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Abstract 

This essay will try to explain and compare the different development steps Croatia and 

Bosnia-Herzegovina have taken after the war. How could countries with such similar 

backgrounds develop in such different ways? By analyzing and comparing the two countries 

the purpose was to examine how these countries which had so much in common could 

develop in so different ways.   

My two questions are:  

What similarities and differences are there between the development which Bosnia and 

Croatia have take after the war?  

Why have Croatia succeeded and not Bosnia?  

My analysis showed that the main reason to the difference between these countries was that 

Bosnia is divided; all ethnic groups in Bosnia only consider what’s best for their own ethnic 

group and not what’s best for the country. Croatia however has expelled the Serbs which 

made it easier for them to have a successful democratic development.  
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Inledning 

Staten Jugoslavien bildades 1918 under namnet Serbers, Kroaters och Slovenernas kungarike. 

1929 bytte det namn till Konungariket Jugoslavien. Under andra världskriget blev Jugoslavien 

precis som många andra länder i Europa ockuperat av Tyskland och dess allierade. (Sturesjö, 

1992:3) Efter andra världskrigets slut så tog de kommunistiska partisanerna ledda av Josip 

Broz Tito kontroll över Jugoslavien. Partisanerna som under hela kriget fungerade som en 

gerillagrupp såg till att Jugoslavien blev ett socialistiskt och kommunistiskt land. Även om 

Jugoslavien var kommunistiskt och tillhörde Östeuropa så var det inte samma sorts 

kommunism som i Sovjetunionen. Människorna hade betydligt mer frihet än vad t.ex. 

människorna i Sovjetunionen hade. 

Partisanerna fick en sorts hjätestatus i Jugoslavien efter kriget då de själva hade varit med och 

befriat landet från nazisterna. Resten av världen beundrade också Jugoslavien då landet 

byggde på en gemenskapskänsla mellan flera folkslag, och att man 1948 bröt med 

Sovjetunionen ökade populariteten av Jugoslavien i väst. Som redan nämnt så var inte 

Jugoslavien samma sorts kommunistland som resten av länderna i Östeuropa var. Man hade 

en sorts socialistisk marknadsekonomi, med andra ord så räknades landet som kommunistiskt 

men dess marknadsekonomi var inte det. (Sturesjö, 1992:3) 

Jugoslavien blev också senare under 60 -70-talet en förebild för u-länderna och länderna i 

tredje världen. Tito åkte bland annat runt i flera u-länder och gav ekonomiskt bistånd och 

krediter utan egentligen någon som helst kreditvärdighet. Allt detta ekonomiska bistånd som 

Tito så frikostigt spenderade på tredje världen skulle sen efter hans död visa sig ha ödesdigra 

konsekvenser, då Jugoslavien inom några års tid hade en utlandsskuld på 20 miljarder dollar. 

(Sturesjö, 1992:4) Den siffran kan även vara mycket högre då den endast räknar med skulder 

till OECD-länder. (Sturesjö, 1992:15) 

Trots att Jugoslavien var i ekonomiska bekymmer så trodde den egna befolkningen att man 

var ekonomiskt starka, man var stolta över sitt land. När Tito sen dog 1980 så fick man reda 

på den ekonomiska situationen och de nationella spänningarna som mer eller mindre hade 

kvävts ner under Titos tid blossade upp till ytan efter hans död. De ekonomiska problem som 

Jugoslavien hade efter Titos död spelade en stor roll i varför landet senare föll samman. Olika 



 

 

nationella grupper började skylla de ekonomiska problemen på andra nationella grupper än 

sina egna. (Sturesjö, 1992:17) 

Hela efterkrigstidens Jugoslavien hade som grund att klassen och inte nationen skulle ligga till 

grund för staten. Man försökte skapa en känsla av gemenskap, ”jugoslavism”, en sydslavisk 

gemenskapskänsla. Man trodde också att man hade löst de nationella motsättningarna genom 

att skapa en federation med sex delrepubliker och två autonoma områden. (Sturesjö, 1992:12) 

De etniska motsättningarna hade inte försvunnit utan snarare tryckts ner under 

kommunisttiden. Att man aldrig riktigt tog tag i de nationella motsättningarna i landet utan 

istället tryckte ner dem spelar en stor roll i varför det senare blev krig i både Kroatien och 

Bosnien-Hercegovina (härefter Bosnien) och varför dessa länder ser ut som de gör idag. 

Problembild 

Bosnien och Kroatien var två bitar av landet Jugoslavien och självklart hade man då flera 

likheter med varandra. Båda staterna ville under 90-talets början bli självständiga trots 

motstånd från minoriteter i landet, förutsättningarna var nästan identiska. Båda länderna drogs 

in i flera års krig på snarlika grunder. Åren efter krigets slut avtog dock likheterna. Kroatien 

har haft en positiv formkurva och man har utvecklats från kandidatland till att nu i juli 2013 

även bli medlem i EU. Bosniens demokratiska utveckling efter kriget har däremot varit 

ganska slö. Få saker har utvecklats till det bättre sen kriget tog slut. Arbetet ska kunna visa 

varför två länder med stora likheter och samma förutsättningar kunde bli så annorlunda.  

Syfte och Teori 

Syftet med uppsatsen är att beskriva demokratiseringen och det politiska samhället i Kroatien 

respektive Bosnien & Hercegovina innan och efter kriget. Därefter jämföra dessa två länders 

utveckling och komma fram till vad som är orsaken till att Kroatien lyckats så mycket bättre 

än Bosnien.   

Frågeställningar 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan utvecklingen som Bosnien respektive 

Kroatien tagit efter kriget? 



 

 

 Varför har Kroatien lyckats och inte Bosnien? 

Disposition 

Först kommer jag att förklara problembilden och syftet med uppsatsen så att läsaren får en 

förhandsblick i vad som är problemet och vad som sak besvaras vid uppsatsens slut. Därefter 

kommer jag att förklara förhållandena som rådde i Kroatien respektive Bosnien innan/under 

kriget och efter kriget.  

Därefter kommer två jämförelsetabeller på hur länderna såg ut innan och under kriget samt 

efter kriget. De två tabellerna ska visa de likheter och skillnader som fanns mellan länderna 

och kunna ge en klar bild på hur mycket länderna liknade varandra och vad som hände sen. 

Sen kommer den sista delen visa min slutsats och vad jag själv har analyserat fram är svaret 

till varför det ser ut som det gör.  

 Metod och material 

Uppsatsen kommer vara en komparativ/jämförande metod då jag kommer analysera och 

jämföra två länder. Jag kommer att läsa böcker om hur Jugoslavien såg ut innan dess 

upplösning och vad för faktorer som bidrog till att landet upplöstes. Genom att veta historien 

så får man en bättre bild till varför saker hände och varför det ser ut som det gör idag i dessa 

länder. Jag kommer även att läsa och analysera böcker som förklarar situationen i dessa länder 

under och efter kriget.  Andra böcker om statsbyggnad efter krig och om inbördeskrig ska 

kunna ge kött på benen och på ett bättre sätt kunna förklara uppsatsen och varför det ser ut 

som det gör.   

Därefter ska en jämförelsestudie baserat på Todd Landmans kriterier för jämförelse mellan 

länder användas som grund till att förklara situationen i länderna och likheterna samt 

skillnaderna som de båda länderna delar. De fyra områdena som ska analyseras är politiken, 

beteendemönstret, synsätt/attityd och strukturen i de båda länderna. (Landman, 2003:30-31)  

Förutom olika böcker om ämnet kommer jag även att använda mig av pålitliga Internetsidor.  

 



 

 

 

Källkritik 

För att på ett bra sätt få en bild av vad som egentligen hände och hur det egentligen ser ut har 

jag använt mig av flera källor som bekräftar samma sak. För mig gäller det att inte bara en 

källa säger att si och så hände utan att flera källor bekräftar det.  

Då jag även själv har rötter från Bosnien så har jag redan en bild av vem som jag anser vara 

mest skyldig till hur situationen ser ut som det gör i dessa länder. Jag hoppas detta inte 

påverkar uppsatsen för mycket.  

Jag bestämde även innan jag skulle göra uppsatsen att jag inte skulle hämta information till 

uppsatsen av böcker eller Internetsidor av personer som har sitt ursprung i Balkan då jag tror 

att dessa källor är för objektiva. Denna regel skippade jag sen, då det fanns bra böcker skrivna 

av personer med härkomst från området som faktiskt inte var så objektiva som jag trodde dem 

skulle vara.  

Tidigare forskning 

Det har gjorts oerhört många dokumentärer och det har skrivits oerhört många böcker om 

Jugoslaviens sönderfall och varför det blev krig i forna Jugoslavien. Böcker om hur 

situationen efter kriget såg ut i dessa länder var däremot desto mindre men ändå tillräckligt 

många för att jag skulle ha material till uppsatsen. Jämförelsestudier mellan Bosnien och 

Kroatien och varför länderna har utvecklats så olika var desto mindre vilket bidrog till att jag 

valde just detta ämne. En jämförelse om den demokratiska utvecklingen i dessa länder 

förtjänar mer böcker och uppsatser än det som fanns.    

Inbördeskrig och statsbyggnad 

I denna del kommer jag att prata om vad som kännetecknar och definierar ordet inbördeskrig 

och statsbyggnad då mycket av mitt arbete kretsar kring de olika aspekterna av inbördeskrig 

och statsbyggnad.  



 

 

Inbördeskrig är krig där de som strider mot varandra tillhör eller bor i samma land, med andra 

ord så krigar man inte mot andra länder utan mot sig själva. Oftast är det krig mellan 

centralmakten i landet och en politisk eller flera politiska aktörer. Inbördeskrig kan oftast vara 

en fas i en statskupp då en aktör vill få bort den redan styrda regeringen. Revolutioner kan 

också vara en början till ett inbördeskrig. Frihetskrig där en del av landet strävar för självstyre 

räknas också som inbördeskrig. Det som framförallt kännetecknar inbördeskrig är många 

civila offer. Blodbad och massakrer av staten mot civila dvs. ensidigt våld och uppror räknas 

inte in som inbördeskrig. (Hironaka, 2005:3) Över 25 miljoner människor har dödats på grund 

av inbördeskrig sedan 1945, och flera miljoner har blivit hemlösa eller flyktingar. 

Inbördeskrig leder oftast till att hela landets ekonomi kollapsar då inbördeskrig oftast omfattar 

hela riket. De flesta länder som har haft inbördeskrig hamnar efter konflikten i ekonomisk 

kris. (Hironaka, 2005:2) Både Bosnien och Kroatien hade blodiga inbördeskrig som tillslut 

ledde till ekonomiska kriser i båda länderna, skillnaden var bara att Kroatien relativt snabbt 

kunde ta sig ut ur sin ekonomiska kris, framförallt tack vare att befolkningen var enad och att 

man hade en stark turism i åren efter kriget. Bosnien var även efter kriget ett heterogent 

samhälle där de olika etniska grupperna drar åt olika håll vilket försvårar landets situation att 

ta sig ut ur krisen.  

Ann Hironaka hävdar i sin bok att inbördeskrig kan delas in i olika tidsepoker. Tiden som var 

före 1800-talet, tiden under 1800-talet fram till tidigt 1900-tal och sen 1900-tal. (Hironaka, 

2005:28) Inbördeskrigen som var under 1800-talet fram till tidigt 1900-tal var väldigt korta. 

Från 1900-1944 var den genomsnittliga längden på inbördeskrig bara 1 och ett halvt år. Under 

andra delen av 1900-talet så hade inbördeskrigen genomsnittliga längd tredubblats. Nu var 

den genomsnittliga längden på inbördeskrig över 4 år, medan vissa inbördeskrig hade pågått i 

över flera decennier.(Hironaka, 2005:1) 1990-talet präglades av att ungefär 20 inbördeskrig 

pågick genomsnittligt under ett år.  Denna ökning berodde på att genomsnittslängden av 

inbördeskrig hade ökat men också på grund av att många nya instabila stater hade bildats efter 

andra världskriget. Fler och fler gamla kolonier hade fått eget självstyre.(Hironaka, 2005: 4-

5,7. 23)   

 



 

 

Statsbyggnad efter krig 

Den utvecklingen som ett efterkrigsland har behöver inte vara positiv, den kan även ha 

negativa aspekter. Utvecklingen som landet tar efter kriget kan leda till ytterligare våld eller 

konflikter senare i framtiden. (Williams, 2009:5)  

Paul Collier menar att inbördeskrig har sina rötter i ekonomiska kriser eller faktorer. Istället 

för att studera historiska bakgrunder eller identitet för att förklara varför inbördeskrig startar 

så borde man fokusera mer tid på den ekonomiska aspekten. Två argument som har hållits 

fram som ekonomiska förklaringar till våldsamma konflikter är: 

 Att ekonomiska faktorer kan vara predikatorer till varför våldsamma konflikter 

startar eller hjälpa att identifiera inbördeskrigs benägenhet i ett visst samhälle. 

 Att de stridande parterna är motiverade av ekonomiska aspekter.  

Inkomst per capita, barnadödlighet och den ekonomiska strukturen i landet är de viktigaste 

riskfaktorerna för framkomsten av inbördeskrig enligt en undersökning som gjordes utifrån 52 

inbördeskrig från perioden 1960 till 1999. (Williams, 2009:30) Om detta kan appliceras på 

kriget i forna Jugoslavien och senare Kroatien och Bosnien är svårt att säga. Jugoslavien hade 

en helt godkänd inkomst per capita och en låg barnadödlighet, det enda som riktigt stämmer 

in på inbördeskrigen i Bosnien och Kroatien är den ekonomiska strukturen. Jugoslavien hade 

som redan nämnt en ekonomisk kris i början av 80-talet som sedan spelade en stor roll i varför 

det blev krig.  

Det andra argumentet menar att de krigade för att de var motiverade av dessa ekonomiska 

aspekter. Detta håller också Collier med om när han säger att konflikter har större chans att 

påbörjas av ekonomiska tillgångar än av olika missnöjen som råder bland folken. (Williams, 

2009:30-31) Om detta stämmer överens med konflikten i forna Jugoslavien är svårt att säga. 

Jugoslavien hade som redan nämnt ekonomiska bekymmer under slutet av 70-talet början av 

80-talet vilket bidrog till att kriget började. Men att den ekonomiska krisen som Jugoslavien 

hade under denna tid skulle vara den enda orsaken till varför inbördeskriget började är kanske 

lite väl långsökt. Kriget hade förmodligen även hänt om Jugoslavien inte hade haft en 

ekonomisk kris. De nationella motsättningarna som fanns under andra världskriget hade bara 



 

 

tryckts ner under kommunisttiden och inte lösts på något bra sätt. Det var bara en tidsfråga 

innan motsättningarna skulle komma fram till ytan igen.  

För att ett land på ett snabbt, effektivt sätt ska kunna byggas upp efter ett krig så behövs 

bidrag från omvärlden. Det Tyska undret då landet på en relativt kort tid kunde utvecklas från 

att vara ett fattigt, krigsbombat land till en ekonomiskt stark jätte hade aldrig kunnat ske om 

det inte hade varit för internationella bidrag. Tack vare Marshallplanen så fick Tyskland, 

Japan och Italien genom ett bidrag och lån injektion på 50 miljarder dollar för att kunna bygga 

om landet igen. Marshallplanen är högst delaktig till varför länderna kunde byggas upp så 

snabbt efter kriget. (Williams, 2009:125) USA hade även en militär närvaro i både Tyskland 

och Japan i många år efter andra världskriget, vilket enligt amerikanskt sätt att se, var en av 

nyckelfaktorerna för att kunna bidra till politiska och ekonomiska reformer i ett land som 

precis har kommit ur en konflikt. (Williams, 2009:127) Det kan diskuteras om detta stämmer 

in på Kroatien och Bosnien då hotat var inifrån och inte yttre.   

Ekonomiska faktorer har bidragit till att få de stridande till att lägga ner sina vapen och 

förhandla om fred, då freden skulle ge ekonomiska fördelar för landet eller den stridande 

parten. Detta användes bland annat i forna Jugoslavien. (Williams, 2009:129)  

De främsta aktörerna i statsbyggnad sen 1990 har varit, stater, mellanstatliga organisationer 

(IGOs) internationella finansiella institutioner (IFIs), icke-statliga organisationer (NGOs) och 

den internationella pressen. (Williams, 2009:131-132)  

Stater har genom olika slags bidrag och rekonstruktion hjälpt till att forna konfliktländer kan 

byggas upp igen. Exempel på detta är Storbritannien i Sierra Leone och Frankrike i sina forna 

kolonier. Mellanstatliga organisationer och internationella finansiella institutioner som bidrar 

med finansiella resurser till så kallade behövande länder. Icke-statliga organisationer har 

spelat en stor roll i både förhindrandet av hungersnöd och medicinsk assistans i krigs och 

efterkrigs situationer. Pressens närvaro i olika krigs och efterkrigs situationer är ett fenomen 

som blivit allt mer accepterat sen Gulfkriget under 1990-1991. Pressens närvaro och arbete 

har varit en stor faktor till varför stater och organisationer har känt sig tvingade till att göra 

något. (Williams, 2009:132) 



 

 

Kroatien innan och under kriget 

Reformvågen som svepte över Europa under slutet av 80-talet och början av 90-talet slog till 

även mot forna Jugoslavien och de olika delrepublikerna. Folk krävde demokrati och 

pluralism och framförallt självständighet. Kroatien som i över 40 år hade tillhört Jugoslavien 

krävde självständighet. De första oppositionspartierna på över 45 år kunde bildas i Kroatien 

och det största var HDZ (Kroatiska demokratiska förbundet) som leddes av Franjo Tudjman. 

Det partiet framförallt krävde var en demokratiseringsprocess i landet. (Madunic, 1995:3) 

Under början av 90-talet så blev partierna från kroatiskt håll mer och mer kritiska till 

historiska händelser under andra världskriget och under Titos styre. Man menade att bildandet 

av Jugoslavien under 1918 aldrig hade bestämts tillsammans med folket, och att alla icke-

serber hade redan från början fått en underordnad ställning i staten. (Madunic, 1995:13) Att 

historiska händelser hade förvrängts under Titos styre tillsammans med det ekonomiska 

systemet i forna Jugoslavien spelade stor roll i varför man ville ha politiska förändringar i 

Kroatien. Man menade att det rådde en ekonomisk orättvisa över vem som kontrollerade eller 

styrde de ekonomiska resurserna. Från kroatiskt håll fick Jugoslavien mycket kritik för hur 

landet styrdes och vad som bestämdes i maktens korridorer.(Madunic, 1995:15) Den kroatiska 

kulturtraditionen hade blivit förträngd under kommunisttiden. Allt kroatiskt hade blivit 

nedtryckt och den nationella identiteten hade tvingats tillbaka för en mer jugoslavisk identitet 

hävdade kroaterna. Den kroatiska flaggan och olika kroatiska sånger hade bland annat blivit 

förbjudna. (Madunic, 1995:20) När Jugoslavien drabbades av ekonomisk kris under 80-talet 

så såg HDZ en väg ut ur krisen genom att upplösa det kommunistiska enpartisystemet och 

införa en demokrati i västerländsk mening. Makten skulle utgå från folket och ett 

flerpartisystem skulle skapas där folket skulle välja sina representanter i parlamentet. Men 

man ville även skapa en slags kroatisk politik som skulle ta hand om den kroatiska 

traditionen, identiteten, kulturen m.m. Detta gav bara mer kraft åt HDZs motståndare som 

menade att HDZ var fascistiska och nationalistiska. (Madunic, 1995:22) I protest mot HDZ 

skapade serberna i Krajina sitt egna politiska parti SDS (Serbiska demokratiska partiet). SDS 

som skapades under våren 1990 debatterade för en självständig serbisk stat i Krajina. Partiet 

och dess anhängare fick stöd av Slobodan Milosevic som mer än gärna ville att Krajina skulle 

vara en del av ett Storserbien. (Bartlett, 2003:35)  



 

 

 I de första fria valen till det kroatiska parlamentet så vann HDZ med 41 % av rösterna, och då 

det var majoritetsval så fick man 205 mandat utav 349, dvs. man blev det dominerande 

partiet. HDZ främsta mål blev nu att omvandla Kroatien till en demokrati och förbereda 

landet inför självständighet. I Belgrad blev man oroliga, Kroatien hade en stor serbisk 

minoritet i Krajina området. Skulle Kroatien bli självständigt så skulle drömmen om ett 

Storserbien där alla serber bor i ett och samma land som Milosevic debatterade för att dö ut. 

Serberna i Krajina området blev rädda för att det nya Kroatien skulle vara ett fascistiskt land 

som under andra världskriget. Man ville istället att Krajina området skulle bli självständigt 

från resten av Kroatien eller slå sig samman med Storserbien. (Madunic.1995:11-12) I augusti 

1990 skapade serberna i protest mot Kroatiens självständighet den autonoma provinsen av 

serbiska Krajina. Man la upp vägspärrar utanför staden Knin och man tog även kontroll över 

tågrälsar i området vilket gjorde att resande mellan Zagreb och södra Kroatien i princip blev 

omöjligt. Meningen med vägspärrarna var att se till att Kroatien inte skulle kunna kontrollera 

hela sitt territorium, vilket skulle försvåra en kroatisk självständighet. Båda sidorna började 

nu beväpna sig. (Barlett, 2003:38) Den Jugoslaviska armen (JNA) beväpnade Krajinaserberna 

med vapen och militärt stöd från deras arme för att bekämpa en Kroatisk självständighet. 

(Madunic, 1995:19) Snart började även väpnade strider blossa upp runt om i landet mellan 

den kroatiska specialpolisen och serbiska specialpolisen som backades upp av JNA. (Barlett, 

2003:38)   

I maj 1991 hölls valen om självständighet i Kroatien. Hela 93 % röstade för självständighet. 

Kroatien förklarade sig självständiga från Jugoslavien den 25 juni samma år, trots vädjan från 

EU och USA om att skjuta upp självständighetsförklaringen. Under samma tidsperiod så 

röstade och förklarade även Slovenien sig självständiga från Jugoslavien. JNA attackerade 

Slovenien men drog sig tillbaka snabbt ut ur konflikten efter bara 10 dagar. Milosevic och 

hans anhängare ville inte ge sig in i en seriös konflikt med Slovenien då landet inte hade en 

stor serbisk minoritet och därför inte fanns med i deras planer på att skapa ett Storserbien. 

(Bartlett, 2003:38-39)  

Milosevics planer för Kroatien var däremot annorlunda. Man vägrade släppa Kroatien lika lätt 

som man hade gjort med Slovenien. Kroatien hade som redan nämns en stor serbisk minoritet 

i landet, speciellt i Krajina området. Oroligheterna i landet fortsatte och nu var man väldigt 



 

 

nära ett krig. JNA drev ut den kroatiska befolkningen i områden nära Osijek under 24 och 25 

augusti 1991 och senare i september gjorde man en stor offensiv på kroatiska landområden. 

Zagrebs flygplats blev bland annat bombat av den Jugoslaviska armen. Kriget hade börjat och 

som svar på det införde FN ett vapenembargo för alla deltagarna i konflikten. Men då den 

Jugoslaviska armen redan var beväpnad till tänderna så påverkade detta Kroatien mycket mer 

än JNA som nu i grund och botten var en serbisk arme. (Bartlett, 2003:40) EU pressade de 

båda parterna för vapenvila och fred. EU:s press fungerade då både Milosevic och Tudjman 

gick med på att skriva ett avtal om fred. Kroatien skulle bli erkänt, den jugoslaviska armen 

skulle dra sig tillbaka från kroatiskt territorium och den serbiska utbrytarrepubliken i Krajina 

och de delar av Kroatien i Slavonien som nu serberna hade tagit över skulle patrulleras och 

bevakas av FN:s fredsstyrkor. Vapenvilan trädde i kraft den 1 januari 1992. (Bartlett, 

2003:40-41)      

Två år efter de första valen till det kroatiska parlamentet så hade Kroatien ännu ett val 1992 

där HDZ blev det ledande partiet ännu en gång. Det partiprogram man hade använt sig av 

hade lett Kroatien till krig med serberna i Krajina, med resten av Jugoslavien och skulle leda 

till att man stötte Bosnienkroaterna i striderna som pågick i Bosnien. (Madunic, 1995:23) 

1995 beslutade den kroatiska regeringen att påbörja militäroperationen Oluja (Storm). Oluja 

gick ut på att man skulle ta tillbaka Krajina och de delar av Kroatien som fortfarande var i 

serbernas händer. Den serbiska utbrytarrepubliken Krajina utgjorde ett stort hot till den 

Kroatiska självständigheten ansåg man från kroatiskt håll. Operationen som började i augusti 

1995 var väldigt lyckad och efter bara några dagar hade man tagit över hela Krajina regionen. 

Den serbiska populationen flydde till serbkontrollerade delar i Bosnien. I och med 

operationens succé så blev Tudjman ännu mer populär i hemlandet. (Bartlett, 2003:46-47)    

Ett nytt val anordnades i slutet av 1995 och ännu en gång i och med Tudjmans popularitet så 

blev HDZ det ledande partiet med 45 % av rösterna.   

Kroatien efter kriget 

Under hela kriget fram till dess slut så befann sig Kroatien i ett svårt ekonomiskt läge med 

hög arbetslöshet, sjunkande levnadsstandard, ett nedgående näringsliv m.m. Staten förklarade 

detta läge med att man hade höga militära kostnader och att man hade tvingats ta emot över en 



 

 

halv miljon flyktingar från kriget som pågick i andra delar av Kroatien och f.d. Jugoslavien. 

(Madunic, 1995:23) Tiden efter kriget var med andra ord väldigt svår. Kriget hade bland 

annat lett till att den största inkomstkällan, nämligen turismen uteblev under kriget. (Madunic, 

1995:23-24) Efter kriget började man också en privatisering av statliga företag och 

instutioner. Man menade att detta skulle göra så att det skulle bli mer konkurrens på 

marknaden och att detta skulle öka effektiviteten inom de olika företagen. Privatiseringen 

skulle vara en grundförutsättning för det framtida demokratiska Kroatien. (Madunic, 1995:24) 

Kritikerna till regeringen ansåg att privatiseringen var bra men att den gjordes i fel syfte. Det 

har inte funnits någon plan eller organiserad procedur på hur privatiseringen ska gå till, man 

har sålt ut företagen till personer inom HDZ och för kraftiga underpriser. Korruptionen som 

fanns innan är kvar, bara att den nu gömmer sig bakom ett tal om privatisering. Demokratin 

inom landet hade med andra ord fortfarande en bit att gå. (Madunic, 1995,24-25) Tudjman 

och regeringen ansåg däremot att man hade lyckats skapa en demokratisk stat. Man har nu ett 

flerpartisystem med direkta val till parlamentet (Sabor) och presidentämbetet. Kritikerna 

menar att detta inte spelar någon roll då makten i landet fortfarande är hos presidenten trots 

maktfördelningen som regeringen säger att de har skapat. Personer inom statsapparaten som 

har en annan åsikt än den ledande kan lätt bli undanknuffade menade oppositionen. (Madunic, 

1995:26) Det hävdades även att Kroatien mer eller mindre är en auktoritärt styrd stat. HDZ 

hade efter valet förlorat kontrollen över kommunfullmäktige i Zagreb, något som Tudjman 

vägrade acceptera. Han vägrade erkänna resultaten från valet och la in veto om oppositionens 

val av borgmästare för staden. Trots kraftiga protester så kunde Tudjman göra detta i och med 

att han var president. HDZ och Tudjman försökte även stänga ner en populär, självständig 

radiostation, något som gav kritikerna ännu mer anledning till att kritisera och hävda att 

Kroatien var en auktoritär styrd stat. Regeringens konstiga beslut gjorde så att massprotester 

arrangerades i Zagreb med över 100,000 deltagare. (Bartlett, 2003:50) Det som bland annat 

kännetecknade HDZ auktoritära regim var att de försökte inskränka friheten för medierna och 

att de försökte övervaka oppositionens verksamhet. Detta är något som inte kännetecknar ett 

demokratiskt land även om Tudjman och hans anhängare hävdade att Kroatien var ett modernt 

demokratiskt land. Trots kritiken mot regeringen och Tudjmans konstiga handlande så 

minskade inte hans popularitet så drastiskt som många trodde. Han lyckades med att vinna 



 

 

presidentvalet i juni 1997 med 61 % av rösterna. Dock skulle detta snabbt ändras. (Bartlett, 

2003:51) 

HDZ:s popularitet minskade mer och mer under senare delen av 90-talet. Skandalerna som 

regeringen innan hade varit delaktiga i samt den ekonomiska krisen som drabbade landet 1998 

minskade stödet för den sittande regeringen. Privatiseringsprocessen som man hade börjat 

med några år innan hade medfört så att ägandet av Kroatiens ekonomi till en stor del av 

tillhörde individer som var medlemmar eller anhängare till HDZ. Stöder för HDZ blev mindre 

och mindre. Inför valet 2000 var inte längre HDZ favoriter utan istället började oppositionen 

som nu utgjordes av sex partier som hade ingått en sammanslutning att få mer stöd. Precis 

innan valet så dog Tudjman, man fruktade nu att HDZ skulle få sympati röster och att de på 

det sättet ännu en gång skulle bli det ledande partiet. Men så var inte fallet, för första gången i 

Kroatiens historia så vann oppositionen. De sex partierna i oppositionen bestod av två 

grupper, den ena gruppen var SDP (Socialdemokraterna) tillsammans med HSLS (Kroatiska 

socialliberala partiet) och den andra gruppen bestod av de fyra andra partierna. SDP och 

HSLS fick 39 % av rösterna och de andra fyra partierna fick 13 % av rösterna. Oppositionen 

fick med andra ord 52 % av rösterna medan HDZ bara fick 28 % av rösterna. I presidentvalet 

som arrangerades efter valen så tappade HDZ igen. Stjepan Mesic som tillhörde HNS 

(Kroatiska folkpartiet), ett av partierna i oppositionen, vann presidentvalet och blev president. 

Mesic hade under en längre tid riktad kritik mot Tudjman och regeringen. Han var emot 

regeringens auktoritära styre och ville ha mer demokratiska reformer. Han var även en stark 

motståndare till att Hercegovina som tillhör Bosnien och som har en stor kroatisk minoritet 

skulle sluta sig samman med resten av Kroatien. I och med Mesics tillträde som president så 

hade Kroatiens verkliga väg mot demokrati börjat. Ett av de första sakerna den nya regeringen 

gjorde var att förhandla med EU om ett framtida medlemskap och en mer västerländsk väg för 

Kroatien. Den nya regeringen höll ett av sina huvudlöften under valet, nämligen att minska 

presidentens makt. Kroatien skulle nu ha ett parlamentariskt system där makten skulle vara 

delat mellan presidenten, premiärministern och parlamentet. Presidenten skulle inte längre 

kunna själv nominera sina kandidater till de olika högtuppsatta platserna. (Bartlett, 2003:55-

59) Kroatiens framtida politik skulle inte längre präglas av ett auktoritärt styrelsesätt och man 



 

 

kunde ta steget i att bli ännu mer demokratiska bland annat genom att söka medlemskap i 

både EU och NATO.  

2003 sökte landet om medlemskap i EU, 2 år senare erkändes Kroatien som ett kandidatland 

till ett framtida medlemskap. Ett av kraven för att beviljas medlemskap i EU var att landet 

skulle samarbeta med den internationella domstolen i Haag, vilket landet enligt EU hade gjort. 

(Allmänna frågor och yttre förbindelser i EU: 2005) 2009 blev man en fullvärdig NATO 

medlem. (BBC News, NATO Wellcomes Albania and Croatia: 2009) Under 2011 förhandlade 

Kroatien klart med EU om ett framtida medlemskap, efter en ratificeringsprocess av de övriga 

medlemsländerna ska landet kunna bli en fullvärdig medlem av EU i juli 2013. (EU Closes 

accession negotiations with Croatia: 2011)  

Bosnien innan och under kriget 

På 1970-talet fick Jugoslavien ekonomiska problem och landet fick låna allt mer från utlandet. 

Alla delstater i landet fick mer och mer självkontroll vilket gjorde att delstater som Kroatien 

och Slovenien som hade en bättre ekonomi än övriga delstater tvingades bidra till de fattigare 

delstaterna. Under denna tid började också nationella spänningar att höras mer och mer i 

landet och efter Titos död 1980 så blev nationalismen allt större tack vare olika politiker. 1990 

började de riktiga problemen för Jugoslavien då både Kroatien och Slovenien som var 

ekonomiskt starkare än de andra delstaterna att frigöra sig från Jugoslavien. (Sturesjö, 

1992:17) 

1991 blev både Kroatien och Slovenien självständiga vilket ledde till krig mot Jugoslavien 

som nu utgjordes av främsta serber. Nu började också problemen sprida sig till Bosnien där de 

bosniskamuslimerna och bosniskakroaterna inte ville utgöra en del av Jugoslavien där de 

skulle vara en minoritet till serberna. De bosniskaserberna däremot ville inte bli en del av ett 

självständigt Bosnien där de själva skulle utgöra en minoritet av befolkningen. Under 

månadsskiftet februari-mars 1992 hölls en demokratisk folkomröstning om självständighet. 

Bosnienserberna bojkottade omröstningen som vanns av ja-sidan. Europa hade blivit rikare 

med ännu ett land. (Sturesjö, 1992:42) Till skillnad från Slovenien och till viss del Kroatien så 

har Bosnien tre stora folkgrupper. De bosniskamuslimerna som utgör 43,7 % av befolkningen, 

de bosniskaserberna som utgör 31,3 % av befolkningen och de bosniskakroaterna som utgör 



 

 

17,3 % av befolkningen. De bosniskaserberna motsatte sig en Bosnisk självständighet och 

menade istället att man borde dela upp landet i olika kantoner som ska tillhöra resten av 

Jugoslavien. (Sturesjö, 1992:42-45) 

Första flerpartivalet i Bosnien ägde rum i november 1990. Innan kommunismens sönderfall 

fick man inte organisera partier utifrån etnisk tillhörighet, men i och med att kommunismen 

var borta skapades flera partier som riktade sig till en viss etnicitet. De tre största partierna 

blev HDZ (Kroatiska demokratiska förbundet), SDA (Partiet för demokratisk aktion) och SDS 

(Serbiska demokratiska partiet). HDZ var det ledande partiet hos bosnienkroaterna medan 

SDA var för de bosniskamuslimerna och SDS som var bosnienserbernas parti. HDZ var mer 

eller mindre en gren inom det riktiga HDZ i Kroatien som styrdes av Tudjman. SDS hade 

också redan etablerat sig i Kroatien hos serberna i Krajina. SDA hade bosniska rötter och var 

även starkt i Sandzak delen av Serbien där det bor en stor bosniskmuslims befolkning. Det 

som kännetecknade alla dessa tre partier var att de inte förespråkade någon viss politik utan de 

var snarare nationalistiska rörelser inom landet. (Bieber, 2006:20)  

Både HDZ och SDA ville att Bosnien-Hercegovina skulle bli självständigt medan SDS 

vägrade tillåta något annat än att Bosnien skulle vara en del av Jugoslavien. I september 1991 

började SDS att i protest skapa sin egen region i Bosnien precis som dem tidigare hade gjort i 

Krajina regionen i Kroatien. HDZ skulle även de senare skapa sitt egna bosnienkroatiska 

område. I januari 1992 diskuterades man om landet ska ha ett referendum om självständighet 

vilket både HDZ och SDA stödde. Som redan nämns vann ja-sidan röstningen och Bosnien 

kunde ta sina första steg till att bli ett självständigt land. Det internationella samfundet 

erkände Bosnien som eget land den 6 april 1992. (Bieber, 2006:25-26)  

I och med självständighetsförklaringen började kriget i april 1992. SDS vägrade tillåta en 

bosnisk självständighet och la upp barrikader runt om Sarajevo. Precis som i konflikten i 

Kroatien så fick serberna kontroll över JNA:s gamla vapen vilket gjorde att man blev militärt 

överlägsna de bosniskamuslimerna och bosnierkroaterna. Bosnierserberna började ta kontroll 

över stora delar av östra och nordvästra Bosnien genom att etniskt rensa området från icke-

serber. Det var under denna tid som begreppet etnisk rensning började debatteras mer och mer 

i nyheterna. Väpnade konflikter mellan bosnierserberna och bosniermuslimerna tillsammans 



 

 

med sina allierade bosnierkroaterna blossade upp överallt i Bosnien. I början av 1993 började 

dock de allierade parterna bosniermuslimerna och bosnierkroaterna att strida mot varandra i 

delar runt Hercegovina. Men tack vare amerikanskt medlande så slöt dessa två sidor fred 

under 1994. Nu kunde man istället rikta gemensamt sina vapen mot bosnierserberna som vid 

denna tid kontrollerade större delar av Bosnien. Nu när kroaterna och bosnierna var enade 

kunde krigslyckan vända, man började ta tillbaka mer och mer landområden som under större 

delen av kriget hade varit ockuperat av serberna. De kroatiska styrkorna kunde ta över hela 

Krajinaregionen, vilket skapade en flyktingvåg av serber till Bosnien. NATO började också 

bomba militära serbiska mål som en respons till massakrerna som serberna hade begått i 

Sarajevo och folkmordet i staden Srebrenica. I och med att man nu hade pressat serberna till 

stora förluster så kunde man börja diskutera vapenvila och fred. Fredsförhandlingarna ägde 

rum i staden Dayton i USA under november 1995. Daytonavtalet kunde till slut skrivas på av 

Franjo Tudjman, Slobodan Milosevic och Alija Izetbegovic i Paris under december 1995. 

(Bieber, 2006:26-27)  

Bosnien efter kriget 

Kriget hade skapat en etnisk splittring över hela landet. Innan kriget hade de olika 

etniciteterna varit utspridda som ett leopardmönster runt hela Bosnien. I och med de etniska 

rensningarna så hade folk som levde på ”fel sida” dödats, fördrivits till ett annat land eller gått 

över till de landområden som tillhörde den egna etniciteten. Antalet döda var någonstans 

mellan 100,000 och 300,000. 1,2 miljoner bosnier hade flytt till andra länder. Efterkrigstidens 

Bosnien var med andra ord kaotisk. (Bieber, 2006:29)   

Daytonavtalet innebär att Bosnien skulle vara uppdelat i två delar. Den serbiska Republika 

Srpska och den muslim-kroatiska federationen. Federationen består av 51 % utav Bosniens 

yta medan Republika Srpska består utav 49 %. Området runt staden Brcko fick sitt egna 

distrikt, det skulle varken tillhöra federationen eller Republika Srpska. (Sandberg & 

Windmar, 1998:5)  

De tre stora partierna SDA, SDS och HDZ fortsatte vara de ledande partierna även efter 

kriget. De styrde regioner eller områden där hade monopol på makten. Alla de tre partierna 

kontrollerade både media och samhället i de olika delarna där de styrde. HDZ styrde större 



 

 

delar av Hercegovina medan SDA styrde alla statliga institutioner i sina områden. SDS 

etablerade också en slags en-parti styre i Republika Srpska. (Bieber, 2006:41)  

Ingen av de tre partierna ville att nya partier skulle skapas som skulle kunna konkurrera ut 

dem. Man motverkade med olika medel tillkomsten av nya färska partier vilket inte var så 

svårt med tanke på att man hade kontroll över allt, polis, arme, media och den korrumperade 

ekonomin. Daytonavtalet ändrade landet på flera sätt, bland annat skulle en maktdelning 

skapas där presidentrådet skulle bestå av en bosniermuslim, en bosnierserb och en 

bosnierkroat. Med andra ord skulle ett land ha tre presidenter. I de första valen efter kriget 

1996 så blev Alija Izetbegovic ledare för bosniermuslimerna, Kresimir Zubak för 

bosnierkroaterna och Momcilo Krajisnik för bosnierserberna. Tre olika ledare med tre olika 

mål och tre olika politiska åsikter skulle skapa problem redan från början. Man kunde t.ex. 

inte bestämma förrän flera månader senare vart presidentrådets möten skulle äga rum. Alla de 

tre ledarna för de olika folkgrupperna hade rätt att lägga in veto till beslut som det ogillade. 

Beslut kunde med andra ord inte fattas om det skulle strida mot en annan grupps vilja.  I valet 

1998 vann Alija Izetbegovic ännu en gång för bosniermuslimerna medan de segrande parterna 

för bosnierkroaterna och bosnierserberna blev Ante Jelavic och Zivko Radisic. (Sandberg & 

Windmar, 1998:13-14)  

Efterkrigstidens Bosnien kännetecknades av en svag central regering där beslut inte kunde 

bestämmas utan andras godkännande. I och med vetorätten för alla de tre grupperna så kunde 

man komplicera eller förstöra de andra gruppernas önskningar. Detta har gjort landet instabilt. 

(Bieber, 2006:40) De olika partierna och ledarna riktade sin aktivitet mot den egna 

folkgruppen och för att de egna skulle rösta på dem, under en viss tid fanns det ingen stark 

multietniskt parti som riktade sig mot alla de tre folkslagen. Efter krigsslutet hade partiet 

SBIH (Partiet för Bosnien-Hercegovina) bildats som trots att det också riktade sig för mesta 

del till bosniska väljare ändå var mindre nationalistisk än SDA. Ett annat parti SDP 

(Socialdemokraterna) hade också efter kriget fått en större makt i landet. SDP var i princip det 

enda stora multietniska partiet. Inom Republika Srpska kom också ett annat parti fram SNSD 

(Alliansen för självständiga socialdemokrater) som inte var lika nationalistiska som SDS men 

ändå förespråkade och var positiva till en egen serbisk republik. (Sandberg & Windmar, 



 

 

1998:15-17) Åren och valen som följde var nästan likadana, SDA, HDZ och nu SNSD för 

bosnierserberna fortsatte att få många röster, nästan ingenting förändrades till det bättre.  

I och med Bosniens ingång till 2000-talet så saknar man fortfarande en stark och normal 

centralregering. Landets invånare blir inte styrda från en centralregering. Landets egen 

författning bygger inte på individuella rättigheter utan på etnicitet och kollektiva rättigheter 

för varje grupp. Den onormala och komplicerade författningen försvårar landets utveckling, 

då en individs rättigheter blir olika beroende på vart i landet man befinner sig. Det har också 

varit svårigheter i att tolka vissa aspekter av Daytonavtalet därför har man beslutat att det ska 

finnas en FN utsedd representant som ska tyda Daytonavtalet för de olika grupperna. Den 

höge representanten har stor makt i landet och kan både avsätta vissa politiker samt stifta 

lagar. Den höge representanten är med andra ord en president som står över de tre andra 

presidenterna. Allt detta ska underlätta i förståelsen av Daytonavtalet men det kanske i själva 

verket försvårar allt då folket inte längre vet vem som styr landet. I Hercegovina anser man att 

deras bosnierkroatiska ledare är presidenten medan man i andra delar anser att den 

bosnierserbiska är ledaren eller den bosniermuslimska. (Folkuniversitetet-Daytonavtalet, 

2005:13-14)   

Jämförelsetabell mellan Kroatien och Bosnien 

Genom den historiska tillbakablicken av Bosnien respektive Kroatien efter kriget så kan vi se 

att Kroatien till slut kunde lösa sina inre konflikter och kunde ta fler och fler steg mot ett 

demokratiskt samhälle. Vad var det efter kriget som gick fel för Bosnien? Varför tog man inte 

samma demokratiseringskliv som grannarna i väst hade gjort? Genom att göra en 

jämförelsetabell där jag använder Todd Landmans kriterier för jämförelse mellan länderna 

dvs. beteendemönster, politik, synsätt och struktur ska jag kunna visa de likheter och 

skillnader som länderna hade innan och under kriget samt visa de likheter och skillnader 

länderna hade åren efter att kriget tog slut.  

 

 



 

 

Innan och 

under 

kriget 

Beteendemönster Politik Synsätt Struktur 

Bosnien  Det finns bosnierserbiska 

Republika Srpska. Dem vill ingå 

i Serbien. Bosnierkroaterna vill 

ha sitt eget område inom 

Bosnien eller vara en del av 

Kroatien.  

Tre stora politiska partier 

som alla har ett 

partiprogram riktat för 

den egna etniska 

gruppen. 

Stort stöd för den 

egna folkgruppen, 

Serberna och 

kroaterna känner 

mer tillhörighet till 

Serbien 

(Jugoslavien) 

respektive Kroatien 

än till Bosnien. 

Konflikt mellan 

de olika etniska 

grupperna. 

Kroatien Serberna i Kroatien har sin egna 

autonoma region, serbiska 

Krajina som dem vill ska 

tillhöra ett Storserbien.  

Två stora politiska 

partier som har ett 

partiprogram riktat för 

den egna etniska 

gruppen. 

De två grupperna 

stödjer sin egna 

folkgrupp, serberna 

i Krajina känner 

mer tillhörighet till 

Serbien 

(Jugoslavien) än till 

Kroatien.  

Konflikt mellan 

kroaterna och den 

serbiska 

minoriteten i 

Krajina. 

Likheter Båda länderna har stora 

minoriteter som vill ha sitt egna 

autonoma område eller tillhöra 

ett annat land. 

Beteendemönstret är med andra 

ord nästan identiskt.   

Både Kroatien och 

Bosnien hade 

demokratiskt fria val 

med 2 stora respektive 3 

stora partier som riktade 

sin politik för den egna 

etniska gruppen. 

Nationalism präglar 

båda länders 

folkgrupper. Det är 

en vi mot dem 

känsla mellan de 

olika grupperna i 

både Bosnien och i 

Kroatien.  

Konflikt mellan 

olika etniska 

grupper.  

Skillnader Enda skillnaden är att det i 

Kroatien finns en stor minoritet 

medan det i Bosnien finns två.  

Skillnaden är att 

Kroatien hade två stora 

partier präglade av 

nationalism medan 

Bosnien hade tre. 

En grupp i Kroatien 

som inte vill 

tillhöra det egna 

landet, medan det i 

Bosnien är två.  

 



 

 

 

Beteendemönster – Ett framgångsrecept för ett land med flera etniska grupper är att en 

majoritet av landets invånare känna en tillhörighet till landet. Invånarna i landet ska kunna 

identifiera sig själva med själva staten och inte sträva efter en egen självständig stat eller 

känna en tillhörighet till ett annat land. Landets egna nationella regler ska respekteras. 

(Berglund, 2010:7-8)  

Under kriget så var beteendemönstret detsamma mellan Bosnien och Kroatien. Bosnien hade 

två stora etniska grupper som vill tillhöra ett annat land eller känner större tillhörighet till ett 

annat land medan Kroatien hade en stor etnisk grupp som ville tillhöra eller kände tillhörighet 

till ett annat land. Förutsättningarna var nästan identiska mellan Bosnien och Kroatien med 

enda skillnaden att Bosnien hade ”två stora problem” medan Kroatien hade ”ett stort 

problem”. Trots denna skillnad så var beteendemönstret mellan Bosnien och Kroatien under 

kriget nästan identisk.  

Politik - Efter kommunismens fall så svepte demokratiseringsvågen över Jugoslavien. Både i 

Kroatien och i Bosnien började (trots sina nationalistiska drag) demokratiska partier att 

skapas. Fria demokratiska val kunde hållas både i Kroatien och i Bosnien utan några större 

problem. Problemet var bara att de största partierna för mesta del var nationalistiska partier 

som riktade sina partiprogram för den egna etniska gruppen och inte för alla invånarna i 

landet. Detta mönster kunde vi se både i Kroatien och i Bosnien. I Bosnien fanns det tre 

nationalistiska partier som dominerade politiken, en för varje etnisk grupp medan det i 

Kroatien fanns två stycken stora nationalistiska partier.  

Precis som beteendemönstret i de två länderna så hade politiken också stora likheter mellan 

Kroatien och Bosnien. Både länderna styrdes av nationalistiska partier som bara sökte det 

bästa för den egna folkgruppen, även om SDA menade att dem var ett multietniskt parti riktat 

till alla de tre stora folkgrupperna i landet. Förutsättningarna var med andra ord även här 

nästan identiska förutom att Kroatien hade två stora nationalistiska partier medan Bosnien 

hade tre stora nationalistiska partier.   



 

 

Synsätt – Stöd för den egna central makten krävs i en funktionerande demokrati. Om alla de 

olika etniska grupperna skulle rikta sitt stöd till den del av landet där dem är i majoritet eller 

till ett annat lands central makt så blir det självklart problem. Stöd för autonoma 

självdeklarerade provinser ska vara svagt, vilket det varken var i Bosnien eller Kroatien under 

90-talet. Nationalismen är ett stort problem då det är ett vi och dem tänkande både i Kroatien 

och i Bosnien. Istället för att kämpa för ett gemensamt mål som ska gynna alla invånarna i 

landet så känner bosnierserberna och bosnierkroaterna mer tillhörighet med Serbien 

(Jugoslavien) respektive till Kroatien än till Bosnien. I Kroatien känner Krajina serberna mer 

tillhörighet till Serbien (Jugoslavien) än till Kroatien i och med detta så hämnas den 

demokratiska utvecklingen i landet. Likheterna mellan de olika etniska gruppernas synsätt är 

samma både i Kroatien som i Bosnien.  

Struktur – Det finns ingen statlig struktur i landet, centralmakterna i Sarajevo och Zagreb 

kontrollerar inte hela landet. I Bosniens fall så är känslan av att det är 3 länder i ett, 

bosnierserberna vänder sig till sitt parti och sin majoritet av landet medan bosnierkroaterna 

vänder sig till sitt parti och sin majoritet av landet. Partierna har olika mål och motverkar 

varandra, det finns inget demokratiskt samarbete mellan de olika partierna. Folket röstar efter 

vilken etnisktillhörighet politikern eller partiet har istället för att rösta på partiet som är bäst 

lämpat för landet. Detsamma gäller i Kroatien där kroaterna röstar på nationalistiska HDZ 

medan serberna i Krajina röstar på nationalistiska SDS. I stället för samarbete är det konflikt 

mellan de olika grupperna i länderna.    

Efter kriget Beteendemönster Politik Synsätt Struktur 

Bosnien Segregerat samhälle. Republika 

Srpska är fortfarande kvar. 

Bosnier kroaterna och bosnier 

muslimerna kontrollerar 

tillsammans federationen. 

Landet är uppdelat i två delar. 

De tre största 

nationalistiska partierna 

är fortfarande kvar, dock 

så har fler nya icke-

nationalistiska och 

multietniska partier blivit 

större. 

Storts stöd för den 

egna folkgruppen, 

Serberna och 

kroaterna känner 

mer tillhörighet 

till Serbien 

respektive 

Kroatien än till 

Bosnien. 

Fortfarande vi 

mot dem 

tänkande, alla 

grupperna 

kämpar för den 

egna gruppens 

makt i landet.  



 

 

Kroatien Serbiska Krajina finns inte kvar, 

majoriteten av serberna är 

fördrivna. Homogent samhälle. 

HDZ är fortfarande kvar 

dock är dem inte lika 

starka som innan. SDS 

har i princip sätt 

försvunnit helt och 

hållet. Nya icke-

nationalistiska partier har 

kommit fram.  

Stöd för 

demokratin 

istället för den 

egna folkgruppen. 

Det finns ingen 

konflikt mellan 

etniska grupper i 

landet. 

Likheter  Fler nya partier har 

kommit fram både i 

Bosnien och i Kroatien 

som inte är 

nationalistiska.  

  

Skillnader Kroatien har ett land nu där 

majoriteten stödjer 

centralmakten i Zagreb medan 

det i Bosnien fortfarande är ett 

segregerat samhälle.  

I Bosnien är alla de tre 

stora nationalistiska 

partierna kvar, deras 

makt är i princip sätt lika 

stor som den var innan 

och under kriget. I 

Kroatien har SDS 

försvunnit medan HDZ 

har blivit svagare än 

innan.  

Situationen i 

Bosnien är 

detsamma som 

innan och under 

kriget. I Kroatien 

har man insett att 

demokrati är 

lösningen för 

landets problem. 

De tre etniska 

grupperna i 

Bosnien är 

fortfarande inte 

enade. I 

Kroatien finns 

det nu bara en 

stor etnisk grupp 

som vill landets 

bästa. 

 

Beteendemönster – Likheterna är få och skillnaderna stora i efterkrigstidens Bosnien och 

Kroatien. Bosnien har fortfarande flera olika etniska grupper som drar åt olika håll medan 

kroaterna lyckades i slutet av kriget genom militär operationen Oluja fördriva ut majoriteten 

av Krajina serberna från Kroatien och därav lösa ett stort problem för sitt land. Landet har 

med andra ord blivit homogent där majoriteten av invånarna är av kroatisk nationalitet, dem 

drar åt samma håll och stödjer central makten i Zagreb. Landet är med andra ord enat och den 

demokratiska utvecklingen kan gå framåt. I Bosnien har bosnierkroaterna och 

bosniermuslimerna bildat en federation medan bosnierserberna har kvar sitt Republika Srpska. 



 

 

Bosnierserberna vill att RS ska bli ett eget land eller att det ska tillhöra Serbien medan 

bosnierkroaterna vill att Hercegovina delen ska tillhöra Kroatien. Med andra ord så är 

beteendemönstret idag likadan som den var under kriget, inget har blivit bättre. Den 

demokratiska utvecklingen i Bosnien är på samma nivå som den var innan och under kriget.   

Politik – Två av de största partierna i Bosnien är fortfarande HDZ och SDA. SDS har tappat 

mycket serbiska röster till det mindre nationalistiska men ändå serbframtonade SNSD 

(Alliansen av oberoende socialdemokrater) som nu är det starkaste partiet i Republika Srpska. 

SDP har vuxit sig starka och är tillsammans med SDA det starkaste partiet i Federationen. 

Med andra ord så har förbättringar skett, SDA, HDZ och SDS har blivit svagare och ett 

multietniskt parti som SDP har kunnat växa sig starka under de senaste åren. Kliv mot ett 

bättre demokratiskt samhälle har gjorts dock så har dessa kliv varit relativt små. SNSD har 

gått förbi det nationalistiska SDS som under kriget leddes av krigsförbrytarna Radovan 

Karadzic och Biljana Plavsic som bosnierserbernas ledande parti, men man kan fråga sig hur 

mycket SNSD:s politik skiljer sig från SDS. SNSD:s frontman Milorad Dodik har flera 

gånger sagt att han vill att Republika Srpska ska lämna Bosnien och bli ett eget land eller bli 

en del av Serbien. HDZ har blivit försvagat men är ändå det starkaste partiet bland 

bosnierkroaterna. De demokratiska stegen har med andra ord varit minimala.  

Kroatien däremot har haft en positiv formkurva gällande det politiska livet. Koalitioner 

mellan partier har bildats och samarbete mellan parti gränserna har blivit allt mer vanligare. 

HDZ har tappat sin makt och är inte längre det största partiet. Partiet har också slutat vara så 

nationalistisk betonade som de var innan. Under valet 2000 så tog oppositionen makten och 

under presidentvalet året efter vann den Tudjman kritiske Stjepan Mesic makten, vilket var ett 

stort kliv framåt för ett demokratiskt Kroatien.   

Synsätt – Situationen i Bosnien är likadan som den var under kriget. Bosnierserberna känner 

tillhörighet till Serbien och Republika Srpska snarare än till hela landet Bosnien. 

Bosnierkroaterna känner tillhörighet till Kroatien och till delar av landet där dem är i 

majoritet. Alla de tre folkgrupperna har fortfarande olika intressen som gång på gång 

motarbetar varandra. Istället för att gemensamt kämpa för ett mer demokratiskt och 

ekonomiskt starkare Bosnien så vill alla folkgrupperna ha sin bit av kakan. Många 



 

 

bosnierserber och bosnierkroater vill inget hellre än att Bosnien ska splittras så att dem kan få 

sitt egna land eller bli en del av Serbien respektive Kroatien, med andra ord har dem samma 

mål och synsätt som dem hade under kriget.  

Situationen i Kroatien har däremot tagit stora kliv mot förbättring. Man har under 

efterkrigstiden speciellt efter Tudjmans död haft som mål att bli medlem i EU, vilket man 

även kommer att bli i juni 2013. Ända sedan Mesic tog makten har man ständigt förbättrat den 

demokratiska atmosfären. Turismen blomstrar och landet börjar likna mer och mer ett 

modernt västerländskt land, något som ansågs vara en dröm under de första åren i 

efterkrigstidens Kroatien.  

Struktur – I Bosnien råder det fortfarande ett vi och dem tänkande, demokratin prioriteras 

inte. De olika etniska grupperna prioriterar vad som är bäst för deras egna etniska grupp 

snarare än vad som är bäst för hela landet, de olika folkgrupperna och partierna konkurrerar 

med varandra. I Kroatien har man inget problem längre med en stor minoritet som inte vill 

tillhöra landet de bor i. Genom att det inte finns några konkurrenter till kroaterna och 

Kroatiens suveränitet så kan man prioritera en demokratisk utveckling som ska gynna landet.  

 

Analys 

Bosnien och Kroatien liknade varandra på flera sätt under åren innan kriget och under själva 

kriget. Båda länderna hade problem med etniska grupper som inte ville tillhöra landet de 

bodde i. Även om Bosnien hade tre stora etniska grupper som var utspridda som ett 

leopardmönster över hela Bosnien medan Kroatien hade två stora etniska grupper varav 

majoriteten av serberna bodde i Krajina området så var förutsättningarna och bakgrunderna 

för det två länderna nästan identiska. Nu nästan 20 år sedan kriget slutade kan vi se tydligt 

vart länderna befinner sig, Kroatien har små likheter med det Kroatien som fanns för 20 år 

sedan, Bosnien däremot har tagit minimala steg från det Bosnien som fanns för 20 år sedan. 

Vad är det då som gjort att Kroatien lyckades så avsevärt mycket bättre än Bosnien?  

Förutom likheterna under 90-talets början så delar Kroatien och Bosnien flera gemensamma 

drag. Båda länderna utgjorde innan två delar av det Jugoslavien som karakteriserades av ett 



 

 

kommunistiskt enpartisystem. Även om det inte var samma hårda kommunism som i 

Sovjetunionen så hade befolkningen i Kroatien och i Bosnien ingen erfarenhet av riktig 

demokrati. I och med kommunismens fall och Jugoslaviens upplösning skulle nu både 

Kroatien och Bosnien skapa en demokratisk styrelseform. Fria och demokratiska val 

anordnades i båda länderna innan länderna sen drabbades av krig. Hela kriget och 

efterkrigstidens Bosnien och Kroatien präglades av nationalism. Nationalismen kunde märkas 

både inom politiken, media, polisen, skolan m.m. Framförallt media var ett sätt som de 

nationalistiska partierna kunde debattera för sin egna etniska grupps intressen. I Bosnien är 

detta fortfarande ett förekommande problem, då många nyhetsbyråer propagerar bara för den 

egna etniska gruppen. Efterkrigstidens Kroatien hade även dem stora problem med detta då 

HDZ kontrollerade många nyhetsbyråer och kvävde ner medier som uttalade sig kritiskt mot 

den sittande regeringen. Nationalistisk propaganda var vanligt förekommande under 90-talets 

Kroatien.  

Redan här under de första åren efter krigets slut kan vi se en skillnad i Kroatiens och Bosniens 

nationalism. Nationalism grundar sig mycket på en vi och dem känsla där man ska främja 

nationens bästa och bekämpa hot mot det egna landet. I och med att Kroatien hade fördrivit 

majoriteten av Krajina serberna från Kroatien så fanns inget ”hot” kvar mot landet. 

Nationalismen kunde i och med detta för varje år som gick dö mer och mer ut. I Bosnien finns 

fortfarande alla de tre folkgrupperna kvar, ”hotet” mot den egna folkgruppen finns kvar därav 

har nationalismen inte försvagats så mycket som den har gjort i Kroatien. Detta är enligt mig 

en av de stora anledningarna till varför Kroatien har lyckats medan Bosnien inte har gjort det. 

Utan någon konkret fiende kvar i landet kunde den kroatiska nationalismen minska bit för bit 

för varje år som gick. Nu är det inte så att det inte existerar nationalism längre i Kroatien, 

nationalism finns fortfarande kvar i alla länderna i f.d. – Jugoslavien bara det att den 

förmodligen har minskat under de senaste åren framförallt i Kroatien.  

Kroatien har inte längre kvar en stor andel medborgare som vill vara del av ett annat land och 

som inte identifierar sig med landet de bor i, det finns inte längre kvar en stor andel av 

medborgare som strävar efter att skapa sin egen stat. Kroatien har inte kvar det problemet 

medan Bosnien fortfarande har ett land där ungefär hälften av befolkningen inte känner 

samhörighet till det egna landet. Dem vill antagligen bli en del av Kroatien respektive Serbien 



 

 

eller få sina egna självständiga stater. Bosnien har en svag central regering som egentligen 

inte ens kontrollerar hela landet. Landet uppdelning i flera entiteter har gjort så att hela 

landets institution och politiska samhälle blivit väldigt komplicerat. Landet har 3 presidenter 

en från varje folkgrupp, alla de tre folkgruppernas ledare kan lägga in veto på beslut som tas i 

regeringen. Så är det ett förslag som inte gynnar eller bara gynnar en folkgrupp så kommer 

man lägga in ett veto för att förstöra för dem andra. Bosnierserberna och bosnierkroaterna vill 

inte att landet ska fungera, skulle landet utvecklas mer och mer så skulle bosnierserbernas och 

bosnierkroaternas mål att en dag bli en del av Kroatien respektive Serbien eller få sin egna 

självständiga stat minska ju mer och mer Bosnien blir starkare. Nu betyder inte det här att 

bara bosnierserberna och bosnierkroaterna är skyldiga till situationen i Bosnien. Många 

bosniermuslimer fortsätter rösta på partier som fokuserar på den egna etniska gruppens mål 

istället för att rösta på ett som gynna alla som lever i Bosnien. Medborgarna i Kroatien röstar 

allt mer på demokratisk framtonad partier hellre än nationalistiskt framtonade. Den politiska 

eliten i Kroatien har alla samma mål, att bli en del av EU och västvärlden. Man bråkar inte 

med andra etniska grupper om vad som är bästa steget för landet, då det inte finns en stor 

majoritet av andra etniska grupper. Hade Kroatien varit i samma situation som Bosnien är 

idag om dem hade haft kvar serberna i Krajina? Det vet vi inte, dock hade vägen mot 

demokrati och Europa varit svårare och tagit längre tid om Krajina serberna hade varit kvar 

och haft samma beteendemönster och synsätt som de hade under kriget.  

För Bosniens del är inte allt så negativt som det låter, små steg har tagits under det senaste 

decenniet mot att bli ett mer demokratiskt land, de interna konflikterna mellan de olika 

grupperna ställer dock käppar i hjulet för att utvecklingen ska gå snabbare framåt. Bosnien har 

bland annat tagit till sig kritiken från EU om vad som är bästa steget för landet. Man har blivit 

en potentiell EU-kandidat men mycket måste ändras innan man går från kandidat till riktig 

medlem. EU och det internationella samfundet kan dock inte själva knuffa landet till en 

positiv utveckling, invånarna i Bosnien måste själva förstå att det behövs en förändring och att 

man i grund och botten är de som bäst kan få till en förändring och utveckling av landet. De 

senaste positiva stegen har varit från EU och det internationella samfundets begäran och 

påtryckningar och inte från folket och landet själva. I Kroatien t.ex. så har man haft 

massdemonstrationer mot den då sittande regeringen med HDZ i spetsen. Under 



 

 

efterkrigstidens Kroatien kontrollerade HDZ nästan allt inom landet men detta hindrade inte 

100,000 kroater mot att organisera en massprotest mot den då sittande regeringens auktionära 

styre. Varför kan inte bosnierna göra samma sak? Jo för att man inte är enade som 

medborgare inom landet, istället bråkar man internt med varandra. Invånarna i Bosnien har 

olika mål som hamnar i konflikt med varandra till skillnad från Kroatien som sedan 

oppositionens vinst i valet 2000 haft som mål att bli mer demokratiska och fullvärdiga 

medlemmar av EU, vilket man även kommer att bli i juli 2013.  

Internationell samfundet har med andra ord inte lagt sig i lika mycket i Kroatiens interna 

problem som de har gjort med Bosnien och det kanske är det som är en av 

huvudanledningarna till varför Kroatien är före? Istället för att låta bosnierna styra sig själva 

och lösa sina problem med varandra så har internationella samfundet blandat sig i och tvingat 

förändringar. Då Bosnien är uppdelat i två delar (tre stycken om man räknar med Brcko-

distriktet) så är central regeringen väldigt svag, som jag har redan nämnt innan så styrs inte 

hela Bosnien från Sarajevo. Så därför har det internationella samfundet känt en behörighet att 

agera som en slags vägvisare för landet, detta skapar naturligtvis problem då medborgarna 

själva inte kan fatta beslut utan att alla de tre etniska grupperna och det internationella 

samfundet erkänner beslutet. Man kan och får inte styra sig själva då man enligt 

internationella samfundets logik inte kan styra sig själva. Kroatien däremot har inte haft detta 

”problem” då man efter kriget har styrt sig själva. Kan internationella samfundets inverkan 

vara en av de stora anledningarna till varför Bosnien inte kan utvecklas som grannarna i väst 

gör? Visst borde kanske internationella samfundet backa lite undan och låta Bosnierna lösa 

problemen lite mer själva men faktum är att historien visar att det behövs ett internationellt 

samfund som ska kunna peka och visa vilka steg som ska tas. Året innan kriget var det 

internationella samfundets närvaro inte lika starkt som det är nu men ändå så var det konflikt 

mellan partierna och spänningen ökade mellan de olika etniska grupperna vilket senare även 

ledde till krig. Vem säger att det inte hade kunnat bli ett nytt krig om det internationella 

samfundets närvaro hade varit lika stort idag som det var 1991 

Sammanfattningsvis kan man säga att oavsett om det är nationalism, det internationella 

samfundet eller olika etniska grupper så har alla dessa på sitt sätt bidragit till situationerna i 

Bosnien och i Kroatien. Nationalismen har minskat i Kroatien på grund av att det är ett 



 

 

homogent samhälle utan etniska minoriteter som vill ha ett eget land eller vara en del av ett 

annat land. I Bosnien har inte nationalismen minskat på samma sätt då det fortfarande finns 

etniska grupper som kämpar för att bli del av ett annat land eller få sitt egna självständiga 

område, det finns fortfarande en vi mot dem känsla då man anser att det fortfarande finns ett 

hot mot den internationella identiteten. Det internationella samfundets icke-närvaro i Kroatien 

beror på att det inte finns något att bevaka, det kommer inte att bli någon konflikt mellan olika 

etniska grupper då det inte finns en stor andel av befolkningen som ingår i en annan etnisk 

grupp. Det internationella samfundets närvaro i Bosnien på gott eller ont beror på att man 

anser att folkgrupperna hotar varandra. Med andra ord så är den stora skillnaden till varför 

Kroatien har lyckats och Bosnien misslyckats på grund av att Kroatien är ett homogent land, 

Krajina serberna finns inte kvar. Landet är inte uppdelat medan Bosnien är det, hade Bosnien 

haft sin egen operation Oluja som hade tvingat en flyktingvåg av bosnierserber till Serbien så 

hade utvecklingen förmodligen varit mycket mer positivt än vad den är nu. Men då hade 

bosnierna förmodligen tappat sitt anseende hos det internationella samhället. Man hade även 

haft kvar problemet med bosnierkroaterna. Republika Srpska hade då inte funnits och landet 

hade inte haft en lika svag styrd central regering. Beslut hade kunnat tas lättare och den 

politiska situationen hade sätt bättre ut. Det ska dock poängteras att trots dess likheter med 

Kroatien så var situationen i Bosnien redan från början mycket mer komplicerat än i Kroatien. 

Kroatien hade redan från början en fördel gentemot Bosnien. Utvecklingen av de två länderna 

har sett annorlunda ut på grund av att Kroatien efter krigets slut hade löst alla problem inom 

landet, man hade fått sin självständighet och man hade drivit ut Krajina serberna, Bosnien 

däremot hade fått sin självständighet även om den var ”svag” i och med att man inte fick 

kontrollera hela sin yta och att man hade kvar etniska grupper som inte ville tillhöra det egna 

landet. Man var fortfarande efter kriget uppdelad och splittrat med olika nationaliteter som 

bara vill den egna etniska gruppens bästa och inte landet medan Kroatien var enade och kunde 

ta kliv mot demokrati.   
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