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Abstract 

I uppsatsen undersöks sambandet mellan en internationell närvaro och 
civilsamhällets roll i ett krigsdrabbat land, detta genom en fallstudie av Bosnien-
Hercegovina.  

Sedan inbördeskriget präglas Bosnien-Hercegovina av en stark internationell 
närvaro med syfte att upprätthålla fred och säkerhet. Internationella aktörers 
arbete har under årens lopp ökat i styrka på alla nivåer i samhället. Samtidigt 
består etniska motsättningar mellan landets olika folkgrupper och det finns en 
utbredd misstro till samhällsinstitutioner.  

Genom att applicera teorierna the Liberal Peace Framework och den sociala 
nätverksteorin på utvecklingen i Bosnien-Hercegovina visas sambandet mellan 
den internationella närvaron och civilsamhället tydligt.  

Liberala värderingar har genom externa krafter påverkat landet. 
Undersökningen visar hur Daytonavtalet och internationella icke-statliga 
organisationer (NGOs) därmed har gjort avtryck på civilsamhället. Detta har 
resulterat i att civilsamhället inte har fått utvecklas självständigt och lokalt 
initiativ inte har främjats, vilket har fått konsekvenser för Bosnien-Hercegovinas 
demokratiutveckling.  
 

 
Nyckelord: Bosnien-Hercegovina, internationell närvaro, civilsamhälle, Liberal 
Peace, Sociala nätverksteorin. 
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1 Inledning 

Sedan kalla krigets slut och kommunismens fall i Europa har många stater från det 
forna östblocket genomgått en utveckling mot ett mer demokratsikt styrelseskick 
(Arvidson, 1998: 52f). Över tjugo år efter Berlinmurens fall skiftar dock graden 
av demokrati bland dessa länder avsevärt. Vissa är idag fullskaliga demokratier 
medan andra möter motsättningar i transitionen mot demokrati (Freedom House, 
2011). Synen på det internationella samfundets roll i upprätthållandet av fred och 
skapandet av demokrati har över denna tidsperiod även ändrats. Mot bakgrund av 
denna utveckling har västerländska internationella aktörer genom sin närvaro 
influerat det forna östblocket mot en mer liberal-demokratisk utveckling och den 
liberalistiska ideologin har blivit tätt förknippad med västvärldens demokratiska 
värden (Yilmaz, 2009: 96).   

Tidigare forskning har visat att en utveckling mot demokratisering även kan 
ske med hjälp av ett fungerande och stabilt civilsamhälle (Boussard, 1998: 164). 
Demokratisering kan således studeras både från ett internationellt perspektiv och 
från ett gräsrotsperspektiv.  

Bosnien-Hercegovinas utveckling har sedan det kalla krigets slut varit allt 
annat än problemfri. Landets korta historia som självständig stat har kantats av 
etniska motsättningar och inbördeskrig. Sedan krigsslutet verkar många 
internationella aktörer i landet för att öka stabiliteten och underlätta 
demokratiseringen (Chivvis, 2010: 47). Samtidigt präglas civilsamhället av en 
brist på förtroende och etniska motsättningar (Pickering, 2007: 143).  

Landets demokrati är inte konsoliderad (Freedom House, 2010), vi ställer oss 
frågan vad detta beror på. Vårt forskningsproblem består därför i att undersöka 
tänkbara förklaringsfaktorer till varför Bosnien-Hercegovina inte är en 
konsoliderad demokrati.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi kommer i vår uppsats att undersöka om ett samband föreligger mellan den 
internationella närvaron och civilsamhällets roll i Bosnien-Hercegovina 
(hädanefter Bosnien). Vi har valt att avgränsa oss till dessa två variabler och 
kommer därför inte att behandla den konsociationalistiska utformningen på 
Bosniens politiska system (Bieber, 2005: 85f).  

Vår hypotes är att en stark internationell inblandning av utländska aktörer 
påverkar civilsamhällets utformning. Det vi konkret menar med en stark 
internationell närvaro är att den är påtaglig, långvarig och samordnad. Med 
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civilsamhällets utformning syftar vi på hur välfungerande och självständig denna 
är. För en utförlig definition av de två begreppen, se kapitel tre.  

Civilsamhällets roll är viktig för konsoliderandet av demokratin (Boussard, 
1998: 148). Om vår hypotes visar sig stämma tror vi att detta får konsekvenser för 
Bosniens demokratiska utveckling. Den demokratiska infallsvinkeln kommer att 
löpa som en röd tråd genom uppsatsen för att sedan problematiseras i den 
avslutande diskussionen. 

Utifrån detta väljer vi att göra en fallstudie av Bosnien. Vi undersöker dess 
utveckling efter krigsslutet och Daytonavtalets undertecknade. Detta motiveras 
med att båda våra undersökningsvariabler går att analysera med hjälp av fallet 
Bosnien. Landet är därför ett intressant fall att undersöka med tanke på vår 
problemformulering.  

 
Våra frågeställningar är: 

 

• Hur påverkar en internationell närvaro civilsamhällets roll i ett 
krigsdrabbat land?   

• Får detta konsekvenser för demokratiseringen av landet? 

1.1.1 Forskningsproblematik och motivering 

Vår uppsats utgörs av en empirisk samhällsvetenskaplig forskning, vilket betyder 
att vi söker efter sambandet mellan undersökningsvariablerna och hur detta 
samband kan förklara avsaknad av konsoliderad demokrati i Bosnien (Esaiasson 
m.fl., 2007: 73). Utveckling efter Bosniens självständighet och den ökade 
internationella närvaron i landet anser vi vara ett forskningsproblem utifrån ett 
brett samhälleligt perspektiv. Frågan har även intresserat många forskare som 
utvecklat teorier på området. Vi ser således vårt problemområde som ett 
samhälleligt uppkommet problem med inomvetenskaplig koppling (Esaiasson 
m.fl., 2007: 31f). 

Eftersom vi gör en fallstudie av Bosnien är vårt forskningsområde begränsat. 
Vi har därför inga generaliserande eller allmängiltiga ambitioner. Om 
undersökningen resulterar i att ett samband föreligger kan Bosnien dock vara ett 
fall av motstridiga demokratiideal och detta kan tjäna som grund till vidare 
forskning (Esaiasson m.fl., 2007: 33).  
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1.2 Metod 

1.2.1 Teoretisk ansats 

Den vetenskapliga forskningen grundar sig dels på ontologiska frågor, det vill 
säga frågor om hur verkligheten ser ut, och dels på epistemologiska frågor, som 
behandlar frågor om vad som är verkligt eller inte, sant eller falskt. 

I vår uppsats ställer vi olika kritiker emot varande för att på så sätt kunna 
söka det mest objektiva svaret på vår frågeställning (Esaiasson m.fl., 2007: 17).   

Genom att vi stödjer vår problemundersökning på redan befintliga empiriska 
observationer om vårt fall och prövar teorier som redan finns på området, hoppas 
vi kunna bidra med ny kunskap. Vi kommer att utgå ifrån två olika teorier, som 
utgör vårt teoretiska ramverk, dessa kopplas sedan samman för att på så sätt ge en 
klarare bild av verkligheten. Därigenom hoppas vi kunna finna det bästa svaret på 
vår frågeställning (Esaiasson m.fl., 2007: 21f).  

Vi genomför en förklarande studie och söker svar på varför Bosnien inte har 
utvecklat en konsoliderad demokrati. Vår hypotes, att den internationella närvaron 
påverkar civilsamhällets roll, prövas med hjälp av våra två teorier på det 
empiriska materialet. Om vi kommer fram till att en teori bättre kan förklara vårt 
fall har uppsatsen en teoriprövande ambition, om det däremot skulle visa sig att en 
kombination av de två teorierna kan tjäna som förklaring har uppsatsen istället en 
teorianvändande ansats (Esaiasson m.fl., 2007: 42).   

 

1.2.2 Uppsatsens struktur och upplägg 

För att kunna analysera vårt fall, och undersöka om ett samband mellan 
variablerna internationell närvaro och civilsamhälle verkligen föreligger, krävs att 
vi applicerar relevanta teorier. Vårt teoretiska ramverk för uppsatsen presenteras i 
det inledande avsnittet av teoridelen. Ramverket utgörs av the Liberal Peace 
Framework och den sociala nätverksteorin. I uppsatsen utgör dessa två teorier 
varandras motpoler i diskussionen kring begreppen internationell närvaro och 
civilsamhället. Vi tror dock att dessa två teorier kan öka vår förståelse för 
forskningsproblemet och hjälpa oss besvara vår forskningsfråga (Esaiasson m.fl., 
2007: 32). Målsättningen med den teoretiska delen av uppsatsen är dels att föra en 
diskussion om tidigare forskning på området och dels att konstruera gångbara 
definitioner av begreppen.  

Eftersom de variabler som undersöks är breda och komplexa är det viktigt att 
vi definierar och preciserar dem. Vi är i behov av att konkretisera vad vi menar 
med internationell närvaro, civilsamhälle och demokratisering.  

Efter teoriavsnittet följer ett empiriskt kapitel. Bosniens utveckling sedan 
självständigheten 1992 fram till idag behandlas. Vi redogör vidare för 
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Daytonavtalet och den internationella närvaron, samt hur civilsamhället har 
utvecklats. 

Uppsatsen avslutas med en fördjupad analys där vi applicerar vårt teoretiska 
ramverk på den empiriska verkligheten. En diskussion förs om hur väl de 
teoretiska definitionerna av begreppen stämmer överens med utvecklingen i 
Bosnien. Därigenom besvarar vi vår frågeställning.  

Om den teoretiska definitionen av internationell närvaro och civilsamhälle 
stämmer överens med den verkliga utvecklingen i Bosnien har undersökningen en 
högre grad av begreppsvaliditet. När vi med hjälp av våra teorier definierat våra 
begrepp och presenterat empirisk fakta om Bosnien kan vi analysera var och hur 
teorierna stämmer överens med empirin. Detta blir uppsatsen operationalisering 
som kommer leda oss fram till en slutsats om hur vårt tänkta samband ser ut 
(Esaiasson m.fl., 2007: 63).  

Vi måste dock vara försiktiga så att begreppen inte definieras för smalt eller 
för brett då detta kan få operationella konsekvenser (Boussard, 1998: 149). 
Eftersom vårt forskningsproblem undersöks med hjälp av en fallstudie lutar vi oss 
på tidigare forskning inom området. Därför kommer vi att göra en liknande typ av 
operationalisering som tidigare forskare redan gjort (Esaiasson m.fl., 2007: 66). 
Om vi istället gjort en komparativ studie hade vi varit tvungna att vara mer 
försiktiga för eventuella operationella mätfel i analysen (Esaiasson m.fl., 2007: 
63). 

1.3 Material 

Ett omfattande antal artiklar som behandlar Bosniens politiska och demokratiska 
utveckling ligger till grund för vårt empiriska kapitel. Vår uppsats är baserad på 
tidigare forskning inom ämnet och således har vi till största delen använt oss av 
sekundärmaterial (Esaiasson m.fl., 2007: 319).   

Två böcker som har legat till grund för forskningen och behandlar samma 
problematik som vårt forskningsområde är: David Chandlers Bosnia - Faking 
Democracy after Dayton och Paula Pickerings Peacebuilding in the Balkans the 
View from the Ground Floor.  

Materialet i uppsatsens teoridel baseras på tidigare forskning inom ämnet 
demokrati, civilsamhälle och globalisering. Det är bland annat hämtat från 
forskning gjord av Juan Linz, Alfred Stepan, Jean Grugel och Robert Putnam.   

Vi har även genomfört en samtalsintervju med Karin Lindsjö, doktorand på 
samhällsgeografiska institutionen vid Lunds Universitet. Hon har mångårig 
erfarenhet av arbete inom olika organisationer i Bosnien. Exempelvis arbetade 
Lindsjö två år inom UNHCR där hon kom i kontakt med internflyktingar och 
utredde deras vilja och behov att återvända till sin ursprungliga hemmiljö. 

Intervjun med Lindsjö betraktas som en primärkälla (Esaiasson m.fl., 2007: 
319). Samtalsintervjun är av respondentkaraktär, vilket innebär att personen som 
intervjuas ses som en sanningssägare och ger sin bild av verkligheten. Lindsjö ger 
en något vinklad bild av situationen på plats i Bosnien. På grund av detta måste vi 
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vara källkritiska och komplettera hennes uppgifter med annat empiriskt material. 
Genom att jämföra hennes svar på våra frågor mot den teoretiska förförståelsen av 
problematiken blir denna samtalsintervju en form av operationalisering (Esaiasson 
m.fl., 2007: 257f).  

Genom att olika materialtyper har använts, både av primär- och 
sekundärkaraktär, skyddar vi oss mot slumpmässiga och osystematiska fel. 
Uppsatsens reliabilitet kan därmed stärkas. I vissa fall har vi dock inte lyckats att 
spåra originalkällan. I dessa fall har vi varit tvungna att förlita oss på en 
återgivelse av källan i det material vi redan har. Vi är medvetna om att detta i 
vissa fall kan försvaga uppsatsens reliabilitet (Esaiasson m.fl., 2007: 70). 

1.4 Demokratibegrepp 

För att kunna genomföra vårt arbete och belysa den demokratiska aspekten i fallet 
Bosnien är det viktigt att tydligt definiera begreppet demokrati. Vi väljer att göra 
detta redan i uppsatsens inledning eftersom det är en utgångspunkt vi senare 
kommer att koppla tillbaka till.  

Vi definierar demokrati i enlighet med statsvetaren Robert Dahl. Enligt denne 
bygger demokrati på medverkan och tävlan. Alla människor i en demokrati ska 
tillåtas ställa upp i allmänna val, valen ska vara fria och rättvisa och de politiska 
representanterna ska tävla om medborgarnas röster. Dahl lägger även stor vikt vid 
politiska fri- och rättigheter (Dahl i Rindefjäll, 1998: 32). 

Detta kan kopplas till Freedom Houses demokratidefinition. Freedom House 
använder sig av ett index i sin beskrivning av hur pass demokratiskt en stat är. 
Utifrån hur väl ett land uppfyller måtten politiska friheter och civila rättigheter 
klassas dem utifrån en skala mellan free och not free. Måttet politiska rättigheter 
innehåller indikatorerna valprocess, politisk pluralism och delaktighet. 
Indikatorerna som beskriver civila friheter är yttrandefrihet och religionsfrihet, 
förenings- och organiseringsrätt, rättssäkerhet samt självbestämmanderätt och 
individuella rättigheter. Ett lands anses vara fritt när båda dessa mått följs och 
respekteras, medan ett land inte är fritt när grundläggande politiska rättigheter och 
civila friheter inte respekteras eller efterföljs (Bernhagen, 2009: 32f).  

När vi hänvisar en demokratiseringsprocess, definierar vi denna som en 
introduktion av ett demokratiskt system i en icke-demokratisk stat (Welzel, 2009: 
74). 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogör vi för de teorier vi kommer att använda för att analysera 
fallet Bosnien. Vi använder the Liberal Peace Framework och den sociala 
nätverksteorin. Våra variabler, internationell närvaro och civilsamhälle, analyseras 
i det nästkommande kapitlet utifrån dessa teorier, därefter konstruerar vi tydliga 
begreppsdefinitioner. Även icke-statliga organisationer, NGOs, diskuteras utifrån 
vårt teoretiska ramverk.  

Daytonavtalet och utvecklingen som följde i Bosnien har starka liberala drag.  
Inte sällan har dessa liberala ideal lagts fram av internationella aktörer som 
därigenom har försökt styra utvecklingen i landet. Liberala värderingar kan även 
sägas ha påverkat synen på demokrati (Richmond – Franks, 2009:18ff). 

Mot den bakgrunden föll det sig intressant att analysera vår 
problemformulering och fallet Bosnien utifrån ett liberalistiskt perspektiv, som är 
vår första komponent i det teoretiska ramverket. Vi undersöker därmed om ett 
liberalt perspektiv kan förklara det tänkta sambandet mellan internationell närvaro 
och civilsamhällets roll i ett krigsdrabbat land. Vidare använder vi denna teori för 
att undersöka om dess värderingar har influerat demokratiseringen av landet. 

Trots att det gått närapå tjugo år sedan inbördeskrigets slut är Bosnien 
fortfarande ett etniskt splittrat samhälle (Pickering, 2006: 79). Vi tror att den 
etniska aspekten är en viktig faktor som vi måste förhålla oss till i vår analys. 
Detta fick oss att fundera på om den liberala teorin enbart i sig själv kunde 
förklara vårt fall.  

Vår andra komponent i det teoretiska ramverket består därför av den sociala 
nätverksteorin som vi använder som ett analysverktyg när vi definierar och 
diskuterar det bosniska civilsamhället. Den sociala nätverksteorin används även 
som motpol till det liberala perspektivet i analysen av den internationella 
närvarons påverkan på civilsamhället.  

En motivering till varför den sociala nätverksteorin används är dess 
tyngdpunkt på diversifierade samhällen och hur splittringar på bästa sätt ska 
överbyggas. Vi tror därför att den sociala nätverksteorin går att applicera på fallet 
Bosnien, vars medborgare består av olika folkgrupper med djupa skiljelinjer 
sinsemellan.  

2.1 Liberalism 

Den liberalistiska ideologin betonar vikten av frihet, rättvisa och tolerans inom 
internationella relationer. Till skillnad från exempelvis den realistiska teorin som 
är starkt statscentrerad ser liberalismen stater, internationella organisationer och 
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mellanstatliga samarbetsorgan, som likvärdigt viktiga aktörer inom 
världspolitiken. Den enskilda människans politiska frihet samt frihet från förtryck 
sätts i centrum av den liberalistiska ideologin. På grund av detta betonas även hur 
internationaliserad världen är och att kapital, varor och tjänster fritt ska kunna 
röras över nationsgränser (Dunne, 2008: 111). 

Västvärldens politiska system kom att bli präglat av den liberala ideologin 
under andra hälften av 1900-talet. Eftersom den liberala och kapitalistiska 
utvecklingen till stor del sammanföll med demokratiutvecklingen kom begreppen 
liberalism och demokrati att bli starkt förknippade. Liberal-demokrati markerade 
en västerländsk särställning och en skiljelinje gentemot de kommunistiska staterna 
i öst. Liberal-demokrati blev därigenom ett vapen i kampen mot kommunismen 
och socialismen. Efter Berlinmurens fall och kalla krigets slut sågs liberalism allt 
mer som den segrande ideologin och liberala ideal kom att allt starkare prägla 
begreppet demokrati (Grugel, 2002: 17).  

2.1.1 The Liberal Peace Framework 

Den liberala utvecklingen och dess nära symbios med demokratibegreppet efter 
kalla krigets slut ledde till att begreppsbildningen blev associerat med västvärlden 
(Grugel, 2002:17). I takt med den ökade globaliseringen kom internationella 
krafter att försöka sprida sin liberala demokratisyn till mindre utvecklade länder 
(Grugel, 2002: 116ff).  

Denna utveckling kan kopplas till ett ramverk av idéer om hur internationella 
krafter aktivt arbetar för fred och demokrati med liberala medel i ett annat land. 
Detta benämns som The Liberal Peace Framework, och har sammanställts av 
Oliver P. Richmond och Jason Franks i artikeln Between partition and pluralism: 
the Bosnian jigsaw and an ’ambivalent peace’. 

Teoribildningen förespråkar liberal demokrati, en fri marknad och ett 
fungerande, fristående rättsväsende. Dess värderingar appliceras ofta på ett 
krigshärjat land i transiton mot demokrati. Tanken är att liberala värden ska 
återspeglas i freds- och statsbygget då det krigshärjade landet ska arbeta för att 
åter värna om sociala, politiska och ekonomiska rättigheter och verka för en 
öppen marknad, där kapital, varor och tjänster fritt kan röras över gränserna. 
Målet med detta är att inom den suveräna statens gränser kunna upprätthålla en 
liberal fred utan att strukturellt våld oroligheter återigen blossar upp. 

 The Liberal Peace Framework består av fem huvudkomponenter: 
demokratisering, rättsstat, mänskliga rättigheter, fria och globala marknader och 
en neoliberal utveckling (Richmond – Franks, 2009: 20f).  

The Liberal Peace Framework har tre olika modeller som tydligt visar hur 
liberala värden kan påverka demokratiseringen av ett land och vad detta kan få för 
konsekvenser.  

Den konservativa modellen betonar starkt den toppstyrda liberaliseringen och 
implementeringen av demokratiideal från internationella aktörers sidor. Externa 
krafter ses som drivande i demokratiseringen. Tanken är att liberal fred kan 
uppnås med stark påtryckning utifrån.  
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Den ortodoxa modellen betonar istället förhandlingar mellan lokala 
makthavare och internationella aktörer i arbetet med att få liberala idéer att få 
fotfäste i det krigsdrabbade samhället.  

Den frigörande modellen av the Liberal Peace Framework har ytterligare en 
inställning till hur liberala ideal ska implementeras. Fred ska förankras genom 
ömsesidig förhandling mellan parterna, detta i sin tur ska veka positivt för 
demokratiseringen.  

Beroende på hur the Liberal Peace Framework tolkas och utformas, genom de 
olika modellerna, växer bilden av en liberal fred och en liberal demokrati fram på 
olika sätt (Richmond – Franks, 2009: 21). I uppsatsens avslutande kapitel 
återknyter vi till dessa modeller.  

2.2 Den sociala nätverksteorin 

Den sociala nätverksteorin kan ses som ett samlingsnamn för olika skolbildningar 
som undersöker och problematiserar civilsamhällets roll för en stabil stat. 
Gemensamt för de olika förespråkarna av den sociala nätverksteorin är synen på 
civilsamhället som en nödvändig beståndsdel i en fungerande demokrati.  

Ett fungerande civilsamhälle kan vara en förklarande orsak till en demokratins 
konsolidering, på grund av detta är civilsamhällets uppbyggnad viktig att studera 
(Boussard, 1998:148). Sambandet mellan civilsamhälle och demokratisering är 
dock inte helt linjärt, alltså måste olika aspekter av civilsamhällets roll, och 
utformning, tas i beaktning (Dowley – Silver, 2002: 505). 

Den sociala nätverksteorin fördjupas därför med en etnisk dimension, och 
betonar vikten av att se varje samhälle i en etnisk och kulturell kontext. Vi 
kommer främst att fokusera på den etniska aspekten av den sociala nätverksteorin, 
eftersom vårt fall, Bosnien, är ett etniskt splittrat samhälle med djupa skiljelinjer 
mellan de olika folkgrupperna (Pickering, 2006: 79). 

I vår redogörelse för teorin kommer vi främst att presentera forskning av 
Robert Putnam. När teorin sedan ska appliceras på vårt fall tar vi hjälp av Paula 
Pickerings sammanställningar av den sociala nätverksteorin. Inledningsvis 
presenteras idéen om det sociala kapitalet, som en viktig faktor för civilsamhällets 
uppbyggnad och den sociala nätverksteorin. Därefter fördjupas analysen av två av 
det sociala kapitalets dimensioner, bridging och bonding. Dessa utvecklades 
ursprungligen av Ross Gitell och Avis Vidal (Putnam, 2000: 446). 

2.2.1 Socialt kapital, Bridging och Bonding 

Putnam definierar socialt kapital som: 
  
”connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and 
trustworthiness that arise from them” (Putnam, 2000: 19).  
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Putnam menar att frivilliga organisationer, aktiviteter och samarbeten lättare kan 
åstadkommas i samhällen med en tradition av socialt kapital. Det hänvisar till 
normer om ömsesidighet och nätverk som organiseras med hjälp av ett civilt 
engagemang mellan människor (Putnam, 1992: 167). Socialt kapital skapas 
kollektivt i samhället och kan därmed ses som allmännyttigt (Putnam, 1992: 170).  

Social kapital har både positiva och negativa egenskaper. Det viktiga är att de 
positiva konsekvenserna maximeras, medan de negativa minimeras. Socialt 
kapital kan få positiva följder i och med ökat förtroende bland medborgarna, att 
samarbeten skapas och institutioner effektiviseras. Det sociala kapitalet kan även 
leda till negativa följder. Om organisering sker på fel grunder kan korruption, 
etniska skiljelinjer och sekterism uppstå.  

Ett starkt civilsamhälle och därigenom en hög grad av socialt kapital behöver 
alltså inte enbart vara positivt. För att problematisera begreppet socialt kapital och 
urskilja olika former av socialt organisering kan bridging och bonding ses som två 
viktiga dimensionerna (Gittell – Vidal i Putnam, 2000: 22). Paula Pickering för en 
vidare diskussion om dessa två dimensioner i sin bok Peacebulding in the Balkans 
The View from the Ground Floor.   

Beroende på hur samhället är utformat organiserar sig människor i antingen 
homogena eller heterogena grupper. Pickering benämner detta, i enlighet med den 
tidigare forskningen av Gittell och Vidal, som bridging och bonding. Denna 
åtskiljning kan förklara hur människor i ett etniskt splittrat samhälle organiserar 
sig. Vidare belyser åtskiljningen klyftor och hur dessa kan antingen överbyggas 
eller fördjupas.  

Bridging innebär att sociala, kulturella och etniska olikheter överbyggs med 
hjälp av ett inkluderande klimat i civilsamhället.  

Bonding däremot innebär att sociala aktiviteter inom exempelvis 
föreningslivet präglas av en exkluderande inställning gentemot andra etniska 
grupper (Pickering, 2002: 3).  

Ofta behövs starka band som binder samman personer med likartade intressen 
och värderingar, så kallade vänskapsbaserade relationer. Dessa band ger 
individerna socialt stöd och kan vara speciellt viktiga för att bearbeta en dramatisk 
händelse som Bosnienkriget. För att dessa relationer inte ska polarisera 
civilsamhället utefter etniska skiljelinjer krävs att även svaga band av 
bekantskapskaraktär utvecklas mellan de etniska grupperna. Detta är viktigt för att 
människor ska kunna avancera och integrera i samhället.  

För att det ska bli möjligt för människor att utveckla kontakter som 
överbygger etniska olikheter, måste samhällsinstitutionerna främja mångfald och 
mångkulturalitet. Detta underlättar för skapandet av svaga band. I ett samhälle där 
en folkgrupp som utgör minoriteten försöker integrera behöver den hjälp från 
folkgruppen som utgör majoriteten. Denna hjälp kommer ifrån sociala nätverk 
som kämpar för integrationssamarbete.  

Starka band förespråkar inte mångfald, utan leder ofta till ett exkluderande och 
isolerande, av bonding-karaktär. För att samhällsinstitutionerna ska kunna bygga 
upp tilltro mellan folkgrupper krävs att de aktivt arbetar för detta. Det är 
personliga nätverk, som är djupt rotade i vardagslivet, som erbjuder bästa 
möjligheter för multietniska samarbeten (Pickering, 2007: 112f).  
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Frivilliga organisationer, grannskap och arbetsplatser kan fungera som 
språngbrädor för ett integrerande multietniskt samarbete av bridging-karaktär 
(Pickering, 2002: 4). I uppsatsens avslutande diskussion återknyter vi till vikten 
av att skapa bridging-samarbeten i det bosniska civilsamhället.  

2.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Nu har de två teoribildningar som utgör stommen i vår analys presenterats. Den 
liberala ideologin och dess nära släktskap med västerländska demokrativärden, the 
Liberal Peace, är en teori som kan förklara hur liberala värden påförs mindre 
utvecklade länder med hjälp av internationella krafters pådrivningar.  

Den sociala nätverksteorin presenterar en utvecklad teori om civilsamhällets 
roll i ett lands stabilisering och demokratisering. Teorin problematiserar även den 
etniska dimensionen av civilsamhällets uppbyggnad.  

Genom att använda oss av dessa två teorier hoppas vi kunna förklara hur den 
internationella närvaron och civilsamhället ser ut i Bosnien, samt att kunna förstå 
och förklara sambandet däremellan.  
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3 Teoretisk diskussion 

I detta kapitel genomför vi en teoretisk diskussion av begreppen civilsamhälle, 
internationell närvaro och icke-statliga organisationer (NGOs). Vi belyser olika 
aspekter av begreppen med hjälp av vårt teoretiska ramverk som vi redogjorde för 
i det föregående kapitlet. Syftet med detta är att konstruera gångbara definitioner 
och presentera ett underlag till den avslutande analysen i kapitel fem.   

3.1 Teoretisk diskussion av begreppet civilsamhälle 

Nedan följer en teoretisk diskussion av begreppet civilsamhälle. Vi presenterar 
olika infallsvinklar och för en diskussion om vad för värderingar och egenskaper 
som ryms i begreppsdefinitionen. Denna teoretiska redogörelse för civilsamhället 
mynnar ut i en begreppsdefinition som vi sedan använder oss av i analysen.  

Begreppet civilsamhälle är brett och kan ha en mängd olika innebörder. 
Begreppets diskurs kan delas upp i två huvudfåror. Civilsamhället kan antingen 
definieras som ett normativt ideal eller som ett analytiskt begrepp. Civilsamhället 
sett ur ett normativt perspektiv ställer frågan om hur civilsamhället bör se ut. 
Detta perspektiv lägger fokus på mänskliga relationer (Boussard, 1998: 149), med 
en tyngdpunkt på ömsesidighet, beroende och samarbete mellan människor 
(Belloni, 2001: 168). Hur civilsamhället verkligen är beskaffad, jämförs sedan 
mot det normativa idealet. Om civilsamhället istället används som ett analytiskt 
begrepp ligger fokus på den empiriska delen. Organisationer och deras 
uppbyggnad står i fokus enligt denna infallsvinkel. Vidare betonas 
organisationernas roll för människor och samhällen (Boussard, 1998: 149). I vår 
uppsats kommer vi att använda oss av civilsamhället som ett analytiskt begrepp. 

Roberto Belloni skriver i sin artikel, Civil Society and Peacebuilding in 
Bosnia and Herzegovina, att ett civilsamhälle kan definieras som ett samhälleligt 
rum mellan staten och den enskilda människan där idéer kan flöda fritt och 
medborgarskapet främjas. Denna definition kan härledas tillbaka till Alexis de 
Tocqueville och bottnar i liberala pluralistiska tankar där människor har frihet att 
utvecklas utan en alltför stark styrning från staten (Belloni, 2001: 168).  

När civilsamhället används som ett analytiskt begrepp måste dess innebörd 
preciseras mer än vad som görs ovan. Det är viktigt att ta i beaktning att begreppet 
civilsamhället är kontextbundet (Boussard, 1998: 149). Det vill säga en definition 
av begreppet behöver inte nödvändigtvis passa in i alla sammanhang, utan ett 
civilsamhälle kan vara präglat av sin kultur och sitt samhälle. Detta kan kopplas 
till den sociala nätverksteorin som lägger stor vikt vid den etniska aspekten av 
civilsamhället. En alltför generell definition av civilsamhälle kan, enligt den 
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sociala nätverksteorin, riskera att öka klyftor och motsättningar i ett samhälle 
(Pickering, 2007: 112).  

En annan, mer konkret, definition av civilsamhället är att medborgarna får och 
kan aktivera sig i olika organisationer, så som fackföreningar och frivilliga 
organisationer. Detta gör invånarna utifrån ett egenintresse och utan 
begränsningar ifrån statens sida. Aktiviteterna som utförs är således självständig 
från statsmakten. Det är viktigt att staten ser organisationernas aktiviteter som 
lagliga och legitima (Gill, 2000: 59).  

Det är dock viktigt att problematisera vilka typer av organisationer och 
samhälleliga rörelser som inkluderas i begreppsdefinitionen av civilsamhälle. Ett 
inkluderande eller exkluderande av icke-medborgeliga krafter som inte verkar för 
en demokratiutveckling kan ge konsekvenser i en analys av civilsamhällets 
påverkan för demokratiseringen. 

Ett civilsamhälle har sällan en enad röst utan kan i verkligheten bestå av 
många, och ibland motstridiga krafter. Detta kan å ena sidan främja pluralism, 
men kan å andra sidan även leda till motsättningar eller icke-demokratiska 
grupperingar inom civilsamhället.  

En annan aspekt är den fina gränsdragningen mellan statligt och icke-statligt. 
Det finns många gånger täta förbindelser mellan ett samhälleligt föreningsliv och 
politiska aktörer, detta kan skapa en gråzon mellan den civila och politiska sfären 
(Boussard, 1998: 156f). 

Civilsamhällets identifieras som en viktig förklaringsfaktor i 
demokratiseringsprocessen av ett land. Både i den inledande fasen, och vidare 
genom konsolideringen av demokratin har civilsamhället en vikig roll att fylla 
(Boussard, 1998: 148). Relationen mellan demokrati och civilsamhälle är dock 
långt ifrån problemfritt. Vilket kan kopplas tillbaka till den liberala ideologin och 
dess syn på demokratisering. En avgörande faktor om liberal-demokratiska värden 
ska kunna växa sig starka är folklig förankring. Ett fungerande civilsamhälle kan 
därmed ses som ett verktyg i legitimerandet och konsoliderandet av den liberala 
demokratin (Linz i Boussard, 1998: 159).  

Juan J. Linz och Alfred Stepan menar i sin bok, Problems of Democratic 
Transition and Consolidation, att civilsamhället har en viktig funktion att fylla i 
det demokratiska systemet, utan ett folkligt stöd kan demokratin aldrig förankras 
(Linz – Stepan, 1996: 13ff). 

 Utifrån denna teoretiska diskussion väljer vi att definiera civilsamhälle i 
enlighet med Bellonis och Gills definitioner. Vi ser alltså civilsamhället som det 
samhälleliga rummet mellan individ och stat där människor fritt kan organisera 
sig. Vidare har vi problematiserat den demokratiska och politiska aspekten av 
civilsamhälle utifrån vårt teoretiska ramverk. I den avslutande analysen kommer 
vi att återknyta till detta.  
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3.2 Teoretisk diskussion av begreppet internationell 
närvaro 

Nedan följer en teoretisk diskussion kring internationell närvaro utifrån olika 
teoretiska infallsvinklar. Med hjälp av detta vill vi belysa olika sidor av fenomenet 
för att sedan låta diskussionen mynna ut i en teoretisk definition.  

Internationell närvaro är ett svårdefinierat och diffust begrepp. Det 
internationella samfundet definieras som suveräna stater som delar samma normer 
och värden och som genom olika internationella institutioner på ett eller annat sätt 
samarbetar med varandra (Armstrong, 2008: 38).  

På grund av den ökande globaliseringen har sociala identiteter omformats och 
statens roll har delvis minskat i betydelse. Denna skiftande syn på det 
internationella samfundet, skapat av globaliseringen har därmed lett till att 
internationella aktörer, verksamma inom ett annat lands gränser ses som mer 
legitimt (Armstrong, 2008: 50).  

När vi benämner internationell närvaro i Bosnien menar vi konkret 
internationella aktörer såsom FN, EU, Världshandelsorganisationen, 
Internationella valutafonden och Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa (the Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE) 
(Taylor – Curtis, 2008: 314). 

Fenomenet internationell närvaro är influerat av liberal-demokratiska 
värderingar. Världen har blivit alltmer globaliserad och nya globala institutioner 
som idag har stort internationellt inflytande har vuxit fram under den senaste tjugo 
åren. Detta har bidragit till en allt större ekonomisk och politisk integration mellan 
världens länder. Ett liberalt förhållningssätt har varit ett viktigt verktyg för att 
kunna skapa en öppen världsekonomi och politiska samarbetsorgan över 
nationsgränserna (Grugel, 2002: 116f). 

 Den nya globala världsordningen är tätt förknippat med demokratisering och 
en liberal syn på demokrati. Ofta har införandet av demokratiska värden eller 
värnandet av mänskliga rättigheter varit en förevändning för att intervenera i ett 
annat land. Därigenom har en liberal-demokratisk idé ofta påförts mindre 
utvecklade länder, direkt och indirekt, med hjälp av en internationell närvaro 
(Grugel, 2002: 117f). Detta kan direkt koppas till the Liberal Peace Framework 
(Richmond – Franks, 2009: 20). 

Internationell närvaro har med hjälp av införandet av en global politisk-
ekonomi förespråkat västerländska demokratiska värden. En öppnare ekonomisk 
marknad ska gynna medborgarna i ett civilsamhälle och därmed minska det 
statliga inflytandet. I vissa länder har denna utveckling varit positiv med en 
ekonomisk tillväxt och en tilltagande demokratisering. I andra länder har 
utvecklingen nästintill varit det motsatta (Grugel, 2002: 118f).   

Internationell närvaro, definierat utifrån ett liberal-demokratiskt perspektiv, 
kan även kritiseras. Om den internationella närvaron i alltför stor utsträckning 
influeras av den liberala teorin och den liberala synen på demokrati riskerar den 
att förstärka klyftor i samhället eftersom man därigenom bortser från andra 
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idétraditioner och inhemska demokratiideal. Den sociala nätverksteorin menar att 
ett samhälle måste förstås utifrån sin samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
kontexten, denna teori har därmed ett annat förhållningssätt till fenomenet 
internationell närvaro (Pickering, 2007: 112). 

Utifrån denna teoretiska diskussion av internationell närvaro väljer vi att 
definiera begreppet som internationella statliga och icke-statliga aktörers arbete 
innanför ett annat lands gränser i syfte att bringa fred och demokrati. Vår 
definition är därmed starkt influerad av liberala ideal, den ökade globaliseringen 
och den statliga suveränitetens minskade betydelse (Grugel, 2002: 117). Vi 
kommer att återkomma till detta i vår avslutande diskussion.  

För vår analys har internationella icke-statliga organisationer en betydande 
roll. Därför ägnar vi nästkommande avsnitt till en teoretisk diskussion om dessa.  

3.3 Teoretisk diskussion om NGOs 

Nedan följer en teoretisk diskussion om icke-statliga organisationer (non-
governmental organisations, NGO). Vi kommer att definiera begreppet och belysa 
det utifrån våra ovan beskrivna teorier.  

En NGO är en organisation som är självständig från statens kontroll. NGOs är 
verksamma lokalt, nationellt och globalt. Opinionsgrupper, enskilda frivilliga 
organisationer och fackliga förbund är alla exempel på NGOs 
(Nationalencyklopedin). 

Internationella NGOs kan sägas vara en länk mellan civilsamhället och den 
internationella närvaron och har en viktig roll att fylla i ett krigsdrabbat lands 
demokratiseringsprocess. Å ena sidan tillhör internationella NGOs den 
internationella närvaron i det land de arbetar i. Å andra sidan arbetar de ofta på 
gräsrotsnivå och i nära förbindelse med civilsamhället (Grugel, 2002: 132f). I och 
med detta kan NGOs ”mellanposition” i det globala systemet, med hjälp av våra 
teorier, förklaras antingen vertikalt eller horisontellt.     

Den ortodoxa modellen av the Liberal Peace Framework menar att NGOs, har 
en självklar roll i fredsprocessen i ett krigshärjat lands. Dock använder sig 
internationella NGOs ofta av toppstyrda metoder för att implementera liberala 
ideal (Richmond – Franks, 2009: 22).  

Även den sociala nätverksteorin anser att NGOs har flera funktioner att fylla i 
samhället. Om organisationernas arbete fungerar väl kan multietniskt samarbete, 
av bridgning-karaktär, mellan människor uppstå. Internationella frivilliga 
organisationer kan även arbeta mer politiskt då de kan hjälpa landets medborgare i 
att hålla de styrande ansvariga i genomförandet av politiska beslut (Pickering, 
2006: 83). Detta visar på hur den sociala nätverksteorin skapar horisontella band 
mellan de internationella organisationerna och civilbefolkningen.  

Dock reproduceras ofta liberala ideal genom NGOs, den sociala nätverksteorin 
menar att detta kan försvåra i skapandet av horisontella band, dels mellan olika 
etniska grupper och dels mellan internationella organisationer och lokala 
civilsamhällen (Pickering, 2007: 123f). 
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 Vi ser NGOs som en del i det samhälleliga rummet mellan den internationella 
sfären och människans vardagsliv. Internationella NGOs kan ha en viktig roll i 
utvecklandet och stabiliseringen av ett krigsdrabbat samhälle. Deras arbete kan 
belysas utifrån ett vertikalt och ett horisontellt perspektiv vilket vi har visat med 
hjälp av våra två teorier.  

I uppsatsens avslutande diskussion kommer vi att återkomma till 
internationella NGOs centrala roll i sambandet mellan den internationella 
närvaron och civilsamhällets uppbyggnad.   
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4 Empiri 

Det empiriska kapitlet inleds med en historisk tillbakablick. Bosniens 
självständighet från Jugoslavien och det efterföljande inbördeskriget beskrivs. 
Därefter behandlas Daytonavtalet och den internationella närvaron i Bosnien. 
Vidare beskrivs civilsamhällets utveckling. I det avslutande avsnittet redogör vi 
för landets demokratiseringsprocess.  

4.1 Inbördeskriget 

Jugoslavien splittrades år 1990 och två år senare blev Bosnien självständigt efter 
folkomröstningen som hölls i landet mellan 29 mars och 1 april. Den nyutropade 
staten erkändes av både EU och FN. Bosnienserberna motsatte sig dock 
självständigheten och bojkottade folkomröstningen (Jeffery, 2011: 448). På så sätt 
saknade det nyutropande landet legitimitet. Motsättningar uppstod mellan 
bosnienserber som ogillade ett autonomt Bosnien och de övriga medborgarna som 
ville ha ett självständigt land (Nyström – Nordlöf-Lagerkranz, 2011). 
Spänningarna mellan de olika folkgrupperna trappades upp och detta blev början 
på det tre år långa inbördeskriget (Sjöberg – Dulic – Agrell, 2011).  

Kriget fördes i huvudsak mellan de muslimska bosnierna, de ortodoxa 
bosnienserberna och de katolska bosnienkroaterna. Kriget var en etnisk konflikt 
mellan de olika folkgrupperna (Sveriges Radio, 2010). En etnisk konflikt uppstår 
på grund av motsättningar mellan människors tillskrivna identiteter. Sådana 
identiteter bygger på exempelvis släktskap, religion, språk, eller kast (Varshney, 
2001: 364). 

Även staterna Serbien och Kroatien var inblandade i kriget, eftersom de bägge 
staterna gav finansiellt och militärt stöd till den serbiska respektive den kroatiska 
styrkan i Bosnien. Bosnier och bosnienkroater stod på samma sida och stred mot 
serberna i början av inbördeskriget. Under 1993 bröt det dock ut stridigheter 
mellan de två tidigare allierade sidorna. Serbiska styrkor hade inledningsvis 
krigsövertaget och efter några månader höll styrkorna den största delen av 
Bosnien under sin kontroll. Fred slöts mellan bosnier och kroater under år 1994. I 
början av 1995 minskade den bosnienserbiska styrkans övertag allt mer och kriget 
var inne på sitt slutskede (Sveriges Radio, 2010).  

Den allmänna opinionen hade genom rapporter om de etniska rensningarna 
och krigsförbrytelserna i Bosnien blivit starkt påverkade. Detta ledde till 
påtryckningar för att omvärlden skulle agera. NATO-flyg satte stopp för de värsta 
våldsamheterna under sommaren 1995 (Nyström – Harrison – Nordlöf – 
Lagerkranz, 2011). 
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FN misslyckades med att skydda civilbefolkningen under kriget. De så kallade 
säkra zonerna kunde i många fall inte upprätthållas vilket ledde till att en stor del 
av landets befolkning mördades och utsattes för krigsbrott. Detta skedde bland 
annat i staden Srebrenica, där mellan 7000 och 8000 muslimska män mördades i 
juli 1995 av bosnienserbiska styrkor (Nyström – Harrison – Nordlöf-Lagerkranz, 
2011).   

Det sammanlagda antalet krigsoffer uppgavs vid krisslutet vara över 200 000 
(Richmond – Franks, 2009: 18). Innan krigsutbrottet beräknades Bosniens 
befolkning till 4,4 miljoner invånare. När kriget tog slut fanns 1,5 miljoner 
bosnier på flykt i sammanlagt 25 länder (Jeffery, 2011: 254). Bosnien hade efter 
krigsslutet finansiella problem och förstörda samhällsinstitutioner. Kriget lämnade 
efter sig traumatiserade människor och ett etniskt splittrat samhälle (Richmond – 
Franks, 2009: 18).  

4.2 Daytonavtalet och den internationella närvarons 
utveckling 

För att få stopp på kriget påbörjades förhandlingar mellan ledarna för de stridande 
parterna i konflikten och internationella medlare. Resultatet blev det fredsföredrag 
som medlades fram på en flygbas i Dayton, Ohio i USA i november 1995. Avtalet 
kom att kallas Daytonavtalet och undertecknades i Paris en månad senare.  Freden 
var därmed ett faktum (Svensson – Agrell, 2011). Daytonavtalet avtalsparter var 
Bosniens president Alija Izetbegovic, Serbiens president Slobodan Milosevic och 
Kroatiens president Franjo Tudjman (Richmond – Franks, 2009: 25).  

Fredsavtalet består av elva olika annex, i detta avsnitt kommer dock endast ett 
fåtal av annexen att presenteras. Annex tio beskrivs eftersom vi fokuserar på den 
internationella närvaron i Bosnien på central nivå. Vi redogör även för annex sju 
då återvändandet av internflyktingar behandlas i uppsatsen. 

I och med Daytonavtalet upprättades en ny konstitution, detta ledde till att 
staten indelades i två enheter med egna styrande politiska institutioner. Bosnien 
består dels av den bosnisk-kroatiska federationen vid namn Federationen Bosnien-
Hercegovina, och dels av Republiken Srpska som utgör den bosnienserbiska delen 
(Chivvis, 2010: 48f). Den bosnisk-kroatiska federationen kontrollerar 51 procent 
av den bosniska ytan, medan den serbiska republiken kontrollerar de återstående 
49 procenten av territoriet.  

Bosnien är en decentraliserad stat, detta eftersom makten inte bara är uppdelad 
mellan de två enheterna utan även mellan 10 distrikt, 149 kommuner och det 
autonoma distriktet Brčko (Richmond – Franks, 2009: 18). Det politiska systemet 
bygger på en konsociationalistisk tanke där makten, på alla nivåer i samhället, 
delas mellan de tre folkgrupperna (Bieber, 2005: 85f).  

Daytonavtalet är unikt eftersom den internationella närvaron i landet inte 
enbart begränsades till en militär insats utan även påverkar Bosniens politiska 
system som helhet. En stor del av fredsavtalet behandlar hur landet ska 
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demokratiseras och återuppbyggas (Chandler, 2000: 43). Det internationella 
samfundets mål med Daytonavtalet var att återuppbygga Bosnien på ett sätt så att 
landet skulle komma att efterlikna en västerländsk, liberal-demokratisk stat 
(Richmond – Franks, 2009: 18). 

På grund av fredsavtalet kom ett antal internationella aktörer att stödja och 
övervaka Bosniens utveckling mot en stabil och demokratisk stat. I annex tio 
preciseras den höga representanten och hans kansli (the Office of High 
Representative, OHR). De fick i uppgift att övervaka att civila rättigheter infördes 
i landet och att dessa inte bröts av de undertecknade parterna. OHR ska även 
främja och underlätta parternas försök till att samordna egna aktiviteter som 
stärker de civila rättigheterna i landet (The General Framwork Agreement: Annex 
10, 1995). Carl Bildt utsågs till att bli den första höga representanten (Söderpalm, 
2011). 

 Den internationella närvaron begränsades dock inte enbart till OHR utan kom 
att bestå av många olika aktörer. Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa (the Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE) fick 
även en viktig roll i fredsprocessen. Organisationen fick i uppdrag att ansvara för 
folkomröstningar, demokratibygge, mänskliga rättigheter och lokal militär 
stabilisering. Även FN fick en betydelsefull funktion genom Daytonavtalet. 
Förenta Nationernas uppdrag i Bosnien och Hercegovina (United Nations Mission 
in Bosnia and Herzegovina, UNMIBH) var det FN-organ som på plats i Bosnien 
skulle säkra freden (Richmond – Franks, 2009: 23). Andra internationella aktörer 
var ytterligare institutioner, så som Världsbanken, den Internationella valuta 
fonden och övriga FN-institutioner. Europarådet och internationella NGOs hör 
också till raden av internationella aktörer som kom att leda och övervaka 
fredsprocessen (Richmond – Franks, 2009: 23). 

Ur en militär aspekt var den internationella närvaron stark. 60 000 NATO-
soldater placerades ut i landet för att skingra det före detta stridande parterna och 
för att upprätthålla den nyskapade freden (Chivvis, 2010: 49f).  

En viktig del i lösningen av konflikten var att de människor som drivits på 
flykt under kriget skulle kunna få flytta hem på ett säkert sätt. I Daytonavtalets 
sjunde annex garanteras därför flyktingars rätt att återvända hem (The General 
Framwork Agreement: Annex 7, 1995). 

Sedan krigsslutet läggs varje år nio miljarder US dollar på freds- och 
demokratiseringsprocessen i landet. Av denna summa får den NATO-ledda 
stabiliseringsstyrkan ta del av sju miljarder US dollar. 

 Det internationella samfundet har varit målmedvetet i sitt försök i 
återuppbyggandet av det krigshärjade landet. Internationella aktörer, ofta i form 
av NGOs, har byggt upp förstörda bostäder och infrastruktur (Belloni, 2001: 165). 

Målet med den internationella närvaron i landet var att dess inblandning allt 
eftersom skulle minska. Detta har dock inte skett (O’Halloran, 2005: 111ff). 
Exempel på detta är att OHRs makt i lagstiftningsarbetet har genom åren stärkts. 
Kansliet är också inblandat i regeringsbildningen och kontrollerar medierna i 
landet (Belloni, 2001: 172). 
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4.3 Etniska motsättningar och det bosniska 
civilsamhällets utveckling 

Den bosniska befolkningen består till största delen av folkgrupperna bosnier, 
bosnienserber och bosnienkroater. Befolkningsfördelningen bestod innan 
inbördeskriget av 43,7 procent bosnier, 32,3 procent bosnienserber och 17,3 
procent bosnienkroater. Den kroatiska folkgruppen levde till största delen i den 
västra delen av Hercegovina-provinsen och den serbiska folkgruppen återfanns 
oftast i de sydvästra delarna av Bosnien-provinsen. De bosniska muslimerna var 
den mest urbana folkgruppen och levde i stor utsträckning i de större städerna. 
Trots detta levde bosnier, bosnienkroater och bosnienserber sida vid sida på 
många håll och samhället präglades av en relativt hög grad av integration (Deacon 
– Stubbs, 1998: 102).  

Serberna motsatte dock tanken på en bosnisk autonom stat och serbiska 
politiska ledare förde en nationalistisk retorik vilket medförde att de olika 
folkgrupperna polariserades mot varandra. Detta visar på hur civilsamhällets roll 
skiftade och hur olika grupper vändes mot varandra. Från att ha varit någorlunda 
stabilt blev civilsamhället en bidragande orsak till krigsutbrottet (Belloni, 2008: 
182f).  

Nära tjugo år har gått sedan fred slöts i Bosnien och stora motsättningar finns 
fortfarande kvar mellan folkgrupperna. Detta yttrar sig bland annat i form av 
nationalistiska partier som förstärker klyftorna ytterligare (Hulsey, 2010: 1133). 
Vissa framsteg har gjorts sedan valet 2006, bland annat i skapandet av fler 
arbetstillfällen och förbättringar i rättsstaten. Denna utveckling till trots har 
liberala värderingar inte lyckats få fäste i civilsamhället (Richmond – Franks, 
2009: 18).    

Människor blir på grund av sin etniska tillhörighet fortfarande diskriminerade 
på exempelvis arbetsmarknaden och inom hälsovården. På senare tid har 
religionsfriheten i landet förbättrats. Trots detta används religiösa symboler ofta i 
politiska sammanhang (Freedom House). 

 Sociala institutioner bröts under kriget ner och brottas än idag med tillits 
problem. Eftersom många institutioner varit en del av diskrimineringen under 
kriget saknar människor tilltro till dessa.  Sociala institutioner är en viktig 
beståndsdel i civilsamhällets uppbyggnad, därför är detta ett allvarligt problem 
som leder till att samarbete försvåras (Smith, 2006: 318). Medborgarna misstror 
därmed den styrande makten samt polis- och domstolsväsendet. Denna misstro 
leder till att medborgare många gånger vänder sig till informella institutioner för 
stöd (Pickering, 2007: 113).  

Det bosniska civilsamhället har även blivit starkt förknippat med den stora 
samling av icke-statliga organisationer, lokala såväl som internationella, som 
verkar i landet. De bosniska medborgarna menar dock ofta att de program och 
aktiviteter, utvecklade av de internationella organisationerna inte tar landets 
historia och samhälle in i beräkningen av sitt arbete. De anser därmed att 
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återuppbyggnadsprogrammen inte främjar civilsamhället på bästa sätt (Belloni, 
2001: 169).  

Trots det arbete som gjorts med att försöka ena civilsamhället går 
folkgruppernas åsikter än idag isär. Bosnienserber och bosnienkroater vill se en 
förstärkning av självstyret hos de två enheterna medan bosnierna vill stärka den 
bosniska staten som helhet (Belloni, 2001: 166).  

 

4.4 Bosniens demokratiseringsprocess 

Bosnien anses idag inte vara en konsoliderad demokrati, men sedan fred slöts har 
landet påbörjat en demokratiseringsprocess. Enligt Freedom House Index är 
Bosnien delvis fritt, vilket betyder att varken civila friheter eller politiska 
rättigheter helt kan garanteras. Ett exempel på detta är att trots att fria val råder för 
landets medborgare har den höga representanten och hans kansli befogenheter att 
omplacera och avskeda tjänstemän som bryter mot Daytonavtalet (Freedom 
House).  

Sedan självständigheten har Bosnien dels sökt internationellt erkännande och 
stöd och dels haft önskemål om medlemskap i både EU och NATO (Chandler, 
2000: 9).  

Bosniens demokratiska utveckling har blivit starkt präglat av den 
internationella närvaron. Liberala demokrativärden har genom Daytonavtalet 
påverkat den efterföljande demokratiseringen av landet (Richmond-Frank, 2009: 
17). Eftersom internationella institutioner stödjer och till stor del styr 
demokratiutvecklingen kan denna därmed sägas vara influerad av externa krafter 
(Chandler, 2000: 64).  

För att kunna upprätthålla Daytonavtalet är dock utvecklingen av det bosniska 
civilsamhället viktigt för freds- och demokratiseringsprocessen (Chandler, 2000: 
135).  

Det fredsgenomförande rådet (the Peace Implementation Council, PIC) slog år 
1998 fast att utvecklingen av det bosniska civilsamhället var en viktig komponent 
i landets demokratiseringsprocess. I sin rapport uppmanade PIC det internationella 
samfundet att stödja aktiviteter som främjar individers delaktighet och 
självbestämmande, organisationsutveckling (Belloni, 2001: 167). 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Bosnien trots en stark 
internationell inblandning inte är en konsoliderad demokrati och fortfarande 
präglas av etniska motsättningar.  
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5 Analys och resultat 

 
Vi har hittills presenterat vårt teoretiska ramverk, bestående av the Liberal Peace 
Framework och den sociala nätverksteorin. Vidare har våra 
undersökningsvariabler, internationell närvaro och civilsamhälle, problematiserats 
och definierats.  

I uppsatsens empirikapitel har Bosniens politiska och demokratiska utveckling 
beskrivits. Där har stor vikt lagts vid den internationella närvaron respektive 
civilsamhällets utveckling. Vi ska i detta avslutande kapitel använda vårt 
teoretiska ramverk för att försöka förklara sambandet mellan internationell 
närvaro och civilsamhälle i Bosnien. Våra begreppsdefinitioner blir viktiga 
redskap för denna analys.   

Vi besvarar vår frågeställning genom att presentera sambandet mellan 
internationell närvaro och civilsamhället, dels genom Daytonavtalet och dels 
genom icke-statliga organisationer (NGOs). Vi visar hur liberala värden, genom 
Dayton och NGOs, har påverkat de bosniska samhällsinstitutionerna på central 
såväl som lokal nivå samt hur detta har gjort avtryck på civilsamhället. Den 
sociala nätverksteorin kommer att användas då denna teori står för en alternativ 
syn på Bosniens stabilisering. Teorin ser civilsamhällets egna förutsättningar som 
viktiga.  

Konkreta problem som vi tar upp är internflyktningars återflyttning och 
registrering av lokala icke-statliga organisationer. Vi tycker att dessa tjänar som 
bra exempel och återknyter till problematiseringen av våra teoretiska definitioner i 
kapitel tre.  

Vidare för vi en diskussion om Bosniens bristande demokratisering. Genom 
att belysa sambandet mellan den internationella närvaron och civilsamhällets roll 
tror vi oss även kunna förstå Bosniens bristande demokratisering.  

5.1 Daytonavtalets påverkan 

Daytonavtalet tecknades mellan de stridande parterna i slutet av år 1995 och 
signalerade slutet på det blodiga inbördeskriget. Detta förhandlades fram med 
hjälp av internationella aktörer som därigenom satte sin prägel på avtalet. På 
grund av det akuta läget i Bosnien var huvudmålet med avtalet att sätta stopp för 
våldsamheterna och skapa en stabil fred. Daytonavtalet har lyckats väl med sitt 
primära mål, i Bosnien råder fred. Det var dock meningen att internationella 
aktörer efter hand skulle avveckla sin verksamhet och överlåta arbetet till lokala 
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krafter, trots detta har den internationella närvaron ökat i styrka (Richmond – 
Franks, 2009: 21f).  

Tanken med Daytonavtalet var att skapa en liberal och multietnisk stat. Detta 
skulle inte bara skapa en stabil fred, utan även minska de etniska klyftorna i landet 
och bidra till ett fungerande civilsamhälle (Richmond – Franks, 2009: 21f).  

The Liberal Peace Framework har genom sin konservativa modell influerat 
avtalet och därigenom det bosniska samhället. Enligt den konservativa modellen 
spelar den internationella närvaron en nyckelroll i implementeringen av liberala 
värderingar. Stabilitet i landet uppnås bäst enligt denna modell med hjälp av 
externa krafter.  

Ett exempel på hur denna teori har yttrat sig i praktiken är upprättandet av det 
administrativa organet the Office of High Representative (OHR) som utgör en av 
den internationella närvarons nyckelaktörer och har befogenhet att överse 
implementeringen av fredsprocessen (Chandler, 2005: 337). OHR har en 
inflytelserik roll i Bosniens politiska system och har makt att påverka både de 
lagstiftande och verkställande organen (Richmond – Franks, 2009:29).  

Den internationella närvaron i Bosnien har, genom Daytonavtalet, även arbetat 
för internflyktningars rätt att återvända till de hem de lämnade under kriget. 
Flyktingars rätt att återvända sågs som en del i normaliseringen och utveckling av 
civilsamhället samt som ett viktigt led i arbetet för att minska de etniska 
motsättningarna och återskapa ett integrerat samhälle (Pickering, 2006: 82f). 
Detta illustrerar Daytonavtalets vision om ett multietniskt samhälle och visar 
tydligt hur liberala värderingar influerat strukturen på de bosniska institutionerna.  

Enligt Karin Lindsjö är problematiken med internflyktingar mycket komplex. 
Många återvändare är rädda för att bli diskriminerade och varken vill eller kan 
återvända på grund av detta. Den starka misstron gentemot andra folkgrupper kan 
ses som en förklaring till Bosniens fortsatt etniskt polariserade civilsamhälle 
(Lindsjö, 2011). Den internationella närvarons starka förespråkande av 
minoriteters återflyttning (The General Framework Agreement: Annex 7, 1995) 
har inte lyckats minska klyftorna i landet, utan kan tvärtom sägas ha ökat dem 
(Pickering, 2006: 79).  

Daytonavtalets arbete med att främja multietnicitet och ett fungerande 
civilsamhälle genom internflyktingars återflyttning har därmed inte fungerat i 
praktiken. Kritiker hävdar att avtalet har bidragit till en starkare uppdelning 
mellan folkgrupperna vilket inte har legat till gagn för utvecklingen (Chivvis, 
2010: 48f). Civilsamhället präglas fortfarande av en kraftig uppdelning mellan de 
olika minoriteterna och en misstro till det politiska systemet som helhet 
(Pickering, 2007: 156).  

Den starka internationella närvaron har genom Daytonavtalet inte lyckats 
skapa en stabil och självgående bosnisk stat vilket har lett till avsaknad av 
legitimitet hos folket. Externa krafter, har i allt för hög grad styrt freds- och 
demokratiseringsprocessen (Chandler, 2005: 346). På grund av OHRs makt över 
landets samhällsinstitutioner, har lite utrymme lämnats åt Bosnien att själv få styra 
sin utveckling, vilket delvis kan sägas strida mot landets suveränitet (Chandler, 
2000: 55).  
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I kapitel tre problematiserade och definierade vi begreppet internationell 
närvaro. Internationella aktörers rätt att intervenera och blanda sig i andra länders 
nationella politik diskuterades (Grugel, 2002: 117). Mot bakgrund av den 
teoretiska definitionen av internationell närvaro kan vi nu konstatera att denna 
”beskrivning” passar in på vårt fall Bosnien. Detta stämmer även väl överens med 
kritiken mot the Liberal Peace Framework och dess antagande att alla aktörer 
givet strävar mot samma mål (Richmond-Frank, 2009: 23). 

Trots att Daytonavtalet, genom sin liberala hållning vill främja civilsamhällets 
utveckling och värna freden ser teorin inte till det verkliga problemet eller 
värnandet av vanliga medborgares liv. För att ett verkligt multietniskt samhälle 
ska skapas och civilsamhällets roll värnas krävs, enligt den sociala nätverksteorin, 
att man ser till det specifika civilsamhällets möjligheter.  

Sociala nätverksteorin hävdar att varje civilsamhälle måste ses ur sin egen 
kontext. Detta blir speciellt påtagligt i ett multietniskt samhälle som Bosnien. För 
att civilsamhället ska fungera och legitimera den styrande makten krävs att etniska 
motsättningar överbyggs med hjälp av så kallade bridging-samarbeten (Pickering, 
2007: 165f). Den internationella närvaron i Bosnien har dock inte lyckats skapa 
fungerande multietniska samarbeten som den sociala nätverksteorin förespråkar.  

Resultatet blir att den internationella närvaron påverkar civilsamhället genom 
Daytonavtalet. Daytonavtalet har lyckats bringa fred till Bosnien men arbetet med 
att främja civilsamhället har misslyckats. The Liberal Peace Framework kan 
förklara hur liberala värderingar har påverkat civilsamhället. Teorin brister dock i 
sin förklaring av civilsamhället eftersom de liberala värderingarna som skulle ena 
de etniska grupperna snarare har motverkat sitt syfte. För att liberala värderingar 
ska få fäste i samhället krävs folklig förankring.  

Den sociala nätverksteorin har en tydligare förklaring till hur de etniska 
motsättningarna ska överbyggas, därigenom kan denna teori bättre förklara 
civilsamhällets utveckling i Bosnien och i och med detta även bristerna i Bosniens 
demokratisering.   

5.2 NGOs påverkan 

Icke-statliga organisationer utgör en viktig beståndsdel i civilsamhällets 
uppbyggnad (Boussard, 1998: 149). Allt sedan den NATO-ledda interventionen 
under inbördeskriget har internationella icke-statliga organisationer varit 
närvarande i Bosnien. Stora freds- och demokratifrämjande insatser har genom 
dessa bedrivits (Belloni, 2001:165). Fokus har bland annat lagts på att utveckla 
lokala NGOs för att främja medborgarnas delaktighet i politiska och sociala 
aktiviteter (Belloni, 2001: 173). 

På grund av Bosniens svaga ekonomi, den höga arbetslösheten och de låga 
lönerna, saknar medborgarna ofta de finansiella resurser som krävs för att starta 
upp organisationer eller projekt. Även om initiativ uppkommer på lokalnivå är det 
ofta svårt att få finansiellt stöd från lokalt håll. Därför finansieras mer eller mindre 
alla större aktiviteter för att organisera människor av internationella aktörer som 
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är verksamma i Bosnien. Detta skapar en situation där internationella 
organisationer som bidrar med pengar på så sätt kan styra verksamheten.  Vidare 
har de internationella organisationer som finns verksamma i landet ofta vitt skilda 
mål och syften med sitt arbete. På grund av att de internationella organisationerna 
ofta finansieras med hjälp av bistånd från hemlandet blir agendan ofta 
resultatstyrd. Kraven på synliga resultat inom verksamheten leder till att de mål 
som sätts ofta är kortsiktiga (Lindsjö, 2011). 

Det finns även exempel på hur lokala NGOs i det bosniska distriktet Brčko var 
tvungna att registrera sin verksamhet hos de lokala myndigheterna. Denna process 
var kostsam och markerade inte bara en skiljelinje mellan internationella 
respektive lokala NGOs utan polariserade även olika föreningar och grupper 
mellan varandra (Jeffrey, 2007: 456ff).  

I vår teoretiska diskussion i kapitel tre presenterade vi olika infallsvinklar på 
begreppet civilsamhälle och problematiserade den fina gränsdragningen mellan 
den statliga och civila sfären. Civilsamhället ses som ett samhälleligt rum mellan 
individ och stat, fritt från politisk påtryckning (Belloni, 2001: 168).  Detta 
exempel kan med andra ord vara en indikator på att civilsamhället Bosnien inte är 
självstyrande. 

Den starka beroendeställning som internationellt finansierade projekt skapar 
visar hur freds- och demokratiseringsprocessen i Bosnien riskerar att bli vertikalt 
toppstyrd. Internationella NGOs har på så sätt kommit att återspegla de liberala 
värderingar som har påverkat det bosniska civilsamhället (Belloni, 2001: 171). 
Detta kan återkopplas till den konservativa och ortodoxa modellen av the Liberal 
Peace Framework som stämmer överens med den ovan beskrivna situationen i 
Bosnien (Richmond – Frank, 2009: 21f). 

Varje civilsamhälle fungerar olika och därför kan man inte förutsätta att 
liberala värderingar, återspeglade genom NGOs arbete, automatiskt leder till ett 
fungerande och inkluderande civilsamhälle. Enligt den sociala nätverksteorin 
måste detta tas in i beaktning annars riskerar den sociala misstron att öka vilket 
kan leda till djupare skiljelinjer mellan människor. Istället för att toppstyras av 
internationella aktörer som sätter dagordningen ska NGOs verka för en heterogen, 
mer horisontell blandning som på så sätt främjar samarbete av bridging-karaktär 
(Pickering, 2006: 97).  

Den internationella närvaron har påverkat civilsamhället genom internationella 
NGOs arbete i Bosnien.  Trots att internationella NGOs delvis verkar inom 
civilsamhället och står i nära kontakt med lokala aktörer, påverkas de även av det 
internationella samfundet som helhet. Därför ser vi internationella NGOs som en 
central länk mellan den internationella närvaron och civilsamhället. Denna fina 
balansgång mellan att å ena sidan tillhöra och arbeta för ett bättre civilsamhälle 
och å andra sidan vara del av en internationell extern kraft som verkar i landet gör 
internationella NGOs roll i den bosniska freds- och demokratiseringsprocessen 
komplicerad. Den dubbla rollen blir bland annat synlig i avvägandet av ett externt 
eller internt initiativtagande till projekt inom landet samt den fina 
gränsdragningen mellan statlig och icke-statlig styrning i civilsamhället.  

Vi tror att internationella NGOs till viss del kan motverka sitt eget syfte 
eftersom initiativ till samarbete inom civilsamhället inte kommer inifrån landet 
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utan från externa aktörer som många gånger vill påföra landet liberala värderingar 
och agera efter egen agenda. Resultatet riskerar att leda till att multietniska 
samarbeten inte främjas. Motsättningar kan tvärt om öka, inte bara mellan etniska 
folkgrupper utan även på lokal-global nivå. Internationella NGOs kan endast ses 
som ett verktyg i demokratiseringsprocessen men kan i sig själva inte 
demokratisera Bosnien.    

5.3 Avslutande demokratidiskussion 

I vår uppsats har vi undersökt sambandet mellan internationell närvaro och 
civilsamhällets roll i ett krigsdrabbat land. Vår hypotes har visat sig stämma. Den 
påtagliga, långvariga och samordnade internationella närvaron i Bosnien har 
spelat en roll för hur välfungerande och självständigt civilsamhället har 
utvecklats. Den internationella närvaron har genom Daytonavtalet och genom 
internationella NGOs påverkat civilsamhällets utformning.  

Vårt syfte med denna uppsats var inte bara att hitta belägg för detta samband 
utan även visa att sambandet får betydelse för fallet Bosniens 
demokratiutveckling. Vår undersökning kan därmed synliggöra motsättningar 
mellan initiativ till demokratisering som kommer från olika nivåer i samhället. 

Vi beskrev begreppet demokrati i kapitel ett, i enlighet med Robert Dahls 
definition. Enligt Dahl bygger demokrati på medverkan och tävlan och han lägger 
stor vikt vid människors politiska fri- och rättigheter (Dahl i Rindefjäll, 1998: 32). 
Om denna begreppsdefinition appliceras på fallet Bosnien blir det uppenbart att 
landet inte är en konsoliderad demokrati.  

Vi anser att sambandet mellan den internationella närvaron och civilsamhället 
även kan beskriva landets avsaknad av en stabil demokrati.  

I kapitel tre diskuterade vi begreppet civilsamhälle utifrån vårt teoretiska 
ramverk. Civilsamhället har en central roll för ett lands demokratikonsolidering 
(Boussard, 1998: 148). Vår undersökning har visat att Bosniens externt drivna 
freds- och demokratiseringsprocess inte har tagit tillvara på lokala initiativ. Detta 
leder oss till slutsatsen att den internationella närvarons arbete för fred och 
demokrati i Bosnien har bortsett från lokala aktörer och förminskat civilsamhällets 
inflytande i demokratiseringsprocessen. Fallet Bosnien illustrerar därigenom 
motsättningar mellan initiativ till demokratisering på gräsrotsnivå respektive 
internationell nivå.  

Liberala värderingar har genom den internationella närvaron gjort avtryck på 
Bosnien. En konsekvens av detta är att civilsamhället inte har fått utvecklas 
själständigt och att lokalt initiativtagande inte har främjats. Klyftor mellan 
människor består, och på så sätt har den internationella närvaron inte lyckats med 
att skapa ett stabilt civilsamhälle. Därmed brister demokratiseringen av landet.  

The Liberal Peace Framework förklarar den internationella närvarons 
agerande i Bosnien. Dock bortser teorin från det bosniska civilsamhällets unika 
uppbyggnad. Eftersom vi i vår undersökning visat på civilsamhällets centrala 
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betydelse för ett lands demokratisering anser vi att den sociala nätverksteorin 
bättre kan förklara Bosniens utveckling och dess komplexa etniska problematik.   

Västvärldens liberala demokrativärderingar som genom en internationell 
närvaro appliceras på länder i transiton mot fred och stabilitet riskerar att 
motverka sitt eget demokratiseringssyfte. Ett lands unika förutsättningar och 
civilsamhällets uppbyggnad måste i en högre grad värnas för att en stabil 
demokrati ska kunna byggas.  

Fortsatt forskning inom demokratins konsolidering måste likt den sociala 
nätverksteorin problematisera begreppet civilsamhälle utifrån exempelvis historia, 
traditioner och värderingar. Endast en demokratiseringsprocess där samarbete 
mellan olika aktörer sker på global såväl som lokal nivå kan resultera i en stabil 
demokratisk stat. 
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