienderna till en konstruktiv relation, vad gäller attityder och uppförande. Den 

politiska eliten måste bidra stort till att denna relation skapas. 

 

 

 Försoning är en process mot ständig fred. 

 

De här tre punkterna, tillsammans med Brounéus rekommendationer, bildar stommen för min 

intervjuguide och frågorna som jag ställer i den. Intervjufrågorna kommer att behandla 

områden som t.ex. orsaker till kriget, försoningsinitiativ, samlevnad, internationella aktörers 

roll, mediernas roll och framtidsutsikter. Dessa sex områden är mycket betydelsefulla för en 

försoningsprocess och är man, enligt rekommendationerna från Brounèus, överens kring dessa 

områden går det att uppnå försoning mellan förra fienderna. Därför utgör dessa områden 

också min analysmodell. Detta automatiskt betyder att mina svar från intervjuerna och min 

analys kommer att vara inriktade och kretsa kring samma saker. Politiska partiernas syn på 

dessa sex områden är vad hela mitt arbete går ut på, och dessa svar från intervjuerna kommer 

förhoppningsvis att hjälpa mig att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. 
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4 Daytonavtalet  
I detta kapitel kommer en presentation av Daytonavtalet, som är mycket betydelsefull för en 

forskare att veta om då man väljer att forska om B-H. Det är detta avtal som har ”skapat” 

dagens B-H och dess maktstruktur. 

 

FN hade under hela kriget försökt genomföra fredsförhandlingar med alla tre sidor, men varje 

gång var det någon sida som inte var nöjd med förslaget som FN lade fram. Ett nytt genombrott 

kom 1995 då USA ändrade sin balkanpolitik och satsade stora politiska resurser på att stoppa 

konflikten. Efter många diplomatiska ansträngningar lyckades man till slut att få parterna att 

träffas på en flygbas i Dayton (Ohio, USA). Dessa förhandlingar leddes av den amerikanska 

diplomaten Richard Holbrooke och EU:s representant Carl Bildt. Representanter för de olika 

parterna i konflikten var, för bosnjakerna Alija Izetbegovic medan Bosnien-serberna och 

Bosnien-kroaterna fick ingå i delegationer ledda av Jugoslaviens (Serbien-Montenegro) 

president Slobodan Milosevic och Kroatiens president Franjo Tudjman. 

 

Daytonavtalet medförde att B-H delades upp i två delar, i den serbiska delen ”Republika 

Srpska” och i den ”Muslimsk-Kroatiska Federationen”. Federationen ska dessutom samarbeta i 

en konfederation med Kroatien, på samma sätt som Republika Srpska samarbetar med 

Jugoslavien. Detta för att nå en maktbalans både mellan de bosniska parterna och mellan 

Jugoslavien och Kroatien. Federationen har aldrig fungerat i verkligheten, då motsättningarna 

mellan bosnjaker och bosniska kroaterna är och har varit för stora.
62

 

 

Ett demokratiskt samhälle i B-H skulle skapas genom Daytonavtalet. För att det skulle fungera 

behövs, förutom ett fungerande civilt samhälle, konstitution och landets medborgare inställda 

på förändring, tid och tålamod. I B-H var de ledare som skrev under Daytonavtalet detsamma 

som startade kriget. Med tanke på att deras maktställning byggde på nationalism och envälde 

var det också en stor sannolikhet att ledarna skulle motarbeta alla försök till att snabbt 

genomföra demokratiska reformer vilket de också gjorde under lång tid. Istället för att 

samarbeta med varandra talades det om faror för folkgrupperna att bo och leva tillsammans. 

Det fanns också starka drivkrafter för de flesta politiska ledarna att fortsätta på nationalismens 

väg. Eftersom deras politik har varit grundad på motsättning och konfrontation skulle det 

säkerligen betyda politiska självmord för dem om de började förespråka integration och 

samarbete.
63

 

 

I slutändan var avtalet mycket komplicerat. Det innehöll egentligen bara riktlinjer för hur de 

olika administrativa delarna i landet skulle se ut. Dock var avtalet att B-H, Jugoslavien och 

Kroatien skulle erkänna varandra och gå med på att lösa konflikter med fredliga medel, en 

viktig aspekt.
64

  

 

Under förhandlingarna i Dayton blev det uppenbart att bosnjakerna var de som strävade efter 

starka och centraliserade institutioner (som de själva skulle styra med tanke på att muslimerna 

var störts till antal i landet), medan bosniska serber och bosniska kroater eftersträvade en 

decentraliserad maktstruktur med flera olika möjligheter. Dels att fatta egna beslut och dels att 

närma sig sina ”moderländer” (Jugoslavien (Serbien – Montenegro) och Kroatien). Det hela 

slutade med att parterna tilläts att etablera samarbete med Jugoslavien och Kroatien förutsatt att 

detta överensstämmer med B-H:s suveränitet och territoriella okränkbarhet. 
65

  

                                                
62 Sandberg och Windmar, 1998, s 4-6 
63 Ibid. 11-13 
64 Friedman, 2004, s 56 
65 Ibid. s 12 
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Maktkonstruktionen i Daytonavtalet bygger på den s.k. etniska nyckeln som fanns i före detta 

Jugoslavien under Titos tid vid makten (han dog 1980). Ingen av de tre folkgrupperna i landet 

fick vara för stark i förhållande till de andra. Konsekvenserna av denna maktkonstruktion kunde 

bli sådana att om en bosnisk kroat fängslades för ett politiskt brott, ofta valde man att även 

fängsla en bosnisk serb och en bosnjak. Detta system förutsatte en yttre förtryckande 

maktfaktor, vilket i detta fall kommunistpartiet med stöd av polis och säkerhetstjänst var. 
66

  

 

Även innan och efter Daytonavtalet undertecknades kunde det politiska utseendet i B-H något 

förenklat beskrivas som att det fanns ett dominerande och ledande parti inom respektive 

folkgrupp. Dessa partier styrde det politiska livet genom kontroll över polis, armé, media, 

ekonomin etc. Bland bosnjakerna hette partiet SDA med Alija Izetbegovic som ordförande. 

Radovan Karadzic var partiledare för SDS och vilket gjorde honom direkt till en ledare för den 

serbiska befolkningen, medan motsvarande bland bosniska kroater var HDZ under Kresimir 

Zubak. Ingen av dessa partier var intresserade av tillkomsten av nya starka partier som skulle 

kunna utmana dem politiskt, utan dessa etablerade partier har med varierande grad av finess 

motarbetat framväxten av politiska alternativ till dem själva. 
67

  

 

Daytonavtalet är alltså uppbyggt efter principen att ingen etnisk grupp får bli för stark. Till 

skillnad mot tidigare finns nu ingen yttre maktfaktor som kan avgöra frågor när folkgrupperna 

inte kommer överens. Det internationella samfundet kan möjligtvis räknas som en, men bara i 

ett kort perspektiv. B-H har aldrig tidigare varit självständigt, utan landet har alltid styrts av 

större makter. Under en övergångsperiod kan sannolikt de internationella aktörerna agera med 

piska och morot, men vad händer när nya konflikter kräver uppmärksamhet och pengar? För att 

Daytonavtalets civila del ska kunna verkställas till fullo krävs en långvarig internationellt 

förbindelse.
68

 

 

Enligt Daytonavtalet ska B-H ledas av ett gemensamt presidentråd. Detta råd utser 

premiärministern och har under sig ett gemensamt ministerråd (regering) som ska verkställa 

politiska beslut. Den lagstiftande makten kommer att innehas av parlamentet. De gemensamma 

institutionernas kompetensområden är framför allt utrikespolitik, handelspolitik, monetära 

frågor, tullfrågor och migrationsfrågor. Förutom de gemensamma institutionerna finns de flera 

decentraliserade funktioner, som presidenter i de båda entiteterna, parlamentariska 

församlingar, tio kantoner i federationen och kommuner i hela landet. 
69

 

 

Beträffande presidentrådet i B-H skulle det bestå av en bosnjak, en bosnisk serb och en bosnisk 

kroat. Enligt konstitutionen ska de tre bytas av som ordförande för presidentrådet var åttonde 

månad (med undantag för de två första åren, 1996-98). Bosnjaken Alija Izetbegovic (SDA) 

utsågs till ordförande i det första valet i september 1996 med Momcilo Krajisnik (SDS) och 

Kresimir Zubak (HDZ) som serbisk respektive kroatisk representant.
70

 

 

 

 

                                                
66 Malcolm, 1994, s 35-40 
67 Sandberg och Windmar, 1998, s 14 
68 Ibid. s 12-13 
69 Ibid. s 15-16 
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Vad gäller maktkonstruktionen för det gemensamma presidentrådet i B-H så är den samma som 

tillämpades i f.d. Jugoslavien. Den bygger helt enkelt på att beslut inte ska kunna fattas mot en 

folkgrupps vilja i frågor som denna folkgrupp anser vara viktiga. Om till exempel den serbiske 

medlemmen anser att kroaten och bosnjaken försöker driva igenom ett förslag som skulle 

ogillas den serbiska ledningen kan då deras representant lägga in ett veto mot beslutet. Det här 

betyder att en befolkningsgrupp, med stöd av konstitutionen, kan när det behövs blockera 

arbetet i de gemensamma institutionerna.
71

  

 

En grundprincip för de internationella aktörerna i denna maktkamp är att finna någon som kan 

utmana det ledande partiet inifrån, eftersom utifrån är det svårt, eller rentav omöjligt, att utmana 

den existerande maktapparaten. Både bland bosniska serber och kroater kunde man hitta 

utmanare till den politiska ledarrollen, men något seriöst politiskt alternativ har varit svårare att 

hitta och skapa bland bosnjakerna. Dessutom försvåras framväxten av nya politiska partier på 

grund av det i B-H existerar en politisk kultur där politiska initiativ vanligtvis kommer 

ovanifrån.
72

 

 

Det är sannolikt en helt riktig strategi från de internationella aktörernas sida att stödja de som 

vill utmana SDS, SDA och HDZ om makten. Att enbart stödja politiska initiativ som startar mer 

eller mindre på gräsrotsnivå är en alltför tidskrävande metod. Dessutom är det mycket svårt att 

hitta den rätta nivån på stödet. Ett alltför uttalat och öppet stöd riskerar att motverka sitt eget 

syfte genom att sympatierna bland befolkningen kan tillta för den part som det internationella 

samfundet försöker att marginalisera. Detta är till stor del ett resultat av den misstänksamhet 

som finns mot de internationella aktörerna och deras syften i B-H.
73

 

 

Ett generellt problem i de val som hittills genomförts har varit att det, med få undantag, saknats 

politiska alternativ till sittande nationalistiska ledare. Under dessa omständigheter ges inte 

möjligheten till den enskilda väljaren att rösta på någon annan än den kandidat som 

representerar den egna folkgruppen. Väljaren lägger därför sin röst på en kandidat som bedöms 

tillräckligt för att på så sätt utgöra en säkerhet gentemot de andra folkgruppernas förmodat 

opålitliga ledare. Detta förstärks i sin tur av väljarbeteendet att rösta på den kandidat som anses 

vara trolig segrare, inte den man anser vara den bästa kandidaten. Ett politiskt system som 

strävar mot och efter ett mångkulturellt samhälle fordras det partier som inte ska bygga sina 

program på etnisk eller religiös tillhörighet. Libanon är ett exempel på ett politiskt system där 

man ”tvingar” partier att söka röster från andra etniska grupper för att få räknas som vinnare. 

Tyvärr saknas detta i B-H:s konstitution. 
74

 

 

Valen som syftade till att främja det mångkulturella samhället kan därför istället sägas ha 

bidragit till att befästa den tredelning av B-H som de internationella aktörerna försöker undvika. 

I de få fall där minoriteter vunnit röster har majoritetsgruppen framgångsrikt motsatt sig att 

valresultatet också förverkligas. Det är en sak att genomföra val, en annan att erkänna resultat 

som begränsar den förlorande gruppens makt. Det kanske tydligaste exemplet på detta är 

Srebrenica. Den f.d. bosnjakiska staden, som nu uteslutande bebos av bosniska serber, fick 

under lokalvalen 1997 en bosnjakisk majoritet, eftersom väljarna kunde rösta i sin gamla 

hemort. Den valde borgmästaren fick dock, trots stora internationella ansträngningar, ändå inte 

tillträda sitt ämbete där.
75
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Ett måste för att fredsarbetet ska kunna fungera är att folkgrupperna återfår förtroendet för 

varandra samt de gemensamma institutioner som ska styra landet. Demokrati bör utgå från 

medborgarna och inte från folkgrupperna i ett land. Det största problemet med B-H:s författning 

är att demokratin i landet bygger på etnicitet, vilket betyder att en politiker vinner sina röster på 

sin etniska tillhörighet och inte på sin ideologiska. Varje folkgrupp ska dessutom välja sin egen 

representant till flera befattningar under ett val. Ett mångkulturellt system räknar med att 

väljarna emellanåt byter partier, vilket knappast kan ske i ett system som är byggt på etnicitet. 

Om man skulle rösta på en kandidat från en annan etnisk grupp riskerar medborgarna dessutom 

att klassas som förrädare mot den egna gruppen. På så sätt kan man därför säga att 

konstitutionen bevarar den etniska tredelningen i B-H. 
76
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5 Empiri 
Jag ska i det här kapitlet presentera den data som jag har samlat in från mina intervjuer. Det 

kommer att innehålla sex rubriker som också utgör min analysmodell: orsaker till kriget, 

försoningsinitiativ, samlevnad, internationella aktörers roll, mediernas roll och framtidsutsikter. 

Dessa sex olika områden är oumbärliga att komma överens om för en efterkrigsstat som B-H för 

att staten ska kunna blicka framåt mot bättre tider. Inom hela kapitlet kommer det att kunna läsas 

varje partis åsikt, tankar och tolkningar angående dessa sex områden. Varje rubrik avslutas med 

en diskussionsanalys. 

 

 

5.1 Orsaker till kriget 
 

Försoning är ett impopulärt ämne bland de tre största etniska partierna i B – H. När man 

diskuterar krig, kommer det upp flera olika synpunkter om vad som egentligen skedde och hur 

allt började samt vilka som var iblandade. En SDS politiker från Republika Srpska 

sammanfattar hela kriget genom att säga att det var något som de två andra sidorna påbörjade 

genom att rösta ja till B-H:s självständighet. Detta ledde till att det blev ett inbördeskrig 

mellan alla tre folkgrupper. Vidare utvecklar han:  

 

”Det är verkligen svårt att definiera kriget i B – H. I denna region har det oftast 

varit vinnaren som har skrivit historien, men här fanns det ingen vinnare när fredsavtalet slöts. 

Därför har vi, serberna, på samma sätt som bosnjakerna och kroaterna, en egen version och 

tolkning av kriget och det är att det var ett inbördeskrig. Dessutom kallar vi det för kriget för 

Hemlandet (Otadzbinski rat). Vi önskade aldrig lämna Jugoslavien, d.v.s. att B-H ska bli en 

självständig och suverän stat. Däremot var det något som de två andra grupperna ville, vilket i 

sin tur ledde till det hemska kriget.”
77

 

 

I federationen B-H förklarade en av HDZ: s politiker att kriget som kroaterna förde var ett 

försvarskrig. Men ändå har man blivit anklagad för flera krigsbrott. Det var inte kroaterna 

som anföll någon, utan själva blev de angripna. 

 

”Kroater, demografiskt den minsta av de etniska grupperna i B-H, var 

omringade och påtvingade att försvara sig själva då det var krig mellan tre konstituerande B-

H nationaliteter. I den centrala Bosnien, vi försvarade oss efter att vi var omringade från alla 

sidor och efteråt har vi framställts som krigsförbrytare. Jag vill inte försvara individuella 

gärningsmän som har orsakat hemskheter till andra, men om du jämför med andra 

gärningsmän från de två andra sidorna kan man få intrycket att det var bara vi som 

genomförde krigsbrott i B-H. Och detta är inte ens nära till sanningen.”
78

 

 

En annan HDZ politiker lyfter också fram Serbiens dröm om Storserbien som anledning till 

kriget i hela ex. Jugoslavien. Han utvecklar: 

 

 ”Det enda vi gjorde var att försvara oss mot den serbiska drömmen om att skapa 

ett Storserbien. Aggressionen från Serbien och Montenegro på Slovenien, Kroatien och sedan 

B-H, var noga planerad och med olika propagandamedel har de fått med sig de bosniska 

                                                
77 SDS – representant B (i fortsättningen bara bokstavsbenämning)  
78 HDZ – B 
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serberna till att strida mot sina grannar för att uppnå den gamla historiska drömmen om ett 

Storserbien.”
79

 

För de bosniska muslimerna, bosnjakerna, som drabbades hårdast av kriget, är detta ett 

mycket känsligt ämne. Fast å anda sidan är kriget något man gärna vill prata och diskutera om 

för att på sätt bevisa sin oskyldighet samt serbernas och kroaternas vilja att förinta alla 

muslimer och på det sättet dela B-H så att Kroatien och Serbien-Montenegro får var sin del. 

Att dessa två länder var inblandade i kriget är något som förnekas av de bosniska serberna och 

kroaterna, däremot ser muslimerna att deras inbladning ska ses som en aggression på staten B-

H. En SDA politiker förklarar allt kring kriget på detta sätt:   

 

”Anledningar till att kriget bröt ut var först och främst av den nationalistiska 

karaktären. Med tanke på att flera olika etniska/religiösa grupper levde sida vid sida under 

många år i B-H, fick splittringen av Jugoslavien de bosniska kroaterna och serberna känna 

ännu mer tillhörighet till republikerna Kroatien och Serbien-Montenegro. Detta utnyttjade 

dessa republiker på ett utmärkt sätt, då bägge använde sig av olika propagandametoder för att 

uppnå sina stora drömmar om att knyta till sig alla serber och kroater från B-H, och den enda 

lösningen som Slobodan Milosevic och Franjo Tudjman hade för detta scenario var att splittra 

B-H där bägge ska få var sin del. De bosniska muslimerna, som var den största etniska 

gruppen i B-H, hade inget annat moderland och därför ville de behålla landets integritet till 

vilket pris som helst, samt statens suveränitet och den multietniska karaktären. Det viktigt att 

påpeka att många av de bosniska serberna och kroaterna kände samma sak och stred för detta 

land på samma sätt muslimerna, men det var ändå en majoritet som stred för den ”andra” 

sidan.”
80

 

 

En annan SDA politiker menar det finns givna bevis på att det kriget var en aggression på den 

självständiga och suveräna staten B-H, där de inhemska serberna hjälpte till för att genomföra 

den.  

 

”Självklart var det en aggression. Till och med stora politiska forskare runt om 

världen, inte bara i B-H, har fastställt att detta var en aggression mot B-H. Då ett lands armé 

befinner sig på ett territorium tillhörande en annan stat och anfaller statens befolkning och för 

strider där, går det inte att förklaras på något annat sätt än aggression. När Dusko Tadic, en 

redan dömd krigsförbrytare från Prijedor, som i koncentrationslägret Omarska hade dödat 

många muslimer från denna stad, fick sin de av den internationella krigstribunalen i den Haag, 

kunde man konstatera att den federala jugoslaviska armén (Serbien och Montenegro) var aktiv 

på samma territorium under perioden från maj 1992 tills kriget slutade. Genociden på 

muslimerna i Srebrenica utfördes av bosniska serberna men Serbien-Montenegro var minst 

lika inblandat då allt kring Srebrenica planerades från deras högkvarter. Dessutom finns det 

olika filmer som serberna hade filmat då de genomförde dessa massakrer, och där kan man 

klart och tydligt se Röda Skorpionerna från Serbien-Montenegro, hur de utför avrättningar på 

civila människor.”
81

  

 

Som man kan se är det svårt att hitta någon gemensam nämnare angående krigsorsakerna. 

Med tanke på att ingen av sidorna vann kriget har de därför också var sin syn på kriget och 

på vad som orsakat det samt vem och vilka som är skyldiga. HDZ och SDA är överens om att 

det är serberna, som med sin Storserbien dröm, är skyldiga till att kriget började medan SDS 

i sin tur menar det är kroaterna och bosnjakerna som ville ha en självständig B-H vilket ledde 

                                                
79 HDZ – A 
80 SDA – A 
81 Ibid. B 
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till att kriget bröt ut. Eftersom sidorna inte är överens angående orsakerna till kriget blir det 

på så sätt svårt att uppnå försoning mellan grupperna.    

 

 

5.2 Försoningsinitiativ  
 

Något som är väldigt viktigt för en efterkrigsstat är att det existerar initiativ för försoning från 

statligt håll. Men i B-H: s fall verkar detta vara en uppgift som få vill ta på sig. Åtminstone 

om man frågar den politiska eliten från HDZ och SDA. Bägge partier är eniga om att det inte 

existerar några statliga initiativ till försoning. Men SDS ser annorlunda på denna uppgift då 

det, enligt dem, jobbas oerhört mycket från deras sida för att försona grupperna. Men ett 

gemensamt initiativ finns inte för tillfället. Enligt en SDS politiker: 

 

”Det är ju en självklarhet att man ska satsa på att försona de olika grupperna. 

Om vi tar t.ex. staden Kozluk
82

 Där har många muslimer återvänt tillbaka till sina hem och 

några av dem gick ut i media och klagade över att de inte fick några jobb. Då åkte vi från 

partiet dit och gav en heltidstjänst i Kommunhuset till en muslim. Dessutom är det viktigt att 

påpeka att alla muslimer och kroater från Republika Srpska fått sina gamla egendomar
83

 

tillbaka för att på det sättet kunna flytta tillbaka och leva på samma sätt som innan.”
84

 

 

Däremot har alla tre partier angivit att det är icke-statliga organisationer som satsar mest på 

olika försoningsprojekt. Det är genom ekonomiska bidrag från utlandet som dessa 

organisationer driver sina försoningsprojekt, men enligt partierna har det inte gett några 

positiva effekter alls. I stället har det klagats på dem från flera olika håll om pengar som har 

förbrukats på ”konstigt” sätt. Dessutom prioriteras vissa städer och byar mer än andra av olika 

anledningar. 

 

Individuell hjälp, i form av medicinsk, psykosocial, ekonomisk, är något som måste erbjudas 

från staten till dem som har upplevt hemska saker. Men i B-H, enligt SDS, HDZ och SDA, är 

det ingen som prioriterar detta område och denna uppgift eftersom de få resurserna som staten 

förfogar över räcker inte till att staten ska kunna hjälpa de individuella som har drabbats av 

krigets grymheter. De enda som hjälper den individuella människan är internationella 

organisationer, där främst medicinsk och psykosocial hjälp har erbjudits till de drabbade. 

Däremot existerar det hjälp från staten i form av att man hjälper statens alla medborgare att få 

tillbaka sina gamla egendomar som man har ägt en gång under innan kriget. Varje entitet 

jobbar på olika sätt och intensitet med att ge tillbaka egendomar. 

 

För att försoning ska vara möjlig i B-H krävs det initiativ från statligt håll. Men som man se 

är det bara serberna som har satsat på detta område vilket olyckligtvis inte räcker för att 

försoning ska vara möjlig. Dessutom är alla tre partierna överens om att det saknas resurser 

för att hjälpa individen (grassroots klass som är  oerhört viktig i försoningsprocessen) som 

har upplevt hemska saker under kriget, vilket är också en stark anledning till att försoningen 

inte är möjlig. 

 

 

 

                                                
82 Stad i östra B-H. 
83 I form av hus, lägenhet, villa, stuga, mark, bil, motor osv. 
84 SDS – A 
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5.3 Samlevnad 
  

B-H är en efterkrigsstat där tre olika etniska grupper stred mot varandra. Nu, tolv år efter 

kriget, lever dessa grupper med varandra, sida vid sida men fortfarande bryter konflikterna ut 

när det sker t.ex. sportsliga evenemang. Fortfarande går det alltså att upptäcka att det finns ett 

öppet hat mellan dessa grupper, men hur jobbar varje sida för att minska det? SDA 

representanten förklarar dagens situation med att säga att det är de andra politiska partierna 

som påverkar att utvecklingen i landet inte får önskad riktning. En förändring i sättet att föra 

politik kommer att leda till att samlevnad blir en full möjlighet. 

 

 ”Hat ses som något som är väldigt negativt och den existerar, i vissa delar i stor 

och i vissa i en liten intensitet, i alla möjliga sfärer för den bosniska medborgaren oavsett 

etnicitet. Men att man ska säga att det är ett öppet hat går inte eftersom då skulle det 

samhälleliga – politiska systemet i landet bli blockerad och till slut kollapsa. Men eftersom 

kriget har satt sina spår på alla medborgare, och dessutom tenderar SDS och HDZ hela tiden 

att spela efter de gamla politiska metoder med samma mål och drömmar som tidigare, går det 

att upptäcka negativa vibrationer från resten av befolkningen och därför kan man konstatera 

att detta hat fortfarande existerar i samhället. Att förhindra att något sådant sker och finns där 

ute i samhället är enormt svårt, då det alltid behövs en liten negativ händelse för att en sida 

ska kunna utnyttja och på det sättet svartmåla en annan grupp. Samlevnad är ändå möjlig så 

länge vi tar bort alla de möjliga anledningarna och faktorerna till krigsutbrytelse och ser till att 

samma politik som innan inte körs. Då skulle det finnas möjligheter till en möjlig samlevnad 

mellan tre grupper. Men för det måste allt ändras i landet, från botten till toppen.”
85

 

 

HDZ partiet håller med om att det behövs bara en liten negativ sak att ske för att en sida ska 

kunna utnyttja till sin favör. Detta skapar automatiskt oro bland folket och en minskad tilltro 

till varandra. Men för att leva tillsammans, sida vid sida, behövs samma respekt till varandra 

som fanns innan kriget. Vidare menar man att: 

 

 ”En fredlig samexistens är utan tvekan möjlig, men respekt och accepterande av 

andra är erforderligt. I Republika Srpska är försökte man göra en etnisk rensning på alla 

kroater och muslimer, vilket för alltid kommer att få dessa människor att vara på sin vakt för 

att inte mista livet. Dessutom har många flytt därifrån på grund av kriget och vill inte längre 

komma tillbaka på grund av att samma sak kan ske igen. Därför är det inte konstigt att hatet 

fortfarande existerar. I Federationen är det annorlunda eftersom här finns det plats för alla, 

oavsett etnicitet. Därför är denna samlevnad mer trolig i Federationen än i Republika 

Srpska.”
86

 

 

SDS ledamoten ser på denna fråga med helt annorlunda ögon. Enligt denna person finns inget 

hat bland medborgarna, utan det är någonting annat som existerar: 

 

”Det finns inget hat. Men, däremot, finns det något annat egentligen och det är 

att alla etniciteter föredrar att umgås och leva bara med ”sina egna” i stället med andra. Alla 

har problem, oavsett tillhörighet. Kriget har alltså inte påverkat så att det inte går att leva 

tillsammans. Alla grupper har skapat ett klimat som ska göra det lätt och enkelt för alla att 

leva ihop. Det jobbas oerhört från oss politiker för att alla ska kunna trivas och leva ihop. 

                                                
85 SDA – B 
86 HDZ – A 
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Samlevnad är självklart möjlig då dessa religiösa skillnader mellan statens invånare bara 

berikar landet på olika sätt.”
87

 

 

Även om HDZ och SDA är överens om att det fortfarande finns ett hat mellan grupperna är 

man, som SDS, lika mycket övertygad om att det går att leva tillsammans. En samlevnad 

mellan grassroots klassen är möjlig vilket gör att försoningen blir också möjlig. 

 

 

5.4 Internationella aktörers roll 
 

Flera olika internationella aktörer har funnits i B-H sedan kriget började. Då och även idag 

har det primära målet för dem varit att skapa ett fredligt samhälle. OHR (Organisation for 

High Representatives), NATO, EUROFOR är bara några som befinner sig landet med olika 

uppgifter fast samma mål. Men den politiska eliten från de tre största partierna är mycket 

skeptisk till deras vistelse i landet då det inte gynnar någon annan förutom de själva. Enligt 

dem är det på grund av privata skäl som de internationella aktörerna befinner sig kvar i B-H. 

Inga fler krig kommer att bryta ut, därför behövs de inte mer. Representanten för SDS 

förklarar detta:  

  

”Det största misstaget och felet som existerar för B-H är just de internationella 

aktörerna. De måste lämna oss för att vi själva ska lösa våra problem. De ”dumförklarar” oss 

på flera olika sätt, bland annat genom ge oss direktiv på hur vi ska leva samt genom att ge 

olika hjälp och bidrag till våra medborgare (pengar eller mat) vilket leder att människorna inte 

vill jobba längre utan förlitar sig på andra. Istället för att själv jobba för sitt levebröd, har de 

flesta människor tagit för givet att världen kan och kommer för alltid att hjälpa dem. Idag talar 

alla om att det inte finns några jobb men erbjuder man ett jobb till någon så vill de inte jobba 

för vilken lön som helst. Därför är de internationella aktörerna den största cancern som B-H 

har för tillfället och den växer hela tiden. Stor tragedi som vi har råkat ut för är för att de finns 

här, de hjälper inte oss och B-H utan bara bromsar ner utvecklingen av staten. Dessutom har 

de säkert en anledning att vara här, och det är att tjäna pengar som alla andra företag.”
88

 

 

En SDA politiker är inne på samma spår som SDS, fast är inte lika mycket kritisk. Man 

menar: 

 ”De ska hjälpa oss med försoningen och utvecklingen av B-H. Men tolv år har 

gått och ingenting har förändrats. Det blir bara sämre och sämre, rösten för hjälp av den 

vanliga medborgaren är bara högre. Är det på grund av privata intressen som dessa 

”utlänningar” befinner sig i detta land, är ganska troligt. Men enligt dem är de här av en 

anledning, och det är att hjälpa denna stat att komma stå på egna ben. Så om vi, alla partier, 

hjälps åt att utveckla denna stat både ekonomiskt och politiskt kommer de att lämna.”
89

  

 

HDZ sidan talar om också om privata intressen som utlandet har i B-H. Dessutom har inte 

deras vistelse bidragit något till försoningen, snarare tvärtom.  

  

 ”Folket trodde att med tiden allt skulle bli bättre. Men det är bara de som är rika, 

d.v.s. blivit rikare under kriget, som bara blir ännu mer rikare och andra bara fattigare. Inte 

konstigt att alla är besvikna på de internationella aktörerna då de inte gör sitt jobb.”
90

 

                                                
87 SDS – A 
88 SDS – A 
89 SDA – B 
90 HDZ – B 
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En annan SDS politiker betonar däremot betydelsen av NATO för freden i landet samt hur 

säkerheten har ökat på grund av deras vistelse.  

 

”För det första, alla människor är krigströtta. Det skulle vara svårt att tvinga 

någon att strida oavsett vad orsaken skulle vara. Människorna skulle nu fly i stället. Men nu är 

faran minimal eftersom vi har en professionell armé, NATO-styrkan är här, och det finns inte 

längre några vapen tillgängliga bland medborgarna, eftersom alla har varit tvungna att lämna 

tillbaka all vapen som man ägde utan licens. 1991, var det lite annorlunda, då vapen generöst 

gavs till folket för att vara beredda för kriget. Det brukade hända under natten, då någon 

skulle ringa på din dörr, man öppnade och där låg det gevär med ammunition samt andra 

tillbehör. Detta hände verkligen, jag vet eftersom jag bodde i Prijedor under tiden. Det hände i 

Banja Luka också, nästan runt om i hela landet. Då visste vi vad som skulle hända.”
91

 

  

Något som alla tre sidor är överens om, när man talar om internationella aktörer och de olika 

sätten de skulle kunna hjälpa B-H med försoningen, är när det gäller att söka och hitta sanning 

om den gånga kriget. Att allt från kriget är identifierad och erkänt, samt att det ska kunna gå 

att hitta och läsa olika fakta från kriget, är mycket viktigt för en stat som befinner sig i 

försoningsprocessen. Även om en sida skulle ogilla den hittade sanningen, måste man 

acceptera det som hittades och upptäcktes. Sökning efter krigsförbytare från kriget är något 

som de internationella aktörerna har satsat mycket på och på det sättet fått reda på olika 

händelser under kriget.
92

 Men är det mycket kvar på denna sökning efter krigsförbrytare, samt 

hela sanningen om vad som hände t. ex. i Srebrenica eller Prijedor? Hur många dog? Vilka är 

på fri fot? SDA, SDS och HDZ representanter säger så här om sanningsprocessen:  

 

 ”Den pågår fortfarande, och så länge man inte tar de två största krigsförbrytarna 

Radovan Karadzic och Ratko Mladic, lär inte denna process komma i sitt slutskede. Dessutom 

har Kosovo-krisen bromsat ner allt här i B-H då all världens blickar är vända mot det 

hållet.”
93

 

 

 ”Denna process är i slutskedet. Ingen vill leva tillsammans med några som har 

gjort hemska saker mot andra, oavsett tillhörighet och på detta sätt tänker 90 % av B-H:s 

befolkning. Tjuvar, rånare, mördare är inte välkomna hit. Men det är oerhört viktigt, för 

landets framtid, att alla hittas och får den domslut man har förtjänat.”
94

 

 

 ”Det är angeläget att hitta alla de som har begått krigsbrott för att på det sättet få 

reda på vad som hände under kriget. Den största krigsförbytaren i ex. Jugoslavien, Slobodan 

Milosevic, dog tyvärr vilket har gjort att vi aldrig kommer att få reda vad som egentligen 

hände i B – H. Det som är viktigt i nuläget är att hitta Radovan Karadzic och Ratko Mladic, så 

att de straffas för alla hemskheter de har orsakat. När de straffas kommer denna process att 

avslutas.”
95

 

 

En top-level klass, de internationella aktörerna, är också mycket betydelsefull för en 

försoningsprocess. Alla tre sidor är överens om att deras hjälp att finna sanning från kriget 

                                                
91 SDS – B  
92 Genom krigstribunalen i Den Haag genomförs rättegångar mot dem som är anklagade för krigbrott. På så sätt 

får man reda på vad som gjordes och vilka har varit inblandade i olika krigsbrott. 
93 SDA – A  
94 SDS – B  
95 HDZ – B 
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är viktig och på så sätt gynnar det försoningen. Å andra sidan är de också mycket skeptiska 

till deras vistelse i landet eftersom tolv år har gått sedan kriget slutade och B-H:s 

”formkurva” pekar bara neråt.    

 

 

5.5 Mediernas roll 
 

Medierna har spelat och fortfarande spelar en gigantisk roll när det gäller kriget samt 

försoningen. Under kriget ställde sig de flesta i krigspropagandans tjänst för de olika 

grupperna. Eller så kan de olika tidningarna och TV-husen propagera för sin entitet, region, 

stad, parti osv. I den kroatisk-muslimska federationen har det största partiet SDA under hela 

kriget och åren därefter utövat ett starkt inflytande på medierna, särskilt televisionen. I 

Republika Srpska finns det flera hårt politiskt kontrollerade radio- och TV-stationer, främst i 

Pale och Banja Luka, och dessutom finns det flera serbiskt inriktade tidningar. TV och radio 

från Kroatien och Serbien kan dessutom ses i en stor del av B-H. Men hur mycket jobbar de 

för försoning mellan de tre etniska grupperna? 

 

”Medierna har under kriget varit själva generatorerna till kriget, på alla sidor, 

och gett oss den bilden som vi har av andra. Men idag är det mycket annorlunda då många 

medier jobbar stenhårt för en bättre B-H men självklart eller rättare sagt tyvärr förekommer 

det inslag av propaganda som medierna dagligen producerar i sina arbeten. Tidningen 

Nezavisne Novine från Banja Luka, Republika Srpska, är ett bra och positivt exempel på hur 

en tidning jobbar för en bättre B-H då den ständigt kritiserar SDS och sättet som de för sin 

politik. I federationen är det tidningen Oslobodjenje, känd för sin självständiga hållning under 

och efter kriget, som inte är rädd att kritisera regeringen och dess sätt att regera”
96

, sade SDA 

politikern. 

 

Men den politiska eliten från HDZ och SDS är inte lika positiva till hur medierna arbetar för 

att hjälpa staten med att försona och närma de olika etniska medborgarna. I stället är de lika 

kritiska som de var innan och under kriget. En HDZ politiker sammanfattar det på detta sätt:  

 

”Medierna är och har alltid varit korrupta. SDS och SDA, som är till antalet 

röster efter val de två största partierna i landet, kontrollerar de flesta medierna och genom 

dem propagerar de för sin politik. Kroaterna hängs alltid ut som att vi är de enda som inte 

jobbar tillräckligt för att försona grupperna i de städerna där kroaterna är störst till antalet och 

har makt. Vi har blivit anklagade av den Federala Televisionen över att muslimerna i Vitez
97

 

inte respekteras och har samma rättigheter som kroaterna. Det är nonsens. De har samma 

förutsättningar och rättigheter till att leva ett bra liv som alla andra. Kroaterna, däremot, i 

Zenica eller Republika Srpska diskrimineras hela tiden, men det vill medierna ta upp och 

diskutera kring.”
98

 

 

En SDS ledamot är inte heller positiv till hur medierna från Federationen arbetar för en bättre 

B-H, men däremot lyfter ledamoten fram medier från Republika Srpska som enda som arbetar 

för försoning. 

  

                                                
96 SDA – B  
97 En stad i centrala B-H. 
98 HDZ – B 
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”Herre Gud, ni kan inte förstå hur mycket medierna bromsar denna 

försoningsprocess. I stället för att arbeta med att närma folket och hjälpa staten med att 

integrera alla dessa etniska grupper, kritiserar de ständigt SDS eller rättare sagt alla serber om 

hur vi diskriminerar muslimerna och kroaterna i Republika Srpska. Vi är de enda som har 

jobbat i stor omfattning med att ge tillbaka alla egendomar som man en gång hade ägt i 

Republika Srpska, oavsett vilken etnisk grupp man tillhör. Dessutom har alla moskéer och 

katolska kyrkor återuppbyggts på samma plats som innan. Men det vill inte medierna ta upp, 

förutom vår egen Republika Srpska Radio och Television. Där kan man se program som 

sysslar med försoning.”
99

 

 

Medierna är en middle-range klass som är väldig viktig aktör inom försoningsprocessen, men 

så här långt har medierna bara bromsat processen i B-H. Alla tre partier är överens om 

detta. En försoning mellan tre etniska grupper blir därför omöjligt så länge medierna inte 

styrs demokratiskt.    

 

 

5.6 Framtidsutsikter 
 

Vad gäller skapandet av ett välfungerande och demokratiskt samhälle, trots alla de olikheterna 

mellan landets medborgare, är alla tre parter överens om att ett det är ett förnuftigt och 

relevant mål att uppnå. Inget parti tror däremot att det inte går att leva tillsammans. Men det 

behövs initiativ från alla tre sidor för att ska kunna ske en förbättring. En SDS politiker 

sammanfattar framtidsutsikterna på detta sätt: 

  

 ”Framtiden ser ljus ut, skulle jag tycka. B-H var starkast i Jugoslavien vad gäller 

industrin. Idag är allt förstört och ingen satsar på detta område. Mer satsning på det kommer 

att ge fler jobb till folket, då industrierna utvecklas, vilket i sin tur kommer att gynna statens 

utveckling samt välfärd. Därför är det en självklarhet att det går att leva sida vid sida.  Den 

största tillgången för detta land är just det plurala samhället som vi har, mångkulturen som 

finns här. När olika religioner, folkgrupper lever tillsammans i fred, vilket vi i B-H har gjort i 

många år, är det den största tillgången som ett land kan ha och få. Det berikar bara landet på 

alla möjliga sätt. Alla vi strävar efter att bo och leva i ett demokratiskt och välfungerande 

samhälle. Men, det är viktigt att påpeka, att detta samhälle utseende är svårast att uppnå 

byarna uppe i bergen. De är mer primitiva än andra, följer historia och tradition mer än någon 

annan. Jag anser att det behövs mer plats i politiken för att utveckla och skapa projekt där 

dessa bybor ska integreras in i stadssamhällen så att dessa skiljelinjer och negativa 

uppfattningar som dessa människor har om andra ska minska och förhoppningsvis genom 

tiden försvinna. Vi måste hjälpa dem att utvecklas så att de känner på samma sätt som de 

flesta i städerna.”
100

 

 

En SDA politiker menar att B-H:s historia är en tillräcklig argument för möjlig och gemensam 

framtid. För att det ska kunna bli en möjlighet behövs det satsas flera statliga projekt av olika 

slag för att folket ska integreras med varandra igen. Alla sidor måste jobba med sådana 

projekt tillsammans.  

  

”Det går att bygga upp och utveckla ett multietniskt och demokratiskt samhälle, 

vilket B-H historia är ett bra bevis på det. I flera århundraden har vi levt och bott i fred med 
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varandra. Varför ska vi inte kunna göra det i framtiden också? Men för att allt detta ska kunna 

ske behövs det satsas på flera olika socialt-kulturella projekt där alla medborgare ska var 

inblandade. Och det är staten som ska vara huvudaktören i denna process. Som det ser just nu 

jobbas det för lite från staten för att vi ska kunna se att detta händer. Dessutom jobbar 

Republika Srpska med SDS i spetsen, hela tiden emot oss inom denna fråga, då deras politiker 

fortfarande strävar efter att splittras från B-H för att bli en del av Serbien. De accepterar inte 

B-H som deras stat. Då går det inte att bygga upp ett välfungerande och demokratiskt land. 

Men med tiden tror jag att deras inställning kommer att förändras.”
101

  

 

HDZ tror också på att det kommer att bli bättre i framtiden. Däremot är det viktigt att 

kroaterna behåller samma kontakt i framtiden som man har idag med moderlandet Kroatien. 

Man menar: 

 

 ”För att skapa ett demokratiskt och välfungerande samhälle krävs däremot att 

alla tre sidor är lika engagerade. Idag jobbas det oerhört lite med att förbättra och ge skapa ett 

samhälle som ska gynna alla tre grupper. I Republika Srpska arbetas det på samma sätt som 

innan och under kriget, att anknyta entiteten till Serbien. Detta är direkt en diskriminering mot 

alla kroater, samt bosnjaker, som bor där och inte har rätt till något yttrande. Därför är det 

viktigt att behålla samma typ att kontakt och relation med Serbien, som Republika Srpska har, 

på samma sätt som vi har med Kroatien eftersom på så sätt kommer känna att ”moderlandet” 

inte finns långt bort. Folket i detta land behöver inte älska denna landet och känna sig som en 

del av det, det är inte ett krav eller regel som finns. Däremot är viktigt att alla accepterar att 

man bor i B-H och vill leva efter de lagarna och reglerna som finns. För det är bara på det 

sättet som det går att skapa ett demokratiskt samhälle. Och jag tror att det är möjligt med ett 

sådant samhälle i B-H. Just nu behöver man satsa mycket mer på industri och jordbruk som 

alltid har varit republikens största tillgångar när det gäller ekonomi, samt antalet människor de 

två områden sysselsätter. Människorna är deprimerade och arga över att det inte finns några 

jobb. Arbetslösheten är skyhög och därför har de också denna inställning till B-H. Förbättrade 

levnadsvillkor leder alltid till ett bättre liv och då kommer alla att dra mot samma håll. Och 

det är ett bättre B-H.”
102

 

 

Detta är ett område där HDZ, SDS och SDA är överens om att en framtid med varandra, sida 

vid sida, är möjlig. En försoningsprocess kräver att det ska vara en ständig fred i ett 

efterkrigslandsland för att försoning ska vara tänkbar. Detta betyder att försoning är möjlig 

mellan de tre förra etniska krigsfienderna i B-H.  
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6 Analys 
I följande kapitel kommer jag, med hjälp av min teori och politiska partiernas syn på de sex 

områdena som utgör min analysmodell, att analysera ifall försoning, enligt representanterna 

för SDA, HDZ och SDS, är möjlig mellan de förra krigsfienderna i B-H.   

 

Då en försoningsprocess i en efterkrigsstat ska inledas, det första som ska göras är att skapa 

en konfliktanalys där kontexten av kriget och orsakerna ska framläggas samt att allt från 

krigstiden är erkänd och identifierad. Detta är något som de ledande partierna i B-H inte kan 

komma överens om. För SDS (serberna) var det ett inbördeskrig framkallat av kroaterna och 

bosnjakerna, då de röstade ja till B-H:s självständighet. HDZ (kroaterna) och SDA 

(bosnjakerna) ser på detta krig som en aggression från Serbien-Montenegro, och främst 

Slobodan Milosevic, på B-H. Bägge påpekar att det var något som var länge och noga 

planerat från Serbien-Montenegro för att uppnå den stora drömmen om ett Storserbien.  

Angående SDA:s syn på kriget där man säger att Serbien-Montenegro utförde en aggression 

på B-H, fanns det en till stat som gjorde aggression på B-H. Det var Kroatien. När Kroatien, 

med presidenten Franjo Tudjman, 1993 kom överens med Milosevic om att dela upp B-H i 

två delar, utbröt strider mellan kroater och bosnjaker i B-H, som fram till överenskommelsen 

stred tillsammans mot serberna. Det var då Kroatiens armé gjorde intrång på bosnisk mark 

och förde strider mot den bosniska armén. Något ömsesidigt erkännande av det förflutna 

existerar alltså inte då alla tre sidor tycker olika beträffande kriget och anledningen till att det 

startade. 

 

Vidare är det nödvändigt att det existerar internationella, statliga och lokala initiativ för 

försoning. Representanterna för SDS, HDZ och SDA påpekar tydligt att sådana initiativ från 

statligt håll aldrig förekommer. Det är upp till varje entitet och parti att ta ställning till denna 

uppgift för att sedan om det är möjligt att satsa på eller genomföra den. SDS är den enda parti 

som jobbar med detta, där exemplet med Kozluk och bosnjaken som fick en heltidstjänst 

nämns. Dessutom jobbar man mycket inom SDS med att ge tillbaka alla gamla egendomar till 

bosnjaker och kroater som man en gång ägde inom territorium av Republika Srpska. Däremot 

tydliggör alla tre partier att det förekommer försoningsprojekt inom landet som de icke- 

statliga organisationerna organiserar och genomför på olika sätt. Det är genom ekonomiska 

bidrag från utlandet som dessa organisationer driver sina försoningsprojekt, men enligt 

politikerna har det inte gett några positiva effekter alls. I stället har klagomål från flera olika 

håll inkommit om det ”konstiga” pengaförbrukandet.  

Angående de individuella personerna som har upplevt och överlevt hemskheter under kriget, 

har de dessvärre inte fått någon som helst hjälp som behövs för att på något sätt kunna gå 

vidare i livet. Detta missgynnar bara försoningsprocessen då grassroots klassen är väldig 

central för försoningsutvecklingen. 

 

Vad gäller internationella initiativ till försoning är först och främst självaste Dayton – avtalet 

en sådan. Detta skulle skapa ett demokratiskt samhälle där landets medborgare skulle återfå 

förtroende för varandra. Rättvis maktstruktur infördes där ingen av de tre folkgrupperna får 

vara för stark i förhållande till andra. Idag befinner sig dessutom flera olika internationella 

aktörer på plats i B-H som ska gynna försoningen. NATO är en av dem och har till uppgift t 

ex. att det inte förekommer någon vapenförbrukning inom landet. Men SDS, HDZ och SDA 

ser bara negativt på internationella aktörers vistelse och inblandning i B-H:s politiska, sociala 

och ekonomiska utveckling. De ska hjälpa alla tre grupper att försonas och se till att statens 

utveckling går mot rätt håll, men tolv år har gått och den sociala, politiska och ekonomiska 

situationen blir sämre för varje dag som går. Alla tre partier påpekar dessutom att det finns 

privata intressen från de internationella aktörerna som är en anledning till att de fortfarande 
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befinner sig i B-H. Men med tanke på att det politiska läget i landet inte har blivit någorlunda 

bättre kommer de internationella aktörerna att vara kvar tills det sker förbättringar.  

 

Något som också är betydelsefullt för en efterkrigsstat under försoningsprocess är att hela 

sanningen från det förgångna kriget kommer till allmänhetens kännedom. Med tanke på att 

det inte existerar någon Sanningskommission i B-H, som är en viktig middle-range 

försoningsklass, blir det därför svårt att komma åt hela sanningen från kriget. Men genom 

krigstribunalen i Den Haag, som är en top-level försoningsaktör, fälls de skyldiga 

krigsförbrytare och på så sätt kommer många uppgifter om kriget till kännedom. Genom 

sådant arbete kommer man alltså ännu närmare sanningen. Något som alla tre partier är 

överens om är att det är genom denna sanningsökning som de internationella aktörerna kan 

bidra med när det gäller försoningen i B-H. Just genom att hitta alla krigsförbrytare från kriget 

samt publicera alla krigshändelser, går det att komma åt en sanning från kriget som alla till 

slut måste acceptera, med tanke på att den är skriven av neutrala och objektiva personer. Men 

enligt partierna är det ändå ganska mycket som är kvar för att denna sanningsökning ska 

avslutas, då först och främst Radovan Karadzic och Ratko Mladic måste tillfångatas för att 

processen ska kunna gå vidare. 

 

En väldig viktig aktör inom försoningsprocessen, tillhörande middle-range klassen, är medier. 

Medierna har spelat en stor roll innan, under och även efter kriget vad gäller B – H:s politiska 

situation. Medierna har varit generatorerna till kriget på alla tre sidor. Idag är åsikterna mellan 

representanterna för HDZ, SDS och SDA blandade när det gäller mediernas sätt att jobba för 

försoning. Vissa säger att de fortsätter att propagera för sin entitet, religion, region, stad eller 

parti vilket bara bromsar försoningsprocessen medan t.ex. tidningarna Nezavisne Novine och 

Oslobodjenje är, enligt andra, positiva exempel till att försoningen går mot rätt håll. Dessutom 

tydliggör alla partier att dagligen och på olika sätt produceras det inslag av propaganda av 

medierna, vilket utan tvivel påverkar negativt grassroots klassens attityd och uppförande.  

 

Tanken med en försoningsprocess är att den ska leda mot ständig fred i B-H. Det gäller att det 

skapas ett välfungerande och demokratiskt samhälle där alla etniska grupper ska trivas att bo 

i. De etniska grupperna har levt fredligt, sida vid sida i flera århundraden. Att B-H består av 

dessa olika etnisk/religiösa grupper berikar bara landet, enligt den politiska eliten. Men för 

dem är idag respekt och accepterande av andra grupper nödvändigt. Inslag av hat mellan de 

olika grupperna förekommer ibland, men partierna är enade om att det behövs satsa ytterligare 

för att skiljelinjerna och klyftorna mellan landets medborgare ska minska. B-H:s ekonomi 

pekar mot fel håll och arbetslösheten är stor och för att framtiden ska kunna se bättre behövs 

det en satsning på landets industri och jordbruk. B-H hade den starkaste industrin i hela 

Jugoslavien innan kriget, där den sysselsatte majoriteten av landets befolkning. Om staten 

investerar mer på jordbruk och industri kommer utbud av jobb att öka, samt en minskning av 

arbetslösheten att ske. Detta skulle bara gynna B-H:s utveckling och välfärd samt grassroots 

klassens vardagliga sociala situation. Men för att detta ska ske behöver huvudpolitikerna från 

alla tre sidor dra mot samma håll, och inte motverka detta som SDS gör, enligt HDZ och 

SDA, genom att fortfarande jobba för att splittra Republika Srpska från B-H för att förenas 

med dagens Serbien. Alla tre partierna är överens om att det går att leva tillsammans i ett 

pluralistiskt samhälle, men då gäller det att alla tre partier samarbetar eller ändrar dagens sätt 

att föra politik. För en ständig fred krävs mycket mer engagemang och satsning från alla tre 

sidor.  
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Figur 1: Politiska partiernas syn på de sex områdena och om de tror att försoningen är eller 

inte är möjlig att uppnå när det gäller dessa områden. 

 

 

 

 

Figuren visar bildligt de resultat som här redovisats; att försoning är inte möjlig i B-H 

eftersom det är bara inom två områden som man överens om att försoning är möjlig mellan tre 

etniska fiender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SDA HDZ SDS 

Orsaker till kriget Nej Nej Nej 

Försoningsinitiativ Nej Nej Ja 

Samlevnad Ja Ja Ja 

Internationella aktörers 

roll 

Nej Nej Nej 

Mediernas roll Nej Nej Nej 

Framtidsutsikter Ja Ja Ja 
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7 Slutsats 
 

Syftet med denna undersökning var att utreda om försoning mellan de tre etniska grupperna 

och förra fienderna i efterkrigsstaten B-H är idag möjlig. Detta skulle jag studera genom att 

intervjua de viktigaste företrädarna för de tre största partierna i landet: SDA, SDS och HDZ. 

Utifrån syftet formulerades därför följande frågor: 

 

 Vad var enligt HDZ, SDS och SDA anledningen till att kriget i B-H bröt ut? 

 Samarbetar de tre etniska partierna tillräckligt för att det ska gynna 

försoningsprocessen? 

 Hur ser den politiska eliten på de internationella aktörernas olika insatser? 

 Kan man, enligt dessa tre partier, skapa ett välfungerande och demokratiskt samhälle i 

B – H trots etniska/religiösa olikheter mellan landets medborgare? 

 

Försoning mellan de förra fienderna i B-H är idag inte möjlig enligt min teori och 

analysmodellen som användes till undersökningen. Det krävs det stora förändringar och 

förbättringar kring landets politiska, ekonomiska och sociala situation. Alla tre klasser, top – 

level, middle - range och grassroots, måste bli involverade i denna process för att försoning 

ska vara tänkbar.  

 

Men för att försoningsprocessen i B-H ska kunna utvecklas och gå framåt behövs det en 

gemensam syn och uppfattning kring det förgångna kriget. I B-H har alla tre sidor en egen 

tolkning till varför kriget bröt ut. SDS ser kriget som ett inbördeskrig medan HDZ och SDA 

ser det som en aggression på B-H. En utomstående och neutral aktör behövs för att lösa denna 

”gåta”. 

 

Eftersom det idag knappt existerar några statliga initiativ till försoning, går det därför inte 

heller att finna något samarbete angående försoning mellan dessa tre partier. Detta gynnar inte 

alls försoningsprocessen utan bara bromsar ner utvecklingen av den. Fredsforskaren Brounéus 

påpekar att det behövs en ändring av destruktiva mönster av samspel mellan de förra 

fienderna till konstruktiv relation, men denna typ av relation har fått vänta till förmån för de 

egna viljor som dessa partier har. 

 

Ingen av eliten är dessutom nöjd med arbetet och insatserna som de internationella aktörerna 

har gjort hittills i B-H. Deras vistelse i landet ses som överflödigt och den har fått motsatt 

effekt eftersom tolv år har gått sedan kriget slutade och landets situation blir bara sämre och 

sämre. Roland Kostic påpekade klart och tydligt i sin undersökning att även om B-H skapades 

av externa krafter behöver inte det direkt betyda att staten lär få en ljus framtid. Det behövs 

stora försakelser och mycket engagemang av hela folket, inte bara den politiska eliten, för att 

man ska uppnå ständig fred. 

 

Att uppnå ett välfungerande och demokratiskt samhälle, trots de stora olikheterna mellan 

medborgarna, är möjligt. Men då måste alla tre sidor hjälpas åt och bli mycket mer 

engagerade i frågor som rör landets politiska, sociala och ekonomiska läge. Det har gått mer 

än ett decennium sedan kriget slutade, och landet och dess medborgare står bara stilla. Men 

åtminstone finns det en ”vilja” bland den politiska eliten för att skapa en stat av europeisk 

standard. B-H har med andra ord mycket arbete framför sig för att nå denna status.  

 

Denna uppsats kan därför vara en start på något som andra samhällsvetenskapliga forskare 

kan utreda i framtiden. En liknande framtida forskning kring samma ämne rekommenderas 
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gärna, då det idag förs många diskussioner i B-H om försoning och möjligheten att leva 

tillsammans i ett demokratiskt samhälle.  
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8 Avslutande ord 
 

B-H befinner sig idag i ett mycket kritiskt läge. De ledande partierna för sina etniska grupper 

samarbetar alldeles för lite för att det ska gynna försoningsprocessen. Genom Daytonavtalet 

skapades ett politiskt utseende och system som skulle gynna landets utveckling, men 

effekterna har hittills varit det motsatta. Enligt mig behöver B-H en förändring inom 

maktstrukturen och mer plats för icke-etniska partier som ska konkurrera ut de makthavande 

etniska partierna. Ett bra sätt att genomföra detta är genom internationella aktörer. På samma 

sätt som de då genom Daytonavtalet bestämde hur B-H ska se ut idag kan de även förbättra 

dagens maktstruktur så att den äntligen får en positiv effekt i samhället. Man har trots allt 

funnits i landet i tolv år och situationen i landet blir bara sämre. När Tyskland efter andra 

världskriget skulle återuppbyggas och maktstrukturen skapas satte världen, med USA i 

spetsen, sitt eget folk för att genomföra denna uppgift. Men andra ord tvingade man Tyskland 

till ett annat sätt att leva för att ett nytt Nazi – Tyskland aldrig skulle återskapas. Detta skulle 

man ha gjort i B-H direkt efter att kriget tagit slut för då hade staten säkerligen fått ett 

utseende likt Schweiz. Då tror jag att försoningsprocessen hade varit i sitt slutskede där bara 

några små detaljer skulle ordnas för att försoningen skulle vara ”genomförd”. Men även idag 

är det möjligt med försoning så länge statens politiska elit inser att relevanta förändringar är 

nödvändiga för att de ska gynna alla inom landet. Avslutningsvis vill jag citera en politiker 

som jag träffade under min resa till B-H: ”I våran historia finns inga svåra stunder, det är flera 

århundraden det handlar om.” 
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10 Bilagor 

10.1 Karta B – H 
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10.2 Intervjuguide 

 
1. Vad var andledningen till att kriget bröt ut? 

 

2. Enligt Er, vilken är den bästa beskrivningen på kriget? Aggression på  

staten B – H eller inbördeskrig? Motivera! 

 

3. Kan du berätta om det existerar idag, tolv år efter kriget, ett öppet  

hat mellan de olika etnisk/religiös baserade grupper i B – H? Om ja, var  

kan man som mest se det? 

 

4. Finns det tecken till tolerans trots detta har? Hur kan det i så fall beskrivas?  

 

5. Har kriget gjort att en fredlig samexistens är omöjlig? Om ja, vad har de andra två etniska 

grupper specifikt gjort som omöjliggör samexistens?  

 

6. Tror ni att Ni kan leva fredligt med de andra etniska grupperna utan  

någon internationell övervakning? 

  

7. Vilket hjälpmedel är det bästa medel för att finna sanningen angående  

det förgångna kriget och har man överhuvudtaget lyckats med det arbetet? 

 

8. Hur långt har man kommit i processen att hitta alla skyldiga  

krigsförbrytare? 

 

9. Har individuella människor som har upplevt hemska saker under kriget  

fått den hjälp som behövs för att på något sätt gå vidare i livet  

(psykologisk eller ekonomisk)? 

 

10. Har media bidragit med något positivt under denna försoningsprocess?  

Kan Ni ge exempel! Om ja, kan de göra ytterliggare något? Kan Ni ge exempel! 

 

11. Vilka nationella initiativ har det gjorts för försoning? Anser Ni att dessa initiativ har 

gynnat fred och försoning eller? Vänligen ge exempel!  

 

12. Kan man, tror Ni, trots etniska/religiösa olikheter mellan landets  

medborgare skapa ett välfungerande demokratiskt samhälle i B – H? 

 

13. Är det något annat som Ni vill lägga till, som Ni tycker är väsentligt?  

 


