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Abstract 
 

The aim of this study is to investigate and understand the current political situation in 

Bosnia and why it not has been improving. The failed democratic process and the 

country's current continuing problems are studied through factors that deal with the 

country's ethnic diversity and the problematic constitution after the Bosnian war which 

separates the country. In this paper, a case study is used as the method, and by applying 

a reconciliation theory about the reconciliation process in Bosnia, the analysis shows 

that politicians, religious leaders and citizens show large cooperation problems and are 

holding back a democratic development in the country. Constitutional democracy is also 

used as theory, and the analysis in this study shows that this form of democracy can 

work in Bosnia after a reconciliation process. The conclusion of this study means that 

reconciliation is very important and must be implemented because no democratic 

improvement can be done without it. If there is no reconciliation in future Bosnia, it is 

more likely that the country will separate in two or more parts and that Bosnia as a state 

will not survive when the conflicts between the different ethnic groups in the country is 

so great.  
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Begreppsförklaring 
 

För att underlätta förståelsen och läsningen av denna studie nämns i detta avsnitt 

centrala begrepp och hur de används i arbetet. 

 

Bosnien-Hercegovina – Det centrala landet i uppsatsen som i studien för enkelhetens 

skull kommer benämnas som Bosnien. 

 

Bosniaker – Är den muslimska befolkningen i Bosnien som har en historisk anknytning 

till landet. 

 

Bosnienserber – Den befolkning som lever i Bosnien och ofta definierar sig med sin 

tillhörighet till den ortodoxa kyrkan, sitt kulturella arv och det serbiska alfabetet. 

 

Bosnienkroater – Den befolkning som lever i Bosnien och ofta definierar sig med sin 

tillhörighet till den katolska kyrkan och ser språk, kultur och den gemensamma historien 

med Kroatien som en viktig del av sin etnicitet. 

 

Bosnier – Är en beteckning på alla medborgare som lever i Bosnien, oavsett etnicitet.  

 

Entitet – Benämning på geografiskt område som till viss del fungerar som en egen 

politisk enhet. 

 

Federationen Bosnien-Hercegovina – En av Bosniens två entiteter där majoriteten är 

bosniaker, här lever även de flesta av landets bosnienkroater.  

 

Republika Srpska – En av Bosniens två entiteter där majoriteten är bosnienserber. 
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1 Inledning 
 

Efter en svår konflikt inom ett land finns det inga enkla medel eller genvägar för att på 

något sätt kunna läka såren som har uppstått. Att skapa tillit och förståelse i ett delat 

samhälle mellan olika folk som stridit mot varandra är en mycket utmanande och svår 

uppgift, en uppgift som Bosnien fortfarande handskas med. Mellan 1992-1995 varade 

Bosnienkriget som en del av Jugoslaviska krigen. Kriget brukar ses som det mest 

förödande kriget på europeisk mark efter andra världskriget och kännetecknades av 

grova brott mot mänskligheten, så som etnisk rensning. Fredsförhandlingarna ledde 

fram till Daytonavtalet som satte punkt på kriget. De inblandande parternas oförmåga 

att själva nå ett fredsavtal, de närliggande staterna och den stora etniska konflikten 

gjorde att internationella aktörer med olika intressen och engagemang i området kom 

fram till detta avtal tillsammans med aktörer som varit inblandade i kriget som länge 

varit omdiskuterat både inom landet och utom landets gränser
1
. Avtalet behandlade 

bland annat en gränsdragning mellan landets två entiteter; Republika Srpska och 

Federationen Bosnien och Hercegovina. Avtalet beslutade även om ett förbud mot 

separation och en ny författning för landet. Daytonavtalet har som sagt länge varit 

omdiskuterat och kritiserats för att enbart fokuserat på att få ett slut på kriget då man 

bland annat inofficiellt legitimerade bosnienserbernas mål om en serbisk republik inom 

Bosnien som vill slås ihop med Serbien.
2
 Författningen och uppdelningen av landet kan 

bedömas som mer eller mindre misslyckat då demokratin och politiken knappt fungerar 

då det politiska systemet är mycket komplext, samt att samarbeten mellan 

folkgrupperna sällan sker och uppdelningen leder troligen mer till en känsla av splittring 

istället för gemenskap. 

 

Den politiska situationen i dagens Bosnien med två entiteter och tre folkgrupper; 

bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater har frambringat en svår politisk situation 

där beslut sällan går igenom och en demokrati som inte fungerar fullt ut. Frågan är 

varför den demokratiska processen misslyckats i Bosnien. Troligen finns det flera 

orsaker till detta som kan tänkas hänga ihop med varandra. Det kan ha att göra med 

Daytonavtalet, samt de olika etniciteternas egen nationalism och misstro mot varandra 

                                                 
1
 Hoare, Marko. The History of Bosnia, from the middle ages to the present day. London, Saqi books, 

2007. S 398 

2
 Hoare, Marko. 2007 S 399-405. 
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och även institutionernas roll i landet. Denna uppsats kommer att fokusera på den 

problematiska politiska situationen landet Bosnien har haft sedan Bosnienkriget på 

1990-talet. Bland dem olika tänkbara faktorerna kommer denna uppsats att lägga fokus 

på hur den kvarlevande etniska splittringen bland politiker, religiösa ledare och 

medborgare sätter käppar i hjulen för den demokratiska utvecklingen genom att 

undersöka hur försoningsprocessen mellan dessa grupper ser ut. Uppsatsens mål är även 

att undersöka den problematiska författningen och hur en möjlig förbättring av 

demokratin skulle kunna gå till och om det ens är möjligt.   

 

För att tidigt få en överblick över den geopolitiska situationen visas undertill en karta 

över det uppdelade Bosnien som visar gränsen mellan dem två olika entiteterna samt 

folkgruppernas utspridning. 

 

Karta över Bosnien 
3
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Radio Free Europe. (2015-11-13) Bosnia’s Ethnic Divisions, Before And After Dayton. Hämtad från: 

http://www.rferl.org/a/lasting-ethnic-divisions-in-bosnia/27363192.html 

http://www.rferl.org/a/lasting-ethnic-divisions-in-bosnia/27363192.html
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1.1 Problemområde 
 

År 2016 var Bosnien rankat på plats 101 i demokratiindexet för världens länder, endast 

Ryssland och Vitryssland har sämre placeringar i Europa
4
. Detta kan självklart ses som 

mycket problematiskt då de flesta befolkningar vill sträva efter demokrati som ofta leder 

till ökade rättigheter och ett stabilare samhälle. Grunden för spänningarna som finns i 

Bosnien idag har mycket av sin problematik från det som ledde fram till kriget på 1990-

talet; etnicitet. Efter kriget har de olika etniska grupperna tävlat om kontrollen över 

staten. Alla tre grupperingarna; bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater har alla 

egna partier med nationalistiska agendor.
5
 Dessa spänningar påverkar med allra största 

sannolikhet den politiska och demokratiska situationen i landet. Det kan tänkas vara så 

att de olika folkgrupperna känner rädsla för att den/de andra får för mycket inflytande, 

vilket i sin tur leder till att man inte har förtroende för staten och politiken. Det finns 

med stor sannolikhet även en rädsla för att en annan folkgrupp styr över landet och dess 

resurser, vilket leder till att man därmed ser staten som en fiende istället för en vän. 

Detta leder lätt vidare till en känsla av osäkerhet och osäkerhet kan ofta leda till 

konflikter. Republika Srpska har genom deras bosnienserbiske president Milorad Dodik 

meddelat att man har avsikt att bryta sig loss ur Bosnien trots det undertecknade 

förbudet för separation från Daytonavtalet
6
. Detta är ett tecken på att det fortfarande 

finns djupa splittringar och en problematik i området, samtidigt som en möjlig 

separation skulle kunna få förödande konsekvenser och ett nytt oroligt läge på Balkan.  

 

Många av problemen som försvårar demokratiprocessen i Bosnien hör med stor del ihop 

med Daytonavtalet. Att förhandla med människor som sedan döms som krigsförbrytare 

för att dela upp landet vid dem olika frontlinjerna och bilda två entiteter gjordes troligen 

bara för att få ett snabbt slut på kriget och mindre tid lades troligen till att försöka hjälpa 

till med att skapa ett fungerande demokratiskt Bosnien.
7
 Den nya författningen som 

skrevs för landet verkar inte har fungerat särskilt bra, trots landets svåra interna situation 

                                                 
4
 The Economist. (2016) Democracy Index 2016. Hämtad från: http://pages.eiu.com/rs/783-XMC-

194/images/Democracy_Index_2016.pdf S 9 
5
 Lovrenović, Ivan. Bosnia, a cultural history. Zagreb, Durieux, 2001. S 207-208. 

6
 MacDowall, Andrew. (2015-12-13) The Independent. Banja Luka: Twenty years after the Balkan war, 

citizens in this Serb enclave of Bosnia and Herzegovina feel insecure. Hämdad från: 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/banja-luka-twenty-years-after-the-balkan-war-citizens-

in-this-serb-enclave-of-bosnia-and-herzegovina-a6771766.html 
7
 Lovrenović, Ivan.  2001. S 207-208. 

 

http://pages.eiu.com/rs/783-XMC-194/images/Democracy_Index_2016.pdf
http://pages.eiu.com/rs/783-XMC-194/images/Democracy_Index_2016.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratko_Mladi%C4%87
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/banja-luka-twenty-years-after-the-balkan-war-citizens-in-this-serb-enclave-of-bosnia-and-herzegovina-a6771766.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/banja-luka-twenty-years-after-the-balkan-war-citizens-in-this-serb-enclave-of-bosnia-and-herzegovina-a6771766.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratko_Mladi%C4%87
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borde det rimligtvis finnas någon bättre väg att gå. Etnicitet har troligen stor inverkan på 

att den demokratiska processen inte har lyckats och på grund av det kommer den etniska 

kvarlevande konflikten undersökas vidare. Statsvetare och tänkare som Arent Lijphart 

och Will Kymlicka har tankar om att när minoriteter får mer rättigheter så försvinner 

risken för konflikt och samhället gynnas när alla grupper får inflytande, detta ingår 

bland annat i teorin om konsociationell demokrati. När minoriteter bildar etno-

nationalistiska partier leder det lätt till konflikt, det man vill sträva åt är istället att skapa 

ett land där alla folkgrupper ser sig som en och identifierar sig med alla i landet och inte 

med sin etniska tillhörighet
8
. Frågan är hur den etniska splittringen och den 

problematiska författningen påverkar den problematiska politiska situationen i Bosnien. 

Målet är att till slut möjligtvis kunna tyda varför landet inte har en fungerande 

demokrati och om en potentiell lösning kan gå att finna. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka förstå varför den politiska 

situationen i Bosnien ser ut som den gör och inte förbättras. Den misslyckade 

demokratiska processen och landets nuvarande fortsatta problem kommer studeras 

genom faktorer som handlar om landets etniska mångfald som splittrar landet samt 

landets författning. Genom att applicera konsociationell demokrati som en teori som 

möjligtvis kan förklara hur ett förbättrande scenario på den demokratiska situationen 

kan se ut samt att analysera försoningsprocessen i Bosnien när det kommer till politiker, 

religiösa ledare och medborgare hoppas jag på att komma fram till svar på mina 

frågeställningar. Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar: 

 

 Hur hindrar den kvarlevande etniska splittringen mellan folkgrupperna den 

demokratiska processen? 

 

  Hur ser försoningsprocessen mellan folkgrupperna ut bland politiker, religiösa 

ledare och medborgare i Bosnien? 

  

 Finns det förutsättningar för Bosnien att ha konsociationell demokrati efter en 

försoningsprocess? 

                                                 
8
 Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship within Multination States,  Ethnicities.  vol. 11, nu. 3, 2011. S 

284-286. 
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2 Teori 
 

2.1 Tidigare forskning  
 

Då det är intressant att ställa sig frågan om hur andra forskare har ställts sig till och 

betraktat liknande problem som undersöks i denna studie förekommer ett kapitel om 

tidigare forskning. Det förekommer en hel del tidigare forskning kring ämnet som 

studeras i detta arbete. Bland annat har statsvetaren Rory Keane fokuserat på Bosniens 

problematik efter Daytonavtalet. Problematiken som nämns rör sig kring statens 

oförmåga att fungera, problem med Daytonavtalet samt den etniska splittringen. Rory 

Keane anser att den största utmaningen för Bosnien handlar om reconciliation, en 

försoning mellan folkgrupperna. Befolkningen måste hitta en försoning mellan varandra 

istället för att tänka i termer som ”vi” och ”dem”. En försoning kan dock inte bara 

ingjutas i befolkningen, första steget är att inledningsvis kunna tänka sig ett samhälle 

med varandra i framtiden, att kunna se alla människor i samhället som medmänniskor 

istället för främlingar. Solidaritet i ett samhälle uppnås inte genom reflektion enligt 

Keane utan skapas av handlingar och ett nytt tankesätt av befolkningen i landet.
9
 Det 

kan dock vara svårt att nå detta tankesätt, det kan tyckas vara svårt att veta exakt hur 

man ska nå det. 

 

Att etnicitet delas upp av territorium är även det fel väg att gå enligt Keane. I ett 

multietniskt land kan det leda till konflikter om befolkningen delas upp, precis så som 

läget ser ut i Bosnien med två entiteter med specifika befolkningar som huvudgrupp i 

dem olika entiteterna. Målet för serberna och kroaterna under Bosnienkriget var att ta 

över territorium som var befolkat av deras folkgrupp då folket skulle leva enat och inte 

med andra. Milan Gvero, generalen för den bosnienserbiska styrkan under kriget sa ”We 

say everybody has to live on his own territory, Muslims on Muslims territory, Serb on 

Serbian… Serb areas in Bosnia are pure Serbian territory, and there is no power on 

earth that can make us surrender it”. Daytonavtalet ledde till ett uppdelat samhälle, 

vilket beskrivs av Keane som en av faktorerna till att splittringarna mellan folken 

fortfarande lever kvar och att den politiska situationen i landet inte fungerar.
10

 

Keane menar också att funktionella organisationer inte kan skapa lojalitet mellan 

folkgrupperna så länge de starka nationalistiska krafterna fortfarande dominerar 

                                                 
9
 Keane, Rory. Reconstituting Sovereignty, Post- Dayton Bosnia uncovered. Aldershot,  Ashgate, 2002. S 

2.  
10

 Keane, Rory. 2002. S 6-7. 
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politiken. Först måste lojaliteten växa för andra folkgrupper på det territoriella planet, i 

landets entiteter, annars kommer bara politiken och organisationer fungera som en 

spelplan där de olika folkgrupperna tävlar mot varandra.
11

 Keane skriver också att för 

att en nation ska kunna överleva och vara stabil så behövs en fungerande stat, 

självständighet, en gemensam identitet och nationalism
12

. I dagens Bosnien fungerar 

inte staten alls på ett optimalt sätt, självständigheten finns men landets entiteter agerar 

mer eller mindre som egna nationalstater, de olika folkgrupperna har egna identiteter 

och nationalismen är uppdelat i tre starka läger. Det finns alltså en hel del som kan 

förklara varför nationen Bosnien inte är stabil samt riskerar att inte överleva.    

 

Skapandet och utvecklandet av en multietnisk administration är enligt Keane en positiv 

väg mot en demokratisering. Dock bildas en barriär när landets största partier är 

nationalistiska och vill gynna sin folkgrupp, detta är mycket problematiskt för 

demokratiseringen. Det finns ett demokratiskt system i landet då fria val hålls, dock så 

gynnar alltid valresultatet någon av folkgrupperna, vilket ger ett övertag över dem 

andra. Detta kan ses som en uppföljning från kriget. För att den demokratiska 

utvecklingen ska lyckas så är det nödvändigt med en större pluralism inom partierna och 

multietniska partier måste uppmuntras till utveckling. Större opposition mot 

etnonationalistiska partier, samt uppmuntran om att folk får flytta hem till sina 

hemtrakter kan ge ett mer mångkulturellt samhälle som kan leda till att partipolitiken 

förändras. Dock är det viktigt att multietniska partier stöttas mer, så länge 

ultranationalistiska partier får stort stöd i dem olika entiteterna kommer folk troligen 

inte våga flytta hem till sina hemtrakter.
13

 

 

2.2 Reconciliation 
  

Att bygga upp ett samhälle som utsatts för en hemsk inre konflikt är inte lätt, att 

återuppbygga ett gemensamt samhälle som är djup splittrat är en mycket ansträngande 

uppgift. Det är dock i högsta grad nödvändigt att försöka bygga upp en fungerande fred 

som håller i sig. För att på bästa möjliga sätt förhindra att en liknande konflikt händer 

igen, måste man studera det smärtsamma som varit, förstå vad som har hänt, våga 

                                                 
11

 Keane, Rory. 2002. S 28. 
12

 Keane, Rory. 2002. S 31. 
13

 Keane, Rory. 2002. S 79-80, 85. 
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erkänna det och passera det tillsammans.
14

Reconciliation är ett komplext begrepp som 

kan ha flera definitioner. Detta beror troligtvis på att reconciliation både kan vara ett 

mål och en process. Det är något som man vill uppnå, samtidigt som det är en process 

som leder till ett mål.
15

 I denna uppsats kommer det att fokuseras på processen till målet 

då det i detta fall är det som är det som anses mest intressant. Processen anses inom 

reconciliation ta lång tid. Den svenska översättningen till ordet reconciliation är 

försoning och just försoning är ofta något som kan ta lång tid att gå igenom. För att 

förstå vad reconciliation mer exakt innebär finns det sex stycken punkter som kan 

förklara det närmare. Reconciliation handlar om att; 

 Hitta ett sätt att leva som tillåter framtidsvision  

 Återbygga relationer mellan folkgrupper 

 Komma tillrätta med tidigare handlingar och fiender 

 Genom en omfattande och långsiktig process nå en djup förändring i samhället 

 Genom processen kunna erkänna, minnas och lära sig av det förflutna 

 Processen måste ske frivilligt och kan inte påtvingas 

 

Förutom dessa punkter finns tre viktiga steg ett land behöver ta för att kunna påbörja 

reconciliation. Första steget handlar om att direkt när konflikten är över ska man försöka 

ta bort rädslan och den våldsamma närvaron. Benägenheten att ta varandras liv eller 

rädslan för att det kan hända måste försvinna. Det kan fortfarande leva kvar en rädsla 

och finnas kvar grupper i samhället som inte vill att konflikten ska sluta efter att 

konflikten är över. När rädslan och striderna inte längre finns kan man gå mot steg två 

som handlar om att bygga upp tillit och förtroende till folk och samhället när rädslan för 

andra har försvunnit. När detta väl har skett når man det tredje steget som handlar om 

att ha empati till alla som lever i samhället. Att kunna förstå vad andra folkgrupper och 

tidigare fiender har upplevt, samt att våga se sanningar och krossa myter som tidigare 

har varit starka bland folket. När dessa tre steg väl har inträffat så är landet på en god 

början mot reconciliation.
16

 

 

Många som varit med om hemska saker i sina liv under konflikter och kanske förlorat 

familj och vänner kan vara skeptiska till reconciliation och se det som en ursäkt till att 

                                                 
14

 Bloomfield, David m.fl. (2003) IDEA. Reconciliation After Violent Conflict. Hämtad från: 

http://www.idea.int/sites/default/files/publications/reconciliation-after-violent-conflict-handbook.pdf S 4 
15

 Bloomfield, David m.fl. (2003) S 12 
16

 Bloomfield, David m.fl. (2003) S20-21 

http://www.idea.int/sites/default/files/publications/reconciliation-after-violent-conflict-handbook.pdf
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förminska eller ignorera deras lidande. På ett sätt är det lätt att reconciliation verkar så, 

men bara om man ser det som ett mål och inte en process. Den korta vägen är att direkt 

försöka gå till målet och hitta en snabb försoning för att ”förlåta och glömma”. Det är 

dock inte detta reconciliation syftar till utan som tidigare nämnt så ses processen som 

det viktiga, det kan och ska ta lång tid för såren att läka och att sanningar kommer fram, 

samt att rättvisan uppmanas.
17

  

 

Det är aldrig lätt att nå en försoning direkt efter en våldsam konflikt. Reconciliation är 

dock även nödvändigt för att landet ska kunna fungera på ett bra politiskt och 

demokratiskt sätt. Politiker tenderar inte att prioritera en försoningsprocess direkt efter 

en konflikt. Antingen ses det inte som viktigt, eller så vill man inte ta det långa och 

hårda jobb som reconciliation innebär, vidare så vill man kanske inte komma ihåg eller 

känna av det smärtsamma som varit utan snabbt gå framåt. Oftast så vill alla i samhället 

så snabbt som möjligt gå vidare. Detta kan tyckas vara smart, att bara glömma det som 

varit. Ett argument för detta är att ”Hur ska våra politiker kunna sammarbeta om 

framtiden om vi fotsätter att gräva i det förflutna som då delade upp människorna i 

samhället?” För att nå en försoning och skapa ett gemensamt samhälle som fungerar så 

går det inte att tänka så. Ett delat samhälle kan bara bygga sin gemensamma framtid 

genom att förstå sitt delade förflutna. En nystart innebär inte att glömma det förflutna så 

snabbt som möjligt utan processen för reconciliation innebär bland annat att man inte 

ska behöva uppleva det förflutna igen genom att förstå och analysera det förflutna. Det 

är den bästa vägen att gå för att garantera att det inte händer igen. Om politikerna 

misslyckas med att skapa en försoningsprocess och arbeta med det förflutna så är det 

mer eller mindre garanterat att framtiden kommer misslyckas politiskt. Politikers jobb 

tenderar ibland att handla om att försöka gynna sig själva och den grupp som personen 

representerar men det absolut bästa är om de inte representerar grupper i samhället som 

motsätter sig andra grupper på grund av den förstörda relationen från det förflutna. Om 

det inte finns ett samarbete mellan dem delade grupperna i samhället kommer det 

demokratiska systemet aldrig att fungera. Detta är varför reconciliation är den viktigaste 

processen för ett samhälle som nyligen upplevt en inre konflikt. I det långa loppet är 

reconciliation det viktigaste att applicera för att kunna nå en fungerande demokrati och 

det enda som kan få demokratin att överleva i ett land som utsatts för en inre konflikt.
18
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 Bloomfield, David m.fl. (2003) S 14. 
18

 Bloomfield, David m.fl. (2003) S 14-15 
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Reconciliation beskrivs som ännu mer komplext om andra stater har varit inblandade i 

landets konflikt och kan tänkas stärka motsättningarna i landet. Samtidigt kan 

utomstående stater vara mycket hjälpsamma i att bygga upp en försoning och stärka 

freden i landet som varit utsatt för konflikt.
19

 Dock måste man tänka på dem kulturella 

skillnaderna och de olika mentaliteter som skiljer länder ifrån varandra. Till exempel är 

hämnd och ära betydligt viktigare än förlåtande inom vissa kulturer. Finns det en sådan 

stark kultur i ett land kan reconciliation bli ännu svårare. Det är även därför det är svårt 

för utomstående länder med en annan kultur att trycka på en försoning.
20

 Det går alltså 

inte att generalisera reconciliation, det går olika lätt i olika länder. Även geografin 

spelar roll. Om folkgrupperna lever separerade ifrån varandra kan det bli enklare att 

samexistera men det blir svårare att försonas. Om folkgrupperna lever frånskilt kommer 

stereotyper och tänkandet om gamla fiender att leva kvar, ofta kan man ha 

avhumaniserat sina fiender, vilket gör det ännu svårare. Så länge en förståelse och 

respekt inte kan uppnås för alla folkgrupper i samhället blir det svårt med 

reconciliation.
21

   

 

Sammanfattningsvis handlar reconciliation om en fulländad försoning mellan folk i vad 

som varit ett delat land efter en inre konflikt. Försoningsprocessen är lång och måste ske 

på alla plan i ett samhälle, mellan individer och grupper, och mellan offer och 

lagbrytare. Såren måste läka men man måste komma över skadorna och reparera 

samhället. Sanningar och erkännanden måste komma fram och rättvisa måste finnas, 

dock får man aldrig helt glömma det förflutna för att kunna förhindra att något liknande 

kan hända igen. Det är även viktigt att komma ihåg att det i slutet är befolkningen i 

landet som är de enda som kan skapa försoning. Processen måste ske frivilligt bland 

folket, om den påtvingas så kommer försoningen att misslyckas och så länge det finns 

en dysfunktionell relation mellan landets folkgrupper kommer en demokrati aldrig att 

fungera.  

 

 

 

 

                                                 
19

 Bloomfield, David m.fl. (2003) S 45-46 
20

 Bloomfield, David m.fl. (2003) S 46 
21

 Bloomfield, David m.fl. (2003) S 47 
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2.3 Konsociationell demokrati  

 

Efter en försoningsprocess behövs ett lämpligt styrelsesätt som kan utveckla demokratin 

framåt. Ett lämpligt styrelsesätt kan vara Arend Lijpharts teori om konsociationell 

demokrati. Arend Lijphart har gjort ett stort bidrag till att förstå icke-

majoritetsdemokrati som teori. Han har utvecklat en demokratimodell som heter 

konsociationell demokrati där fokus ligger på att nå konsensus. Lijphart menar att icke-

majoritetsstyre kan vara minst lika legitima som majoritetsstyre, det passar olika bra till 

olika länder. Det kan skapa stabilitet i delade samhällen om makten är mer delad. För 

många är majoritetsstyre det mest essentiella styret men det har sina problem. Det kan 

leda till svårigheter då de som styr kan utnyttja sitt läge i majoritet och lämna ute 

minoriteterna i samhället. Konsociationell demokrati vill inte stänga ute minoriteter utan 

vill att alla individer och grupper ska kunna representeras och få lika behandling. Den 

stora skillnaden mellan majoritetssyre och icke-majoritetsstyre handlar om 

minoriteternas inverkan i politiken. I Lijpharts modell räknas minoriteterna som viktiga 

för att samhället ska fungera stabilt. I delade samhällen där det finns mindre eller större 

minoritetsgrupper med en annan etnicitet, kultur eller religion bildas lätt klyftor som 

kan leda till konflikter om inte minoriteternas röst ses som viktiga. Lijphart menar att 

när minoriteterna får inflytande så försvinner risken för konflikt och samhället tenderar 

att gå väldigt bra framåt då alla medborgare känner sig som en del av gemenskapen där 

alla medborgare ses som viktiga oavsett bakgrund. Om en demokrati ska fungera bra 

måste alltså minoriteterna få mycket inflytande för att känna sig som en del av samhället 

och därmed inte demonstrera eller göra samhället oroligt genom att ta till våld. Även 

federalism är viktigt för Lijphart, makten bör vara decentraliserad. Han argumenterar 

för att det ska finnas en balans mellan makten så att landet inte riskerar att styras på ett 

hegemoniskt sätt.
22

 

 

Något av det viktigaste för Lijphart är att det ska finnas en bred koalition som styr 

landet där alla folkgrupper representeras. Om det finns en stor koalition kan flera partier 

representeras och deras agendor kommer upp på diskussion och därmed representeras 

synpunkter bredare från alla delar av samhället. Styr en stor koalition vinner alla lite på 

det då alla i koalitionen får lite att säga till om och det kan leda till en maximal vinning 

                                                 
22

 Fuh-sheng Hsieh, John. (2013) Taiwan Journal of Democracy. Arend Lijphart and Consociationalism. 

Hämtad från: http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/dj201305/087-102.pdf S 87-

90. 
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och att många grupper i samhället får ta del av styret. Detta styrelsesätt kan göras 

formellt men kan även fungera på ett informellt sätt. Det ska även finnas en vetorätt som 

är ömsesidig enligt Lijphart. Alla grupper ska kunna ha möjligheten att kunna bromsa 

en beslutsprocess som anses vara helt fel av en grupp. Detta kan leda till problem men 

Lijphart menar att alla grupperna i samhället vill ha en stabilitet eftersom det främjar 

freden mellan grupperna så en vetorätt kan därmed förhindra konstitutionell förändring 

eller en ny konflikt. Parlamentet ska proportionellt spegla landets befolkning och endast 

på den högsta elitnivån ska beslut fattas och helst bakom den stängda dörren, i 

hemlighet. I dessa hemliga förhandlingar kan eliter ha en viss tendens att göra bra beslut 

och kompromissa. Genom att eliter fattar besluten kan konflikter mellan grupperna i 

samhället minska. För länder med mycket djupa inre konflikter finns en annan utväg 

enligt Lijphart. En uppdelning av landet, som inte möjligtvis behöver vara en dålig sak. 

I vissa falla kan detta vara sista utvägen och det enda sättet att avstyra att landet återigen 

hamnar i en konflikt. Enligt Lijphart finns det tre tänkbara sätt att lösa ett splittrat 

samhälles konflikt utan att riskera att förstöra demokratin. Den första lösningen är 

assimilering. Detta fungerar om det finns en tydlig majoritet och en eller flera mindre 

minoriteter. Den andra lösningen är Lijpharts egna teori om konsociationell demokrati. 

Om inte det första eller det andra alternativet fungerar bör man fundera över att dela upp 

landet i egna homogena stater.
23

  

 

Det finns även kritik mot Lijpharts teori. Eftersom landets parlament enligt Lijphart ska 

representeras av hur stora landets folkgrupper är blir det mer som att vinna en 

folkräkning istället för ett val, något som Lijpharts teori har kritiserats mycket för. 

Annan kritik riktas mot Lijpharts koalitionstänkande, om en koalition ska fungera krävs 

även att landets folkgrupper är villiga att samarbeta med varandra, vägrar de detta blir 

styret ändå otroligt svårt.
24

 

 

Sammanfattningsvis så innebär konsociationell demokrati att styret bör innefattas av en 

koalition, ett mulitpartistyre. Makten ska vara fördelad, bland annat genom federalism. 

Landets befolkning ska proportionellt representeras i valsystemet där det bör finnas en 

bred pluralism bland partier och minoriteters rättigheter ska skyddas. Landets 

                                                 
23

 Arend Lijphart. Democracy in plural societies: A comparative exploration. New Haven, Yale 

University Press, 1977. 

24
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konstitution bör vara stark och i princip omöjlig att förändra samtidigt som det ska 

finnas en vetorätt som kan hjälpa till i den politiska processen. Lijphart trycker även på 

att de fundamentala demokratiska rättigheterna även måste fungera, så som fri press, 

civilsamhälle och yttrandefrihet. Det stora målet för konsociationell demokrati är att ett 

delat eller splittrat land med olika folkgrupper ska kunna leva i en stabil demokrati.
25

  

 

Lijpharts teori har vissa gränser. Även om det förekommer maktdelning kan problem 

uppstå som kan hindra stabiliteten eller processen till en fungerande demokrati. Det 

finns även många andra faktorer som spelar roll till varför ett land har svårt att styras på 

ett bra sätt i ett delat samhälle. Självklart kan inte Lijpharts teori vara en garanti för att 

få en demokrati att stabiliseras men den uppmärksammar möjligheter för att söka 

förklaringar till varför en demokrati inte stabiliseras och för att kanske leda till något 

nytt.
26

 

  

Lijpharts tankar kan liknas med filosofen och statsvetaren Will Kymlicka som är känd 

för sina tankar kring multikulturella samhällen. Enligt Kymlicka kan det demokratiska 

samhället hotas av minoriteters nationalistiska rörelser då dessa rörelser tenderar att 

ibland vilja skapa självstyre. En demokrati är starkast när alla medborgare känner sig 

som en del av nationen. Folket ska beteckna sig som ett folk tillsammans och inte flera 

olika folk som lever i ett land. Alltså anser Kymlicka att man ska skapa en nationell 

identitet för alla i landet för att slippa flera nationalistiska rörelser som kan tänkas bidra 

till en framtida konflikt inom landet. För att ett land ska kunna styras av demokratiska 

principer kan inga diskrimineringar ske mot andra folkgrupper. Det är 

sammanfattningsvis viktigt att minoriteter får rättigheter för att känna sig som en del av 

samhället men samtidigt finns det skyldigheter för minoriteterna angående att inte skapa 

etniskt nationalistiska rörelser som motsätter sig andra grupper eller landet de lever i.
27
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26
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3  Metod  
 

3.1 Fallstudie 
 

När man ställer frågor om ”hur” eller ”varför” i samband med ett skeende är fallstudie 

en aktuell metod att använda sig av där man försöker ställa preciserade frågor. 

Fallstudie är en heltäckande metod som omfattar designlogik, tekniker för 

datainsamling och specifika tillvägagångssätt vid analysen av data och är den metod 

som kommer att användas till denna uppsats. Fallstudiemetoden är lämpad för att 

studera hur händelser kan kopplas ihop till ett sammanhang.
28

 I en fallstudie studerar 

man ett intressant fall som man undersöker på ett djupt plan för att nå kunskap om 

ämnet. I denna studie är fallet Bosnien med fokus på den problematiska demokratiska 

processen landet har haft efter kriget på 90-talet. Att djupdyka ner i ämnet och försöka 

undersöka detaljer och faktorer som kan tänkas påverka varandra och hänga ihop är i 

detta fall nödvändigt för att kunna få svar på frågeställningarna.  

 

Fallstudier inom samhällsvetenskap tenderar att fokusera på processer och sociala 

relationer och sammanhangen där mellan. I denna uppsats är det den svaga 

demokratiprocessen och den sociala relationen mellan Bosniens folkgrupper som 

kommer att undersökas för att få ett givande resultat och därmed kan fallstudie ses som 

en av dem mest lämpliga metoder för att genomföra detta arbete. Då teorierna i denna 

uppsats är mycket bärande passar fallstudie som metod bra då man i empiri och 

analysdelen kan koppa ihop teorierna med empiri för att göra en djupare analys och 

slutsats av det. Det hade nog varit svårt att genomföra ett kvantitativt arbete som utgår 

från intervjuer eller enkäter när det gället mitt uppsatsämne. Personer som skulle kunna 

tänkas intervjuas är inte många och en enkätundersökning hade nog inte gett något slags 

resultat av värde.   

  

Som med alla metoder kan det tänkas finnas metodproblem och svårigheter. Fallstudie 

som metod brukar kritiseras för att vara omfattande och oläsliga samt att det är svårt att 

generalisera utifrån dem. Det finns skäl till kritiken, dock så syftar just fallstudier till att 

utveckla och generalisera teorier och ett omfattande arbete behöver inte på något sätt 

vara mindre bra samt att oläsligheten beror på hur noggrann och utförlig författaren är.
29

  

                                                 
28

 Robert. K. Yin. Fallstudier: design och genomförande. Stockholm, Liber AB, 2006. S 27-32. 
29

 Robert. K. Yin. 2006. S 28. 
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3.2 Avgränsning 
 

Fallstudier gör att man får göra avgränsningar då själva metoden riktar sig mot att få en 

djupare förståelse. Det hade varit intressant att undersöka situationen i andra forna 

jugoslaviska länder och jämföra situationen med den i Bosnien. Dock så sticker just 

Bosnien ut mer med sin multietniska befolkning och svaga placering på olika 

demokratiindex. Detta gör att fallet Bosnien blir det mest intressanta landet att 

undersöka utifrån teorierna. Denna studie avgränsas även till att fokusera på den etniska 

splittringen och Bosniens problematiska författning även om det kan finnas andra 

faktorer som påverkar Bosniens problematiska politiska situation.  

 

3.3 Material 
 

När det gäller tänkbart material så är detta ett ämne som det finns en hel del skrivit om 

och det finns både bra litterära och elektroniska källor som är värda att användas. Fokus 

kommer att läggas på litteratur och vetenskapliga artiklar. Det lär finnas en hel del 

material som är vinklad, som är halvsanningar eller som är rena lögner när det kommer 

till Bosnienkriget så det kommer vara extra viktigt att vara källkritisk och neutral i sin 

läsning. Teoridelen kan ses som den mest bärande delen av uppsatsen och för att 

förklara innebörden av reconciliation så kommer handboken ”Reconciliation after 

violent conflict” att användas. När det gäller konsociationell demokrati förklaras den 

med texter om och av Arend Lijphart som är personen bakom begreppet. Materialet som 

används för empiridelen kommer fokuseras till ett flertal vetenskapliga artiklar och 

litteratur för att få en bredd i arbetet. Om flera källor pekar mot liknande samband kan 

det tänkas ge mer stöd för mina argumentationer och slutsatser. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

För att få svar på frågan hur den kvarlevande etniska splittringen hindrar den 

demokratiska processen och om en möjlig försoning mellan folkgrupperna kan ske 

kommer försoningsprocessen i Bosnien att analyseras genom teorin om reconciliation. 

Det kan tänkas att denna process inte har påbörjats och kanske kan den inte ens ses som 

möjlig för nuvarande. Denna analys sker genom att studera hur försoningsprocessen ser 

ut bland landets politiker, religiösa ledare och bland medborgarna. När detta har skett 

bör det gå att se hur försoningsprocessen ser ut och hur djup splittringen är, samt hur det 

påverkar landets demokratiska utveckling och politiska stabilitet. Den demokratiska 
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utvecklingen och hur den kan tänkas förbättras kommer att analyseras genom att bland 

annat gå igenom om och hur konsociationell demokrati som teori kan tänkas användas i 

Bosnien för att utveckla det demokratiska läget. Demokrati och demokratisk utveckling 

kan ses som något abstrakt men denna studie syftar bland annat till att förstå varför inte 

beslutsprocesser och politiskt samarbete fungerar och hur det kan tänkas bli bättre. 

 

4 Demokratiprocessen i Bosnien 
 

Följande kapitel redovisar för fallet Bosniens bakgrund, empiri och analys. 

 

4.1 Bakgrund    
 
4.1.1 Kort historia om Bosnien  

 

Bosnien har precis som flera andra länder på Balkanhalvön historiskt varit utsatt för 

angrepp och maktskiftande situationer. Landet har tillhört olika kungariken, agerat 

lydstat och tillhört republiker. Detta har lett till att Bosnien har befolkats av flera olika 

folkgrupper då det sällan har varit en egen utropad stat. Turkiska angrepp genom 

Osmanska rikets erövringståg har sedan 1400-talet lett till att det finns en muslimsk 

befolkning i Bosnien. År 1945 blev Bosnien en del av den Socialistiska 

Förbundsrepubliken Jugoslavien. Josip Tito lyckades mer eller mindre förena dem 

jugoslaviska folken tillsammans genom ett kommunistiskt styre, vilket var hans mål. 

Efter Titos död 1980 började dock återigen motsättningar mellan folkgrupperna att 

byggas upp och blåstes upp ytterligare av politiska ledare med nationalistiska inslag 

som serbiske Slobodan Milošević och kroatiske Franjo Tuđman. På 1990-talet började 

splittringarna accelerera och olika folkgrupper började frukta för en osäker framtid om 

länder började lämna federationen Jugoslavien. 1991 lämnade Slovenien och Kroatien 

Jugoslavien.
30

 Serberna hade sett Jugoslavien som en serbisk stormakt i regionen och 

ville bevara den idén, 1992 bröt strider ut mellan serber och bosniaker. Bosnien skulle 

bli det land som blev allra hårdast drabbat under krigen på 90-talet. Landet ligger 

mellan Kroatien och Serbien och i Bosnien lever stora grupper av bosnienserber och 

bosnienkroater som båda länderna ville ”skydda” och därmed även göra anspråk på 

bosniskt territorium. Dock var ofta städer och byar blandade med dessa tre folkgrupper 

vilket gjorde att etnisk rensning började förekomma och stora massaker genomfördes. 

En av de mest uppmärksammade och grövsta massakerna genomfördes 1995 i 
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Srebrenica när bosnienserber tog livet av runt 8000 bosniaker. Samma år samlades 

politiska aktörer från den konfliktfyllda regionen i amerikanska Dayton för att slutligen 

komma fram till ett avtal som satte punkt för kriget.
31

 

  

Daytonavtalet blev ett komplicerat avtal där Bosnien delades upp i två entiteter. Den ena 

blev Federationen Bosnien och den andra Republika Srpska där Federationen fick 51 % 

av landets territorium. Båda entiteterna fick attribut som kan likna egen självständighet 

men fick ingen internationell status. I dagens Bosnien är 48 % av befolkningen 

bosniaker, 37 % är bosnienserber och 14 % är bosnienkroater. 1 % av befolkningen är 

andra minoriteter så som romer, albaner och turkar. Majoriteten av bosnienserberna bor 

i Republika Srpska medan majoriteterna av bosniakerna och bosnienkroaterna bor i 

Federationen Bosnien. Daytonavtalet fokuserade även på att alla flyktingar ska ha rätt 

att återvända till sin hemort. Detta är dock problematiskt och sällan något som sker ofta 

då landet är så uppdelat och styrs av olika folkgrupper. Landets författning bestämdes 

även, vilken är en komplex historia som har gett problem från då till nu.
32

  

 

4.1.2 Det politiska systemet i Bosnien 

 

Bosnien kan tyckas ha ett av världens mer komplicerade politiska system. Författningen 

som gjordes i och med Daytonavtalet delade upp landet men syftet är att Bosnien ska 

agera som en sammanhållen stat. Dock finns det ett undantag. I norra Bosnien ligger 

distriktet Brčko som är en fristående administrativ enhet med egen förvaltning. 

Situationen med två eniteter gör att det finns presidenter, regering och parlament både 

på en nationell nivå samt en lokal nivå för dem olika entiteterna. Enligt författningen så 

måste representanter från dem tre folkgrupperna finnas med i bland annat överhusen i 

dem två entiteterna trots att befolkningen är geografiskt delad. Övergripande beslut som 

finanspolitik och utrikespolitik beslutas inom den nationella politiken men de allra flesta 

frågor beslutas på lokal nivå. I realiteten fungerar landet mer som två olika nationer än 

en gemensam nation. I Bosnien finns det även en ”högre representant” som har 

befogenheter av Daytonavtalet att dra tillbaka lagar och avsätta politiker och andra 

tjänstemän. Högre representanter utses av länder och organisationer som stod bakom 

avtalet.
33

Författningen visar tecken på konsociationell demokrati, bland annat genom att 
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alla folkgrupper finns representerade både i den nationella politiken och i den lokala 

samt att makten är decentraliserad. 

 

Den nationella makten i Bosnien delas av regeringen och presidentrådet. Presidentrådet 

består av en bosniak, en bosnienserb och en bosnienkroat och väljs vart fjärde år. 

Presidentposten byts mellan varandra efter en given tid. Bosnienkriget ger fotfarande 

prägel på samhället då politiken är splittrad av dem som vill försöka bygga upp en 

multietnisk stat och de som genom nationalistiska partier vill förstärka makten åt sin 

egna etniska folkgrupp. Landet utmärks också av korruption och en ansträngande 

byråkrati som påverkar den politiska situationen negativt.
34

 Det nationella parlamentet 

utgörs av en tredjedel valda från Republika Srpska och resterande från Federationen 

Bosnien. De olika folkgrupperna skyddar ofta sin egen folkgrupps intresse noga och 

kämpar för beslut som gynnar deras folkgrupp, vilket gör att det politiska arbetet går 

väldigt trögt. I de två entiteterna utgörs parlamenten av lika många från varje folkgrupp. 

Folket röstar även i regionala val, samt kommunval.
35

 

  

Även partipolitiken kan ses som ganska komplex, oftast så bildas nya partier och 

allianser till varje nytt val. De största partierna har en etnisk-nationalistisk prägel och 

tenderar att få röster från sin etniska grupp. Det finns partier som kallar sig multietniska 

men även dessa partier brukar ha en tydlig majoritet av en folkgrupp där målet ofta är 

att gynna sin egna etniska grupp. Det politiska systemet gör att landet näst intill är 

tvingat att styras genom koalitionsregeringar och alla dessa har genom Bosniens 

moderna historia varit mycket svaga då partier ibland väljer att bojkotta andra partier 

eller vägra samarbete med andra folkgrupper. Den svåra splittringen i landet leder till att 

väldigt få politiska beslut går igenom och att ekonomin fortsätter att vara svag då man 

aldrig kommer överrens om en budget som alla anser vara bra.
36

  

 

 

 

 

                                                 
34

 Globalis. (2013-09-10) Bosnien och Hercegovina. Hämtad från: 

http://www.globalis.se/Laender/Bosnien-och-Hercegovina 

35
 Lindahl, Ylva. 2005, s 8-10. 

36
 Nordlöf-Lagerkranz, Ulla. (2017-04-10) Landguiden, Utrikespolitiska Institutet. Politiska system. 

Hämtad från: https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/bosnien-hercegovina/politiskt-

system/ 

http://www.globalis.se/Laender/Bosnien-och-Hercegovina
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/bosnien-hercegovina/politiskt-system/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/bosnien-hercegovina/politiskt-system/


  
 

21 

4.2 Etnisk splittring och försoningsprocess 
 

Enligt reconciliation kan en demokrati aldrig fungera om det finns en dysfunktionell 

relation mellan landets folkgrupper. Med detta sagt så kan man se reconciliation som ett 

måste och kanske det viktigaste som Bosnien måste gå igenom för att landet ska få en 

funktionell demokrati. Processen måste ske mellan alla, både högt uppsatta personer och 

den gemene mannen. Därför analyseras reconciliationsprocessen bland politiker, 

religiösa ledare och medborgare i detta kapitel för att kunna ta reda på om och hur den 

etniska splittringen förhindrar den demokratiska utvecklingen genom att studera 

försoningsprocessen mellan folkgrupperna och finna svar på frågeställningarna: 

 

 Hur hindrar den kvarlevande etniska splittringen mellan folkgrupperna den 

demokratiska processen? 

 

  Hur ser försoningsprocessen mellan folkgrupperna ut bland politiker, religiösa 

ledare och medborgare i Bosnien?  

 

4.2.1 Försoningsprocessen bland politiker  

 

Ett av dem sex stegen som förklarar reconciliation handlar som tidigare nämnt om att 

kunna erkänna, minnas och lära sig av det förflutna. Detta är kanske det mest väsentliga 

steget för att nå en försoning. Enligt reconciliationsteorin är det viktigt att försoningen 

sker på alla plan i samhället men politikernas del är självklart mycket viktig då de har 

stort inflytande på befolkningen eftersom de lättare når ut till hela folket med en högre 

röst än den vanliga medborgaren. Därmed har politikerna ett stort ansvar för att en 

försoning kan ske.  

 

Den nationalistiske bosnienserben Milorad Dodik är president för Republika Srpska och 

därmed en man med stort ansvar men som verkligen sätter stopp för en försoning. Han 

har bland annat förnekat folkmorden i Srebrenica
37

. Han har även hyllat Radovan 

Karadžić som dömts för folkmord och brott mot mänskligheten och sagt att han vill 
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avsluta det som Karadžić började, nämligen dekonstruktionen av Bosnien som stat
38

. 

Listan kan göras lång på olämpliga uttalanden. Om inte politiker vågar tala om 

sanningar utan förnekar händelser som med stora bevis visar sig har skett och hyllar 

krigsförbrytare blir det lätt att befolkningen lever kvar i förnekelse. Samtidigt är det 

folket som röstat fram politiker som har dessa åsikter och av det kan man slå fast att 

reconciliationsprocessen i Bosnien fortfarande har en lång väg att gå då både politiker 

och medborgare har kvar åsikter som motsätter sig andra folkgrupper.  

 

Nationalistiska partier och politiker inom dessa partier har effektivt bidragit till att den 

etniska splittringen lever vidare. Bosniens olika folkgrupper tenderar att samarbeta inom 

sociala utbyten och kan det ske på en lägre nivå kan det tänkas att i framtiden kunna 

överföras till politiken. Det kan alltså argumenteras för att politiker har stort ansvar för 

att försoningsprocessen inte fungerar. Undersökningar som gjorts visar även att 

högutbildade personer i Bosnien tenderar att stå för en etnisk ensidighet mer än 

medborgare med lägre utbildning.
39

 Ofta är det människor med högre utbildning som får 

högre maktpositioner inom politiken och därmed bidrar till det etniskt uppdelade 

samhället där reconciliation inte får någon plats.  

 

De politiska motsättningarna är tydliga i dagens Bosnien. Milorad Dodik försöker utöka 

samarbetet mellan Republika Srpska och Serbien med förhoppning om att kunna slås 

ihop till en större stat eller bli helt självständig från Bosnien då han enligt honom själv 

”kämpar för den etnisk serbiska saken”. Bosnienkroatiska politiker har den senaste tiden 

kämpat mer och mer för att kunna få en egen entitet av flera skäl. Det finns en trend 

som visar att bosnienkroatiska unga vuxna tenderar att flytta till Kroatien och lämna 

Bosnien då de får kroatiskt medborgarskap direkt. Ett annat skäl är att bosniakiska 

politiker, som är i majoritet i entiteten Federationen Bosnien, styr utan att lyssna 

speciellt mycket på den bosnienkroatiska befolkningen. Bosniakiska politiker trycker på 

att Bosnien är deras land på grund av deras historiska anknytning till regionen, 

bosnienserber och bosnienkroater har redan ”andra hemländer” och vill åt den största 

möjliga makten, något som enligt bosniakerna själva är berättigat. Det finns en hel del 
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anledningar till att politiker inte vill samarbeta, så länge inget samarbete sker så sker 

inte heller någon reconciliation och detta pekar på den stora vikt politiker bär på för att 

kunna inleda en försoning.
40

 För tillfället kan den ses långt bort.  

 

4.2.2 Försoningsprocessen bland religiösa ledare 

 

I grunden kan det ses som att den etniska konflikten i Bosnien handlar mestadels om en 

sak och det är religion. Det som har splittrad folket och fortsätter att göra det är inte 

kultur eller språk utan religion, folket har delats upp genom sin religiösa tillhörighet. 

  

Religion har ofta skapat konflikter genom historien. Ofta uppmålas en ”vi” mot ”dem” 

sida upp där de enas sida målas upp som dem goda med den rätta religionen och de 

andra är dem onda med den felaktiga religionen. Det finns positiva och negativa sidor 

med ett samhälle där religion är viktigt, religion kan stå för både tolerans och intolerans 

och det gäller att ta fram de positiva sidorna av religion för att nå försoning. Religion 

kan både dela och ena människor och det är därför just religion har en stor vikt när det 

kommer till reconciliationsprocessen då man kan uppmana till ett enande, det mest 

optimala vore om de religiösa ledarna uppmanar till ett enande för att medborgarna ska 

följa efter.
41

 I dagens Bosnien försöker religiösa aktörer från alla tre sidor att belysa 

deras lidande som det viktigaste och att just de har lidit mest från Bosnienkriget istället 

för att uppmana till ett mer allmänt lidande oavsett religion och etniska gränser för att 

inse att sanningen är att alla tre sidor har begått onda ting mot varandra och att det är 

smartast att gå igenom det tillsammans. Det islamska samfundet i Bosnien hänvisar till 

att de muslimer som dog under Bosnienkriget är martyrer och att de som dog under 

kriget vars motivation endast var religiöst ska ses som först-rankade martyrer. Med 

detta menas att lidande inte är jämlikt för alla och alla folkgrupper utan att vissa dog för 

den ”rätta saken”; de som dog för den ”sanna” religionen.
42

  

 

Religionen påverkar politiken i Bosnien starkt eftersom det är det som delar folket och 

det är även de religiösa institutionerna som har visat minst intresse i att föra en 

reconciliationsprocess. Det är svårt att föra dialoger över religionsgränser och målet 
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måste vara att skapa ett Bosnien där dialog sker mellan alla, oavsett deras religiösa 

tillhörighet för att nå ett tolerant multireligiöst och pluralistiskt samhälle. Det har visat 

sig att präster och imamer hotar försoningen mer än hjälper till med den då dessa ofta 

uppmanar till att inte samarbeta med personer med annan tillhörighet och ofta har 

förnekat sin egen folkgrupps krigsbrott och folkmord och därmed hindrar 

försoningsprocesen och även den demokratiska utvecklingen.
43

 Det finns uppenbara 

argument för att religiösa ledare är högst involverade i politiken i dagens Bosnien. Ofta 

har politiker starka band med de religiösa ledarna, bland annat stödjer den 

serbiskortodoxa biskopen i Republika Srpska Milorad Dodik trots Dodiks tidigare 

uppmärksammande uttalanden.
44

 Alltså kan man se tecken på att religiösa ledare 

underminerar den demokratiska utvecklingen genom att inte tydligt stå för ett tolerant 

samhälle. 

 

Det kan konstateras att försoningsprocessen förhindras av både politiker och religiösa 

ledare. Eftersom religion är en mycket viktig del av folkets identitet i Bosnien blir folket 

påverkade av dem religiösa ledarna och deras åsikter och det är därför i högsta grad 

viktigt att de religiösa institutionerna börjar samarbeta mer för att demokratin ska kunna 

utvecklas framåt. Något annat som skulle kunna stärka den demokratiska utvecklingen i 

Bosnien vore om religion och politik separeras från varandra, alltså att religion inte är 

en del av politiken eller kan påverka den.  

 

Eftersom religion är så pass viktigt för identiteten i Bosnien blir det extremt svårt för 

religiösa ledare och anhängare att vara neutrala och samarbetsvilliga med andra då 

religionen är mycket väl förknippat med politiken och dess partier. Det finns dock 

religiösa ledare som säger sig vilja kämpa för en försoningsprocess. I staden Čapljina i 

sydöstra Bosnien finns det endast en islamsk organisation och den säger sig vilja 

förbättra försoningen men att andra parter måste vilja samarbeta i processen eftersom 

den inte kan ske från endast ett håll utan måste komma från bosnienkroaterna också som 

är i majoritet i området. I Prijedor i nordvästra Bosnien har den lokala islamska imamen 

försökt ta kontakt och föra samtal med den ortodoxa kyrkan men präster där vägrar att 

ens tala med muslimer.
45

 Dessa uttalanden kan dock tolkas på ett flertal sätt. Eftersom 
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man är i minoritet kanske man hellre vill trycka på reconciliation då man är i underläge 

men är man i majoritet är man kanske inte lika villig att göra det. Det är troligen när 

folkgruppen som är i majoritet vill påbörja en försoningsprocess som den verkligen kan 

börja ta fart då troligen folkgrupperna i minoritet kan tänkas vara med i en 

försoningsprocess med en folkgrupp i majoritet. Det första steget är att bara kunna ha en 

dialog mellan folkgrupperna och de religiösa ledarna för att kunna börja prata om en 

reconciliationsprocess men det finns alltså tecken för att det inte är aktuellt i dagens 

Bosnien då konfrontation och uppmaning om främlingskap till folk med annan religiös 

uppfattning är vanligare än tankar om fred och reconciliation. 

 

4.2.3 Försoningsprocessen bland medborgare  

 

Enligt statistik som finns angående folkgruppers åsikt om att utveckla samhället verkar 

det som att bosniaker och bosnienkroater är de folkgrupper som försöker stödja ett 

multietniskt demokratiskt samhälle mest. Det kan vara så för att bosniaker är den största 

folkgruppen i landet och därmed skulle kunna få mer inflytande och makt. För 

bosnienkroaternas del lever de mer blandat med bosniaker än vad bosnienserber gör. 

Bosnienserber som har en entitet nästan helt ”för sig själva” vill åt mer självständighet 

och i vissa fall även separeras från Bosnien. Detta gör att bosnienserbiska politiker och 

medborgare försöker försvåra den politiska utvecklingen genom att bland annat inte 

samarbeta med andra folkgrupper och är enligt undersökningar den folkgrupp som 

minst vill utveckla Bosniens demokrati framåt.
46

 Det kan självklart ses som oerhört 

problematiskt när inte den ”vanlige” medborgaren vill kämpa för en demokratisk 

utveckling för samhället.  

 

Det lever kvar en stark misstro till andra folkgrupper i dagens Bosnien, som tydligast 

går det att se i delar av landet där befolkningen är mer blandad, som i mindre samhällen 

eller i byar. I många byar har det förekommit massaker av folkgrupper under 

Bosnienkriget och att leva sida vid sida med folk som kan ha varit medverkande eller 

har släkt som varit medverkad till att ta livet av familj eller vänner kan kännas olustigt 

för befolkningen. Misstron är starkt utspridd över hela Bosnien och är ett fundamentalt 

hinder för att reconciliation ska kunna ske bland medborgarna på landsbygden och i 

städer. Medborgarna har även en stark misstro till politiker men störst respekt för 

                                                 
46

 Valenta, Marko, Strabac, Zan. 2012. S 617-621 



  
 

26 

religiösa ledare.
47

 Att de etniska grupperna har stort förtroende för sina religiösa ledare 

visar ännu en gång prästers och imamers vikt till påverkan av reconciliation då det finns 

en stark tillit till de från folket. 

 

Politiker, religiösa ledare och medborgare medverkar ofta tillsammans i aktioner där 

man trycker undan all slags reconciliation. I staden Prijedor i nordvästra Bosnien har 

bosnienserber tågat med den serbisk-ortodoxa kyrkan för att hylla krigsförbrytare som 

Ratko Mladić och Radovan Karadžić där de uppmålas som serbiska hjältar.
48

 Här enas 

alltså personer från alla skikt för att hylla grovt kriminella som bland annat utfört grova 

massaker mot bosniaker och reconciliation är så långt bort som det nästan går. 

 

Att återbygga relationer är även ett av reconciliationsteorins viktigaste steg, att bygga 

upp ett samarbete och samtala samt lyssna på andra folkgrupper är otroligt viktigt för att 

kunna påbörja en försoning. Detta steg kan ses som långt bort när både politiker och 

medborgare ständigt skyller på de andra folkgrupperna. Bosniaker pekar på att staten är 

svag och skyller detta på bosnienserber och bosnienkroater för deras etniska nationalism 

och separatism. Bosnienserber menar att bosniaker inte ger Republika Srpska mer 

rättigheter då de drömmer om självständighet. Bosnienkroater säger att de diskrimineras 

och inte behandlas jämlikt när bosnienserber får ha en egen entitet och inte dem.
49

 Det 

verkar som att bosniaker är den enda folkgrupp som verkligen vill försöka ha ett 

multietniskt land medan övriga folkgrupper vill åt mer självständighet och troligen 

kommer fortsätta att kämpa för detta. Politiken kommer troligen inte att komma att 

förbättras då bosnienserber och bosnienkroater kommer fortsätta att sätta käppar i hjulet 

för en demokratisk utveckling så länge deras mål inte uppfylls.  

 

Att ha förtroende och lita på andra folkgrupper är en av grunderna för 

reconciliationsteorin för att kunna utveckla ett gemensamt samhälle. Dock menar 

politiker att det inte finns något ömsesidigt förtroende för den bosniska staten. 10 % av 

bosnienserberna och 20 % av bosnienkroaterna känner stolthet över Bosnien och dess 

symboler, en väldigt låg siffra. Cirka 90 % av bosnienserberna och bosnienkroaterna 

känner större tillhörighet till Serbiens och Kroatiens nationalsånger. Bosniaker känner 
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en större tillhörighet till Bosnien samtidigt som de vill ändra på konstitutionen och ta 

bort entiteterna.
 50

 Detta kan ses som att bosnienserber och bosnienkroater knappt ser 

landet dem lever i som sitt hemland, det finns inte mycket känslor av tillhörighet eller 

gemenskap alls medan bosniaker är den enda folkgrupp som känner en tillhörighet till 

landet. 

 

4.2.4 Konsociationell demokrati i Bosnien  

 

International Crisis Group är en konfliktförebyggande icke-statlig organisation som 

analyserar konfliktrisker och åtgärder. Enligt deras rapport om Bosniens framtid så 

finns en liten risk för dödlig konflikt i Bosnien men läget blir sämre med tiden. Alla tre 

folkgruppers intressen och mål krockar ständigt med varandra, vilket gör att det finns ett 

konstant krisläge i landet. Bosniens nuvarande författning visar gång på gång att den 

brister och är djupt problematisk. Enligt organisationen bör den förändras så snabbt som 

möjligt. Frågan är hur den ska ändras eller om hela Bosnien ska delas upp i tre 

självstyrande entiteter eller om Bosnien ska fortsätta att vara en stat utan några entiteter 

alls. Problemet grundades i Daytonavtalet när det bestämdes att landet skulle vara 

uppdelat i två entiteter och att man delade upp befolkningen i tre etniska läger.
51

 Det 

kan tänkas finnas en mängd olika förslag till en förbättrad demokratisk situation för 

landet men denna studie väljer att fokusera på konsociationell demokrati som anses vara 

ett välfungerande styrelsesätt för ett splittrat land, därav frågan;   

 

 Finns det förutsättningar för Bosnien att ha konsociationell demokrati efter en 

försoningsprocess? 

 

För det första måste en reconciliationsprocess vara på gång för att landets demokratiska 

utveckling ska gå framåt. Folket måste enas och bilda en gemensam bild framåt där man 

är ett folk tillsammans. Detta synsätt har funnits tidigare. I forna Jugoslavien levde flera 

folk med olika etnisk bakgrund tillsammans och hade en gemensam identitet oavsett 

bakgrund. När Jugoslavien föll och speciellt efter Bosnienkriget delades befolkningen 

upp i kategorier beroende på religion, något som gör att man hamnar i en grupp 

ofrivilligt och gör att man delar upp människor. Det blev visserligen pluralism i Bosnien 

efter att Jugoslavien föll men pluralismen består till stor del av nationalistiska partier 
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som får starkt stöd tack vare den religiösa uppdelningen. Kymlicka och Lijphart menar 

båda att målet bör vara att sträva för att alla medborgare känner sig som en del av 

nationen och inte delar upp sig i olika folkgrupper i samhället.  

 

Ett av dem stora problemen handlar om hur bosnier definierar landet Bosnien och dem 

själva. Folk definierar sig med en identitet och det finns tre starka identiteter i dagens 

Bosnien. Medborgarskapet är dubbelt, både till Bosnien och till den entitet man tillhör 

vilket gör att man får en tillhörighet till landet men även en entitet och till viss del 

etnicitet. På grund av den uppdelning och känsla av olikt tillhörande kan det bli svårt att 

ena folket och skapa ett gemensamt samhälle och detta ger argument för att egenstyrda 

och självständiga eniteter kan fungera bättre.
52

 Att etablera en känsla av att alla har 

samma identitet är viktigt inom både konsociationell demokrati och reconciliation, det 

måste bildas en gemenskap om samhället ska gå framåt.
53

 Lijphart argumenterar för att 

om det inte går att införa konsociationell demokrati inom ett djupt splittrat samhälle är 

en uppdelning av homogena stater den sista utvägen, vilket inte behöver vara någonting 

dåligt.  

 

Dagens Bosnien kan ses vara på väg mer mot en uppdelning än mot en gemensam stat. 

Folket har svagt förtroende för den nationella politiken och har mer förtroende för sina 

egna ”huvudstäder” där majoriteten tillhör sin egna etniska grupp. Bosniakerna ser 

Sarajevo som den enda och rätta staden som bör styra hela landet. Republika Srpskas 

huvudstad Banja Luka ses som den viktiga politiska staden för bosnienserber medan 

bosnienkroater ser Mostar som deras viktigaste politiska stad på grund av dess 

geografiska läge och stora bosnienkroatiska befolkning.
54

 Den officiella huvudstaden 

Sarajevo ses alltså som mindre viktigt och inte ens som den ”rätta” huvudstaden av 

stora delar av befolkningen vilket återigen visar den djupa splittring och brist på tillit 

mellan folkgrupperna. 

 

Som tidigare nämnt så är målet för konsociationell demokrati att ena ett splittrat land 

där olika folkgrupper ska kunna leva tillsammans i en gemensam demokrati. 

Minoriteterna ska inte utlämnas utan få stort inflytande, detta ska ske bland annat inom 

                                                 
52

 International Crisis Group. 2014. S 6-7. 

53
 Kollontai, Pauline. 2008.  

54
 International Crisis Group. 2014. S 7. 



  
 

29 

breda koalitionsregeringar. Problemet är att Bosnien efter Bosnienkriget har bestått av 

flera koalitionsregeringar men eftersom folkgrupperna tenderar till att vägra att 

samarbeta utvecklas inte landets demokrati och därmed kan inte Lijpharts teori fungera 

fullt ut.  

 

Bosnien har förutsättningar för att kunna bli en konsociationell demokrati. Precis som 

Lijphart begär finns det en federalism och en mycket decentraliserad makt, de stora 

minoriteterna har rättigheter genom konstitutionen och konstitutionen är stark och svår 

att ändra. Vissa krav som Lijphart ställer finns alltså redan i Bosnien.
55

 Problemet är de 

enorma samarbetsproblem som finns och detta pekar mot att Bosnien verkligen måste 

gå igenom en reconciliationsprocess för att ens kunna tänka sig en demokratisk 

utveckling. 

 

5 Slutsatser 
 

Ingen kan spå Bosniens framtid, det är omöjligt att spekulera i den men om det ska ske 

en demokratisk utveckling i landet så måste en försoning ske. Försoningen kommer att 

ta lång tid, kanske under flera generationer. Resultat och analysdelen visar att den 

etniska splittringen mellan folkgrupperna starkt påverkar den demokratiska processen 

samt försoningsprocessen. Det visar sig också vara så att den demokratiska processen 

starkt hänger ihop med försoningsprocessen då det inte kan ske demokratiskt utveckling 

utan försoning som kan påbörja ett nytt samarbete. I dagens Bosnien finns tecken på en 

etnisk nationalism och en ibland överdriven och mycket patriotisk hållning till sin 

nationalitet av politiker. Det är näst intill omöjligt att nå en försoning mellan 

folkgrupperna i samhället så länge det finns en slags chauvinistisk kultur, speciellt bland 

politiker. Även de religiösa ledarna måste ändra sitt beteende och uppmana till ett 

enande istället för att svartmåla andra religioner, detta är mycket viktigt eftersom 

bosnier tenderar att vara religiösa till stor grad och har stort förtroende till sina religiösa 

ledare som även samarbetar med politiker, vilket leder till en försvåring av 

demokratiarbetet. Det optimala vore om religion och politik separerades, att folk inte 

röstar efter sin religion utan att andra faktorer blir viktigare. Så länge religion mer eller 

mindre är kopplat ihop med politiken lär den inre konflikten inte förbättras.  Det finns 

ett litet hopp bland medborgarna som visar sig kunna samarbeta med andra folkgrupper 

till högre grad än politiker och religiösa ledare, dock så visar både bosnienserber och 
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bosnienkroater större känsla av tillhörighet till Serbien och Kroatien och vill helst leva i 

egna homogena entiteter.    

 

Kriget i Bosnien och Hercegovina på 1990-talet präglar fortfarande det bosniska 

samhället. Tidigare levde folkgrupper sida om sida men idag är landet etniskt splittrat. 

Detta på stor del på grund av en etnisk uppdelning av religionstillhörighet. Det finns 

ingen magisk formel som bygger upp ett land på nytt efter en konflikt men man måste 

testa vissa vägar att gå, teorin om reconciliation är troligen en av dem bästa då ett 

demokratiskt samhälle troligen aldrig kommer att fungera om det inte sker en 

försoningsprocess mellan medborgarna. Om inget sker eller om det inte sker på rätt sätt 

kan konflikt uppstå igen. Mycket på grund av avsaknaden av reconciliation finns idag 

tre sidor av kriget och dessa tre versioner kan läras ut i skolorna och fortsätta att spä på 

den etniska konflikten och förhindra en försoning. Kriget har alltså på sätt och vis 

fortsatt på det politiska planet, bland media, i klassrummen, i kyrkorna och moskéerna, 

på familjemiddagar och alla dessa diskussioner påverkar landets stabilitet.    

 

Bosnien kanske inte är redo för reconciliation men borde vara redo för sanningar nu när 

mer än tjugo år har gått efter kriget. Att sanningar döljs eller förnekas leder till att 

tilliten till folk försvagas. Tillit är otroligt viktigt, utan tillit bli samhället svagt och får 

svårt att utvecklas framåt. En tillit fanns under tiden Bosnien var en del av Jugoslavien. 

Den bosnienserbiske filmskaparen Emir Kusturica är en av flera som gärna drömmer sig 

tillbaka och har sagt: ”I never wanted an independent Bosnia. I wanted Yugoslavia. 

That is my Country.”
56

 Under Jugoslavien var många folkgrupper enade på Balkan så 

historien visar att det har hänt och skulle kunna tänkas gå igen. Istället för att drömma 

sig tillbaka på det som ofta sågs som goda tider kanske man borde inse att det kan gå att 

göra om det igen och sträva efter försoning. Visserligen har kriget satt sin prägel och där 

kommer reconciliation in i bilden igen men efter en tänkbar försoning så kan det finnas 

hopp för ett enat land med flera olika folkgrupper där alla ser sig som en del av landet 

och delar den bosniska identiteten istället för sin etniskt-religiösa identitet. När man 

drömmer sig tillbaka kan det ofta betyda att man inte ser någon ljus framtid och det 

gäller att ändra den bilden. Det absolut bästa för Bosnien vore enligt denna studie och 
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även enligt eget tycke att en försoningsprocess sker och att efter det införa en fullkomlig 

konsociationell demokrati. Teoridelen, bakgrunden och analysen visar att Bosnien i 

princip redan har någon form av konsociationell demokrati men att försoningen mellan 

folkgrupperna och den fortsatta etniska splittringen hindrar den från att fungera. Detta 

visar hur viktigt olika folkgruppers villighet till att samarbeta är för att en demokratisk 

utveckling kan ske. Konstitutionen bör kanske ändras så att landet inte delar upp folk i 

etnicitet och tillhörighet genom entiteter för att stärka den nya bosniska identiteten som 

skulle kunna byggas upp.  

 

Det finns förutsättningar för att konsociationell demokrati kan tänkas fungera efter en 

reconciliation, alltså visar det mesta mot att en försoning måste ske annars kommer 

landet troligen att splittras i framtiden. Om ingen reconciliation sker så kommer det 

alltså inte gå att införa konsociationell demokrati eller någon annan demokratiform utan 

att ha kvar samma problem och därför kanske det är bättre med en uppdelning med tre 

entiteter och följa Lijpharts idé om att dela upp landet i homogena självständiga stater 

som sista utväg. En försoning kanske aldrig kommer att ske och då kanske det är bättre 

om det sker separation istället. Dock är fallet Bosnien oerhört problematiskt då 

befolkningen lever blandat i vissa områden och därmed blir en homogen uppdelning 

mycket svår att genomföra. 

  

Det finns likheter mellan reconciliation och konsociationell demokrati, och efter en 

fullständig tänkbar försoningsprocess kan konsociationell demokrati möjligtvis föra 

Bosnien i rätt riktning då landet i princip redan uppfyller de flesta stegen för en 

konsociationell demokrati. Detta kan även ses som ett tecken på att det är den etniska 

splittringen som till högre grad än författning är det stora problemet för det svåra 

politiska läget. Efter denna studie pekar alltså allt sammanfattningsvis på att ingen 

demokratisk förbättring kan ske utan reconciliation och en försoningsprocess måste ske 

om Bosnien ska bli mer demokratiskt och även minska risken för konflikt i framtiden, 

dock pekar det mesta på att försoningsprocessen har en mycket lång väg att gå både när 

det gället bland politiker, religiösa ledare samt bland medborgarna. Det är svårt att hitta 

evidens för att reconciliation har skett och fungerat när det kommer till att det har skett 

frivilligt inom landet, vilket det bör utifrån reconciliationsteorin, och då är det svårt veta 

om det kommer att kunna ske i Bosnien.  
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Den svåra frågan jag ställde mig innan detta arbete påbörjades var hur ett land som är så 

oälskat av så stora delar av sin egen befolkning ska lyckas utvecklas framåt och bilda en 

stabil demokrati eller ens överleva, det är mycket oklart om en positiv utveckling 

kommer att ske men det kan mycket väl tänkas vara möjligt genom att komplettera 

Lijpharts teori om konsociationell demokrati med reconciliation annars kan en 

uppdelning av landet bli ett mer realistiskt scenario. 

 

6 Framtida forskning  
 

Det finns en hel del att forska vidare om angående detta ämne. Ett sätt skulle kunna vara 

att gå djupare in på en tänkbar separation och uppdelning av landet, om det skulle kunna 

vara möjligt eller om det skulle öka risken för konflikt ytterligare. Det skulle kunna 

göras en jämförande studie med ett annat land där det finns djupa inre splittringar bland 

befolkningen för att se om eller hur reconciliationsprocessen fungerar olika bra i olika 

länder och vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom det. Att analysera hur 

Daytonavtalets inverkan har försvårat den politiska processen kan även tänkas vara 

intressant för att undersöka hur externa organisationer och länder kan påverka ett lands 

författning och vad man kan lära sig av avtalet för framtiden. Ett annat tänkbart framtida 

forskningsområde skulle kunna vara Bosniens relation till EU, frågan om landet skulle 

kunna bli mer stabilt om det fick medlemskap. 
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