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Abstract 
 
1995 slöts Daytonavtalet vilket blev grunden för hur Bosnien-Hercegovina skulle struktureras 
och kallades ett tydligt exempel på en konsociationell statsbildning. Konsociationalismens 
förgrundsgestalt är Arend Lijphart och hans teorier ligger till grund för konceptet en 
konsociationell stat. 15 år har gått sedan 1995 och vår studie vill undersöka om han utefter 
Lijpharts definition av en konsociationell stat kan kategorisera dagens Bosnien-Hercegovina 
som en sådan, samt ifall Bosnien-Hercegovina karaktäriseras av de problem kritikern Donald 
Horowitz hävdar förföljer konsociationella stater. Vår studie visat att Bosnien-Hercegovina 
kan kategoriseras som en konsociationell stat men att Bosnien-Hercegovina inte anammat alla 
aspekter av Lijpharts teori. Vi konstaterade också att vi inte kunde säga med större entydighet 
ifall Horowitz kritik är befogad eller inte. 
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1. Inledning 
 
I mitten av 1990-talet satte man sig ned i skuggan av ett kollapsat Jugoslavien för att skapa 
strukturen för den stat som vi idag känner vid namnet Bosnien-Hercegovina. Detta område 
hade varit Balkankonfliktens epicentrum och konflikten satte djupa sår i den kommande 
bosniska staten. Uppgiften var tillsynes nära till omöjlig att genomföra då man vid en första 
anblick blir varse den problematik som Bosnien-Hercegovina ständigt har boende inom sig. 
Detta område är hem till tre stora grupper som alla under Jugoslaviens tid varit jugoslaver 
men efter splittringen blev dessa åter uppdelade i huvudgrupperna kroater, bosniaker och 
serber. För att göra saken mer komplicerad är dessa tre grupper av olika trosuppfattning, då 
man kan utveckla den uppdelning vi gjort i meningen ovan genom att tillägga att den 
generella fördelningen av Bosnien-Hercegovina är mellan romersk-katolska kroater, 
sunnimuslimska bosniaker och serbisk-ortodoxa serber. Uppgiften att i detta konflikthärjade 
område bilda en stat med denna både etniskt och religiöst uppdelade befolkning kan som sagt 
ha setts nära intill omöjlig, men likväl bildades staten Bosnien-Hercegovina och mer än 15 år 
senare står staten Bosnien-Hercegovina kvar odelad. 
 
Även om detta är anmärkningsvärt så besitter staten Bosnien-Hercegovina en ständig 
inneboende risk för att konflikt ska blossa upp igen. Dagens Bosnien-Hercegovina är också en 
djupt delad stat med de två områdena bosniakisk-kroatiska Federacija Bosne i Hercegovine 
och serbiska Republika Srpska som båda mer eller mindre lever sina egna liv under den 
bosniska statens tak. Detta är en produkt av den nu snart 15 år gamla överenskommelsen om 
hur Bosnien-Hercegovina borde struktureras och vi tycker därför det är intressant att 
undersöka hur mycket överenskommelsen relaterar till teorier kring strukturerandet av 
uppdelade stater såsom Bosnien-Hercegovina. En teoribildning som brukar nämnas i 
sammanhanget är teorin om konsociationalism med den holländsk-amerikanske statsvetaren 
Arend Lijphart som förgrundsgestalt, då det finns forskare, bl.a. Sumantra Bose och Roberto 
Belloni, som kallat Bosnien-Hercegovina efter Daytonavtalet för ett skolexempel på en 
konsociationell demokrati. 1 2

 

 Detta gör det intressant att undersöka vad Lijpharts teorier kan 
säga oss om fallet Bosnien-Hercegovina och dess struktur. Lika intressant är vad Lijpharts 
teorier inte klarar att säga oss om fallet Bosnien-Hercegovina och ifall vårt fall kan säga något 
om konsociationalismen. 

Vi kommer därför att börja denna studie med att undersöka och presentera inte bara Lijpharts 
teorier utan även två andra teorier om uppdelade stater dels som kritik mot Lijphart men 
också för att komplicera bilden av vårt fall. Efter detta kommer vi att presentera Bosnien-
Hercegovinas historiska bakgrund och politiska situation idag. Sedan kommer vi att analysera 
vårt fall utefter teorierna samt slutligen komma fram till en slutsats där vi också tänker 
besvara vår frågeställning. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Bose, Sumantra (2002). Bosnia After Dayton: Nationalist Partition and International Intervention. Oxford: 
Oxford University Press. (s. 216) 
2 Belloni, Roberto (2004). "Peacebuilding and consociational electoral engineering in Bosnia and Herzegovina". 
International Peacekeeping 11 (2). 
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1.1. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att utefter en empirisk studie av vårt fall Bosnien-Hercegovina, i form 
av ett påstått skolexempel på en konsociationell demokrati som vi nämnt i inledningen, göra 
en prövning av den konsociationella teorin. Ifall Bosnien-Hercegovina kan räknas som en 
konsociationell stat, återfinns då de problem som kritikerna ofta argumenterar för som 
inneboende i den konsociationella demokratin? Dock ligger vårt huvudfokus på Lijphart 
vilket gör att vi valt att på följande vis utforma vår frågeställning: 
 
− Kan dagens Bosnien-Hercegovina kategoriseras som en konsociationell stat? I så fall 

hur och ifall inte varför? 
 
Ifall svaret är ja på vår första frågeställning följer vår andra frågeställning: 
 
− Präglas Bosnien-Hercegovina av de problem som Horowitz hävdar att en 

konsociationell stat bör lida av? 
 
1.2. Disposition 
 
Vi kommer att inleda med att presentera fallet Bosnien-Hercegovina i form av historisk 
kontext samt dagens politiska situation för att dels kunna använda senare i analysen men 
också för att motivera varför Bosnien-Hercegovina är en delad stat. Denna presentation anser 
vi också är en nyttig källa till ökad förförståelse för att sedan kunna ta del av analysen.  
 
Vi börjar analysen med att undersöka vårt fall utifrån Roeders teorier om etnofederationer då 
Roeder hävdar att Bosnien-Hercegovina är en etnofederation. Vi avser att inleda med att först 
och främst konstatera ifall vi utifrån empirin kan betrakta Bosnien-Hercegovina som en 
etnofederation utefter Roeders definition samt att sedan undersöka ifall vi kan finna tecken på 
att de generella problem som Roeder menar finns hos etnofederationer återfinns i Bosnien-
Hercegovina och i så fall i vilken grad. Avsnittet om etnofederationer i analysen avslutas med 
det vi utefter Roeders teori inte anser stämmer in på fallet Bosnien-Hercegovina, vilket dock 
förutsätter att vi funnit något sådant. 
 
Därefter avser vi att analysera Bosnien-Hercegovina utifrån Lijpharts och Horowitz kritik mot 
Lijphart med fokus på ifall Bosnien-Hercegovinas struktur antingen karaktäriseras av det som 
nämns i respektive teori eller kanske mer intressant ifall de karaktäriseras av motsatsen. Vi 
kommer att utgår ifrån vad vi har presenterat i teoriavsnittet och därför också gå tillväga enligt 
den ordning som vi ställt upp i teoriavsnittet för att skapa en någorlunda tydlig struktur i 
analysen. Den ordning vi syftar till är vilken aspekt av respektive teori som vi tänker inleda 
med och vi avser att gå in på varje aspekt så utförligt som vi finner relevant för vårt syfte. 
Därför kommer vissa aspekter tonas ned och andra belysas även ifall de inte belyses speciellt 
mycket i teorierna. De delar av teorierna vi finner mer eller mindre irrelevant presenterar vi 
inte i teoriavsnitt vilket kommer att leda till att de inte heller berörs i analysen, vilket vi är 
medvetna om kan vara ett problem då olika bedömningar kan göras av en aspekts relevans. 
 
Slutligen kommer vi utefter analysen att försöka besvara vår frågeställning samt att dra någon 
slags slutsats av analysen. Slutsatsen kommer vi också att strukturera upp i den mån det går 
utefter teorierna, alltså vilka slutsatser respektive teori givit oss, samt att vi avslutar med en 
gemensam slutsats för hela studien där också svaret på frågeställningen kommer att 
återfinnas. Dock kan det hända att vi inte kan ge något entydigt svar på vår frågeställning 
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vilket vi ser som fullt möjligt och full acceptabelt. Ifall detta sker torde vi motivera varför vi 
inte anser att vi funnit något svar samt hur vi då ser på fallet Bosnien-Hercegovina. 
 
1.3. Avgränsning 
 
Varför vi valt de teorier vi valt är först och främst för att alla är relevanta för fallet Bosnien-
Hercegovina. Men varför vi valde just dessa teorier och inte andra är för att de diskuterar 
kring staters struktur som ingångspunkt. Då det var det vi ville studera föll det sig naturligt. 
Ifall vi börjar med konsociationalismen så valde vi den för att det är en välkänd och tydligt 
formulerad teori om delade stater och liknande tankebanor har länge funnits vid skapandet av 
multietniska strukturer. Varför vi valde Arend Lijphart är för att han är en av 
förgrundsgestalterna för den moderna konsociationalistiska traditionen vilket gör hans teorier 
intressanta som stilbildare. Vi säger dock inte att andra konsociationalisters teorier är mindre 
intressanta utan vi har valt honom på grund av Lijpharts särskilda ställning inom 
idétraditionen.  
 
Varför vi valde Donald Horowitz var på grund av att han och Lijphart fört en intressant 
diskussion just på detta område där Horowitz är en av Lijpharts stora motståndare. Horowitz 
är intressant då han på många områden representerar det diametralt motsatta av vad Lijphart 
menar vilket gör hans teorier intressanta på grund av just skillnaden. Det finns uppenbarligen 
andra som likt Horowitz kritiserat Lijphart och som också har väldigt avvikande teorier vilket 
vi är medvetna om. Dessa är förstås inte heller mindre intressanta och anledning till att vi 
valde Horowitz är återigen den öppna diskussion han och Lijphart fört. 
 
Vi har diskuterat möjligheten att snäva in vårt studieområde för att precisera studien, men vi 
ansåg inte att det var tillräckligt givande då vi använder oss av breda teorier vilket gör att vi 
vill försöka föra en bredare diskussion. Vi befarade även att studiens relevans skulle kunna ha 
sjunkit ifall vi skulle blivit alltför snäva. 
 
Slutligen valde vi också att inkludera Roeders teorier om etnofederationer i vår studie för att 
kontextualisera fallet Bosnien-Hercegovina då vi anser att denna teori kan hjälpa oss förstå 
vårt fall ytterligare. Roeders kritik mot etnofederationer kommer inte att tillfogas vid 
Horowitz kritik eftersom den inte direkt riktar sig mot konsociationalismen men den kommer 
att användas för att sätta Bosnien-Hercegovina i en kontext. 
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2. Teori 
 
2.1. Etnofederationer 
 
Det teoretiska ramverk vi väljer att utgå ifrån grundar sig bl.a. på Philip G. Roeders arbete om 
etnofederationer kontra vanliga federationer. Etnofederationer är federationer som är 
strukturerade utefter federationens etniska grupper och vilket gör att federationen utgörs av 
etniska enheter och inte i första hand geografisk enheter vilket är fallet i en icke-etnofederal 
federation. Detta medför enligt Roeder att konflikt och separation blir mer eller mindre 
oundviklig då det uppstår en intressekonflikt mellan de etniska enheter och den federala 
staten. 3 Detta ser Roeder också som en konflikt mellan periferi och centrum vilket också blir 
oundvikligt i etnofederationer på grund av en stark decentralisering. 4 Samtidigt är också 
etnofederationer drabbade av splittring på grund av att just dessa etniska enheter som bildar 
federationen istället ofta skapar en samhörighet med den egna etniska enheten istället för den 
federala staten. 5

 

 Detta gör att ifrågasättandet av dels den egna etniska enhetens delaktighet i 
federationen men också federationen i sig blir omöjlig att komma ifrån enligt Roeder.  

Slutligen talar Roeder också om hur etnofederationer ständigt tvingas balansera mellan 
centralisering och decentralisering för att staten ska överleva. 6

 

 Med detta menar han att ifall 
man centraliserar för mycket riskerar man protester och konflikter från de etniska enheter som 
kräver ett viss mått av autonomi samtidigt som man inte kan decentralisera för mycket då det 
kan leda till att staten helt enkelt faller isär.  

2.2. Lijphart 
 
Arend Lijphart är vår andra teoretiker och han representerar teorin om den konsociationella 
demokratin, 7 vilket enligt Lijphart är den enda rimliga lösningen för djupt delade stater samt 
den optimala lösningen för alla delade stater. 8 Lijphart ställer upp två primära kännetecknen 
för konsociationella demokratier: power-sharing och group autonomy. 9 Kort sagt innebär 
power-sharing att det vid politiskt beslutsfattande (speciellt vid exekutivt beslutsfattande, då i 
form av vad han kallar grand coalitions) skall förekomma representanter från alla större 
grupper och group autonomy innebär att dessa större grupper är självstyrande när det kommer 
till interna frågor inom gruppen och då i synnerhet utbildning och kultur. Utöver detta 
presenterar Lijphart två sekundära kännetecken som i hans mening stärker de två primära 
kännetecknen. Dessa två sekundära kännetecken är proportionalitet och ömsesidigt veto. 10

 

 
Dock går inte Lijphart in hur detta bör genomföras i praktiken då han påpekar att dessa fyra 
komponenter för att skapa konsociationell demokrati kan utformas på många olika sätt. 

Kritik mot den konsociationella demokratin förekommer i form av att kritikerna hävdar att 
bl.a. group autonomy leder dels till att ifall autonomin är knuten till ett territorium till att 
risken för utträde är stor samt att autonomin befäster och ökar skillnader mellan grupper inom 

                                                 
3 Roeder, G. Philip – Ethnofederalism and the Mismanagement of Conflicting Nationalisms (s. 208) 
4 ibid. (s. 208) 
5 ibid. (s. 209) 
6 ibid. (s. 209) 
7 Översättning från engelskans consociational democracy. 
8 Lijphart, Arend - The Wave of Power-Sharing Democracy (s. 38) 
9 ibid. (s. 39) 
10 ibid. (s. 39) 
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staten. Lijphart bemöter kritiken genom att hävda att det inte finns empiriskt stöd för att hävda 
att autonomi leder till ökad separatism 11 samt att skillnaden mellan grupper inte är negativt 
då konsociationell demokrati både bör erkänna och stärka grupper inom staten. 12 Vidare 
förordar Lijphart inte bara proportionella val utan varnar även för att införa 
majoritetsvalsystem i delade stater då detta leder till att minoriteters chans till representation 
försvinner. 13

 
 

Slutligen rekommenderar Lijphart, i enlighet med group autonomy, att delade stater bör 
anamma federalism där de federala enheterna sammanfaller med statens grupper (jämför med 
etnofederationer). Dock tillägger han två saker. Den första är att group autonomy faktiskt inte 
behöver vara territoriell utan kan vara en icke-territoriell autonomi. Denna autonomi kan 
antingen var förutbestämd eller självbestämd, då han t.ex. nämner Belgien som har ett 
förutbestämt system där man skiljer på fransk- och holländsktalande och Nederländernas 
utbildningssystem som ett självbestämt system. 14 Det andra Lijphart nämner är att en 
konsociationell demokratis federala enheter bör optimalt dels sammanfalla med etniska 
gränser men också vara relativt många och små. 15 Vad Lijphart menar med detta är inte helt 
tydligt men vi tolkar det som att antingen skall enheterna vara så gruppspecifika som möjligt 
eller så kan större grupper delas in i mer än ett område för att skapa fler och mindre 
enheter. 16

 
 

2.3. Kritik från Horowitz 
 
Donald Horowitz är en av Arend Lijpharts största kritiker och de två har fört utförliga 
diskussioner om den konsociationella demokratin. Men även om Horowitz är kritisk till 
Lijpharts och inte räknar sig som konsociationalist menar han att han inte är motståndare till 
varken Lijpharts grundläggande begrepp power-sharing eller territorial devolution. 17

 

 Dock 
anser han att det bör ske på ett annorlunda sätt än hur Lijphart teoretiserar och Horowitz 
lägger därför fram sin huvudkritik i form av fem punkter vilka vi kommer presentera här 
nedan. 

I sin första punkt kritiserar Horowitz konsociationalismen för att inte vara tillräckligt 
motiverande då den saknar motivation för en majoritet att bilda de grand coalitions som 
Lijphart förespråkar. 18 Ifall en majoritet finns, varför skulle den då frivilligt avstå makt för att 
bilda en koalition, frågar sig Horowitz. Samtidigt påpekar han att bipolära stater med en 
majoritet och en minoritet är ofta de stater som är mest konfliktdrabbade och ifall 
konsociationalismen inte kan motivera en majoritet till koalition i dessa stater så bedömer 
Horowitz att teorins nytta blir begränsad. 19

 
  

Horowitz andra punkt berör också motivation då han kritiserar att Lijphart menar att politikers 
motivation för att samarbeta är för att kunna bilda en regering, vilket Horowitz kallar 
statesmanship. 20

                                                 
11 Lijphart, Arend - The Wave of Power-Sharing Democracy (s. 44) 

 Dock ifrågasätter Horowitz varför politiker och etniska ledare skulle vara 

12 ibid. (s. 45) 
13 ibid. (s. 47-48) 
14 ibid. (s. 51) 
15 ibid. (s. 51) 
16 Dock finns det inget som säger att han inte menar båda. 
17 Horowitz, Donald L. – Constitutional Design: Proposals versus Processes (s. 19) 
18 ibid. (s. 20) 
19 ibid. (s. 20) 
20 ibid. (s. 21) 
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mer benägna att samarbeta över de gruppgränserna, då studier visat att eliter både kan vara 
mer men också mindre etnocentriska än resten av befolkningen. 21

 

 Därför kan man enligt 
Horowitz inte utgå ifrån att politiker kan samarbeta när befolkningarna inte kan det. 

Vidare i hans tredje punkt påpekar Horowitz att många, däribland Lijphart, ofta glömmer en 
aspekt av etniska konflikter, då de vanligtvis utgår ifrån att principen en etnisk grupp, en 
ledning gäller. 22 Detta menar Horowitz är väldigt problematiskt då det alltid förekommer en 
inre konkurrens om makten inom etnisk grupper. Denna intressekonflikt mellan 
konkurrerande fraktioner kan ibland försvåra samarbete, då Horowitz bl.a. ger exempel på hur 
den sittande ledningen för en etnisk grupp kan anklagas för att svika sina egna ifall de 
samarbetar med en annan etnisk grupp av just dessa konkurrerande fraktioner. 23

 
 

Den fjärde punkten handlar om gruppers autonomi gällande bl.a. kultur, språk och utbildning 
då Horowitz menar att just dessa frågor återfinns i interna konflikters själva kärna. Detta 
menar han genom att ifall alla grupper är likvärdigt erkända av staten innebär det att alla 
grupper har likvärdig rätt till staten. 24 Detta leder också att till att vad Horowitz kallar statens 
group superiority ifrågasätts vilket gör att frågan om vem som ska få get ahead blir upp till 
konflikt mellan grupperna inom staten. 25 Ifall en grupp är förfördelad enligt denna group 
superiority så förekommer vanligtvis begränsningar på t.ex. språk för att bestämma vem som 
ska få get ahead. 26 På grund av detta menar Horowitz att konsociationalismen inte kan ses 
som ett verktyg för att reglera konflikter. Dock måste vi påpeka att vad Horowitz menar med 
denna punkt är för oss något oklart. 27

 
 

Slutligen kritiserar Horowitz Lijphart för att konsociationalismen fokuserar på koalitioner 
efter val istället för före val. Detta är enligt Horowitz problematiskt då han menar att 
koalitioner före val kan behandla interetniska frågor på ett sätt som inte går i koalitioner efter 
val då man i koalitioner före val behöver tilltala väljare över de etniska gränserna. 28

 

 Detta 
behöver man enligt Horowitz inte göra i koalitioner efter val då man redan har ett resultat som 
man sedan behöver bilda en regering kring vilket istället leder till konkurrens mellan etniska 
grupper och dess partier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Horowitz, Donald L. – Constitutional Design: Proposals versus Processes (s. 21) 
22 ibid. (s. 21) 
23 ibid. (s. 21) 
24 ibid. (s. 22) 
25 ibid. (s. 22) 
26 ibid. (s. 22) 
27 Bl.a. använder Horowitz ordet concede vilket kan betyda både erkänna och ge upp. Vilket av dem han syftar 
till är inte helt uppenbart i sammanhanget, men vi valde att översätta det som erkänna då vi bedömde det som 
mest rimligt. 
28 Horowitz, Donald L. – Constitutional Design: Proposals versus Processes (s 22) 
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3. Metod och material 
 
Vår studie utgår från en empirisk fallstudie av fallet Bosnien-Hercegovina där vi i synnerhet 
undersöker staten Bosnien-Hercegovinas struktur. För att bättre förstå vad Bosnien-
Hercegovina är ett fall av kommer vi att titta på vårt fall utifrån två olika normativa teorier om 
hur delade stater i en situation liknande Bosnien-Hercegovina bör struktureras. Dessa två 
teorier är Arend Lijpharts teori om konsociationell demokrati och Donald Horowitz kritik mot 
den konsociationella teorin. Utöver dessa två kommer vi också att komplettera med Philip G. 
Roeders teorier om etnofederationer för att bättre förstå fallet.   
 
3.1. Metod 
 
Vi kommer att utföra vår studie i form av vad Peter Esaiasson et. al. skulle ha kallat en 
klassificerande systematiserande kvalitativ textanalys. 29 Detta gör vi då vi vill klassificera 
vårt fall Bosnien-Hercegovina med utgångspunkt i ifall fallet går att klassificera som 
konsociationellt. För att göra detta utgår vi ifrån en av Lijphart baserad idealtyp för att 
undersöka hur långt ifrån eller nära vi finner fallet Bosnien-Hercegovina. Samtidigt använder 
vi också oss av vad man skulle kunna kalla en antiidealtyp 30

 

 i form av Horowitz kritik mot 
Lijphart. Vi kommer alltså därför också undersöka hur vårt fall förhåller sig till Horowitz 
antiideal.  

Våra kriterier för att i slutsatsen bedöma förhållandet mellan fallet och idealtypen är att 
Lijpharts båda primära kännetecknen måste förekomma samt minst ett av de två sekundära 
kännetecknen för att vi ska klassificera Bosnien-Hercegovina som en konsociationell stat. 
Våra kriterier för antiidealtypen är att minst tre av fem problem måste förekomma för att vi 
ska bedöma att kritiken känns befogad för vårt fall och ifall alla fem förekommer är vår 
bedömning att kritiken är ytterst befogad. Detta leder till att vi har ett öppet förhållningssätt 
till vår frågeställning och de möjliga svar vi kan vänta oss beror på vårt material. 31

 
 

Vidare har vi tolkningen av vårt material där vi utgår ifrån Karl Poppers syn att tolkningar bör 
vara generösa, alltså att vi tolkar att vårt material som att det representerar en position som är 
värd att ta på allvar. 32 Ifall vi ser två eller flera möjliga tolkningar utgår vi från den tolkning 
som känns mest rimligt samt passar bäst in i kontexten. Vi är medvetna om att vår tolkning av 
vad som är mest rimligt kan ifrågasättas och att våra val av tolkningar påverkar vårt resultat 
men då vi har en skeptisk utgångspunkt menar vi att vår förförståelse och våra erfarenheter 
ofrånkomligen färgar studien. 33

 

 Vi skulle alltså kunna ställa upp alla möjliga tolkningar vi 
kan tänka oss men då vår förförståelse begränsar antalet möjliga tolkningar väljer vi istället att 
utgå från en tolkning som vi finner rimligast, då vi anser att problemet med möjliga tolkningar 
likväl finns där om vi testar alla möjliga tolkningar då de återigen i praktiken är begränsade av 
vår förförståelse. 

 
                                                 
29 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena – Metodpraktikan (s. 235) 
30 Egen term. 
31 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena – Metodpraktikan (s. 240) 
32 ibid. (s. 248) 
33 ibid. (s. 246) 
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3.1.1. Operationalisering 
 
Vi tänker här försöka operationalisera nio olika variabler för att kunna besvara våra 
frågeställningar. De nio variablerna är först Lijpharts fyra kännetecken för konsociationell 
demokrati och de resterande fem variablerna är Horowitz punkter med kritik.  
 
- Power-sharing (i form av grand coalition)  – Explicit representation av samtliga större 
grupper i statens regering, antingen genom reserverade platser eller genom tydligt 
gruppspecifika partiers medverkan. 
 
- Group autonomy – De federala enheterna är utformade utefter de etniska gränserna med 
egna utbildnings- och kulturella myndigheter.  
 
- Proportionalitet – Proportionellt valsystem med proportionell explicit representation av 
statens grupper i regeringen och parlament. 
 
- Ömsesidigt veto - De federala enheterna som besitter alla möjligheten att använda veto i 
lagstiftande och exekutiva sammanhang.  
 
- Motivationsproblem – Ifall majoritetsregeringar förekommit mer än en mandatperiod utan 
grand coalition samt ifall minoritetsregeringar förekommit mer än en mandatperiod. 
 
- Problem med statesmanship – Ifall det förekommer gruppspecifika partier i parlament eller 
regering som inte erkänner andra gruppspecifika partier i parlament eller regering. 
 
- Inre konkurrens – Ifall policyskillnader förekommer mellan gruppspecifika partier inom en 
grupp om gruppen ska samarbeta med andra gruppspecifika partier. 
 
- Group superiority – Ifall ledare i den gemensamma regeringen inte erkänns av 
gruppspecifika grupper som tillhör en annan grupp än den ledaren/ledarna tillhör. Också ifall 
det förekommer oproportionellt stor del av en specifik grupp i den gemensamma regeringen. 
 
- Koalitioner före och efter val – Bildas koalitioner före eller efter val samt ifall det bildas 
koalitioner före val över de federala enhetsgränserna. 
 
3.2. Material och källkritik 
 
Materialet vi har använt är material som vi har valt utefter kriterierna objektivitet samt 
relevans för vår studie. Några av våra källor kan upplevas som tveksamma att använda i det 
här sammanhanget, vilket vi är medvetna om. Dessa är CIA:s The World Factbook, Hans 
Olssons artikel ”Det är värt att kämpa för att få leva här” från DN samt Kjell Magnussons 
artikel ”Demokrati utan politik – Bosnien tio år efter Dayton” från Inblick. Vi ska nedan 
redovisa varför vi valt att använda oss av dem.  
 
Först har vi CIA:s The World Factbook som är en risk tagen av oss i den benämningen att den 
kan vara vinklad. Vårt försvar är att den databasen var det dataregistret som gav oss den 
information vi letade efter. Vi har tittat i andra databaser och diagram samt statistik men den 
information vi stötte på i de databaserna var inte något vi kunde använda, då det inte var 
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relevant fakta för vår studie. Därför återstod CIA:s faktabas som hade det ett för vårt syfte 
användbart dataregistret med uppgifter vi var i  behov. 
Vidare har vi Hans Olssons artikel i DN. Problemet när det gäller den här källan är möjligtvis 
att det är en artikel publicerad i en dagstidning, och inte någon vetenskaplig artikel i någon 
vetenskaplig tidning. Vi är medvetna om detta, men samtidigt anser vi att artikeln är både 
faktabaserad med syfte att presentera det politiska läget i Bosnien-Hercegovina. Vi har använt 
artikeln i bakgrundsdelen av vår studie, som en del av redovisningen av hur Dayton-avtalet 
påverkat Bosnien-Hercegovina. Dock har vi inte lagt tyngden på den här källan. Istället har vi 
använt den vetenskapliga artikeln skriven av Kjell Magnusson som är vår tredje källa vi valt 
att diskutera i källkritiken. Kjell Magnusson är professor vid Uppsala universitet och med det 
i bakhuvudet anser vi att artikeln skulle kunna tänkas vara användbar. Den är även publicerad 
i en vetenskaplig tidning och är objektiv och faktaredovisande. Artiklarna har använts som 
grund för redovisning av Dayton-avtalets konsekvenser i Bosnien-Hercegovina.  
 
Slutligen har vi också i ytterst begränsad omfattning använt oss av officiella hemsidor 
utfärdade av Bosnien-Hercegovinas ministerråd, Bosnien-Hercegovinas konstitutionsdomstol 
och Federacija Bosne i Hercegovine. Dessa hemsidor har vi använt som komplement till vårt 
andra material när vi inte hittat de fakta vi behövt för att kunna besvara frågor och diskutera 
vissa för vår studie nödvändiga aspekter som inte återfunnits i vårt andra material. 
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4. Bakgrund 
 
4.1. Historisk bakgrund 
4.1.1. Äldre historia  
Under Antiken befolkades området av illyriska stammar men kort därefter erövrades området 
av Romarriket. På 500-talet e.Kr. befolkades Bosnien-Hercegovina av slaver. Slavernas 
furstar (s.k. ”županer”) dominerade området under medeltiden och det bosniska riket var 
gränsområde mellan katolsk och ortodox kultur. Men det tog inte lång tid innan riket föll 
samman p.g.a. inbördeskrig. Detta inbördeskrig gav området sitt nuvarande namn; från att 
vara Bosna – Bosnien, så blev det Bosna i Hercegovina – Bosnien och Hercegovina. Detta var 
eftersom en hertig ("herceg") utropade landskapet Hum till sin domän år 1448; det är det 
landskap som idag benämns som Hercegovina ("Hertigdömet"). 34

Cirka två decennier efter kungörelsen av Hercegovina erövrades Bosnien-Hercegovina och en 
stor del av Balkanhalvön av det Osmanska riket. Under de kommande seklen uppstod de 
religiösa skillnaderna som finns på Balkanhalvön idag. Människorna på Balkanhalvön fick 
under turkväldet välja om de skulle anamma den muslimska religionen eller om de skulle 
behålla sin religion och med den försvåra sitt kommande liv. Följderna blev att många av de 
ortodoxa på Balkanhalvön fick bosätta sig i de nordvästra gränsområdena i Bosnien, främst på 
1700-talet. Konsekvenserna och den religiösa splittringen ser man än idag på Balkan och 
Bosnien, inte minst på Bosnien-Hercegovina och dess splittrade religiösa och etniska kartbild. 
Exempelvis kan begreppet ”poturceni srbi” även nämnas; som bokstavligt talat betyder 
”’förturkade’ serber”, vilket är begreppet många serber använder för bosniaker idag. 
Motsättningarna från serbernas sida är inte enbart religiösa utan etniska och historiska; 
bosniaker är inte sedda som enbart muslimer, utan som förrädare. 

  

35 År 1878 invaderades 
Bosnien-Hercegovina av Österrike–Ungern, som 1908 införlivade området. Efter första 
världskriget gavs Bosnien-Hercegovina en plats i ”Serbernas, Kroaternas och Slovenernas 
kungarike”; från 1929 officiellt kallat Jugoslavien. Området var bas för partisanerna under 
andra världskriget. 36

4.1.2. Modern historia  

 

Krig mellan serber, kroater och muslimer, etnisk rensning och blodiga krigsförbrytelser är de 
tre huvudsakliga elementen som bidrog till Bosnien-Hercegovinas sönderfall. 37

                                                 
34 http://www.ne.se/bosnien-och-hercegovina (2010-05-19) 

 
Samlingsbenämning för de konflikter som utbröt år 1991 i dåvarande Jugoslavien är de 
Jugoslaviska krigen. Efter att Kroatien och Slovenien förklarat sig självständiga i juni 1991, 
gick den serbiskkontrollerade federala armén till attack. I Kroatien utkämpades strider mellan 
å ena sidan den kroatiska armén och å den andra den jugoslaviska armén samt serbiska 
motståndsrörelser. Jugoslaviska krigen upphörde i januari 1992 då Kroatien och Slovenien 
erkändes av EU som självständiga stater. Samma förlopp triggades när Bosnien-Hercegovina 
förklarade sig självständiga i april 1992. Sarajevo belägrades av de (serbiskkontrollerade) 
jugoslaviska, federala styrkorna som utförde omfattande folkomflyttningar och etniska 
rensningar, vid sidan om stridshandlingarna. I juni 1992 tog FN initiativ till sanktioner mot 

35 ibid. 
36 ibid. 
37 ibid. 



13 

Serbien, och året därpå inrättades en krigsförbrytartribunal (Haag). I maj året därpå utbröt 
även krig mellan regeringen i Sarajevo och bosnienkroaterna, något som ledde till (bland 
annat) att den bosniakiska delen av staden Mostar förstördes. Efter att bosnienserbiska 
trupper, under ledning av Ratko Mladić och Radovan Karadžić, i juli 1995 intagit Srebrenica 
och tvångsförflyttat respektive avrättat stora delar av den muslimska befolkningen - började 
NATO bomba bosnienserbiska mål. 38

 

 Förhandlingar inleddes i Dayton i slutet av 1995, och 
målet var att Bosnien-Hercegovina skulle utvecklas i riktning mot fred och demokrati. 

I enlighet med Daytonavtalet delades landet upp i två administrativa delar: den bosniska 
federationen (Federacija) som domineras av bosniaker och kroater, samt Republika Srpska - 
som domineras av bosnienserber. Avtalet anförde alltså en statsbildning som består av en 
republik och en federation, som i sin tur är indelad i tio självstyrande kantoner. Därför hänger 
också frågan om det hela var en idealisk lösning då det fanns en uppenbar risk att existensen 
av Republika Srpska och i synnerhet den bosniakisk-kroatiska federationen skulle fungera 
som inbyggda konfliktskapande mekanismer; men jämför man Daytonavtalet med andra 
förslag till lösning som fanns mellan 1992 och 1995 är det inte svårt att förstå att detta sågs 
vara det bästa förslaget till lösning på konflikten. Bosnien-Hercegovina styrs som helhet av ett 
gemensamt parlament där de tre folkgrupperna alternerar på presidentposten. 39

Kritiken mot Daytonavtalet har framförallt handlar om sättet på vilket återuppbyggnaden av 
Bosnien har ägt rum. 

 

40

 

 Enligt avtalet fick FN ett ansvar för övervakandet av fredsprocessen 
och med Bonnbefogenheterna fick det internationella samfundet rätt att styra den bosniska 
politiken, vilket innebar att de har rätt till att hjälpa de ”rätta” politikerna och hjälpa till att 
driva igenom vissa förslag. Vid sidan av en militär styrka, som ursprungligen uppgick till 60 
000 man (UNPROFOR), inrättades posten som Hög Representant; med uppgift att koordinera 
den civila återuppbyggnaden. Den första Höga Representanten var Carl Bildt.   

4.2. Politisk situation idag 
 
Idag är Bosnien-Hercegovina, enligt OHR – Office of High Representatives (FN), jämställt 
mellan de tre folkgrupperna, de har samma status. 41

Dock är det svårt att lite helt blint på FN:s rapporter, speciellt med tanke på att det är de som 
styrt och ordnat upp, d v s varit ansvariga för att ordna upp efter Daytonavtalet 1995. En 
rapport som säger att saker och ting inte står rätt till i Bosnien-Hercegovina och den politiska 
situationen inte är rättmätig samt att den etniska splittringen än idag är stark hade i sådant fall 
stärkt hypotesen om att FN misslyckades. Bosniakernas företrädare Haris Silajdžić och 
bosnienserbernas ledare Milorad Dodik har på senare tid trappat upp den nationalistiska 
retoriken, och hela situationen verkar ge belägg åt den etniska splittringen offentlighet. Dodik 
hotar med att genomföra en folkomröstning om självständighet för Republika Srpska. 

 Språkfrågan, som inte behandlades i 
Daytonavtalet, är lagd åt sidan med tre standardspråk (bosniska, kroatiska och serbiska) trots 
uppenbara likheter mellan dessa. Detta är för att hindra ytterligare konflikter. 

42

                                                 
38 http://www.ne.se/bosnien-och-hercegovina (2010-05-19) 

 Den 
bosniakiske ledaren Haris Silajdžić å andra sidan brukar upprepa kravet på att Republika 
Srpska ska uppgå i den bosniska federationen eftersom Republika Srpska enligt honom är en 

39 http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-ar-vart-att-kampa-for-att-fa-leva-har-1.482039 (2010-05-19) 
40 http://www.inblick.org/?p=/2articles/14/magnusson.html (2010-05-19) 
41 ibid. 
42 http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-ar-vart-att-kampa-for-att-fa-leva-har-1.482039 (2010-05-19) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-ar-vart-att-kampa-for-att-fa-leva-har-1.482039�
http://www.inblick.org/?p=/2articles/14/magnusson.html�
http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-ar-vart-att-kampa-for-att-fa-leva-har-1.482039�
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konstruktion byggd på folkmord. 43 I de senaste valen har Bosnien-Hercegovinas invånare 
konsekvent röstat i enlighet med sin etniska tillhörighet. 44

 
  

Statschef i Bosnien-Hercegovina är som sagt Haris Silajdžić. Han har varit det sedan den 6:e 
mars 2010. Annars är presidentskapet delat mellan de tre ordförande vilka utgörs av en 
bosniakisk, en serbisk och en kroatisk företrädare. Vem som är president är roterande och 
rotationen äger rum var åttonde månad. 45 Željko Komšić är just nu företrädare för den 
kroatiska delen av befolkningen och Nebojša Radmanović är företrädare för serberna. 
Premiärminister, eller ordförande för ministerrådet är bosnienserben Nikola Špirić, och har 
varit det sedan januari 2007. Premiärministrarna nomineras av presidentskapet och har under 
2000-talet utgjorts av tre serber, två bosniaker och två kroater där enbart kroaten Martin 
Raguž efterträtts av en premiärminister från samma folkgrupp nämligen kroaten Božidar 
Matić. Nikola Špirić i egenskap av premiärminister nominerar ministrar till regeringen, men 
ett godkännande krävs med majoritet från Bosnien-Hercegovinas parlament. Enligt artikel V.4 
i Bosnien-Hercegovinas konstitution får högst två tredjedelar av ministrarna i regering 
komma från Federacije Bosne i Hercegovine samt att de vicepremiärministrar som 
premiärministern också utser inte får vara av från samma folkgrupp som premiärministern 
själv.46 Företrädarna för varje befolkningsgrupp väljs på en fyraårig mandatperiod. Man kan 
även bli vald för en andra mandatperiod, men den perioden kan man inte sitta i fyra år, utan 
bara i två. 47

 

 Ordförandeskapet roterar som sagt var åttonde månad och fungerar enligt 
principen att den ena ordföranden bara fortsätter vid var den andra slutat; detta för att det ska 
flyta på i den inhemska politiken.  

Det senaste valet var den 1 oktober 2006, och nästa är i oktober 2010. Efter det senaste valet 
ser det ut som följande: Nebojša Radmanović har 53,3 % av rösterna för det serbiska sätet. 
Željko Komšić har 39,6% av rösterna för det kroatiska sätet och Haris Silajdžić har 62,8% för 
det bosniska sätet. 48

 

 Presidenten för Federacija Bosne i Hercegovine, bosniakiska-kroatiska 
federationen, är idag och sedan februari 2007; Borjana Krišto med vice president Spomenka 
Mičić samt Mirsad Kebo. Presidenten för Republika Srpska är Rajko Kuzmanović, och har 
varit det sedan december 2007. Att vara president i antingen Republika Srpska eller 
Federationen är egentligen bara en officiell roll och som ett ansikte utåt. Man är ansvarig 
enbart för diplomatiska handlingar och möten, de inhemska problemen och förhandlingarna är 
något som ordförandena, d v s företrädarna för de olika folkgrupperna debatterar om då de är 
folkvalda företrädare.  

Bosnien-Hercegovinas parlament har två kammare, nämligen Dom Naroda (ungefär Folkens 
hus) och Representanthuset. Dom Naroda utgörs av 15 ledamöter vilka väljs av de federala 
enheterna på två år och är fördelade på de tre folkgrupper vilket gör att bosniakerna har 5 
ledamöter, kroaterna har 5 ledamöter och serberna har 5 ledamöter. 49 Dom Naroda har till 
uppgift att förhindra att lagförslag röstas igenom utan stöd hos alla tre folkgrupper. 
Representanthuset har 42 ledamöter och röstas in genom proportionella val, där 28 av dessa 
ledamöter är från Federacija Bosne i Hercegovine (i teorin 14 bosniaker och 14 kroater) och 
14 ledamöter är Republika Srpska. 50

                                                 
43 

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-ar-vart-att-kampa-for-att-fa-leva-har-1.482039 (2010-05-19) 
44 ibid.  
45  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html (2010-05-20) 
46 http://www.ccbh.ba/eng/odluke/povuci_html.php?pid=22294 (2010-05-20)  
47 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html (2010-05-20) 
48 ibid. 
49 ibid. 
50 ibid. 
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Bosnien-Hercegovina har en författningsdomstol som består av nio medlemmar; varav fyra är 
valda av den bosniakisk-kroatiska federationens parlament och två av Republika Srpskas 
parlament samt tre av den Europeiska Domstolen för mänskliga rättigheter. Bosnien-
Hercegovinas statliga domstol består av 44 nationella domare och sju internationella domare 
och har tre olika divisioner; administrativa divisionen, kriminella divisionen samt en 
besvärsmyndighet. Dessa tre divisioner har jurisdiktion på fall relaterade till statlig lag och 
fall initierade i de olika delarna av landet, d v s republiken och federationen som entiteter 
samt dess underliggande kantoner; eftersom varje del har rätt till att ifrågasätta Bosnien-
Hercegovinas suveränitet, politiska självständighet, nationella säkerhet eller ekonomiska 
punkter. 51

 
  

Bosnien-Hercegovinas utformning av lagar och regler verkar vara mer jämställt fördelad än 
landets politiska struktur. Den rättsliga aspekten av landet fungerar väl enligt rapporter från 
CIA, och funkar även som en kontrast till landets politiska situation. Eftersom den rättsliga 
aspekten är fördelad jämnt på de olika distrikten och uppdelad i olika divisioner verkar den 
rättsliga delen och jurisdiktionen utformad och anpassad proportionellt efter landets invånare. 
Den politiska kulturen är däremot annorlunda; det verkar som om de religiösa skillnaderna i 
de etniska grupperna skapar hinder för den demokratiska utvecklingen av landet på så sätt att 
delegeringen konstant måste baseras på den etniska tillhörigheten. De historiska spåren är 
kvar på Bosnien-Hercegovinas område, och varje steg framåt i riktning mot jämställdhet, 
demokratisering samt ekonomisk utveckling bromsas samt präglas av det historiska arvet. De 
religiösa skillnaderna inom de etniska grupperna har till och med påverkat språkutvecklingen, 
d v s skapat en än större separation mellan de olika folkgrupperna. När man lyssnar på någon 
som lever i Bosnien-Hercegovina kan man direkt på språket förstå personens etniska samt 
religiösa tillhörighet då språket har präglats av både religionen och etniciteten (d v s om man 
talar något av Balkanspråken). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html (2010-05-20) 
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5. Analys 
 
5.1. Bosnien-Hercegovina, en etnofederation? 
 
Vi tänker inleda vår analys genom att med hjälp av Roeders teorier om etnofederationer 
kontextualisera fallet Bosnien-Hercegovina. Detta gör vi genom att undersöka ifall det Roeder 
beskriver som karaktäristiskt för en etnofederation passar in på vårt fall.  
 
Till att börja med har vi konstaterat att de bosniska enheterna Republika Srpska och 
Federacija Bosne i Hercegovine är utformade efter de etniska gränserna mellan o ena sidan 
serber och å andra bosniaker och kroater vilket är utmärkande för en etnofederation. Märk 
dock att det inte är någon gränsdragning mellan bosniaker och kroater vilket är intressant att 
poängtera i sammanhanget då enheterna inte helt följer de etniska gränserna. Enligt Roeder 
bör det då uppstå en intressekonflikt mellan de federala enheterna och den federala regeringen 
vilket Milorad Dodiks förespråkande för en folkomröstning om självständighet för Republik 
Srpska. Roeder talar även om en konflikt mellan centrum och periferi vilket Dodiks uttalande 
också tyder på då Republika Srpska utan problem kan ses som perifert i jämförelse med den 
federala regeringen i Sarajevo. Dock är det intressant att notera att Haris Silajdžić istället 
förespråkar en centralisering där Republika Srpska ska centraliseras in i Federacija Bosne i 
Hercegovine. Även detta kan ses som en konflikt mellan centrum och periferi då bosniakiske 
Silajdžić är från Federacija Bosne i Hercegovine där Sarajevo återfinns och kan därför ses 
som en representant för landets centrum. Om man bortser från centrum periferi perspektivet är 
det intressant att notera att Silajdžić varken förespråkar delning eller självständighet för 
bosniakerna vilket gör att Roeders teori om att etnofederationer generellt leder till att etniska 
grupper ifrågasätter deras delaktighet i federationen inte stämmer på fallet Bosnien-
Hercegovina. Dock tyder inte vårt material på att det inte stämmer för perifera etniska 
grupper. 
 
5.2.Bosnien-Hercegovina och Lijphart 
 
Ifall vi fortsätter med Lijphart så bör vi undersöka hur Bosnien-Hercegovina är utformat i 
förhållande till Lijpharts teori om konsociationell demokrati. Vi behandlar hans fyra 
kännetecken ett kännetecken i taget i ordningen power-sharing, group autonomy, 
proportionalitet och ömsesidigt veto. 
 
För att inleda med power-sharing så har vi redan konstaterat att det bosniska presidentskapet 
alternerar mellan de tre huvudgrupperna serber, bosniaker och kroater. Då detta är ett explicit 
befarande så kan det ses som ett tecken på power-sharing. Dock är detta kanske inte ett 
exempel på power-sharing i Lijpharts mening med koalitioner då det endast gäller 
statschefen. Andra aspekter av t.ex. explicit representation i regeringskoalitioner finns som vi 
nämnt i konstitutionen i form av begränsningar av andelen ministrar i regeringen från en 
enskild federal enhet samt vilken folkgrupp vicepremiärministrarna tillhör i relation till 
premiärministern. 
 
För att fortsätta med group autonomy finns det en tydlig uppdelning utefter de etniska 
gränserna i Republika Srpska som är serbiskt och Federacija Bosne i Hercegovine som är 
bosniakisk-kroatiskt. Men som är slående i fråga om etnisk autonomi är det faktum att 
kroaterna inte har någon egen kroatisk enhet då de delar enhet med bosniakerna. Dock är 
Federacija Bosne i Hercegovine som vi påpekat uppdelat i tio självstyrande kantoner vilket 



17 

möjligtvis gör att kroater har någon form av autonomi i kroatisk-dominerade kantoner. Vad 
dessa kantoner eller vad de federala enheterna har för befogenheter framgår dock inte av vår 
empiri. Vi  har dock upptäckt att den gemensamma regeringen inte har ministerier för varken 
utbildning, kultur eller inrikesfrågor 52 medan åtminstone Federacije Bosne i Hercegovine har 
ett ministerium för utbildning och forskning samt ett ministerium för kultur och sport, 53

 

 
vilket vi tolkar som att ansvaret för åtminstone utbildning och kultur ligger på de federala 
enheterna. 

Vidare har vi proportionalitet där vi först och främst kan konstatera att Bosnien-Hercegovina 
har proportionella val till Representanthuset. Dock är inte folkgrupperna proportionellt 
representerade då alla folkgrupper implicit tilldelas en tredje del av platserna när befolkningen 
är utgörs av ca 48 % bosniaker, 37 % serber och 14 % kroater. 54

 

 Detta är också fallet i Dom 
Naroda då de tre grupperna har 5 representanter var vilket inte är en proportionell 
representation. Dock är konstitutionens begränsning att högst två tredjedelar av ministrarna i 
regeringen får vara ifrån Federacija Bosne i Hercegovine intressant ur ett 
proportionalitetsperspektiv då bosniakerna och kroaterna tillsammans utgör lite mindre än två 
tredjedelar vilket därför ökar proportionaliteten. Men återigen handlar det möjligen snarare 
om att ifall det finns tre folkgrupper kommer en folkgrupp att ha rätt till en tredjedel och de 
andra till de två resterande tredjedelarna. 

Slutligen har vi frågan om ömsesidigt veto där vi anser att Dom Naroda är ett tydligt exempel 
på hur de tre folkgrupperna har möjlighet till veto, och då alla tre grupper är representerade 
rör det sig också om ett ömsesidigt veto. Dock förtäljer inte vårt material relationen mellan 
Dom Naroda och Representanthuset vilket skulle ha varit intressant att veta.  
 
5.3. Bosnien-Hercegovina och Horowitz kritik 
 
Vårt sista moment i analysen är att undersöka förhållandet mellan Horowitz kritik av 
Lijpharts konsociationalism och vårt fall Bosnien-Hercegovina. Detta gör vi en kritikpunkt i 
taget i ordning motivationsproblem, problem med statesmanship, inre konkurrens, group 
superiority och koalitioner för och efter val. 
 
Vi påbörjar därför vår analys av kritiken med frågor rörande motivationsproblem. Detta har vi 
dock väldigt liten empirisk grund att diskutera kring men vi kan göra ett antal antagande. Det 
första antagandet är att de flesta av Bosnien-Hercegovinas partier är etniskt betingade och då 
ingen av de etniska grupperna är i majoritet blir en minoritetsregering utan koalition över de 
etniska gränserna svår. Detta blir svårt då konstitutionen kräver minst en tredjedel serber 
(dock säger den inget om tvärtom, alltså ifall en regering måste t.ex. bestå av minst en 
tredjedel bosniaker) och då bosniakerna är den största etniska gruppen måste en koalition 
bildas för att kunna bilda regering. På grund av kravet på andelen serber i konstitutionen 
motverkar i viss mån den motivationsproblematik som Horowitz förutspår då den större 
gruppen bosniaker måste bilda koalition eller samarbeta med serber för att kunna bilda 
regering. 
 
Vi går sedan vidare med problem med statesmanship där det närmast vi kan finna i vår empiri 
skulle vara Milorad Dodik som förespråkar att Republika Srpska ska gå ur Bosnien-
Hercegovina. Dock är detta inte riktigt relevant då problem med statesmanship inte handlar 
                                                 
52 http://www.vijeceministara.gov.ba/ministarstva/ (2010-05-20) 
53 http://www.fbihvlada.gov.ba/english/ministarstva/index.php (2010-05-20) 
54 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html (2010-05-20) 

http://www.fbihvlada.gov.ba/english/ministarstva/index.php�
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html�
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om enskilda ledare eller partier som är för separation utan svårigheter i samarbete mellan 
etniska ledare. Vår empiri tyder inte på att sådana problem finns men empirin tyder ej heller 
på motsatsen. 
 
Efter detta har vi punkten om inre konkurrens där Milorad Dodik återigen för statuera 
exempel på det närmaste vi kommer frågor om inre konkurrens då han i och med att han 
förespråkar utträde också implicit säger att han inte vill samarbeta med bosniaker och kroater 
för att upprätthålla dagens Bosnien-Hercegovina. Men detta är inte ett relevant exempel då 
kritiken handlar om inre konkurrens inom en etnisk grupp och utan en annan röst än Dodiks 
kan man inte tala om inre konkurrens. 
 
Vår fjärde punkt är den om group superiority där det faktum att Bosnien-Hercegovina har ett 
alternerande presidentskap vilket i alla fall på presidentnivå motverkar konflikter om vem 
som ska get ahead då det redan är fastslaget. Även det faktum att de tre folkgrupperna är 
representerade i det tredelade presidentskapet motverkar problem med group superiority.  
Dock säger vår empiri ingenting om ifall de andra politiska ledarna erkänner presidenten när 
denne är från en annan etnisk grupp. Empirin säger ej heller något om hur fördelningen 
mellan de etniska grupperna ser ut i regeringen, men då konstitutionen fastslår att högst två 
tredjedelar får komma från Federacija Bosne i Hercegovine bör problemet teoretiskt sätt inte 
återfinnas i Bosnien-Hercegovina. 
 
Vår femte och sista punkt berör frågor om koalitioner före och efter val. Dock kan vår empiri 
inte säga oss något om detta, förutom möjligen ifall det bildas koalitioner över de federala 
enheternas gränser innan valen. Detta tror vi inte är fallet då ledamöterna i Representanthuset 
inte väljs proportionerligt till antalet röster i hela Bosnien-Hercegovina utan istället utefter de 
federala enheterna. Partiernas platser fördelas efter de 28 respektive 14 platser de två 
enheterna har, då Federacija Bosne i Hercegovines 28 platser fördelas proportionerligt utefter 
hur befolkning röstat i den enheten och Republika Srpskas 14 platser fördelas proportionerligt 
utefter rösterna i deras enhet. Därför har vi svårt att tro att koalitioner över enhetsgränserna 
innan valet sker då det viktiga är inte att vinna hela Bosnien-Hercegovinas gunst utan först 
och främst sin egen enhets.  
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6. Slutsats 
 
Nu när vi har kommit till slutsatsen av vår studie tänker vi inleda med att presentera de olika 
slutsatser vi kunnat dra utifrån vardera teoretiker. Efter att vi presenterat våra slutsatser 
kommer vi att slutligen besvara vår frågeställning och föra en diskussion varför vi väljer att 
ge det svar vi avser att ge. 
 
Vår första teoretiker Philip G. Roeders teori om etnofederationer har vi kunnat dra en tydlig 
slutsats från, nämligen att Bosnien-Hercegovina är en etnofederation. Dock kan man tillägga 
att ifall en stat kan vara en etnofederation i olika hög grad har vi svårt att se Bosnien-
Hercegovina som den högsta graden av etnofederation på grund av avsaknaden av en specifik 
kroatisk federal enhet. Men med detta sagt anser vi dock att Bosnien-Hercegovina är en 
etnofederation i hög grad, men inte i högsta grad, eftersom vi har de etniska federala 
enheterna med stort självbestämmande samt en tydlig representation och likaså uppdelning av 
de tre folkgrupperna bosniaker, kroater och serber i Bosnien-Hercegovinas politik.  
 
Den andra slutsatsen vi dragit utefter Roeders teorier är konflikten mellan centrum och 
periferi vilket vi kanske är av störst intresse i fallet Bosnien-Hercegovina. Den enhet och den 
folkgrupp som förespråkar utträde är serberna och den serbiska enheten Republika Srpska är 
tydligt perifer. Därför vill vi nästan dra slutsatsen att konflikter och separatism i högre grad 
grundar sig på etniska konflikter med aspekten centrum mot periferi än något annat. Det är i 
vår mening därför som den omfattande och riskfyllda decentralisering som Roeder varnar för 
i etnofederation leder till ökade splittring då den befäster redan befintliga konflikter som finns 
mellan centrum och periferi. Dock vill vi inte säga att centralisering därmed är bättre då dessa 
befintliga konflikter mellan centrum och periferi inte försvinner enbart för att man 
centraliserar och följderna kan liksom vid centralisering bli problematiska. 
 
Vidare har vi de slutsatser vi kunnat dra utifrån Lijphart och hans fyra kännetecken för en 
konsociationell stat. Det första primära kännetecknet i form av power-sharing anser vi att 
Bosnien-Hercegovina uppvisar i mer än en aspekt. Dels har vi det delade och alternerande 
presidentskapet vilket i vår mening är en explicit delad representation av rollen som statschef 
mellan de tre folkgrupperna. Likaså är konstitutionens begränsning av hur stor del av 
ministrarna i regeringen som får vara från en viss enhet vilket är ett tecken på implicit 
representation då man implicit säger att en tredjedel måste vara serber, vilket också i vår 
mening talar för att Bosnien-Hercegovina uppvisar power-sharing. 
 
Fortsättningsvis anser vi att Bosnien-Hercegovina också uppvisar prov på det andra primära 
kännetecknet group autonomy enligt vår definition av kännetecknet efter Lijphart. De federala 
enheterna bedömer vi vara autonoma i bl.a. utbildning och kultur vilket är en viktig del av 
konceptet group autonomy. Intressant att notera är dock återigen att kroaterna inte har någon 
federal enhet vilket man kan tänka sig talar emot detta, men då den enhet Federacija Bosne i 
Hercegovine där merparten av kroaterna återfinns är indelade i kantoner med ett viss mått av 
egen autonomi anser vi att detta väger upp kroaternas avsaknad av federal enhet. 
 
Det första sekundära kännetecknet proportionalitet anser vi dock att Bosnien-Hercegovina 
inte uppvisar då de visserligen har proportionella val men då dessa val är till en fördelning av 
mandat som inte är proportionell, då mandaten är fördelade en tredjedel till varje folkgrupp 
vilket inte stämmer med folkgruppernas demografiska proportioner, kan Bosnien-
Hercegovina inte anses uppfylla detta kriterium.  
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Den fjärde och sista av Lijpharts kännetecken är det andra sekundära kännetecknet i form av 
ömsesidigt veto. Vi har dock vissa problem med hur vi ska bedöma ifall Bosnien-Hercegovina 
uppvisar detta kännetecken. Dessa problem grundar sig i att vi inte vet ifall Dom Naroda, den 
ena av de två kamrarna i parlamentet som har till uppgift att förhindra att lagförslag röstas 
igenom utan stöd hos alla tre folkgrupper, i sig har veto i förhållande till Representanthuset. 
Måste lagförslag godkännas av båda kamrarna uppvisar Bosnien-Hercegovina prov på 
ömsesidigt veto annars inte. Men då vi inte förstår vilken funktion Dom Naroda skulle ha ifall 
förslag inte behöver godkännas av båda kamrarna väljer vi att göra en generös tolkning vilket 
innebär att vi antar att Bosnien-Hercegovina besitter kännetecknet av ömsesidigt veto då vi 
inte finner motsatsen rimlig. 
 
Vår sista teoretiker kritikern Horowitz har vi haft vissa svårigheter att kunna dra några 
slutsatser av då vi inte kunnat hitta något material för eller emot några av hans kritik punkter. 
Dock ska vi försöka dra en slutsats efter det vi kunnat svara på. Först har vi 
motivationsproblem vilket vi, även om vi har en något svag grund för att hävda detta, inte är 
något problem i Bosnien-Hercegovina på grund av dels avsaknad av etnisk och därigenom 
politisk majoritet men också kraven på representation i regeringen. Vidare har vi problem med 
statesmanship där vi inte kan hitta några entydiga svar och väljer därför att inte svar ifall detta 
problem förekommer. Detta gäller också kritiken om inre konkurrens då vi inte heller kunnat 
hitta något som varken stödjer eller talar emot Horowitz kritik. Att vi inte kunnat säga någon 
om dessa två punkter utifrån kritiken grundar sig förmodligen på vår operationalisering av 
begreppen då vi tror att vi nästintill skulle ha behövt intervjuer för att kunna svara på dessa 
frågor vilket vi inte hittat. 
 
Fortsättningsvis har vi punkten om problem med group superiority där vi bedömer att 
Bosnien-Hercegovina inte lider av detta problem. Detta menar vi på grund av dels 
förekomsten av det delade presidentskapet och regelverket kring den alternerande presidenten 
vilket motverkar frågor om vem som ska get ahead samt begränsningen av andelen ministrar i 
regeringen från respektive folkgrupp. Visst kan det förekomma frågor om vem som ska get 
ahead inom regeringen men detta anser vi inte är så problematiskt då ministrarna behöver 
godkännas av parlamentet och därigenom antar vi att problemet löses. Slutligen har vi 
Horowitz sista punkt om koalitioner före och efter val och där har vi återigen svagt stöd i vår 
empiri men vi misstänker att det rör sig om koalitioner efter val i Bosnien-Hercegovina. 
 
Efter dessa slutsatser kommer vi nu fram till våra frågeställningar och svaret vi har kommit 
fram till på den första frågeställningen är att: Ja, dagens Bosnien-Hercegovina kan 
kategoriseras som en konsociationell stat. Detta menar vi då vår studie konstaterat att 
Bosnien-Hercegovina uppvisar båda de två primära kännetecknen samt ett av de sekundära 
kännetecknen för en konsociationell stat vilket var vårt kriterium för att kategorisera vårt fall 
som en konsociationell stat. Vi kan också konstatera att Bosnien-Hercegovina inte uppvisar 
ett av de två sekundära kännetecknen vilket vi anser är intressant då detta kan ha betydelse för 
hur pass väl det konsociationella systemet fungerar i Bosnien-Hercegovina.  
 
Slutligen har vi kommit till den andra frågeställningen som vi nu kan besvara då svaret på den 
beror på ifall Bosnien-Hercegovina är en konsociationell stat vilket vi menar att den är. Dock 
kan vi inte ge något entydigt svar på denna frågeställning då vårt kriterium på antingen tre 
punkter för eller tre punkter emot inte är uppfyllt då vårt resultat blev två emot, en för och två 
okända. Därför kan tyvärr vår studie inte ge något svar på frågan ifall Horowitz kritik är 
befogad. Dock kan vi konstatera att hans kritik inte är helt befogad vilket möjligen kan vara 
av intresse. 
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