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ABSTRACT 

Nation building is vital in post-war states to bring the people that have been at war 

together. To restore peace in a state, many different actors need to work together to 

bring stability, safety, and advancement to a new nation. There are several methods 

of nation building, and this thesis evolves around three of them. This is a qualitative 

study where three theories on nation building are used to analyze the development of 

nation building, and the obstacles Bosnia and Herzegovina still has to reach a 

national identity. Several studies are used in this thesis to show how the development 

has evolved in Bosnia and Herzegovina. The method consisted of searching in 

databases for peer-reviewed articles, finding documents from international actors, 

and statistics. This thesis reveals that Bosnia and Herzegovina still has a long way to 

go before it becomes an nation where the citizens feel united, no matter which 

ethnicity they belong to.  
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1 INTRODUKTION 

Bosnien och Hercegovina (i fortsättningen Bosnien) är en ung stat, dess ledare 

förklarade landet självständigt 1992 vilket var början på ett krig som tog slut 1995. 

Den serbiska armén samt beväpnade serber som bodde i området startade ett krig 

mot den bosniska armén och de serbiska styrkorna belägrade huvudstaden Sarajevo. 

Dessutom ockuperades stora delar av landet där det fanns många serber bosatta. I 

maj 1993 utbröt även ett krig mellan den bosniska regeringen och kroater från den 

södra delen av landet. I juli 1995 begicks folkmordet i Srebrenica av bosnienserbiska 

styrkor där alla bosniaker förflyttades och tusentals pojkar och män mördades. 

Srebrenica var en stad som skulle skyddas av FN-trupper, men FN-trupperna ingrep 

inte före och under folkmordet. NATO ingrep i augusti 1995 och bombarderade 

bosnienserbiska styrkor. Kroatiska och bosniska styrkor gick samtidigt tillsammans 

till anfall mot bosnienserberna. Kriget i Bosnien som pågick mellan åren 1992-1995 

orsakade stor förödelse och i november 1995 hölls fredsförhandlingar i Dayton, 

USA. Kriget tog slut efter att Daytonavtalet skrevs under den 14 december 1995 i 

Paris.  

 

Trots att kriget har tagit slut finns det fortfarande motsättningar inom landet. Enligt 

Østerud (2002) innebär nationsbyggande att staten genomför åtgärder för att knyta 

samman invånarna och skapa en nationell gemenskap. Syftet är att åstadkomma en 

politisk stabilitet och uppslutning kring institutioner oavsett lokala, etniska eller 

religiösa lojaliteter. Dessa åtgärder kan vara av varierande slag, det kan vara från 

kommunikation och ekonomiska nätverk genom skolväsende och militärtjänst till en 

flagga och nationella ritualer. Hur effektivt ett nationsbyggande är skiljer sig 

beroende på hur stora barriärer det finns mellan de olika samhällsgrupperna 

(Østerud, 2002).  

 

Bosnien och Hercegovina är en stat som har en starkt decentraliserad statsbildning 

där två entiteter finns: 

- Federationen Bosnien och Hercegovina (FBiH) som är dominerad av 

bosnienkroater och bosnienmuslimer. 
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- Republika Srpska (RS) som är dominerad av bosnienserber. 

Utöver dessa två entiteter finns även ett lokalt självstyrande distrikt (Brcko-distrikt) 

som finns i nordöstra Bosnien-Hercegovina. Tio kantoner finns inom federationen 

som även de är relativt självstyrande och har sina egna regeringar och 

folkförsamlingar. Totalt finns det 14 regeringar på flera olika nivåer och tre 

konstitutionerande folk1. I det formellt högsta organet Presidentrådet finns det en 

folkvald representant från varje konstitutionerande folk dvs. en bosniak, en 

bosnienkroat och bosnienserb. Ett problem som ofta uppstår är att varje reform skall 

beslutas med konsensus och folken delar inte samma prioriteringar. Efter det förra 

valet som hölls i oktober 2010 tog det 16 månader innan en regering kunde bildas 

(UD, 2014).  

 

Bosnien är intressant att studera eftersom det än är ett ungt land som inte har formats 

fullt ut. Samtidigt är det ett land som har tre etniska grupper som delar samma 

territorium, men hur gemenskapen mellan dem i realiteten ser ut är väldigt komplext. 

Det finns mycket nationalism efter kriget bland de tre folkgrupperna och de flesta av 

de större partierna är orienterade mot nationalismen. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att se hur nationsbyggandet har fungerat i landet, i 

synnerhet vilka problem och hinder som har funnits och finns. Motivet till valet av 

inriktning är för att Bosnien har en lång historia där demokrati har varit frånvarande. 

Först 1910 skapades en form av parlament i landet, men från 1910 fram till idag har 

nationalistiska partier dominerat valsedlar (Dyker & Vejvoda, 1996). Det finns tre 

etniska grupper som levt tillsammans i en lång tid på Bosniens territorium. Kriget 

orsakade emellertid en stark osämja där nationalismen för många ändrades från att 

handla om att vara jugoslav till att handla om att vara kroat, serb eller bosniak. 

Människor i Bosnien har till en stor utsträckning bara ”följt strömmen” tidigare, 

                                                
 

 
 
1 Dessa tre etniska grupper är nämnda i konstitutionen och ingen av dem anses vara en minoritet. 
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vilket kanske har skapat svårigheter i arbetet med att bygga en nation. Samtidigt 

finns det även de som upplever sig själva som bosnier och distanserar sig från 

nationalism. För att utföra denna studie har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur har nationsbyggandet i Bosnien och Hercegovina utvecklats efter 

Daytonavtalet? 

• Hurdan är synen på medborgarskap och identitet i Bosnien och Hercegovina? 

• Vilka är de största hindren för enandet och skapandet av en nationell identitet 

som Bosnien och Hercegovina har? 

 

För att besvara frågeställningarna ska jag belysa situationen i Bosnien och 

Hercegovina med hjälp av de utvalda teorierna som redovisas i kapitel 2.  

1.2 Begrepp 

Nedan följer en lista av de begrepp som kommer att användas i denna studie, syftet 

är att underlätta läsningen.  

Etnicitet – Innebär att någon känner en viss tillhörighet till en viss etnisk grupp. Vad 

som avgör en folkgrupps etnicitet är främst hur gruppen väljer att identifiera sig. Ofta 

känner människor inom folkgruppen en historisk och kulturell tillhörighet till 

varandra genom exempelvis seder och traditioner. Etnicitet ska inte förväxlas med 

nationalitet eller religiös tillhörighet, dock hör etnicitet starkt ihop med 

religionstillhörighet i Bosnien-Hercegovina.  

Bosniaker – Är den befolkning i Bosnien-Hercegovina av muslimskt ursprung. 

Bosnienkroat – Den befolkning i Bosnien-Hercegovina som tillhör den katolska 

kyrkan.  

Bosnienserb – Den delen av befolkningen som tillhör den serbisk-ortodoxa kyrkan 

och använder sitt eget alfabet (serbisk kyrilliska) till skillnad från bosniaker och 

bosnienkroater som båda använder det latinska alfabetet.  

Bosnier – Kallas medborgare av Bosnien-Hercegovina oavsett etnisk tillhörighet. 

Entitet – Det finns två entiteter i Bosnien-Hercegovina: Federationen Bosnien-

Hercegovina (FBiH) och Republika Srpska (RS). Dessa återfinns i Bosnien-
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Hercegovinas konstitution som uppkom genom Daytonavtalet och är de två 

avgörande politiska enheterna i landet.  

Daytonavtalet – Är det fredsavtal som skrevs på för att avsluta kriget, parterna i 

fredsavtalet är Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Jugoslavien. Namnet kommer 

från att avtalets förhandlingar skedde i Dayton, USA i november 1995, avtalet 

undertecknades i Paris den 14 december 1995 (NE.se, 2014) 
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2 TEORI 

I detta kapitel kommer tre teorier belysas. De tre valda teoriernas mål är att förklara 

hur nationsbyggande fungerar på ett optimalt vis. Den ena teorin har Stein Rokkan 

utvecklat, han arbetade som professor vid universitetet i Bergen. Harris Mylonas har 

utvecklat den andra teorin som ska användas. Han arbetar vid The George 

Washington University och tog sin doktorsexamen vid Yale University. Den tredje 

teorin har utvecklats av James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane och Beth Cole 

Degrasse som alla är verksamma vid organisationen RAND. RAND är en 

organisation som arbetar för vetenskap, utbildning och välgörenhet, detta i 

samhällets intresse. Syftet är att öka välfärden och säkerheten både i USA och resten 

av världen (RAND [www]). James Dobbins är en diplomat med lång erfarenhet av 

politik. Jones är doktor i statsvetenskap, Crane är doktor i ekonomi och Degrasse 

innehar en kandidatexamen i statsvetenskap. Den ledande personen i denna teori är 

Dobbins. Valet av teorier grundar sig både i författarnas referenser där deras tidigare 

arbeten har tagits i beaktande, tillsammans med att teorierna lästes igenom för att se 

om de hade substans och var relevanta för den här uppsatsen. 

2.1 Rokkans teori 

Enligt Rokkan (1999) finns det olika sätt att visa hur politisk förändring och 

utveckling sker. Østerud (1996) förklarar att under 1950- och 1960-talet beskrevs 

nationsbyggandet ofta genom olika faser av politisk utveckling, Stein Rokkan var en 

av de som använde den metoden (Østerud, 1996). Rokkan (1999) förklarade politisk 

utveckling som flera komponenter som interagerar med varandra: 

1. Kraft – Det måste finnas någon form av organisation för att skydda gränserna 

till territoriet genom användandet av kraft, exempelvis militär. Detta leder till 

statsbyggande.  

2. Kultur – Till en viss grad måste det förekomma en acceptans av en 

gemensam kultur. Det kan vara religion, men också språk, vilket leder till 

nationsbyggande. Detta kan ske genom utbildningsväsendet och/eller 

assimilering av minoriteter.   

3. Rätt – Det måste existera någon form av standard inom rättsväsendet och 

kontroll av avvikande beteende. Utöver det ska politiskt deltagande öppnas 
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för den perifera befolkningen och lägre samhällsskikt genom 

rösträttsutvidgningar och medborgerliga rättigheter. Det ska finnas ett 

politiskt medborgarskap. 

4. Ekonomi – Ytterligare nationell integration skapas genom offentlig 

resursfördelning och välfärdspolitik.  

 

Rokkan menar att ett stabilt politiskt centrum och en gemensam kultur är en 

förutsättning för att på sikt kunna ha en stabil demokrati och rösträttsutvidgningar. 

Problem med att etablera en statlig auktoritet och en nationell identitet måste lösas 

innan ett politiskt system med brett politiskt deltagande kan bli stabilt. Alla dessa 

punkter kan inte bli uppfyllda samtidigt (Rokkan, 1999).  

 

Stein Rokkan utvecklade tillsammans med Seymour Martin Lipset 1967 en teori om 

klyftlinjer. Dessa klyftlinjer går ifrån problem, konflikter och intressen som är av 

ekonomisk, politisk eller social natur. Istället är de grundade i kultur, värdegrund och 

ideologi. De fyra klassiska klyftlinjerna är (1) staten vs kyrkan, som uppkom under 

eran av nationsbyggande där det existerar en skillnad mellan religiösa och sekulära 

väljare. (2) centrum vs periferi, där det finns en skillnad mellan de mer välbärgade 

väljarna i städerna och väljare på mer avlägsna platser. (3) land vs stad, som uppstod 

under den industriella revolutionen. (4) ägare vs arbetare, där det skapas partier på 

höger-vänsterskalan, detta kan även vara en skillnad mellan de fattiga och de rika 

(Rokkan & Lipset, 1967). De klassiska klyftlinjerna har dock förändrats och 

anpassats till dagens samhällen. Staten/kyrkan har istället blivit sekularisering vs 

religion, ägare/arbetare har blivit mellanklassen vs arbetarklassen. Centrum/periferi 

blir idag ofta sammankopplat med motstånd mot staten och är ofta baserat på etniska 

och religiösa konflikter. Land/stad har gått vidare till att handla om sektoriella 

konflikter (Berglund m.fl., 2004).   

 

Dessa klyftlinjer kan bara existera i ett samhälle där det finns flera olika grupper, 

som exempelvis olika samhällsklasser eller etniciteter. De människor som ingår i en 

viss grupp måste också ha någon slags gemenskap. Slutligen måste det finnas någon 
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form av institution som arbetar för gruppens intressen, exempelvis ett politiskt parti 

eller en organisation (Berglund m.fl., 2004).   

2.2 Mylonas teori 

Mylonas (2013) menar att eftersom vi har tusentals etniska grupper fördelade på 195 

länder idag måste logiken bakom nationsbyggande inses. Det är vitalt för att vara 

kapabel till att navigera runt de problem som förekommer när det existerar olika 

slags motsättningar mellan etniska grupper i en stat. Dessa motsättningar påverkar 

även på internationell nivå. Nås en förståelse kan det hjälpa beslutsfattare på en 

internationell nivå att utforma incitament för att motverka etniska rensningar2, 

uppmuntra till skapande av kompromisser eller skapande av integration på nationell 

nivå. Mylonas (2013) har även skapat tre politiska implikationer i sin teori. 

1. Upprätthålla principen om en stats suveränitet. Detta för att undvika att det 

skapas politik där någon grupp blir exkluderad. FN ska i detta fall gå in och 

hindra nya stater från att skapas där det finns mindre folkgrupper som riskerar 

att bli exkluderade och hindras från att ha samma rättigheter som den största 

folkgruppen. Mylonas (2013) menar att stater som USA och Ryssland ofta 

stödjer rörelser vars mål är att skapa nya stater utan att tänka igenom vilka 

konsekvenser det kan föra med sig. Konsekvenserna som ofta sker är att 

andra stater runtom blir influerade av en viss etnisk konflikt. Konsekvenser 

som tas upp är att det ger upphov till flyktingströmmar samt att det ger 

”idéer” till rörelser i andra stater att även de frigöra sig.  

2. Uppmuntra de regeringar som satsar på att hjälpa minoriteter i en fiendestat 

att vara förnuftiga. En stat som hjälper en minoritet i en fiendestat kan orsaka 

mer skada än vad man förväntar sig. Samtidigt som vissa kan anse att hjälp 

ska ges till dem som får sina mänskliga rättigheter kränkta menar Mylonas 

(2013) att just detta kan orsaka mer skada. Historiskt sett har etnisk rensning 

                                                
 

 
 
2 Etnisk rensning innebär att en viss folkgrupp stärker sin ställning genom att med våld tvinga en 
annan folkgrupp att flytta från ett visst område, eller i vissa fall mörda dessa på grund av att de har en 
annan etnisk tillhörighet eller religiös tillhörighet. 
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varit en konsekvens av att en fiendestat har börjat blanda sig i en värdstats 

politik. Samtidigt beror det väldigt mycket på hur starka staterna är ur militär 

synvinkel. Vad som har skett är att en folkgrupp som är i minoritet i vissa fall 

börjat använda våld för att frigöra sig själva, detta i kombination med en 

förhoppning på att få hjälp utifrån. Normen behöver förändras, där stater 

upphör att ge folkgrupper som är i minoritet militärt stöd. Hur 

nationsbyggande kommer se ut i framtiden beror starkt på hur humanitär 

hjälp ges.  

3. Utvidga mellanstatliga förbund genom att initiera regional integration samt 

internationella institutioner så som EU och ASEAN. Tre förutsättningar för 

denna ståndpunkt finns. För det första är stater som är med i förbund av EUs 

karaktär inte särskilt föränderliga, för det andra finns det en enighet mellan 

den staten och grannstater, för det tredje är det mer sannolikt att de 

kompromissar med de mindre folkgrupperna inom staten (Mylonas, 2013).  

 

Mylonas (2013) menar att det internationella systemet påverkar politiken kring 

nationsbyggande och vice versa. Från att det internationella systemet var bipolärt 

under kalla kriget och sedan blev unipolärt under 1990-talet och början på 2000-talet 

när USA var starkt har det skett en förändring. USA, Kina, Ryssland, Storbritannien, 

Frankrike, Indien, Japan och Tyskland är de starkaste polerna i det internationella 

politiska systemet nu och samtidigt finns det regionala krafter så som Brasilien, Iran 

och Sydafrika. Detta gör att världen är i en väldigt komplex situation och utan starka 

internationella institutioner som fungerar väl kommer det finnas en ökning av 

hegemoniska krafter. Dessa krafter kan leda till ett internationellt system där 

politiken kring nationsbyggande kommer vara lik hur den var under 

mellankrigstiden, dvs. att nationalism frodas tillsammans med en extremare politik 

som kan leda till ekonomisk instabilitet (Mylonas, 2013).  

 

2.3 Dobbins teori 

Enligt Dobbins m.fl. (2007) innebär nationsbyggande att genom bland annat väpnad 

styrka genomföra politiska och ekonomiska reformer för att kunna omvandla ett land 
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från ett land i konflikt till ett fredligt land med bra relationer med sina grannländer. 

Det finns två olika angreppssätt som kan användas när en ny nation ska bildas. Den 

ena kallas för co-option och innebär att instanserna som ska ingripa försöker arbeta 

med redan existerande institutioner. De ska även försöka mer eller mindre opartiskt 

att dirigera om de sociala krafter som konkurrerar om makt och välstånd från att vara 

våldsamma till att vara fredliga. Den andra metoden kallas för deconstruction där de 

ingripande instanserna först tar isär statsapparaten, för att sedan bygga en ny. 

Medvetet väljer man att ta bort makten från en viss enhet i samhället och föra över 

den till en annan. De flesta av FNs fredsbevarande insatser följer den första metoden.  

 

Var ett ingripande positionerar sig på detta spektrum mellan co-option och 

deconstruction beror inte bara på vilka behov samhället som ingripandet ska ske i har 

utan även vilka resurser den ingripande instansen har. Motstånd finns alltid, men det 

är endast om det finns tillräckligt mycket pengar och personalstyrka som motståndet 

kan bekämpas (Dobbins m.fl. 2007).  

 

Dobbins m.fl. (2007) menar även att nationsbyggande har flera aktörer än en, 

aktörerna är nationella, multinationella och internationella. Hur den exakta 

blandningen ser ut beror på hur operationen i sin helhet ser ut. En integration mellan 

nationella och internationella insatser krävs alltid under nationsbyggande. Större 

operationer kräver flera lager av konsultation för att kunna fungera effektivt. 

Dobbins m.fl. (2007) beskriver det som flera cirklar. Den inre cirkeln består av 

stormakter som bryr sig mest om att uppdraget ska lyckas. Dessa är villiga att 

spendera mycket personalstyrka och pengar. Den andra cirkeln bör involvera de 

större finansiella donatorerna. Den tredje cirkeln bör involvera närliggande makter. 

Utan en sådan koordination är risken stor att de internationella satsningarna inte 

fungerar (Dobbins m.fl. 2007).  

 

Det primära målet med nationsbyggande är att göra våldsamma samhällen fredliga, 

att inte göra fattiga stater till framgångsrika stater eller auktoritära stater till 

demokratiska stater. Ekonomisk utveckling är viktigt för att åstadkomma en 
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förändring, men kan inte garantera att en förändring sker. Dobbins m.fl. (2007) 

framför en uppsättning av prioriteringar som ska tas med i arbetet med 

nationsbyggande. De finns eftersom om exempelvis säkerhet inte kan ges till 

medborgarna kommer det inte göra någon skillnad hur mycket resurser läggs på 

ekonomin om inte säkerhetsfrågan är löst. Därför har Dobbins m.fl. (2007) utvecklat 

en hierarki av uppgifter som bör följas i arbetet med nationsbyggande, där de ska 

följas i denna ordning: 

• Säkerhet – fredsbevarande, ordningsmakt, rättssäkerhet, återuppbygga 

säkerhetssektorn. 

• Humanitär hjälp – hantera återvändande flyktingar och potentiella epidemier, 

hunger och brist på logi. 

• Styrelsesätt – ta tillbaka den offentliga sektorn och offentlig administration. 

• Ekonomisk stabilisering – etablera en stabil valuta och skapa ett lagligt och 

reglerande ramverk för både den lokala och internationella handeln. 

• Demokratisering – bilda politiska partier, pressfrihet, civilt samhälle och ett 

lagligt och konstitutionerat ramverk för inval. 

• Utveckling – fostra en ekonomisk tillväxt, minska fattigdomen och förbättra 

infrastrukturen.  

 

Om det finns tillräckligt med resurser ska de ske i denna ordning och direkt efter 

varandra. Det viktiga är dock att komma ihåg att om de uppgifter som ligger högt 

upp i hierarkin inte har blivit tillgodosedda kommer resurser som läggs på de 

uppgifter längre ner i hierarkin vara ödslade (Dobbins m.fl. 2007).  

2.4 Teorierna i översiktlig form 

För att de redogjorda teorierna ska vara mer översiktliga har jag använt mig av ett 

analysschema. Detta schema tar med det viktigaste ur varje teori. Enligt Esaiasson 

m.fl. (2012) kan den komplexa verklighet som vi vill undersöka sammanfattas och 

förenklas till en datamatris. I detta fall är det ett analysschema där målet är att 

förenkla teoriernas innebörd och göra dem mer översiktliga för att en högre 

förståelse ska nås.  
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Tabell 1:  

 Rokkan Mylonas Dobbins 

Stat 

Viktig för den står 
för organisationen. 
Det ska finnas en 
statlig auktoritet. 

Ska inte bli 
inblandade för 
mycket i andra 
staters problem.   

Antingen arbetar 
utomstående 
aktörer med 
befintliga 
institutioner eller 
så tar man isär 
statsapparaten.   

Befolkning 

Ska finna en 
nationell identitet. 
Till en viss grad 
måste man 
acceptera den 
gemensamma 
kulturen. 

Minoriteter ska 
inte försöka frigöra 
sig från staten utan 
istället arbeta för 
integration.  

Medborgare bör 
inte agera som 
motståndare mot 
nationsbyggandet.  

Instrument 

Militär kraft 
Utbildningsväsende 
och assimilering av 
minoriteter. 

Upprätthålla 
principen om 
staters suveränitet. 
Förhindra politik 
där exklusion av 
minoriteter sker.  

Internationella och 
nationella 
satsningar ska 
integreras. 
Nationsbyggande 
kräver mycket 
resurser (både 
ekonomiskt och 
manskap). 

Ekonomi 

Det ska finnas en 
offentlig 
resursfördelning 
och välfärdspolitik. 

Det måste finnas 
internationella 
institutioner som 
förhindrar 
hegemoniska 
krafter.  

En stabil valuta ska 
existera, och regler 
kring handel. Man 
ska fostra en 
ekonomisk tillväxt, 
minska fattigdom 
och utveckla 
infrastrukturen.  
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Medborgarskap 

Medborgerliga 
rättigheter ska 
öppnas även för de 
ur lägre 
samhällsskikt. 

Minoriteter ska 
inte få sina 
mänskliga 
rättigheter kränkta.  

Det ska vara ett 
civilt samhälle. 
Rättssäkerhet 
måste existera.  
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3 METOD 

Den här sektionen av uppsatsen kommer metod och material belysas. En motivering 

till valet av metod och material kommer att redovisas, vilka sökord som användes i 

sökningarna efter litteratur kommer också att framföras, tillsammans med vilka 

avgränsningar som har gjorts. Hur källkritik har hanterats, samt en kritisk granskning 

av hur metodvalet kan ha påverkat uppsatsen kommer också att redovisas. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Den här uppsatsen är en litteraturstudie där materialet är vetenskapliga artiklar, 

böcker och offentliga rapporter. För att finna dessa vetenskapliga artiklar och 

offentliga rapporter har internet varit av betydelse. Den här studien amvänder sig av 

en kvalitativ ansats där en djupare förståelse försöker hittas av texter. Sekundärkällor 

kan enligt Kumar (2014) sättas i olika kategorier, han har ställt upp fyra exempel av 

sekundärkällor. (1) Dokument från stater eller internationella organisationer. Dessa 

samlar in information och statistik med jämna mellanrum på en rad olika områden. 

Dessa kan vara kartläggningar av människors åsikter eller demografisk information. 

(2) Tidigare forskning som har utförts, både storskaligt och småskaligt som kan vara 

relevant för ens egna studie. (3) Personlig dokumentation i form av exempelvis 

dagböcker som har skrivits under en tidsperiod. (4) Massmedia där nyheter i både tal, 

skrift, video och internet kan användas (Kumar, 2014).  

3.1.1 Jämförelse av teorier 
Enligt Esaiasson m.fl. (2012) är det viktigt att forskaren väljer rätt form av design på 

sin undersökning. I den här undersökningen är undersökningsobjektet Bosnien och 

Hercegovina och hur nationsbyggande har fungerat i landet. De tre olika teorierna 

som har presenterats i föregående sektion kommer att jämföras med varandra och en 

djupare förståelse ska försöka hittas för Bosniens nationsbyggande. Vad det är som 

har gått rätt och fel ska jag även försöka belysa och förklara. Utöver detta ska de tre 

teorierna ställas mot varandra och fallet Bosnien för att se likheter och skillnader 

mellan teorierna och det verkliga nationsbyggandet.   
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3.1.2 Källkritik 
Det finns flera för- och nackdelar med användandet av sekundärkällor. Kumar (2014) 

menar att fördelarna är att både tid och pengar besparas eftersom någon som skriver 

en uppsats på en lägre nivå inte har samma resurser som exempelvis forskare eller 

organisationer. Därmed kan dessa data vara av en hög kvalitet. Kumar (2014) 

presenterar dock en del nackdelar med användandet av sekundärkällor. Validitet och 

reliabilitet är något som kan vara ett problem i användandet av sekundärkällor. 

Beroende på vilken referens som används kan informationens validitet skilja. 

Exempelvis är det mer troligt att informationen i en opinionsundersökning är mer 

valid och reliabel än en dagboksanteckning. Ett annat problem kan vara partiskhet 

där informationen i dagböcker och media löper större risk av att vara färgade av 

någon form av partiskhet än den i en vetenskaplig studie. Jag har kritiskt granskat de 

olika källorna som används i denna uppsats och endast valt de som är av god 

karaktär.   

3.2 Urval/avgränsningar 

För att säkerställa att endast de mest väsentliga studierna skulle användas i denna 

uppsats har en del avgränsningar gjorts. Vid sökningar i databaser har studier äldre 

än från 1995 filterats bort av det skälet att Bosnien inte var självständigt innan dess. 

Andra avgränsningar som gjorts är att endast artiklar som är peer reviewed har 

använts, detta för att säkerställa kvalitén på artiklarna. Efter att en vetenskaplig 

artikel funnits läste jag artikelns abstract för att se om den hade något samband med 

den här uppsatsens syfte. Hade den inte det valdes den bort, detta för att endast de 

mest relevanta studierna skulle användas. 

3.3 Sökord 

De databaser som har använts i denna studie är främst SwePub, JSTOR och 

OneSearch. Dessa har varit tillgängliga via Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. 

Utöver dem har även sökmotorn Google använts för att hitta rapporter från 

organisationer och myndigheter. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan vi en bit in 

på vägen i ett uppsatsskrivande hitta olika ämnesord som vi sedan använder som 

sökord i informationssökning i databaser. Sökord som har använts för att hitta 
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material till denna uppsats har varit både på svenska och engelska. Sökorden 

kombinerades även i sökningen. De sökord som användes var:  

Nation-building, nationsbyggande, Bosnia, Bosnien, Bosnia and Herzegovina, 

Bosnien och Hercegovina, ethnic conflict, etniska konflikter, post-war, identity, 

citizenship.   

3.4 Metoddiskussion 

Med hjälp av den utvalda metoden besvarades frågeställningarna i den här uppsatsen. 

Däremot har varje metod sina fördelar och nackdelar och likaså varje uppsats. Under 

informationssökningarna var det lite svårt att känna till vilka sökord jag skulle 

använda. Därför valde jag att granska hittade studiers referenslistor för att se vilka 

sökord som skulle kunna användas. Jag strävade efter att i min uppsats hitta 

empiriska undersökningar som höll en hög validitet och en hög reliabilitet eftersom 

detta skulle höja min uppsats validitet och reliabilitet. För att uppnå detta läste jag 

under sökningarna de empiriska studiernas abstract för att se om de hade någon 

relevans för min uppsats. Genom att frågeställningarna blev besvarade höjdes även 

reliabiliteten och validiteten för min uppsats. 

 

Det som hade kunnat göras annorlunda vore att ha en egen empirisk undersökning 

istället för att göra en litteraturstudie. Problemet jag fann i det tillvägagångsättet var 

att det hade varit svårt att genomföra på denna nivån och med de resurser jag hade. 

Att samla in den informationen som jag samlade in nu hade tagit en lång tid och det 

hade även krävt att jag skulle behöva åka ner till Bosnien och Hercegovina. Därför 

valde jag att istället använda de mest relevanta och tillförlitliga studierna jag kunde 

hitta i min uppsats.  
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4 NATIONSBYGGANDE I BOSNIEN OCH 

HERCEGOVINA 

Nedan kommer den utvalda litteraturen och dokumenten att redovisas. I denna del 

kommer det både finnas med vetenskapliga artiklar och dokument från andra källor. 

Det finns dokument från både Sveriges regering och FNs säkerhetsråd.  

4.1 Utvecklingen av nationsbyggandet 

Daytonavtalet är det fredsavtal som förhandlades fram i november 1995 och skrevs 

under i december 1995. Avtalet består av elva annex3 som behandlar olika områden. 

Det första annexet innehåller själva implementeringen av freden i landet. De andra 

annexen tar upp konstitutionen, hur val ska gå till, mänskliga rättigheter, 

upprätthållandet av nationella monument, flyktingars rätt att återvända till sina hem 

m.fl. De som skrev under avtalet var presidenterna för Bosnien och Hercegovina 

(Alija Izetbegovic), Kroatien (Franjo Tudjman) och Jugoslavien (Slobodan 

Milosevic). Vittnen vid underskriften av avtalet var ledare för Frankrike, Tyskland, 

EU, USA och Storbritannien (FN, 1995).  

 

Kostic (2008) redogör för hur implementeringen av fredsavtalet har gått till. NATO 

övervakade militären under fredsimplementeringen. Den civila delen av 

fredsimplementeringen förvaltades av flera olika internationella organisationer. 

OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) övervakade de allmänna 

valen i landet, delen för att upprätthålla avtalets del om mänskliga rättigheter togs om 

hand av både OSSE, OHCHR (UN High Commission on Human Rights) och 

Internationella Rödakorskommitéen. Internationella valutafonden och Världsbanken 

stod för den ekonomiska rekonstruktionen och utvecklingen. Internationella 

representanter blev temporära medlemmar av flera olika institutioner i Bosnien. För 

att vara i stånd att koordinera den stora mängden av civilt stöd skapades OHR (Höga 

                                                
 

 
 
3 Olika delar av ett dokument.  
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Representanten). OHR startade med en roll där de skulle se till att den civila 

fredsimplementeringen gick rätt till, men därefter gick de över till att besitta en roll 

där de arbetade med nationsbyggande (Kostic, 2008).   

 

Enligt Sletzinger (2011) ser Bosnien och Hercegovina ut som ett land som har 

utvecklats och förändrats de senaste åren, men under ytan ser det annorlunda ut. Det 

har inte inträffat många förändringar. Istället är de splittningar som finns inom landet 

sedan kriget undangömda, men långt ifrån lösta. Detta är inte något unikt för 

Bosnien, alla de forna jugoslaviska republikerna har liknande problem (med 

undantaget Slovenien på grund av sin relativt homogena befolkning). NATO 

försökte under krigen på 1990-talet att bevara mångkulturen i de forna jugoslaviska 

republikerna, men det visar sig nu i efterhand inte ha fungerat som planerat. 

Sletzinger (2011) menar att Bosnien är ett mångkulturellt land, men genom att det 

finns två entiteter där den ena leds av bosnienserber och den andra av bosnienkroater 

och bosniaker finns det en segregation. De två entiteterna är till stor del homogena 

eftersom många bosnienserber flyttat till Republika Srpska och många bosniaker och 

bosnienkroater har flyttat till Federationen (Sletzinger, 2011). 

 

Sletzinger (2011) belyser även att sedan 1993 har USA spenderat mer än två 

miljarder dollar på bistånd, skapande av institutioner och arbete för försoning. EU 

har även arbetat med att försöka föra samman de två entiteterna och göra staten mer 

central, detta utan att lyckas göra nämnbara framsteg. Ett bakslag i allt detta har varit 

att nationsbyggandet i Bosnien har blivit placerat i skymundan på grund av 

nationsbyggandet i Irak och Afghanistan. Han belyser även att trots att 

nationsbyggandet kan vara av svår och frustrerande karaktär är det ytterst viktigt att 

USA och dess europeiska allierade fortsätter att ha en närvaro som stabiliserar 

området. Hjälpen som kommer utifrån är ytterst viktig i Bosnien (Sletzinger, 2011). 

Kostic (2008) förklarar att Bosnien är ett idealiskt exempel på hur en internationell 

sammanslutning sker för att återuppbygga en nation. Det har skett flera fall efter 

Bosnien, men Bosnien var ett av de första, det som varat längst och det som fått mest 

finansiellt stöd.  
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Sveriges regering har ett utvecklingssamarbete med Bosnien. I deras 

samarbetsstrategi för åren 2011-2014 (Regeringen, 2010) framhäver de att Bosnien 

har en hög arbetslöshet, en underutvecklad infrastruktur och en komplex politisk 

struktur där företrädarna syftar till att främst arbeta för etniska och nationalistiska 

egenintressen. Hos befolkningen har detta lett till en misstro för statens förmåga att 

verkställa sina uppgifter. Utvecklingssamarbetets primära mål är att utveckla landet 

mot en riktning där ett inträde till EU ska ske. Enligt Regeringen (2010) är den 

komplexa förvaltningsstrukturen ett av de största hindren för ett EU-närmande. En 

struktur där det finns en uppdelning av etnisk-politisk karaktär gör att arbetet brister i 

effektivitet. Ett problem som uppstått är det har bildats en tveksamhet till hur landet 

ska fortsätta utvecklas när det finns etniskt färgade motsättningar. På kommunal nivå 

har samarbetet fungerat bättre än på statlig nivå, där det har skett i flera fall att 

nödvändiga reformer har hindrats av godtycke.   

 

Det finns en del statistik som är värd att ta i beaktande för att öka förståelsen hur 

situationen ser ut i Bosnien och Hercegovina idag. Statistiken är hämtad från 

Globalis.se som är en hemsida som i Sverige styrs av det svenska FN-förbundet samt 

Transparancy International som fokuserar på statistik om korruption. Den totala 

arbetslösheten idag i Bosnien är 43%, bland unga kvinnor är arbetslösheten 60% och 

bland unga män är den 57 %. Den andel av befolkningen som är undernärd är 5%. 

Antal barn per kvinna är 1,3, vilket är en låg siffra där Bosnien ligger på näst sista 

plats.  (Svenska FN-förbundet, 2014).  

 

I indexet för ’misslyckade stater’ som är framtaget av den amerikanska politiska 

tidsskriften Foreign Policy och den oberoende forskningsinstitutionen Fund for 

Peace ser Bosniens siffror mörka ut. Indexet är baserat på 12 politiska, sociala och 

ekonomiska indikatorer där maximalt antal poäng är 120. Ju högre poäng desto större 

risk finns att staten riskerar att bryta samman. Det existerar statistik för åren 2008 

och 2011. 2008 hade Bosnien ett index på 80,9 och 2011 84,3, vilket var en klar 

försämring av resultatet.  (Svenska FN-förbundet, 2014).  
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Siffror för  för utbildning i landet är att läs- och skrivkunnigheten för barn respektive 

vuxna är 99,7% respektive 97,9%. Andelen barn i grundskolan är 89,9% där 

skillnaden mellan pojkar och flickor är 0,8 procentenheter högre till flickornas 

fördel. Däremot är andelen skolbarn som slutför grundskoleutbildningen 80,6% där 

statistiken för andelen pojkar som går ut grundskolan är 1,1 procentenheter högre 

gentomet flickornas (Svenska FN-förbundet, 2014).  

 

Korruptionen i landet är relativt hög. Skalan på korruption går från 0 som är väldigt 

korrupt till 100 där det inte finns någon korruption eller ytterst lite korruption. Det 

som ingår här är korruption inom den offentliga sektorn, det vill säga polis, 

utbildnings- och vårdsystem, köp av tjänster från näringslivet, samt korruption inom 

politiken. Bosnien och Hercegovina ligger på 42, vilket är en relativt låg siffra. För 

att illustrera kan det nämnas att Sydafrika och Brasilien har samma siffra 

(Transparancy International, 2014).  

 

van Willigen (2010) hävdar att OHR och EU, vilka är de starkaste utomstående 

aktörerna i Bosnien ska minska fokus på nationsbyggande.  Istället bör fokus öka på 

att stärka inter-etniska relationer. EU behöver inse att den etniska nationalismen 

existerar av fler än en anledning. Att det existerar hat mellan de etniska grupperna är 

ett faktum, men den grundar sig mer i rädsla än något annat. Inter-etniskt samarbete 

har setts innan där grupperna har arbetat tillsammans för att nå vissa mål. Den 

bosniska ekonomin har inte haft en framstående tillväxt, men den existerande 

tillväxten existerar i takt med att de etniska grupperna har arbetat tillsammans. I 

situationen med att flyktingar fått återvända och organiseringen av fria val har ett 

samarbete också skymtats. Det som måste nämnas här är dock att detta har skett med 

hjälp av internationella aktörer som har genomdrivit frågorna och därmed har det inte 

bara varit för att de inhemska politikerna arbetade för det (van Willigen, 2010).   

 

4.2 Medborgarskap och identitet 

Kostic (2008) fann i sin undersökning att en stor majoritet av de tillfrågade från 

områden med en hög andel bosniaker accepterar och är stolta över den nya flaggan 
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och vapenskölden. Samtidigt är två tredjedelar av de tillfrågade från områden som är 

bosnienserbiskt dominerade negativa mot de nya symbolerna. Den sista tredjedelen 

skulle däremot acceptera dem om de användes tillsammans med serbiska symboler. 

Vad Kostic (2008) fann intressant var att i de bosnienkroatiska områdena var 

invånarna relativt jämnt fördelade mellan att inte acceptera dem och att acceptera 

dem tillsammans med kroatiska symboler. 12 % av de tillfrågade var stolta och 

accepterade symbolerna ovillkorligt. 

 

Enligt Eastmond och Selimovic (2012) skapades en nationell identitet (jugoslaver) 

efter andra världskriget. De brott som de olika etniska grupperna utförde mot 

varandra under andra världskriget blev undangömda och hela sanningen om vad som 

skett nådde inte barnen. Efter Jugoslaviens sönderfall har dessa undangömda brott 

kommit upp på tal för att skapa en identitet till den etniska gruppen, exempelvis den 

bosniakiska. Vissa föräldrar talar om för sina barn att det som skedde under kriget 

kommer kanske att ske igen och att de därför ska hålla sig till den egna gruppen. 

Enligt två intervjuade kvinnor födda på 1950-talet i Eastmond och Selimovics (2012) 

undersökning finns det en del agg mot serber och kroater bland den äldre 

befolkningen det vill säga de som gick i skolan i forna Jugoslavien. I skolan lärde sig 

eleverna om kroatisk och serbisk historia, men muslimernas historia ingick inte i 

läroplanen. Detta anser de har orsakat en spricka där bosniakerna känner att de har 

gått miste om att få skapa en identitet. De två kvinnorna ansåg inte att deras far hade 

rätt när de var yngre som inte ville att döttrarna skulle gifta sig med icke-muslimska 

män. Den identiteten skapades istället senare och kvinnorna är numera tacksamma 

för sin fars sätt att ta tillvara på den muslimska identiteten. De uppmuntrar även sina 

egna barn att lära sig om islam och att endast gifta sig med bosniaker. Även de yngre 

generationerna har den synen, där inte bara etnicitet, utan även klasstillhörighet är 

viktiga kriterier i val av äkta makar och nära vänner   (Eastmond & Selimovic, 

2012).  

 

Enligt van Willigen (2010) skapades ett program för nationsbyggande vars mål var 

att skapa en civil nationalistisk politisk kultur där bosnienkroater, bosnienserber och 

bosniaker skulle utveckla en kollektiv ’bosnisk’ identitet. Denna identitet skulle då 
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användas till att legitimera och förstärka de centrala statliga institutionerna. Enligt 

van Willigen (2010) har programmet för nationsbyggande misslyckats i Bosnien. 

Istället för att en gemensam bosnisk identitet skapas har de etniska identiteterna 

förstärkts. Etniskt nationalistiska partier fortsätter dominera den bosniska politiken 

och motverkar skapandet av en bosnisk identitet, vilket kan förklaras av den 

förstärkta etniska identiteten. De tre etniska grupperna ser varandra som hot och har 

en rädsla för att deras intressen kommer att bli utelämnade (van Willigen, 2010).  

 

Vad van Willigen (2010) ser som en lösning på problemet är att det interetniska 

samarbetet för att skapa en bra och effektiv statsbildning inte ska fokusera lika 

mycket på nationsbyggande som det borde fokusera på att bryta ner de etniska 

relationerna.  Förklaringen till varför nationalism fortsätter att existera i Bosnien är 

för att etnicitet fortfarande är som nämnt innan något som de tre etniska grupperna 

anser vara hotat. Politikerna i Bosnien är de som identifierar hotet mot ett visst 

konstitutionerat folk. Behovet av säkerhet prioriteras före demokratin eftersom fokus 

ligger på beskydd av den egna gruppen. Det kan resultera i att samhällsutvecklingen 

hämmas vilket inte är att beakta som bra. I Bosnien syns detta genom att 

medlemmarna av Presidentrådet ofta lägger in ett veto i vissa beslut för att skydda en 

etnisk grupps vitala intressen. Vad som anses vara vitala intressen är: ett 

konstitutionerat folks identitet, organisationen av offentliga myndigheter, utbildning, 

religion och språk. Utöver detta kan det existera något annat som ses som ett vitalt 

intresse, men det måste finnas en majoritet där två tredjedelar av en etnisk grupp 

anser detta (van Willigen, 2010). Även om en majoritet inom alla tre grupperna anser 

att de kan leva tillsammans utan någon utomstående övervakning ser de ändå 

varandra som ett hot mot den egna etniska gruppen. Attityderna mot hur kriget 

egentligen såg ut är väldigt olik beroende på vem frågan ställs till (van Willigen, 

2010), vilket även Kostic (2008) kom fram till i sin undersökning, som nämns i nästa 

del. Även om Bosnien är en säker stat i det syftet att det inte existerar något 

överhängande våld är det osäkert eftersom det finns mycket misstro bland 

befolkningen. Detta är skadligt för nationsbyggandet (van Willigen, 2010).  
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van Willigen (2010) förklarar att om misstron minskade skulle inte de etniska 

grupperna förtvina, men det skulle leda till en ’normalare politik’. I andra stater som 

Belgien och Schweiz har det visat sig att ett samarbete inte behöver leda till att 

gruppernas identitet blir lidande. Däremot hävdar van Willigen (2010) att det 

kommer bli skadligt för även det om de tre etniska grupperna fortsätter att se 

varandra som ett hot.  

4.3 Hinder för ett gemensamt Bosnien och Hercegovina 

Något som Kostic (2008) flera gånger tar upp som en viktig punkt i dagens 

nationsbyggande är försoning. Först då de olika parterna som varit fiender, 

tillsammans medger att lidande har skett, skapar en ömsesidig syn på händelserna i 

kriget och ser en gemenskap framtid tillsammans kan det skapas en långvarig fred. 

Enligt Kostics (2008) undersökning är dock bosnienserber mer pessimistiska 

angående Bosniens framtid än vad bosniaker och bosnienkroater är. 69% av 

bosnienkroaterna och bosniakerna tror på att Bosnien kan ha en fredlig framtid utan 

utomstående stöd, medan motsvarande siffra för bosnienserber är 55%.  

 

Vidare redogör Kostic (2008) att synen på kriget skiljer sig mellan de tre etniska 

grupperna. Medan bosniakerna och bosnienkroaterna ser kriget som ett angrepp, ser 

bosnienserberna det som ett inbördeskrig. Det alla grupperna i hög grad har samma 

syn på är att deras egna arméer endast försvarade sig och inte angrep. Med andra ord 

är det tydligt att de tre etniska grupperna har olika syn på kriget. Ledarna för de tre 

etniska grupperna i form av politiker har också liknande syn på kriget. Det har lett til 

en segregation och enandet av medborgarna har flera hinder. Ett av dem är att 

bosnienserber och bosnienkroater till stor del snarare sympatiserar med Serbien 

respektive Kroatien än Bosnien. Samtidigt har det även visat sig att bosniaker till en 

större del har en positiv syn mot OHR än vad bosnienkroaterna och bosnienserberna 

har. Anledningen till detta är att OHRs ingripanden har lett till att lokala politikers 

legitimitet har minskat (Kostic, 2008). Enligt van Willigen (2010) har 

bosnienkroaterna och bosnienserberna en misstro mot varandra, men misstron är 

större mot bosniakerna. Därmed har bosnienkroater och bosnienserber en gemenskap 

i den frågan, där de ser bosniakernas stöd för den centrala staten som ett hot. Den 

största rädslan grundar sig i att de är rädda för att bosniakerna har som mål att 
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överrösta de andra två konstitutionerande folken. Bosnienserber har en utpräglad 

rädsla för att bosniakerna vill upphäva Republika Srpska och skapa en centraliserad 

stat. Att bosniakiska politiker uttalar sig om att Republika Srpska är ett resultat av 

genocid och bör avvecklas ökar denna rädsla. Bosniakiska politiker blir även 

anklagade för att de arbetar mer för fungerande institutioner på statlig nivå än de på 

entitetnivå. Samtidigt är det fler bosniaker i Federationen än bosnienkroater och den 

bosnienkroatiska populationen minskar i stadig takt. En förklaring till detta är att en 

majoritet av bosnienkroaterna innehar kroatiska pass och därmed erhåller alla de 

fördelar som det för med sig.  

 

Guzina (2007) menar att eftersom Bosnien är en federal stat reflekteras den 

multietniska sammansmältningen som existerar inom territoriet. Samtidigt förklarar 

Guzina (2007) att ett federalt Bosnien gynnar nationalistiska partier, genom att de 

har blivit belönade för deras slag om territorium och etniska rensningar. Detta syns i 

statistiken, sammansättningen av människor i det område som nu är Republika 

Srpska var 1991: 55% bosnienserber, 28% bosniaker, 9% bosnienkroater, 5% 

jugoslaver och 3% övriga. Två år efter 1997 var det 97% bosnienserber i Republika 

Srpska, som är ett tecken på att de etniska rensningarna gav resultat (Guzina, 2007).  

 

Guzina (2007) förklarar även att i Bosnien kan en person inte identifiera sig enbart 

som en bosnier. Det finns flera steg av identifiering. Först är en person medlem i ett 

av de konstitutionerande folken eller tillhör ’övriga’. Utöver detta är personen även 

en medborgare i den entitet han eller hon bor i. Detta förstärker föregående 

identifikation. Slutligen är personen medlem av Bosnien i sin helhet. Utöver detta det 

Guzina (2007) hur minoritetsfolk i Bosnien är underminerade. Detta trots att 

Daytonavtalet och därmed Bosniens konstitution främjar kulturell pluralism. I 

Bosnien saknade nationella minoriteter en specifik rättighet – att ställa upp i val till 

för inte så länge sedan. I konstitutionen var det bestämt att en person som vill ställa 

upp i val måste tillhöra ett av de tre konstitutionerande folken. Fallet Sejdic-Finci var 

en rättsprocess som började 2009 mellan två män och Bosniens stat som drogs i 

Europadomstolen. De två männen vid namn Dervo Sejdic och Jakob Finci kunde inte 
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ställa upp i val eftersom Sejdic var rom och Finci jude. Denna rättsprocess vann de 

och det blev en ändring i konstitutionen (Ralli, 2013).  

 

Inom utbildningsväsendet finns det en segregation mellan entiteterna. Hittills har 

försöken att koordinera läroplaner inte fungerat. Istället finns det ett trippelt 

utbildningsväsende, bosniakiskt, kroatiskt och serbiskt. Inom dessa system framhävs 

olikheter mellan grupperna i en större utsträckning än likheterna. Historieböcker har 

varit vinklade där det finns vissa ’fiender’ och elever har blivit indoktrinerade. Det 

skedde däremot en förändring 2003, där böcker byttes ut och alla fick likadana 

(Guzina, 2007).  

 

Flera författare har åberopat politiker som ett stort problem i Bosniens 

nationsbyggande. Även FNs säkerhetsråd (Security Council, 2013) anser att 

politkerna i landet är ett stort hinder för arbetet med att bygga en gemensam nation. 

Enligt dem står de politiska ledarna inför ett val mellan att misslyckas tillsammans 

eller att lyckas tillsammans. Politikerna behöver kompromissa med varandra för 

folkets bästa och arbeta emot de som söker efter att ta upp förflutna problem. Trots 

att bland andra EU arbetar för att förbättra situationen och föra landet närmare mot 

ett EU-medlemskap misslyckas arbetet på grund av politiker som inte tar 

medborgarna i första hand istället för sina partier. Bosnien ligger just nu efter de 

andra republikerna från forna Jugoslavien, där vissa har blivit medlemmar av EU och 

andra ligger i närheten av att bli det. Det poängteras att det har skett förbättringar 

sedan kriget tog slut, men att det finns en lång väg att gå till målet. De bosniska 

politikernas syn på politik som ett nollsummespel måste enligt FNs säkerhetsråd 

förändras för att komma ut ur den politiska och ekonomiska krisen.  
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5 ANALYS 

I denna sektion ställs den insamlade informationen mot de tre utvalda teorierna. 

Tabellen nedan ger en förenklad bild av likheter och skillnader mellan de tre 

teorierna och Bosnien och Hercegovinas nationsbyggande.  

 
Tabell 2: 

 Rokkan Mylonas Dobbins Bosnien och 
Hercegovina 

Stat 

Viktig för den 
står för 
organisationen. 
Det ska finnas 
en statlig 
auktoritet. 

Ska inte bli 
inblandade för 
mycket i andra 
staters 
problem.   

Antingen arbetar 
utomstående 
aktörer med 
befintliga 
institutioner eller 
så tar man isär 
statsapparaten.   

Staten arbetar 
med 
utomstående 
organisationer. 
Det blev en ny 
statsbildning i 
och med 
Daytonavtalet.  

Befolkning 

Ska finna en 
nationell 
identitet. Till 
en viss grad 
måste man 
acceptera den 
gemensamma 
kulturen. 

Minoriteter ska 
inte försöka 
frigöra sig från 
staten utan 
istället arbeta 
för integration.  

Medborgare bör 
inte agera som 
motståndare mot 
nationsbyggandet.  

Medborgarna 
har olika syn på 
kriget och 
varandra. Etnisk 
segregation 
existerar.   

Instrument 

Militär kraft 
Utbildningsvä-
sende och 
assimilering av 
minoriteter. 

Upprätthålla 
principen om 
staters 
suveränitet. 
Förhindra 
politik där 
exklusion av 
minoriteter 
sker.  

Internationella och 
nationella 
satsningar ska 
integreras. 
Nationsbyggande 
kräver mycket 
resurser (både 
ekonomiskt och 
manskap). 

De tre 
konstitutioneran-
de folken är 
representerade, 
dock inte andra 
minoriteter. 
Skolan i FBiH 
och RS ser olika 
ut.  
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Ekonomi 

Det ska finnas 
en offentlig 
resursfördelni-
ng och 
välfärdspolitik. 

Det måste 
finnas 
internationella 
institutioner 
som förhindrar 
hegemoniska 
krafter.  

En stabil valuta 
ska existera, och 
regler kring 
handel. Man ska 
fostra en 
ekonomisk tillväxt, 
minska fattigdom 
och utveckla 
infrastrukturen.  

Ekonomin har 
fungerat dåligt 
och landet är 
beroende av 
utomstående 
stöd. Det finns 
en hög 
arbetslöshet och 
en hög 
korruption.  

Medborgarskap 

Medborgerliga 
rättigheter ska 
öppnas även 
för de ur lägre 
samhällsskikt. 

Minoriteter ska 
inte få sina 
mänskliga 
rättigheter 
kränkta.  

Det ska vara ett 
civilt samhälle. 
Rättssäkerhet 
måste existera.  

Först nu kan alla 
ställa upp i val. 
Däremot står de 
som inte är ett 
av de 
konstitutioneran-
de folken 
chanslösa. 

 

5.1 Rokkans teori och Bosnien och Hercegovina 
 

Bosniens nationsbyggande har en del gemensamt med Rokkans (1999) teori. Enligt 

Kostic (2008) stod internationella organisationer bakom själva statsbyggandet i 

Bosnien. Skillnaden här från Rokkans teori är att den bosniska militären inte var 

aktiv utan istället hade NATO och FNs fredsbevarande styrkor en auktoritär roll. 

Detta är förståeligt eftersom Bosnien var en helt ny stat som inte haft en egen militär 

innan kriget utbröt, dessutom styrde Daytonavtalet hur fredsimplementeringen skulle 

ske. Rokkan (1999) tog även upp ämnet kultur, där han beskrev att det måste finnas 

en acceptans av en gemensam kultur. I fallet Bosnien är religionen den största 

skillnaden mellan de tre konstitutionerande folken. Språket är nästan detsamma och 

det är inte enkelt att göra skillnad på dem om en person inte vet vad den ska lyssna 

efter. Utöver det använder bosnienserbiska serbisk kyrillisk skrift medan 

bosnienkroaterna och bosniakerna använder det latinska alfabetet. Rokkan (1999) 

beskrev att utbildningsväsendet skulle vara ett instrument för nationsbyggandet. 

Guzinas (2007) undersökning visade att det finns en segregation mellan 

utbildningsväsendet i entiteterna. Det eleverna fick lära sig skiljdes därför åt, där 

skillnader visades i en större utsträckning än likheterna. En förändring har skett, men 

det är fortfarande för tidigt att veta om den har fungerat. Jag tolkar detta som att det 
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kommer fortsätta finnas svårigheter i att bygga en gemensam identitet så länge som 

det finns en segregation mellan de tre stora etnniska grupperna redan från tidig ålder.  

 

I Bosnien är både korruptionen och arbetslösheten hög enligt Svenska FN-förbundets 

(2014) statistik. Det har visat sig på välfärden i Bosnien genom att det inte finns ett 

bra socialt skyddsnät för individer som är ekonomiskt utsatta. Genom att se siffran 

för arbetslösheten (43%) tolkar jag situationen som dålig i landet. I indexet för hur 

stor risken var för en kollaps av staten fick Bosnien ett högt resultat som i detta fallet 

inte var positivt. Detta leder in på det både FNs säkerhetsråd (Security Council, 

2013), Sveriges regering (Regeringen, 2010) och Sletzlinger (2011) diskuterat, 

nämligen politikernas roll. Genom att politikerna i Bosnien blockerar vägen för 

utveckling i många fall lider folket. Ett veto får åberopas om det finns en risk att ett 

beslut skadar ett av de tre konstitutionerande folken. Det finns riktlinjer om vad som 

räknas som skada, men det blir likväl en fråga om tolkning. Den intressanta frågan 

här blir om det inte är så att folket blir skadat av att det inte sker något 

beslutstagande. Istället för att fokusera på vinst och förlust för sig själva bör 

politikerna eventuellt fundera på vad som är bäst för folket i längden. Dessutom 

måste de arbeta tillsammans om de ska ha någon möjlighet till ett EU-medlemskap.  

 

Rokkan (1999) beskrev i sin teori att medborgare av lägre samhällsskikt och 

minoriteter ska inneha vissa elementära rättigheter. I Bosniens konstitution (UN, 

1995) står det att alla medborgare som har fyllt 18 år har rösträtt. Däremot kunde inte 

någon som inte var bosniak, bosnienserb eller bosnienkroat ställa upp i val. En 

person som inte tillhör ett av de tre konstitutionerande folken kunde med andra ord 

inte bli exempelvis president. Detta ändrades dock efter fallet Sejdic-Finci (Ralli, 

2013). Detta borde kanske ha varit en självklarhet från första början. Jag tolkar det 

däremot som att Bosniens konstitution var för att säkerställa fred tvungen att se ut 

som den gjorde. Där de tre stora parterna i kriget skulle få det utrymme de behövde. 

Hade det redan 1995 varit tillåtet för alla att ställa upp i val hade stabiliteten i landet 

kanske inte varit bra. Det jag tolkar det som är att människorna hade kanske inte 

kunnat vara lugna och hade möjligen varit rädda för att någon skulle erhålla mer 

makt än någon annan. Bosniens konstitution var möjligtvis inte rättvis mot andra än 
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de tre konstitutionerande folken, men det var kanske vad som krävdes för att 

bibehålla freden.  

5.2 Mylonas teori och Bosnien och Hercegovina 

Enligt Mylonas (2012) ska minoriteter inte arbeta för att slå sig ur staten utan istället 

arbeta för integration. Det som nämndes precis innan om fallet Sejdic och Finci 

(Ralli, 2013) är ett exempel på hur minoriteter har arbetat för att integreras in i 

samhället. Fallet med de tre konstitutionerande folken är däremot mer komplext. 

Under kriget ville alla erhålla makten och styra staten, men det blev istället att de 

fick dela den. Eastmond och Selimovic (2012) beskrev att föräldrar i vissa fall lär 

sina barn att vara skeptiska mot de andra etniska grupperna. Detta eftersom de både 

har ärr från kriget och för att det finns en brist på tillit mellan de etniska grupperna 

och de vill vara förberedda på att ett nytt krig kanske kommer bryta ut och att de 

återigen kommer att vända varandra ryggen. Jag tolkar det som att människor 

förbereder sig på ett nytt krig även om de kanske inte tror att det kommer att hända.   

 

Mylonas (2012) diskuterade i en hel del i sin teori minoriteter och att de ska 

inkluderas istället för att exkluderas. De tre konstitutionerande folken är inte 

minoriteter per se, men Mylonas teori om minoriteter skulle kunna tillämpas på dem. 

van Willigen (2010) beskrev hur ett program för nationsbyggande skapades där 

målet var att skapa en gemensam bosnisk identitet. Genom denna skulle de centrala 

statliga institutionerna legitimeras och förstärkas. Detta blev ett misslyckande vilket 

kan baseras på att det fortfarande är etniskt nationalistiska partier som dominerar 

politiken och att det finns en hög misstro bland befolkningen. Situationen i Bosnien 

är komplex, för mindre än 20 år sedan var det ett inbördeskrig där som i många fall 

var personligt och där hemska krigsbrott skedde. Detta kan vara en förklaring till den 

misstro som existerar och det kan också förklara varför bosnierna har svårt att gå 

vidare. Min tolkning är att utomstående stater och organisationer behöver hjälpa 

Bosnien med deras nationsbyggande. Mylonas (2012) hävdar att unioner som EU är 

bra för att skapa stabilitet och hjälpa både sina medlemsstater och andra. Bosnien har 

en lång väg kvar till EU, men de är på väg. Min tolkning baserat på de studier som 

har tagits upp i denna uppsats är att EU, FN och andra stater har en viktig roll i att 

hjälpa Bosniens medborgare, men att de inte kan lösa situationen. Politikerna i 
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Bosnien har det största ansvaret här. Det är politikerna som behöver ena 

medborgarna istället för att separera dem. van Willigen (2012) tog upp just att fokus 

inte ska ligga lika mycket på nationsbyggande som det bör ligga på att bryta ner 

etniska relationer. En tolkning jag har gjort här är att EU och andra organisationer 

inte ska skapa olika program för att ena befolkningen och istället arbeta för att 

politikerna ska ena befolkningen. Att de etniskt nationalistiska partierna har den 

största makten är ett stort problem här eftersom de ökar de etniska relationerna 

istället för att arbeta för en gemensam bosnisk identitet. Min tolkning här är att så 

länge som de etniskt nationalistiska partierna är de som styr kommer det vara svårt 

för Bosniens medborgare att känna en stark gemenskap.  

 

5.3 Dobbins teori och Bosnien och Hercegovina 

Dobbins m.fl. (2007) teori baseras väldigt mycket på att nationsbyggande sker med 

både nationella, multinationella och internationella aktörer. På det viset är den 

tillämpbar på fallet Bosnien. Målet med nationsbyggande är enligt Dobbins m. fl. 

(2007) att göra våldsamma samhällen till fredliga samhällen. Detta nämndes innan i 

diskussionen om Rokkans teori och är även aktuellt här. När FN, NATO och EU gick 

in för att stoppa kriget var de tvungna att ta till flera olika åtgärder. För att kriget 

skulle ta slut var man tvungen att tillfredsställa alla parter. Detta gjorde man genom 

att med Daytonavtalet som instrument dela upp makten mellan parterna. Målet med 

att stoppa kriget uppnåddes, men Daytonavtalets konsekvenser på lång sikt var 

kanske inte en prioritering, mer än att upprätthålla freden.  

 

Dobbins m.fl (2007) tar även upp att medborgare inte ska vara motståndare mot 

nationsbyggandet. Kostic (2008) tog upp att parterna som varit fiender måste skapa 

en ömsesidig syn på händelserna i kriget och att se en gemensam framtid. Kostic 

(2008) redogjorde för att synen på kriget skiljde sig åt mellan de tre etniska 

grupperna, där de främst endast hade en gemensam syn, den att deras egna arméer 

endast försvarade sig. Detta är inte en gemensam syn på kriget, och politikerna delar 

medborgarnas åsikter. Vad detta bidrar till är att misstro och oro skapas där 

politikerna eldar på den etniska osämjan genom sina etniskt nationalistiska partier. 
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Dobbins m.fl (2007) belyser även att internationella samarbetspartners är viktiga i 

återuppbyggandet av ekonomin.  Sletzinger (2011) redogjorde för att USA har 

spenderat mer än två miljarder på bistånd, skapande av institutioner och arbete för 

försoning. Utöver det har även EU skänkt bistånd och även andra stater däribland 

Sverige.  

 

Kostic (2008) redogjorde för att Bosnien är ett idealiskt exempel på hur en 

internationell sammanslutning bildas för att återuppbygga en nation. Nu snart 19 år 

senare står Bosnien och har fortfarande problem med både dålig ekonomisk tillväxt, 

hög arbetslöshet och politisk instabilitet. Vad exakt är det som inte har fungerat 

under alla dessa år? De flesta studierna som har tagits upp i denna uppsatsen håller 

med om att det är politikerna som är det stora problemet. Politikerna och 

Daytonavtalet hävdar flera är orsaken till att staten inte går framåt. Daytonavtalet har 

skapat utrymme för nationalism genom att det fram till nyligen gav utrymme för 

nationalism.  

 

Dobbins m.fl. (2007) belyser att rättssäkerhet måste existera, men enligt statistiken 

finns det mycket korruption inom staten och medborgarna accepterar nästintill det. 

Det intressanta i Bosniens fall är att Dobbins hierarkiska lista på uppgifter i arbete 

med nationsbyggande stämmer överens till stor del med verkligheten. Dobbins m.fl. 

(2007) tog upp två olika angreppsätt; co-option och deconstruction. De nämnde även 

att co-option var det angreppsätt som användes oftast av FN. I Bosniens fall kan man 

se att listan följdes. Detta är kanske inte något överraskande eftersom Dobbins 

nämner i sin teori att de flesta av FNs fredsbevarande insatser följer den metoden. 

Den sista punkten ’utveckling’ är däremot inte uppnåd i Bosnien. Det har varit en 

ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom och förbättrad infrastruktur, och man kan 

kanske inte sätta stora krav på Bosnien. Landet har trots allt en blodig historia och är 

en ung stat. Däremot skulle man kunna ställa sig frågan om Bosnien har 

underpresterat? Ett argument för detta skulle kunna vara att det nuvarande politiska 

systemet där reformer kan blockeras har hejdat utvecklingen. Vetorätten används i en 

stor utsträckning i Bosnien och det har bidragit till att reformer inte har gått igenom 

och utvecklingen har avstannat och i vissa fall gått bakåt. De som får lida mest av det 
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är människorna som bor i Bosnien. En ungdomsarbetslöshet på 60% för kvinnor och 

57% för män är en dyster siffra. Fertiliteten i Bosnien är väldigt låg, där man är näst 

sist i världen i antal barn per kvinna. Det skulle kunna göras en koppling mellan den 

höga arbetslösheten och fertiliteten, genom att människor inte har råd att bilda 

flerbarnsfamiljer kommer även befolkningsutvecklingen bli lidande på längre sikt. 

Detta skulle kunna bidra till problem med brist på arbetskraft.   
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6 SLUTSATSER 
 

I den här uppsatsen har Bosnien och Hercegovinas nationsbyggande belysts. Hur 

utvecklingen har fortskridit och vilka hinder Bosnien har haft i byggandet av en 

nation och byggandet av en nationell identitet har redogjorts. Bosnien har fortfarande 

en lång väg att gå innan de når sitt mål för att bli en fungerande stat. Bosniens 

politiska struktur har visat sig vara i underkant och det har lett till att utvecklingen 

har hämmats. De etniskt nationalistiska partiernas styre har bidragit till att 

utvecklingen har hämmats och till en viss del även avstannat. Daytonavtalet ligger 

till grund för detta i viss utsträckning. Däremot kan inte hela skulden läggas på 

Daytonavtalet. För att stoppa våldet var de internationella institutionerna tvungna att 

hitta en nödlösning som skulle skydda de tre etniska grupperna från varandra där 

ingen kunde bestämma över någon annan. Skulden kan istället läggas mer på som 

nämnt flera gånger innan den politiska strukturen, men även medborgarnas 

inställning.  

 

Bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater blir påverkade av deras respektive 

politikers politik och uttalanden. Däremot behöver de tillsammans försöka nå en 

integration trots att de är segregerade av både Daytonavtalet och politikerna. Det 

visat sig att de tre olika teorierna som har använts i denna uppsats har alla en 

koppling till Bosniens nationsbyggande. En blandning av dem har skett, men det går 

inte riktigt att säga att Bosniens nationsbyggande har fungerat.  

 

Min slutsats här är att det inte räcker med program för nationsbyggande och att 

bistånd ska ges. Istället behöver den politiska strukturen omstruktureras där 

entiteterna Republika Srpska och Federationen bildar ett närmare samarbete. 

Vetorätten som existerar just nu skulle också möjligtvis behöva struktureras om där 

de tre etniska grupperna ska kunna använda vetorätten, men inte i de fall där det på 

sikt gynnar hela befolkningen. De etniska skiljelinjerna behöver suddas ut och ett 

arbete för nationell identitet ska styrkas. Givetvis bör inte de tre konstitutionerande 

folken glömma sin historia och identitet, men den ’bosniska’ identiteten behöver 
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stärkas. Enligt studierna i denna uppsats har det visat sig att det är främst 

bosnienkroater och bosnienserber som har svårigheter med att känna en tillhörighet 

till Bosnien och att det främst är bosniakerna som gör det. Min slutsats här är att den 

’bosniska’ identiteten möjligtvis förknippas med den bosniakiska identiteten och det 

behöver ske en förändring där.  

 

Min slutsats angående de utvalda teorierna är att de kanske är lite för enkla, eller 

kanske för invecklade och svåra att använda i praktiken. Situationen i Bosnien är 

väldigt komplex och det har både funnits och finns idag liknande situationer runtom i 

världen, exempelvis Irak. Det är möjligtvis lite svårt att förstå för en utomstående 

varför situationen är som den är. Varför människorna i många fall vägrar gå ifrån 

sina principer för att skapa en bättre framtid både för sig själva och kommande 

generationer. En möjlig lösning skulle därför kunna vara att man istället för att gå 

uppifrån och ner, gå nerifrån och upp. Att arbetet sker genom att påverka 

’medelbosniern’ istället för att försöka påverka politikerna. Nationalismen finns hos 

både medborgarna och politikerna, men politikerna har möjligtvis mer att ’förlora’ på 

att gå ifrån sina åsikter eftersom de kanske inte blir omvalda. Istället bör kanske 

väljarna bli påverkade och det kan på sikt leda till att medborgarna enas. Att det har 

skett en förändring i konstitutionen att de som inte tillhör ett av de tre 

konstitutionerande folken kan ställa upp i val är ett litet steg i rätt riktning för 

utvecklingen av nationen Bosnien och Hercegovina.  

6.1 Fortsatta studier 

Studier som skulle kunna genomföras i framtiden skulle kunna vara att både 

involvera nationsbyggandet och statsbyggandet i Bosnien och Hercegovina. Det 

skulle även vara intressant att se hur Bosniens medborgare skulle kunna påverkas för 

att motivationen för nationsbyggande skulle öka. Korruptionen i staten skulle kunna 

vara intressant att studera och hur man egentligen arbetar för att motverka det. Även 

att se varför människor fortsätter rösta på de etniskt nationalistiska partierna trots att 

de ofta visar sig vara av sämre karaktär, var kommer all rädsla ifrån? Hur mycket vet 

Bosniens medborgare om Daytonavtalet till exempel? Eller har man bara en åsikt för 

att alla andra har det? 
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