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Abstract 

Bosnia-Herzegovina and Northern Ireland are similar in many ways. Both cases 

have experienced wars that left the people fragmented and traumatized. But one 

aspect that separates them is their peace processes. In Bosnia, a peace deal was 

brokered after three months of intense negotiations. In Northern Ireland, it took 

two years for an agreement to be reached. Furthermore, both post-war Bosnia and 

Northern Ireland have had lengthy reconciliation processes. This qualitative, 

comparative case-study examines these reconciliation initiatives in relation to top-

down and bottom-up processes of reconciliation. Furthermore, there is an 

ambition to examine if aspects of the peace processes could be reflected in the 

subsequent reconciliation processes. Could, for example, a top-down peace 

process be reflected in the post-war reconciliation process? Through a structured, 

focused comparison of the two cases the tentative conclusions that can be drawn 

from this essay is that both cases have aspects that relate to both top-down and 

bottom-up processes, but do not always complement each other. Bosnia could 

tentatively be described as having a more prominent top-down reconciliation 

process, whereas Northern Ireland’s process can be understood as more bottom-

up. In both cases, some aspects of the peace process are reflected in the 

reconciliation process.  
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1 Inledning 

I november 1995 undertecknades Daytonavtalet, som markerade det officiella 

slutet på konflikten i Bosnien-Hercegovina. Tre år senare, år 1998, signerades det 

Nordirländska fredsavtalet, vilket avslutade den nordirländska konflikten kallad 

”the Troubles” som hade pågått sedan 1960-talet. Vad dessa två fall har 

gemensamt är att fredsavtalen bara markerade början på en mycket längre 

försoningsprocess i två djupt delade samhällen. Vad de inte har gemensamt är hur 

deras respektive fredsförhandlingar såg ut. På Nordirland arbetade amerikanska 

juristen och politikern George Mitchell med fredsavtalet i två år. I Bosnien-

Hercegovina tog det tre månader för amerikanska diplomaten Richard Holbrooke 

att förhandla fram Daytonavtalet (Curran, Sebenius & Watkins, 2004: 514).  

De senaste två decennierna har situationen stabiliserats i både Bosnien-

Hercegovina och på Nordirland. Båda fallen är dock fortsatt drabbade av 

segregation, regeringskriser och splittrande retorik (Stroschein, 2014: 98). I 

Bosnien-Hercegovina har försoningsprocessen pågått sedan fredsavtalet 

undertecknades, men de olika grupperna har ännu inte försonats (Meernik et al., 

2016).  Även om vissa framsteg har gjorts på Nordirland är även detta samhälle 

djupt delat, med stor misstro och osämja mellan samhällsgrupperna (Aiken, 2010: 

172).  

Analyser av freds- och försoningsprocesser tenderar att fokusera på antingen 

top-down- eller bottom-up-processer (Hancock, 2008: 205). Därför är det av 

intresse att undersöka hur båda dessa processer ser ut i praktiken samt hur de 

relaterar till och kompletterar varandra.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur försoningsprocesserna ser ut i två 

fall: Nordirland och Bosnien-Hercegovina. För att relatera undersökningen till 

freds- och konfliktforskning används teori om försoningsprocesser som kan ske 

top-down respektive top-down. Ambitionen är att förstå hur försoningsprocesser 

kan fungera i praktiken, eftersom de sällan kan beskrivas som renodlat top-down 

eller bottom-up.    

Det sekundära syftet är att försöka skapa förståelse för om utmärkande drag i 

fredsprocessen återspeglas i den efterföljande försoningsprocessen. Det finns 

alltså en ambition att undersöka huruvida (och på vilket sätt) fredsprocessen i 

respektive fall kan förstås som top-down/bottom-up och om detta återspeglas i 

försoningsprocessen. Verkar det som att en fredsprocess är top-down/bottom-up 

”spiller över” till försoningsprocessen? 
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Uppsatsen är därmed i första hand teorikonsumerande, eftersom ambitionen är att 

med hjälp av teori om top-down och bottom-up-försoning förstå hur 

försoningsprocesserna i respektive fall ser ut – och då placera studien i ett större 

teoretiskt sammanhang. Då ökar den inomvetenskapliga relevansen och uppsatsen 

bidrar till forskningens kumulativitet (Esaiasson et al., 2012: 20–21). Bortom 

relevansen för freds- och konfliktforskning är det också samhälleligt relevant att 

undersöka försoningsprocesser, eftersom resultatet av forskning kan påverka hur 

försoningsarbetet utformas i praktiken. En ökad förståelse för olika typer av 

försoning är viktigt för att skapa ett mer effektivt försoningsarbete (Rosoux, 2013: 

488). Eftersom Nordirland och Bosnien-Hercegovina är två fall som har haft två 

långa försoningsprocesser är det möjligt att kunskap från dessa fall kan användas i 

andra delade post-konfliktsamhällen. 

 

Denna syftesformulering mynnar ut i två forskningsfrågor, varav fråga två är en 

underfråga till nummer ett: 

 

Huvudfråga: 

1. Hur kan försoningsprocesserna på Nordirland respektive i Bosnien-

Hercegovina förstås utifrån teorin om top-down/bottom-up-försoning? 

 

Subfråga: 

2. På vilket sätt återspeglas huruvida fredsprocessen var top-down/bottom-

up i den efterföljande försoningsprocessen? 
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras de två teoretiska utgångspunkterna som kommer 

användas i uppsatsen: teori om försoning som sker top-down eller bottom-up samt 

teori om fredsprocesser. Jag har valt att använda mig av två teorier för att kunna 

uppfylla uppsatsens två ambitioner. Teori om bottom-up- och top-downförsoning 

används för att förstå försoningsprocesserna i respektive fall. Teori om 

fredsprocesser används för att undersöka om typen av fredsprocess (top-

down/bottom-up) återspeglas i försoningsprocesserna. Valet att använda båda 

dessa teorier baseras också på att tidigare fallstudier har beskrivit 

försoningsprocesser som ”a continuous negotiation after peace agreements are 

reached, sometimes through informal channels, but sometimes through more 

conventional negotiations” och att försoning då kan beskrivas som ”a continued 

struggle to reach mutual accommodation” (Rosoux, 2013: 472). Freds- och 

försoningsprocesser är därmed relaterade till varandra, då försoningsprocessen 

kan förstås som en fortsättning på fredsprocessen. Först presenteras teori om 

bottom-up- och top-downförsoning, därefter presenteras teori om fredsprocesser. 

2.1 Tidigare forskning 

Jan Teorell och Torsten Svensson menar att det bästa sättet att förstå ett fenomen 

är att se det ”i ljuset av det generella” (Teorell & Svensson, 2007: 41). Det är i en 

dialog med tidigare forskning och teoribildning som relevanta frågor kan ställas 

(ibid. 41). I denna uppsats kopplas problemformuleringen till tidigare forskning 

om fredsbyggande och försoning i post-konfliktsamhällen.  

John Paul Lederach är ett framträdande namn i forskningen om försoning och 

fredsbyggande. Han har utvecklat en pyramid som delar in fredsbyggande i tre 

nivåer: toppnivån, mellannivån, och gräsrotsnivån. På dessa tre nivåer kan olika 

aktörer arbeta med fredsbyggande på olika sätt. Lederach menar att alla tre nivåer 

är viktiga, men att aktörer på mellannivån har störst kapacitet att påverka aktörer 

på både en högre och en lägre nivå (Lederach, 1997: 39, 151).  

Johanna Mannnergren Selimovic har undersökt hur lokala narrativ om rättvisa 

och försoning i Bosnien-Hercegovina interagerar med ICTY:s1 ambitioner och 

antaganden. Hon menar att försoningsmekanismer på internationell och nationell 

nivå befinner sig i ett dynamiskt möte med lokala uppfattningar om sanning och 

                                                                                                                                                         

 
1Engelska: the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). 
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rättvisa. Friktionen mellan lokala förväntningar och ICTY:s hegemoniska anspråk 

på sanning och rättvisa speglar hur internationell intervenering i post-

konfliktsamhällen fråntar det lokala folket sin makt (Mannergren Selimovic, 

2010: 58–59). Förhållandet mellan nationell/internationell och lokal nivå har även 

undersökts av fler andra forskare (Mac Ginty & Richmond, 2013; Björkdahl & 

Höglund: 2013; Millar, 2011). 

2.2 Försoning 

För att positionera denna uppsats i en forskningskontext och på så vis bidra till 

forskningens kumulativitet, relateras forskningsfrågan till teorier om försoning. I 

stycket som följer beskrivs försoningsteorin i generella termer, sedan presenteras 

det teoretiska material som jag kommer utgå ifrån i min undersökning. 

Försoning är en dynamisk term som kan innefatta många olika koncept. Vad 

de flesta forskare är överens om är att försoning kan beskrivas som en process 

snararare än ett resultat eller ett sluttillstånd. Syftet är att förbättra relationer 

mellan individer, grupper och samhällen (Fischer, 2011: 415). Något som också 

återkommer i litteraturen är att försoning är viktigt i polariserade samhällen som 

har karaktäriserats av identitetsbaserade konflikter – där förstärkandet av den ena 

gruppens identitet bygger på förnekandet av den andra gruppens identitet 

(Auerbach, 2009: 292; Fischer, 2011: 415). Yehudith Auerbach menar att syftet 

med försoning är att påverka och förändra människors ”hearts and minds” 

(Auerbach, 2009: 292). Rosemary Nagy menar att det också handlar om att bygga 

solidaritet – genom att skapa antingen en gemensam identitet, dela värderingar 

eller göra gemensamma ansträngningar för att ta itu med (och inte upprepa) det 

förflutna (Nagy, 2002: 326). Försoning kan initieras av en liten grupp i samhället, 

men måste så småningom accepteras av såväl officiella beslutsfattare som den 

bredare massan (Auerbach, 2009: 303).  

I denna uppsats utgår jag ifrån Karen Brounéus definition av försoning, som 

formuleras i artikeln ”Analyzing Reconciliation: A Structured Method for 

Measuring National Reconciliation Initiatives”. Definitionen lyder: 

 
Reconciliation is a societal process that involves mutual acknowledgement 

of past suffering and the changing of destructive attitudes and behaviours 

into constructive relationships toward sustainable peace (Brounéus, 2008: 

294).  

 

Fördelen med denna definition är att den kokar ner flera olika definitioner till en. 

Den är i linje med definitioner som betonar att försoning är en pragmatisk process 

där relationer återuppbyggs och att det gör det möjligt att samexistera och främja 

en hållbar fred (Brounéus, 2008: 294). Utifrån denna definition smalnas teorin i 

nästa avsnitt av till försoningsprocesser som sker top-down respektive bottom-up. 
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2.2.1 Försoningsprocesser på olika nivåer: top-down och bottom-up 

Försoning är en komplicerad process och eftersom det inte råder någon konsensus 

om vad försoning faktiskt innebär är personer verksamma i fältet heller inte helt 

överens om hur försoningsarbetet bör utformas (Touquet & Vermeersch, 2016: 

56; Strupinskiené, 2016: 1). Försoning kan fungera på olika sätt beroende på 

vilken nivå eller dimension av samhället som analyseras (Verdeja, 2012: 166). 

Likt forskning om fredsprocesser (som berörs avsnitt 2.2) uppstår också ett 

dilemma om vilka som ska inkluderas i en försoningsprocess (Fischer, 2011: 420–

421). 

Genom att skilja på olika nivåer av försoning och hur strategier ser ut på 

dessa nivåer kan försoning som koncept bli mindre abstrakt och ospecificerat. 

Dessa nivåer kan illustrera hur försoningsarbete manifesteras och utvecklas. 

Vidare skapar en sådan approach förståelse för hur olika processer kan interagera 

mellan olika nivåer. Det är tillvägagångssätt som tillåter en mer systematisk 

analys av begränsningar och möjligheter med försoning (Verdeja, 2012: 175–

176). 

Försoning kan alltså arbetas med på flera olika nivåer, och det som jag tittar 

på i denna uppsats är försoningsprocesser som sker top-down respektive bottom-

up. Enligt Valerie Rosoux finns det en central aspekt som skiljer perspektiven - 

hur begreppet grupp uppfattas. På den lokala nivån (bottom-up) beskrivs grupper 

som olika nätverk av individer där varje individ är viktig för att skapa förändring. 

Försoningsarbetet fokuserar på relationer mellan olika personer och grupper i 

samhället. Utifrån detta angreppssätt är gräsrotsrotsrörelser och lokala initiativ 

nyckeln till ett framgångsrikt försoningsarbete (Rosoux, 2009). Försoning utifrån 

denna uppfattning uppstår genom ”a healthy network of interpersonal relations in 

local communities” (Nagy, 2002: 328). Solidaritet (som krävs för försoning) 

skapas i en direkt relation, i möten ansikte mot ansikte (ibid. 328). 

Försoningsarbete på den lokala nivån kan involvera personer som har varit i direkt 

konflikt med varandra och som därmed behöver personliga möten för att kunna 

skapa en framtid där de kan leva i samexistens (Fischer, 2013a: 22). Försoning 

skapas utifrån tanken om ett gemensamt förflutet och en delad framtid. Därför är 

kvalitén på relationerna som ska repareras viktig (Eastmond, 2007: 4–5). 

Försoningsprocesser som sker top-down uppfattar begreppet grupp i mer 

abstrakta termer. En grupp är en sammansättning av identitetskategorier som kan 

härledas till nationella politiska klyftor. Detta innebär att nationella initiativ måste 

skapas först för att skapa förutsättningar för att den lokala dynamiken kan 

förändras (Rosoux, 2009). Det handlar om politiska lösningar på en generell nivå i 

samhället. Det nationella politiska perspektivet förväntas därefter påverka lägre 

nivåer och då skapa förutsättningar och incitament för lokala försoningsprocesser 

(Nagy, 2002: 328). Top-down-försoning beskrivs också som mer förutsättningslös 

än bottom-up-försoning. Fokus ligger på att våldet mellan konfliktparterna ska 

upphöra, att någon eller några ställs inför rätta (ansvarsskyldighet) - att 

konfliktparterna får ”göra upp”. Målet är att parterna ska kunna hantera att leva 

med varandra på fredliga termer. För vissa är det en mer pragmatisk syn på 

försoning, eftersom fredlig samexistens kanske är det enda möjliga efter 
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konflikter där grova brott mot mänskliga rättigheter har begåtts. Då är fullständig 

harmoni kanske ouppnåeligt (Eastmond, 2007: 5; Fischer, 2013a: 22). 

 

Kompletterande processer 

Uppsatsen varken undersöker eller lägger någon värdering i vilket 

tillvägagångssätt som är mest fördelaktigt, men det är värt att poängtera att det 

finns en spänning mellan angreppssätten och att det påverkar hur 

försoningsprocessen ser ut samt vilken typ av försoning som skapas. I vissa fall 

kan ett försoningsinitiativ på nationell nivå ha väldigt lite påverkan på den lokala 

nivån (Nagy, 2002: 328–329). Vidare är försoningsdiskursen i många fall 

normativ och har ibland en ambition att vara universell. Därmed skapas det 

friktion mellan den universella försoningsdiskursen och den lokala kontexten. 

Försoning är en process som ser olika ut i olika kontexter och utfallet kan därför 

vara både förtryckande och ”empowering” (Eastmond, 2010: 6). 

Även om det finns en spänning mellan dessa två tillvägagångssätt är det 

viktigt att poängtera att top-down- och bottom-up-försoning kan ses som 

kompletterande processer (Bar-Tal & Bennink, 2004: 27). Valerie Rosoux menar 

att för att en försoningsprocess ska vara effektiv behöver det finnas både bottom-

up och top-down-initiativ. Detta betyder att försoningsprocesser kan initieras både 

av ledare och av gräsrötter samt att försoning kräver både ett politiskt och 

samhälleligt momentum. Utan politiskt stöd på en generell nivå blir det svårt för 

individer och/eller grupper att påverka hela befolkningen och nå ut till andra 

parter. På liknande sett är det svårt för officiella diskurser att slå igenom utan stöd 

från allmänheten (Rosoux, 2009; Fischer, 2013a: 22).  

  

Övergångsrättsvisa 

I den här uppsatsen nämns även termen övergångsrättvisa2, som syftar till att 

skipa rättvisa och erbjuda gottgörelse efter storskaligt våld och brott mot 

mänskliga rättigheter. Konceptet bygger på att förändra ett helt samhälle och 

involverar flertalet olika funktioner, till exempel politiska, ekonomiska, kulturella 

eller psykologiska (Andrieu, 2010: 539–540). 

 Övergångsrättvisa och försoning är två koncept som ofta är överlappande, 

men inte identiska (Fischer, 2011: 415). Björkdahl och Höglund ser både 

övergångsrättvisa och försoning som del av ett större forskningsfält: 

fredsbyggande. De menar att fredsbyggande involverar en rad olika aktörer vars 

initiativ syftar till politisk, institutionell, social och ekonomisk förändring i ett 

post-konfliktsamhälle (Björkdahl & Höglund, 2013: 291). Övergångsrättvisa kan 

vara ett verktyg för att främja försoning i konfliktdrabbade samhällen (Andrieu, 

2010: 538–539). Begreppet inkluderar tribunaler, sanningskommissioner, 

officiella ursäkter och offentliga bekännelser (Keller Hirsch, 2012: 1). Eftersom 

försoning och övergångsrättvisa kan betraktas som överlappande kommer denna 

uppsats behandla övergångsrättvisa som en del av försoningsprocessen.  

                                                                                                                                                         

 
2 Engelska: Transitional Justice. 
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2.3 Fredsprocesser på olika nivåer: top-down och 

bottom-up 

I detta avsnitt presenteras tankar om fredsprocesser som är top-down och bottom-

up. Detta relateras till inkluderandet av rebellgrupper och civilsamhället i en 

fredsprocess. Tidigare forskning visar att inkluderande fredsprocesser gör det 

lättare att skapa positiva relationer. Idéen bakom denna forskning är att en 

fredsprocess som inte enbart sker top-down utan också sker bottom-up (och på så 

sätt är förankrad i civilsamhället och hos rebellgrupper) kommer resultera i en mer 

stabil fred (Nilsson, 2012: 248). 

Det finns en uppfattning om att inkluderandet av rebellgrupper i 

fredsprocesser samt den politiska processen efter konflikten leder till en mer 

hållbar fred. Detta samband har undersökts av flera olika forskare. Adan E. Suazo 

menar i artikeln ”Tools of Change: Long-Term Inclusion in Peace Processes” att 

fredsavtal som innehåller paragrafer om långsiktigt inkluderande innebär att de 

stridande parterna har större förtroende för de nya institutionerna. Detta både 

minskar incitamenten för att de tar upp vapen igen samt ökar möjligheten för en 

mer hållbar fred (Suazo, 2013: 5). Lisa Blaydes och Jennifer De Maio 

argumenterar för att mer inkluderande fredsprocesser minskar risken för 

”spoilers”, det vill säga personer eller grupper som är oroade för att de inte får ut 

något av ett fredsavtal och därmed försöker sabotera freden (Blaydes & De Maio, 

2010: 4). Även Michael C. Marshall och John Ishiyama menar att både kortsiktigt 

(till exempel i fredsförhandlingarna) och långsiktigt inkluderande (när 

rebellgrupper inkluderas i den politiska processen efter konflikten) bidrar till 

fredens varaktighet. Vad som är viktigt är framförallt att betydande grupper (till 

exempel stora partier) inte exkluderas. När de inte exkluderas minskar risken för 

att konflikten blossar upp igen (Marshall & Ishiyama, 2016: 1020). Exkluderande 

i fredsförhandlingar kan öka det politiska våldet eftersom grupper utanför 

förhandlingarna vill representeras. Blaydes och De Maio menar också att 

inkluderandet av spoilers i fredsförhandlingar inte nödvändigtvis skapar 

incitament för att fler rebellgrupper försöker sabotera freden (Blaydes & De Maio, 

2010: 22–23). I verkligheten kan det dock vara svårare att skapa inkluderande 

avtal. Därmed måste möjligheten att nå ett avtal balanseras mot hållbarheten av 

det avtalet över tid (Blaydes & De Maio, 2010: 6). 

Det finns även tidigare forskning om inkluderandet av civilsamhället i 

fredsprocesser. Förhandlingsprocesser brukar ofta ske bakom lykta dörrar, mellan 

de mest centrala parterna (Nilsson, 2012: 243). Desirée Nilsson har genomfört en 

kvantitativ studie som undersökte 83 olika fredsavtal mellan 1989 och 2004. Hon 

påvisar bland annat att inkluderandet av aktörer från civilsamhället ökade fredens 

varaktighet. Vidare menar hon också att det kan vara fördelaktigt att inkludera 

flera olika aktörer från samhället, till exempel civilsamhället eller politiska partier. 

Likt inkluderandet av rebellgrupper finns det inget som tyder på att det är mer 

fördelaktigt att exkludera aktörer från civilsamhället. När både civilsamhället och 

politiska partier deltar i processen skapas även ett ägandeskap av fredsavtalet 
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(Nilsson, 2012). Relaterat till detta resultat uppstår frågor om vilken påverkan 

inkluderandet av civilsamhället har på effektiviteten i fredsförhandlingarna. 

Thania Paffenholz menar dock att inkluderandet inte nödvändigtvis behöver 

betyda att det blir svårare att nå ett fredsavtal. Hon pekar på att det finns flera 

olika typer av inkludering, till exempel observatörsstatus eller konsultationsstatus. 

Därmed handlar det inte om civilsamhället ska inkluderas i fredsförhandlingar 

eller inte, utan hur och under vilka förutsättningar de kan inkluderas på ett 

effektivt sätt (Paffenholz, 2014: 88–89). 
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3 Metod 

Denna uppsats är av kvalitativ karaktär och en strukturerad, fokuserad jämförelse 

av två fall. Jag jämför två fall av försoningsprocesser för att undersöka hur de kan 

förstås utifrån två olika angreppssätt: top-down respektive bottom-up. Ambitionen 

är, som nämnts i syftesformuleringen, att skapa förståelse för hur 

försoningsprocesserna ser ut i Bosnien-Hercegovina och Nordirland.  

Denna ambition grundar sig i att jag utgår ifrån idéen att samhällsvetenskap 

enbart kan ha en tolkande förståelse för samhällsfenomen. Max Weber skriver att 

“action must always be understood from within” (Hollis & Smith, 1991: 72). 

Detta innebär att de fenomen vi studerar måste förstås inom ett ramverk av 

förförståelser. Fenomenet som beskrivs hänger samman med den subjektiva 

mening som individer tillskrivet det (Hollis & Smith, 1991: 74; Teorell & 

Svensson, 2007: 11). Fenomenet måste ”betraktas utifrån sina unika 

förutsättningar” (Teorell & Svensson, 2007: 11). Ambitionen är inte att förklara 

ett fenomen, utan att skapa förståelse för och tolka ett fenomen (Teorell & 

Svensson, 2007: 41). För denna uppsats innebär det att jag har en förstående 

ambition och därmed inte klarlägger kausala orsakssamband, utan vill skapa 

förståelse för en process.  

Den forskningsdesign som lämpar sig för denna ambition är en 

fallstudiedesign. Fördelen med fallstudier är att de är ”intensiva”, det vill säga mer 

detaljerade, omfattande och djupare än när många fall studeras (Flyvberg, 2011: 

301). Hittills har samhällsvetenskapen inte lyckats producera särskilt många 

generella teorier som inte är kontextberoende. Vad fältet däremot har lyckats med 

är att erbjuda konkret, kontextberoende kunskap. Fallstudien passar väl för att 

producera sådan kunskap (Flyvbjerg, 2011: 303). 

Vidare kan mänskligt beteende inte förenklas till att vara regelstyrt, universellt 

och förutsägbart. Detta relateras till den tidigare diskussionen om att 

samhällsvetenskapen därför enbart kan vara tolkande. En fallstudiedesign tar 

hänsyn till detta, eftersom en sådan design ger en mer nyanserad bild av 

verkligheten jämfört med en kvantitativ studie (Flyvbjerg, 2011: 303). Att 

använda fallstudie som metod är också i linje med mitt syfte och mina 

frågeställningar, eftersom det skapar en mer djuplodande förståelse av fenomenen 

som undersöks. 

Min jämförelse är strukturerad, eftersom jag ställer samma frågor till båda 

fallen och att dessa frågor är teoretiskt drivna samt kopplade till forskningsfrågan. 

Jämförelsen är fokuserad eftersom jag endast tittar på de aspekter av fallen som är 

relevanta för min forskningsfråga (George & Bennet, 2004: 67). Jag tittar enbart 

på aspekter som relateras till försoningsprocesser som sker top-down och bottom-

up. 
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För att strukturera upp och systematiskt analysera mitt material ställer jag upp två 

idealtyper av top-down och bottom-up-försoning. Dessa idealtyper är inte 

empiriska beskrivningar av verkligheten, utan analytiska hjälpmedel som kan 

kontrasteras och jämföras med verkligheten. I den empiriska analysen används 

dessa idealtyper som jämförelsepunkter för att undersöka hur försoningsprocessen 

ser ut i mina två fall. Jag är medveten om att dessa två idealtyper kan vara 

överlappande i verkligheten, men jag menar att det går att särskilja på dem på en 

analytisk nivå (Teorell & Svensson, 2007: 41–43). 

Idealtypsanalysen kommer genomföras genom att jämföra det verkliga 

samhällsfenomenet (försoningsinitiativ) med idealtyper av top-down och bottom-

up-processer. Därmed kan kännetecknande drag hos försoningsprocessen fångas 

in (Esaiassson et al., 2012: 141). Idealtypsanalyser har inte samma behov som till 

exempel klassindelande analyser att ha uttömmande kategorier som täcker in allt i 

det undersökta materialet. Dock måste indelningen säga något väsentligt om 

undersökningsobjekten (ibid. 143–144). Vidare är ambitionen är inte att 

undersöka om försoningsprocesserna tillhör en viss klass, utan i vilken 

utsträckning försoningsprocessen i respektive fall liknar den renodlade idealtypen 

(ibid. 140).  

I den tidigare teoridiskussionen lyftes väsentliga delar av top-down respektive 

bottom-up-försoning fram. Idealtyperna konstrueras utifrån denna tidigare 

teoridiskussion, som bygger på tidigare forskningsinsatser (ibid. 141).  

I den här uppsatsens fall handlar kravet på operationaliserbarhet att min 

idealtyp måste innehålla element som är jämförbara med verkligheten. En idealtyp 

måste vara relevant för den verklighet som den ska tillämpas på (ibid. 143). 

Därför innehåller min idealtypskonstruktion bland annat verkliga aktioner som är 

kopplade till försoningsprocessen. Ambitionen är att indikatorerna inte är alltför 

vaga. 

Min konstruktion av top-down-försoning lutar sig delvis mot Brounéus 

operationalisering av ”national reconciliation initiatives” (Brounéus, 2004: 299–

300). Vidare är båda idealtyperna inspirerade av den teoretiska diskussionen i det 

tidigare teoriavsnittet i texten. Det bidrar till forskningens kumulativitet och ökar 

begreppsvaliditeten (Esaiasson et al., 2012: 61). 
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Ideal-typerna ser ut som följer: 

 

Top-down Bottom-up 

Generell, nationell/internationell 

nivå (initieras av officiella 

representanter) 

Lokal nivå (initieras på 

gräsrotsnivå), decentraliserad 

Officiella/inofficiella 

ursäkter/erkännande från 

politiska ledarskapet 

Fokus på relationer mellan 

personer och samhällsgrupper 

Juridiska och politiska 

processer: 

Nationell sanningskommission, 

tribunaler, någon/några ställs 

inför rätta, utredningar, 

nationella strategier 

Gräsrotsinitiativ (t.ex. 

sanningskommission på 

lokalnivå, NGO:s som arbetar 

med faktasökande, sanning, 

rättvisa, erkännande, förlåtelse) 

 Personliga interaktioner: 

gemensamt förflutet, delad 

framtid, skapandet av ett 

gemensamt narrativ 

 

Vidare har jag som nämnts även en ambition att undersöka om 

försoningsprocesserna i respektive fall är en avspegling av de tidigare 

fredsprocesserna. Det är denna ambition som delvis motiverar jämförelsen mellan 

dessa två fall, eftersom de (möjligen) har två olika försoningsprocesser och 

fredsförhandlingar, men i övrigt är relativt lika. Detta undersöks genom att i 

diskussionsavsnittet jämföra fredsprocessen med försoningsprocessen och se om 

några element i fredsprocessen återspeglas i försoningsprocessen.  

3.1 Val av fall 

För att undvika urvalsskevhet görs ett strategiskt urval av fall. Inom 

samhällsvetenskap kan ett strategiskt urval av fall bidra till studiens 

generaliserbarhet (Flyvberg, 2011: 304). Bosnien-Hercegovina och Nordirland har 

valts för att de är typexempel på två olika fredsprocesser. De nordirländska 

fredsförhandlingarna pågick länge och kännetecknades av ett brett inkluderande 

av många olika parter och ett starkt civilsamhälle. Bosnien-Hercegovinas 

fredsförhandlingar var betydligt kortare och inkluderade färre parter (vilket 

utvecklas vidare i avsnitt 5). Vidare kan både Bosnien-Hercegovina och 

Nordirland användas för att illustrera ett fenomen samt den teoretiska modellen 

(om försoning som en top-down- och bottom-up-process). Förutom att fallen har 

haft två helt olika fredsprocesser är de i övrigt relativt lika. Det är två ”avslutade”, 

delvis identitetsbaserade konflikter som befinner sig förhållandevis nära varandra 

både geografiskt och tidsmässigt. I båda fallen resulterade fredsförhandlingarna i 

maktdelningslösningar (McGrattan, 2012: 103). Båda fallen har höga nivåer av 
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segregation mellan samhällsgrupper, en lågaktiv konflikt, upprepade 

regeringskriser (Nordirland har en pågående) med splittrande retorik från alla 

inblandade parter (Stroschein, 2014: 98). Vidare karaktäriserades respektive 

fredsförhandling av involverandet av internationella aktörer (UDCP, 2017a; 

2017b). 

   Den problematik som uppstår genom att jämföra dessa två fall är att 

konflikterna är något olika varandra när det gäller till exempel typ av konflikt och 

antalet döda. Konflikten i Bosnien-Hercegovina kan betraktas som mycket mer 

intensiv (speciellt relaterat till antalet döda) än Nordirlandkonflikten. Konflikten 

karaktäriserades även av etnisk rensning och folkmord. Vidare kännetecknades 

konflikten på Nordirland av bland annat terrorism. Jag är medveten om dessa 

skillnader mellan konflikterna, men menar att inga fall som jämförs kan vara helt 

identiska. Vidare är min ambition inte att förklara varför deras 

försoningsprocesser ser olika ut utan jag vill snarare skapa förståelse för 

processerna. Sammantaget menar jag att dessa skillnader inte har någon större 

påverkan på om försoningsprocessen kan förstås som top-down eller bottom-up. 

3.2 Material 

Materialet till uppsatsen består framförallt av sekundärkällor. Den största delen av 

dessa källor är vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar menar jag kan 

minska risken för tendens, det vill säga att källan är vinklad. Det finns självklart 

en risk att vetenskaplig litteratur är vinklad, trots att den är peer-reviewed, 

eftersom viss typ av information systematiskt kan utelämnas för att få önskat 

resultat (Höglund & Öberg, 2011: 189). Det är också svårt att uppfylla det 

källkritiska kriteriet centralitet, eftersom forskaren inte alltid är närvarande vid en 

händelse. För att komplettera det vetenskapliga materialet används rapporter och 

dokument från diverse NGO:s och think-tanks. NGO:s gör ofta observationer på 

plats och kan därmed kompensera för den bristande centraliteten i vissa 

vetenskapliga artiklar. Däremot kan dessa NGO:s egna agendor och intressen i att 

beskriva ett fenomen på ett speciellt sätt. Detta material har alltså också vissa 

problem med tendens. Detta är svårt att undvika, men genom att använda 

triangulering, det vill säga att använda flera källor för att undersöka samma 

fenomen, kan risken för tendens minska och bidra till ökad validitet (Höglund & 

Öberg, 2011: 191). 
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4 Historisk bakgrund 

4.1 Bosnien-Hercegovina 

Mellan 1992 och 1995 härjade ett brutalt krig i Bosnien-Hercegovina, vilket 

resulterade i tiotusentals döda och ett stort antal människor på flykt (Seixas, 2013: 

69). Denna konflikt grundades i den kommunistiske ledaren Josep Titos död och 

splittrandet av Jugoslavien på 1980-talet. Flera entiteter i Jugoslavien utropade sin 

självständighet och gjorde anspråk på olika territorium, vilket ledde till ett 

fullskaligt krig mellan serber, kroater och bosniaker (som består av majoriteten 

muslimer) (Curran, Sebenius & Watkins, 2004: 514). I Jugoslavien-kriget begick 

alla parter krigsbrott och brott mot mänskligheten. Vissa serbiska paramilitära 

grupper påbörjade en etnisk rensning i formen av massmord och 

tvångsdeportation, med syftet att skapa en serbisk stat. Totalt dog mer än 100 000 

människor i kriget i forna Jugoslavien (Verdeja, 2012: 166–167). Konflikten 

”avslutades” med signerandet av Daytonavtalet i augusti 1995 (Curran, Sebenius 

& Watkins, 2004: 514). I samband med avtalet skapades ett nytt politiskt system i 

Bosnien-Hercegovina. Landet fick två administrativa entiteter: Federationen 

Bosnien och Hercegovina (där majoriteten är bosniaker eller kroater) samt 

Republika Srpska (där majoriteten är serber) (Fischer, 2013b: 6; UCDP, 2017a). 

Landet är fortsatt djupt delat och traumatiserat, med perioder av ökade spänningar 

(Verdeja, 2012: 167). 

4.2 Nordirland 

Spänningar mellan protestanter och katoliker har funnits länge på Nordirland. Det 

sträcker sig tillbaks till 1600-talet, då England koloniserade Irland. När Irland 

delades upp i nord och syd ökade spänningarna. Den katolska, Irlandsvänliga 

minoriteten har under årtionden diskriminerats av brittiska protestanter på 

Nordirland (UCDP, 2017b). På 1960-talet ökade spänningarna ytterligare och 

resulterade i utbrytandet av konflikten kallad ”the Troubles”. De främsta stridande 

parterna var republikaner och lojalister. Republikaner bestod framförallt av 

katoliker som inte ville vara en del av Storbritannien och vars mål var att skapa ett 

enat Irland. Den främsta beväpnade gruppen var Irish Republican Army (IRA). 

Lojalisterna bestod framförallt av protestanter som ville att Nordirland skulle 

fortsätta vara en del av Storbritannien. De främsta beväpnade grupperna var Ulster 
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Volunteer Force (UVF) och Ulster Defence Association (UDA) (Amnesty, 2013: 

9–10). Mer än 3 600 människor dog i konflikten och majoriteten av dessa var 

varken en del av någon beväpnad grupp eller deltog i konflikten (Amnesty 

International, 2013: 10). Konflikten ”avslutades” med signeringen av 

Långfredagsavtalet den 10:e april år 1998. Avtalet skapade ett parlament som 

bygger på att maktdelning. Den lagstiftande och exekutiva makten är delad lika 

mellan republikanska och lojalistiska representanter (Aiken, 2010: 172, 174). 
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5 Fredsförhandlingarna 

I detta avsnitt beskrivs respektive falls fredsprocess relaterat till 

fredsförhandlingarna. Detta kommer sedan i diskussionen relateras till respektive 

försoningsprocess, för att besvara frågan på vilket sätt fredsprocessen kan 

återspeglas i försoningsprocessen.  

I augusti 1995 påbörjade Richard Holbrooke sitt arbete med att leda 

fredsförhandlingarna i Bosnien-Hercegovina. Holbrooke hade stöd från NATO, 

som använde sig av både ekonomiska sanktioner och flygbombning under 

fredsprocessen. Tre månader efter Holbrooke gav sig in i förhandlingarna kunde 

Daytonavtalet signeras (Curran, Sebenius & Watkins, 2004: 514). Holbrooke 

fokuserade på att snabbt stoppa våldet i landet, eftersom konflikten hade 

utvecklats till en situation som var ohållbar med allt mer lidande. Avtalet behövde 

komma omedelbart och vara omfattande. Hans strategi var att fokusera på de 

viktigaste frågorna för att just snabbt kunna sluta ett avtal. Det var inte lika 

centralt att avtalet var hållbart på lång sikt (Curran, Sebenius & Watkins, 2004: 

516–517). Vidare var civilsamhället aktivt uteslutna från fredsförhandlingarna 

(Nilsson, 2012: 243). 

Konflikten på Nordirland räknas som en av de längst pågående. Den 

efterföljande fredsprocessen räknas också som en av de längsta processerna 

relaterat till hur lång tid det tog att nå ett avtal och implementerandet av det 

avtalet (Hancock, 2008: 203).  

Sedan 1970-talet har det funnits lokala konfliktlösningsinitiativ i Nordirland, 

som har koordinerats av lokala NGOs. Dessa aktiviteter lade grunden för den 

politiska processen och förberedde de lokala samhällena för en fredlig 

samexistens (Hancock, 2008: 203). Under 1990-talet intensifierades 

civilsamhällets initiativ, som karaktäriserades av en inkluderande kultur. 

Civilsamhället bidrog med kunskap och verktyg till förhandlingarna. Detta 

indikerar att civilsamhället spelade en stor roll i framtagandet av 

Långfredagsavtalet. Efter att fredsavtalet hade förhandlats fram genomfördes en 

folkomröstning om avtalet. Organisationer från civilsamhället koordinerade en ja-

kampanj som lyckades, vilket var viktigt för stödet till fredsprocessen (Hemmer et 

al., 2006: 152). 

På uppdrag av president Bill Clinton ledde juristen och politikern George 

Mitchell det amerikanska särskilda sändebudet på Nordirland. I sin medling 

fokuserade Mitchell på att förhandlingarna skulle vara inkluderande och att det 

fanns ett samtycke. Alla representanter för de tio största politiska partierna fick en 

plats vid förhandlingsbordet. För Mitchell var det centralt att det fanns ett tydligt 

stöd för förhandlingarna (Blaydes & De Maio, 2010: 23–24). Han strävade efter 

ett brett inkluderande av partier, så länge alla höll sig till principer om demokrati 

och icke-våld (Curran, Sebenius & Watkins, 2004: 520). Mitchells fokus var 
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naturligtvis att få ett slut på konflikten, men också att skapa en stabil fred som 

vilade på en grund av tillit och välstånd. Hans angreppssätt baserades på att 

försöka stötta det politiska ledarskapet och få dem att börja samarbeta på ett mer 

fundamentalt plan – genom att skapa institutionella och konstitutionella ramverk 

där de olika parterna kunde styra ett framtida Nordirland tillsammans. 

Fredsförhandlingarna var processorienterade och fokuserade på att förändra 

relationerna mellan parterna (Curran, Sebenius & Watkins, 2004: 517). 

En skillnad mellan dessa två förhandlare var vilket mandat de hade. Mitchell 

hade ett otydligt mandat och inget direkt befogande att bestraffa eller belöna. Han 

hade heller inget intresse i innehållet i det framförhandlade avtalet. Holbrooke 

hade däremot ett tydligt mandat och var uppbackad av både NATO och USA. Han 

hade fler verktyg att bestraffa och belöna med. USA hade även ett tydligt 

nationellt intresse av att få ett slut på våldet i Bosnien-Hercegovina (Curran, 

Sebenius & Watkins, 2004: 517–518). Ett citat från Holbrooke illustrerar tydligt 

den amerikanska förhandlarens position. I augusti 1995, då Holbrooke nyligen 

hade involverats i fredsförhandlingarna, sade han:  

 

If this peace initiative does not get dramatically moving in the next week 

or two, the consequences will be very adverse to the Serbian goals. One 

way or another, NATO will be heavily involved, and the Serbs don’t want 

that” (Curran, Sebenius & Watkins, 2004: 519.)  

 

Mitchell, å andra sidan, fokuserade på vilka gemensamma politiska och 

ekonomiska fördelar som fanns med att sluta ett fredsavtal. Han hade ingen 

formell makt, och kunde därför inte använda lika många verktyg att belöna och 

straffa (Curran, Sebenius & Watkins, 2004: 519). 
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6 Analys: Försoningsprocesserna 

6.1 Bosnien-Hercegovina 

Jämfört med många andra post-konfliktsamhällen påbörjades försoningsarbetet 

tidigt i västra Balkan. Dessa initiativ fick redan från början ett stöd från 

internationella aktörer, som arbetade med bland annat återuppbyggande, 

demokratisering och försoning (Fischer & Petrović-Ziemer, 2015: 4; Hemmer et 

al., 2006: 153; Magill & Hamber, 2011: 42). Försoningsprocessen karaktäriseras 

av en pragmatisk inställning till försoning med fokus på att försöka återställa en 

respektfull relation mellan konfliktparterna (Eastmond, 2010: 5). 

Försoningsarbetet i Bosnien-Hercegovina är i stor utsträckning en del av 

bredare, regionala initiativ. Det vill säga finns det försoningsinitiativ som är 

aktiva även i de övriga länderna i västra Balkan. Jag menar att detta inte behöver 

påverka om försoningsprocessen kan förstås som top-down eller bottom-up. Det 

går fortfarande att urskilja om ett försoningsinitiativ har initierats på en nationell 

eller lokal nivå - utav officiella representanter eller gräsrotsrörelser.  

6.1.1 Top-down 

 

Det officiella försoningsarbetet baseras på riktlinjer från Daytonavtalet och 

flertalet FN-resolutioner (Fischer & Petrović-Ziemer, 2015: 4). Efter att 

Daytonavtalet signerades har fredsbyggandet i Bosnien-Hercegovina övervakats 

och styrts av ”the Office of the High Representative” (OHR). OHR är en 

internationell ad hoc institution som ansvarar för och övervakar implementeringen 

av Daytonavtalets civila aspekter (OHR, 2015). 

 

Politiska och juridiska processer 

När Daytonavtalet signerades åtog sig den bosniska regeringen att hantera arvet 

från kriget genom den Internationella krigsförbrytartribunalen för forna 

Jugoslavien (ICTY). ICTY har varit ett nyckelinstrument för övergångsrättvisa i 

Bosnien-Hercegovina (Seixas, 2013: 72). Eftersom politiska ledare, juridiska och 

polisiära institutioner i vissa fall har varit oförmögna eller ovilliga att genomföra 

grundliga utredningar och rättegångar så har ICTY haft en ledande roll i att åtala 

krigsförbrytare och dokumentera fakta i västra Balkan. Totalt har 161 personer 

åtalats i ICTY (ICTY, 2016). Domstolen skapades med ett internationellt stöd och 
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har en central roll i arbetet med faktasökning och ansvarsutkrävande (Fischer & 

Petrović-Ziemer, 2015: 16).  

I mandatet från FN:s säkerhetsråd för ICTY nämns det inte att tribunalen ska 

arbeta med att främja försoning i regionen (UNSCR 827, 1993). Huvudsyftet var 

därmed ursprungligen framförallt att skapa rättvisa och hindra framtida 

kränkningar av internationell rätt. Men även om det ursprungligen inte var uttalat 

att ICTY arbetade för försoning, bidrog tribunalen med ett ansvarsutkrävande för 

brotten som begicks under konflikten. Den bidrog också med sanningssökande 

mekanismer och rättvisa för offer och överlevare. Kritik som har riktats mot 

tribunalen är att den prioriterar rättvisa över fred, eftersom den tar upp 

traumatiska händelser som river upp gamla sår (Meernik et al, 2016: 419–420). 

ICTY har fått särskilt mycket kritik på grund av att den är fysiskt, kulturellt och 

politiskt avhängd från de människor som faktiskt påverkas av dess beslut (Seixas, 

2013: 72). Vidare har domstolen anklagats för att vara partisk, eftersom flest åtal 

har väckts mot serber och kroater jämfört med bosniaker (Moratti & Sabic-El-

Rayess, 2009: 19). Vidare menar Mannergren Selimovic att det finns en 

diskrepans mellan de höga förväntningarna på tribunalen och vad den faktiskt 

levererar på marken. Det är en klyfta mellan ICTY:s ambitioner och vad det 

lokala samhället upplever (Mannergren Selimovic, 2010: 51).  

Trots den påfallande kritiken mot ICTY så var tribunalen från början en viktig 

referenspunkt för statliga institutioner, aktörer från civilsamhället och de 

inhemska rättsväsendena i regionen. ICTY har bland annat bidragit till 

etablerandet av institutioner för åtal mot krigsförbrytare i Bosnien-Hercegovina. 

Till exempel har sedan 2005 Bosnien-Hercegovinas domstol en sektion för 

krigsbrott. Detta initiativ på en nationell nivå innebär att det numera finns en 

permanent institution som ska hantera grova brott mot internationell humanitär 

rätt i landet (Fischer & Petrović-Ziemer, 2015: 16). Från början var den en 

hybriddomstol, vilket betydde att det fanns både nationell och internationell 

personal och domare. Den internationella personalen fasades ut efter fem år - 

sedan 2010 är det uteslutande bosnisk personal (Mallinder, 2012: 485). I teorin 

har denna domstol större potential att samverka med den lokala 

försoningsprocessen, eftersom den är lokaliserad i Bosnien-Hercegovina, till 

skillnad från ICTY. Janine N. Clark menar dock att domstolen har haft måttlig 

framgång (Clark, 2010: 372–373). 

Den påfallande besvikelsen med ICTY (i och med att tribunalen inte kunde 

leverera allt den lovat) ledde också till att andra alternativ för sanningssökande 

undersöktes (Clark, 2013: 225). Mellan 1997 och 2006 gjordes flera försök att 

upprätta en nationell Sannings- och försoningskommission3 i Bosnien-

Hercegovina. Dock har inga av dessa försök resulterat i en kommission 

(Dragovic-Soso, 2016: 292). Detta beror på både internationellt och nationellt 

motstånd. Bland annat ICTY menade att deras arbete kunde undermineras om en 

parallell sannings- och försoningskommission etablerades. ICTY:s motstånd var 

                                                                                                                                                         

 
3 Engelska: Truth and Reconciliation Commission (TRC). 
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ett av de största hindren för etablerandet av en sådan kommission (Dragovic-Soso, 

2016: 303). 

 

Officiella ursäkter 

Officiella ursäkter kan vara ett sätt för politiska ledare att signalera att det pågår 

en försoningsprocess (Denti, 2013: 113). Eftersom konflikten i Bosnien-

Hercegovina är nära sammankopplad med de andra länderna i forna Jugoslavien 

kommer ursäkter från andra länders politiker inkluderas i detta avsnitt.  

Sedan fredsavtalet slöts mellan länderna i forna Jugoslavien har det pågått en 

serie av ursäkter från diverse politiker. Mellan 2000 och 2010 bad 19 politiker om 

ursäkt för respektive lands roll i konflikten. Dessa ursäkter har fått blandade 

reaktioner från media och befolkning i regionen. I vissa media hävdades det att 

ursäkterna givit offer och överlevare viss upprättelse. Andra menade att 

ursäkterna var urvattnade och inte uppriktiga. De officiella representanter som 

hade en vana av att be om ursäkt ofta kritiserades för att de lika gärna kunnat be 

om ursäkt för ”completely unrelated events such as the Hiroshima bombing and 

even such trivialities as results of tennis matches” (Vuković & Bratić, 2015: 552).  

Till exempel bad det serbiska ledarskapet om ursäkt för massakern på 8000 

bosniaker år 1995 (Srebrenicamassakern). Många bosniaker menade att timingen 

på ursäkten indikerade att den snarare var en del av en strategi från Serbien för att 

försöka öka chanserna för ett EU-medlemskap, snarare än att visa genuin ånger 

för massakern (Verdeja, 2012: 176). Av de ursäkterna som yttrades mellan 2000 

och 2010 var det bara en tredjedel som uttryckte någon form av ansvarstagande. 

Desto fler politiker erkände fanns oförrätt och att många offer hade lidit (Vuković 

& Bratić, 2015: 574). De tidiga ursäkterna betraktades som partiska och 

svårtolkade. Detta kan ha berott på rädslan för politiskt bakslag i hemlandet. De 

ursäkter som yttrades omkring 2010 betraktades som mer gedigna och 

omfattande, men innebar ändå politiskt bakslag. Efter 2010 verkar det som att 

processen med officiella ursäkter avstannat, kanske på grund av att det inte längre 

finns någon fördel med att fortsätta be om ursäkt (Denti, 2013: 107, 113). 

6.1.2 Bottom-up 

Efter fredsavtalet 1995 och som en reaktion på en avstannad försoningsprocess 

fokuserade det internationella samfundet på återuppbyggandet av civilsamhället i 

Bosnien-Hercegovina. Som ett resultat av detta har antalet NGO:s i landet ökat. 

År 1996 fanns det 98 lokala NGO:s registrerade i landet. År 2004 hade detta antal 

ökat till över 8000 lokala NGO:s. Siffror från 2008 visar att det fanns 12 000 

organisationer registrerade, varav cirka hälften fortfarande var aktiva (Micinski, 

2016: 99; Seixas, 2013: 72). Dessa siffror ger en fingervisning på hur initiativ på 

lokal nivå har ökat. Dock tyder det också på att antalet aktiva NGO:s har minskat 

något det senaste årtiondet. Roberto Belloni hävdade i sin artikel ”Civil Society 

and Peacebuilding in Bosnia and Herzegovina” år 2001 att det internationella 

samfundets försök att bygga upp det bosniska civilsamhället inte har fått det 

resultatet som ursprungligen önskats. Återuppbyggandet av civilsamhället 
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beskrivs som en extern process som är beroende av internationellt stöd. På grund 

av att det lokala civilsamhället är beroende av internationellt stöd påverkas deras 

arbete, agenda och effektivitet (Belloni, 2001: 173, 175–176).  

År 2001 uttryckte 59 % av de lokala organisationerna i Bosnien-Hercegovina 

att deras framtida möjligheter var små (Belloni, 2001: 176). Att antalet aktiva 

NGO:s har minskat kan tyda på att denna oro var legitim. 

I Bosnien-Hercegovina är således många gräsrotsorganisationer beroende av 

utländska donationer. Samtidigt får de sällan politiskt stöd från regeringen och 

parlamentet i landet. Dessa gräsrotsorganisationer inriktar sig bland annat på 

faktasökande, mänskliga rättigheter, försvarandet av offer, hjälpa de som blev 

tvångsförflyttade, hanterandet av trauma, att skapa empati för olika narrativ, 

främja dialog och att skapa en inkluderande minneskultur (Fischer & Petrović-

Ziemer, 2015: 16–17; Verdeja, 2012: 177). Vissa gräsrotsrörelser arbetar nära 

ICTY och den nationella krigsbrottsdomstolen genom att övervaka rättegångar 

eller bidra med juridiska och politiska råd till vittnen och offer (Fischer, 2013b: 

13). Flertalet organisationer fokuserar på utbildningsfrågan och att skolorna ska få 

en mer inkluderande läroplan (Verdeja, 2012: 177). 

Ett exempel på ett bottom-up-initiativ är RECOM. RECOM är ett regionalt 

initiativ som innefattar alla länder i forna Jugoslavien. Det skapades av tre NGO:s 

som hade ambitionen att skapa en Sannings- och försoningskommission för alla 

länder i forna Jugoslavien. RECOM är förankrad i ett nätverk av NGO:s och 

aktivister. Även om det är ett regionalt initiativ kan det ändå betraktas som en 

bottom-up-process, eftersom det är rotat i detta lokala nätverk. RECOM:s 

sammanträden arbetar med att försöka främja diskussioner om försoning och 

övergångsrättvisa bland medborgarna. Problem som har uppstått med RECOM är 

att organisationer från civilsamhället har haft svårt att komma överens om det 

faktiskt är möjligt att skapa försoning genom nätverk som sträcker sig över 

nationella gränser. Lokala NGO:s i bland annat Bosnien-Hercegovina har också 

framfört klagomål på att deras röster inte har lyssnats på i de andra länderna 

(Touquet & Vermeersch, 2016: 65–66).  

Arbetet med försoning och övergångsrättvisa i Bosnien-Hercegovina har 

kritiserats för att det har saknats ett förenande, holistiskt synsätt (Seixas, 2013: 

72). Vidare menar Eunice C. Seixas att civilsamhällesaktörer i Bosnien-

Hercegovina har en relativt negativ syn på den politiska eliten i landet. 

Civilsamhällesaktörer är misstänksamma mot politiker, eftersom de menar att de 

endast verkar bry sig om sina egna intressen och därför inte är intresserade av att 

främja en positiv utveckling i landet (Seixas, 2013: 82). Ernesto Verdeja menar 

även att civilsamhället i Bosnien-Hercegovina är ”hardly civil”, eftersom flertalet 

civilsamhällesorganisationer syftar till att försvara radikala, våldsamma rörelser. 

Han menar även att civilsamhället fortfarande är djupt fragmenterat (Verdeja, 

2012: 176). 

 

 

 



 

 22 

6.2 Nordirland 

Likt Bosnien-Hercegovina har den nordirländska freds- och försoningsprocessen 

fått internationellt finansiellt stöd för att främja relationerna mellan 

konfliktgrupperna. Stödet har bidragit till strukturella och socioekonomiska 

förändringar som delvis bidrog till att konflikten blossade upp på 1960-talet 

(Magill & Hamber, 2011: 42). 

6.2.1 Top-down 

Politiska och juridiska processer  

På Nordirland finns det inget policyramverk från regeringen som 

institutionaliserar eller konkretiserar fredsbyggandet i regionen (Skarlato et al., 

2016: 163). Till exempel finns det ingen officiell tribunal eller 

sanningskommission (Aiken, 2010: 167). Det finns ingen övergripande institution 

som systematiskt arbetar med försoning och hanterandet av det förflutna. Det 

finns istället flera olika separata organ som har upprättats för att undersöka 

historiska brott och överträdelser i samband med konflikten. Ett exempel på ett 

organ är ”the Historical Enquiries Team” (HET), som är en del av polisväsendet 

och granskar dödsfall relaterade till konflikten (Amnesty, 2013: 6–7). HET 

fokuserar på offer och anhöriga. Det främsta målet är att ge tröst till anhöriga till 

de som dog i konflikten. Det har också varit en viktig källa till sanningsökande 

och officiellt erkännande (Aiken, 2010: 179). 

”Office of the Police Ombudsman for Northern Ireland (POPNI) är ett 

oberoende organ som undersöker anklagelser mot poliser som begått tjänstefel 

under konflikten. Polisen på Nordirland gör också brottsutredningar av historiska 

fall, ofta i samband med att nytt bevismaterial har framförts i någon av de tidigare 

mekanismerna. Många av dessa nämnda mekanismer har haft potentialen att vara 

välfungerande, men har i de flesta fall misslyckats med att genomföra grundliga 

och effektiva utredningar på ett oberoende och opartiskt sätt (Amnesty, 2013: 6–

7). 

På Nordirland har det länge funnits ett stöd för att etablera en sanningssökande 

mekanism som inte är kopplad till rättsväsendet. Även om HET och 

polisombudsmannen har arbetat med projekt för faktasökande så saknas det ett 

mer omfattande initiativ för sanningssökande. En sanningskommission av det 

slaget kan vara ett sätt för offer att bli erkända och ta del av information om vissa 

händelser i konflikten (NIHRC, 2013: 12).  

Ett annat juridiskt initiativ är en oberoende utredning som Tony Blair 

etablerade i relation till Bloody Sunday-incidenten, där 14 civila demonstranter 

sköts av brittiska soldater den 30:e januari 1972 i Derry. Utredningen samlade in 

900 vittnesmål men hade ingen makt att åtala någon. Utredningen har dock 

bidragit till ökade spänningar snarare än att minska dem – på grund av att den 

påminde om traumat från det förflutna (Aiken, 2010: 178).  
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År 2014 framförhandlades en ny politisk överenskommelse fram mellan Irlands 

och Storbritanniens regering samt de största partierna i den Nordirländska 

regeringen. Överenskommelsen, kallad ”Stormont House Agreement”, behandlar 

bland annat hur Nordirland ska hantera sitt förflutna och främja en långsiktig och 

stabil fred. Det framtida arbetet ska baseras på principer om främjandet av 

försoning, upprätthålla en rättsstat, erkänna offers lidande, och främja rättvisa och 

faktasökande. I linje med dessa principer uttrycker överenskommelsen ett mål: att 

etablera fyra nya institutioner som ska arbeta med arvet från konflikten. Dessa 

institutioner ska fokusera på offrets perspektiv (Stormont House Agreement, 

2014: 5). 

 Den första institutionen är ”Oral History Archive”, som ska vara en plats för 

människor från alla bakgrunder att dela erfarenheter och narrativ relaterade till 

konflikten. Tanken är att arkivet ska samla in redan existerande muntliga 

berättelser samt samla in nytt material (ibid. 5). Det andra organet är ”The 

Historical Investigations Unit” (HIU), som är ett nytt självständigt organ som ska 

utreda uppmärksammade konfliktrelaterade dödsfall (ibid. 6). Det tredje organet, 

”The Independent Commission on Information Retrieval” (ICIR), etableras av de 

brittiska och irländska regeringarna och ska ge offer och överlevare från 

konflikten chansen att få information om anhöriga som har dött i konflikten. Detta 

organ ska inte finnas mer än fem år och kommer vara separat från respektive lands 

rättssystem. Informationen som lämnas till ICIR kommer inte lämnas ut till 

rättsväsendet eller underrättelsetjänsten och kommer därmed inte kunna används i 

eventuella rättegångar. Sammanfattat är det en mekanism för informationssökande 

på en privat grund – då identiteten på de som bidrar med information inte kommer 

att röjas (ibid. 8–9). 

”Implementation and Reconciliation Group” (IRG), är en grupp som ska 

etableras för att övervaka, uppmuntra och stötta andra initiativ som bidrar till 

försoning i hopp om att skapa bättre förståelse för historien och minska 

separatismen i regionen (ibid. 9–10).  

 

Officiella ursäkter 

Den brittiska regeringen bad år 2010 officiellt om ursäkt för dödandet av 

demonstranter i Derry/Londonderry den 30:e januari 1972 (Bloody Sunday). 

Vidare har David Cameron även bett om ursäkt till anhöriga till enskilda individer 

som antingen har mördats eller blivit felaktigt dömda i samband med konflikten. I 

april 2002 kom även ett uttalande från IRA till de brittiska och irländska 

regeringarna där de bad om ursäkt till familjer och icke-kombattanter som hade 

dödats eller skadats på grund av IRA:s handlingar. De har även bett om ursäkt 

relaterat till specifika dödsfall. I januari 2013 bad ledaren av Sinn Féin, Gerry 

Adams, om ursäkt i det irländska parlamentet till de familjer med anhöriga som 

var medlemmar av den irländska styrkan som dödades av republikaner under 

konflikten (NIHRC, 2013: 5, 9–10). 

Kritik som har framförts mot försoningsprocessen på Nordirland är att den har 

saknats en holistisk syn, eftersom det inte finns någon central institution som 

koordinerar försonings- och övergångsrättvisaprojekt. Vad som saknas är en 
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långsiktig strategi för försoningsarbetet – och inte bara ad hoc-initiativ (NIHRC, 

2013: 12). 

6.2.2 Bottom-up 

Efter undertecknandet av Långfredagsavtalet engagerade sig många 

samhällsbaserade organisationer i lokaliserat fredsbyggande på Nordirland. Flera 

organisationer försökte samordna bottom-up-initiativ med policys på den 

nationella nivån (Skarlato et al., 2013: 6–7). Det har även utvecklats en kultur av 

samarbete mellan lokala NGO:s i Nordirland. Frivilligorganisationer samarbetar 

bland annat genom att dela resurser och försöka nå gemensamma mål. Vidare 

finns det även en ambition att använda sig av strategier som kopplar lokala 

initiativ med det bredare fredsbyggandet (Skarlato et al., 2013: 21–22). Den 

decentraliserade lokala processen kompletteras med statliga institutioners och 

NGO:s initiativ (Aiken, 2010: 167).  

På Nordirland finns det över 5000 aktiva NGO:s (Skarlato, 2016: 163). Dessa 

NGO:s arbetar bland annat med försoning på Nordirland. Måna lokala grupper 

arbetar med att förbättra relationerna mellan de olika samhällsgrupperna (NIHRC, 

2013: 11). Det finns bland annat de som har utvecklat och implementerat projekt 

som fokuserar på healing och utvecklandet av socialt kapital (Skarlato et al., 2013: 

9). 

På Nordirland arbetar NGO:s även med ”cross-community”-initiativ, det vill 

säga initiativ som involverar båda samhällsgrupperna och som inriktar sig på 

gemensamma problem. En ledande NGO som arbetar med cross-

communityrelationer är Healing Through Remembering (HTR). HTR har samlat 

in synpunkter om sannings- och rättvisaprocessen från enskilda individer och 

organisationer på Nordirland. Dock är HTR:s försoningsarbete fortfarande i ett 

tidigt stadie, på grund av de fortsatta spänningarna mellan samhällsgrupperna 

(Aiken, 2010: 180).  

Det finns flera inofficiella sanningssökande initiativ på lokal nivå, i bristen på 

en institution på nationell nivå. Ett exempel är Ardoyne Commemoration Project 

(ACP) som arbetar för erkännandet och minnet av offer från konflikten. De 

arbetar med att lyfta fram berättelser och narrativ från ett lokalt perspektiv snarare 

än ett nationellt, då kritik riktats mot att det förekommit en ”hierarchy of victims” 

– det vill säga att vissa offer lyfts fram mer än andra (Aiken, 2010: 180). 

Den lokala försoningsprocessen har fått finansiellt stöd från flera olika håll. 

De brittiska, irländska och nordirländska regeringarna har alla bidragit med 

finansiellt stöd till försoningsinitiativen i regionen (NIHRC, 2013: 11). Vidare har 

”the International Fund for Ireland” och EU:s freds- och försoningsprogram för 

Nordirland givit ekonomiskt stöd för att främja lokalt fredsbyggande – däribland 

försoningsinitiativ (Skarlato et al., 2013: 6–7). EU:s freds och försoningsprogram 

har över en längre period bidragit med omkring 1 miljard pund för att stötta freds- 

och försoningsprojekt på Nordirland (NIHRC, 2013: 11). Detta program har två 

huvudmål: skapa sammanhållning mellan grupperna som var involverade i 

konflikten samt skapa ekonomisk och social stabilitet (Azevedo & Haase, 2016). 
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Nationell och internationell investering i frivilligsektorn har resulterat i en ökning 

av antalet organisationer. Det finansiella stödet tyder också på att det finns ett 

politiskt stöd för civilsamhällets arbete på Nordirland (Acheson et al., 2011: 20). 

Framtiden för EU:s program är dock oviss på grund av resultatet i Brexit-

omröstningen och kan komma att diskuteras i förhandlingarna mellan 

Storbritannien och EU (Azevedo & Haase, 2016). Vidare hade finansieringen för 

programmet successivt minskat redan innan Brexit-omröstningen (Wilson, 2016: 

141). Risken med denna typ av finansiering från externa aktörer är att det kan 

uppmuntra en beroendekultur och en situation där olika organisationer ställs emot 

varandra på grund av konkurrens om tillgång till begränsade resurser (Skarlato et 

al., 2013: 21). 
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7  Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras likheter och skillnader med Bosnien-Hercegovinas och 

Nordirlands försoningsprocesser relaterat till top-down- och bottom-up-försoning. 

Vidare diskuteras även om försoningsprocesserna på nationell och lokal nivå 

interagerar i respektive fall. Avslutningsvis diskuteras också huruvida 

försoningsprocessen i respektive fall delvis kan vara en återspegling av 

fredsprocesserna. Fallen jämförs med varandra, men analyseras också var för sig. 

Försoningsprocesserna på Nordirland och i Bosnien-Hercegovina är lika 

varandra i vissa avseenden, men olika varandra i många andra. I Bosnien-

Hercegovina finns det flertalet försoningsinitiativ på en nationell nivå som kan 

förstås som top-down-processer: ICTY, OHR, en nationell domstol med sektion 

för krigsbrott, en serie av officiella ursäkter och försök till att etablera en 

sannings- och försoningskommission. Det finns även initiativ på lokal nivå som 

kan förstås som bottom-up-försoning, bland annat RECOM. Det finns även en 

mängd NGO:s som arbetar med försoning, men antalet aktiva verkar ha minskat. 

Vidare är dessa beroende av internationellt stöd, vilket gör att de måste anpassa 

sig till internationella ambitioner.  

Nordirland har också flera försoningsinitiativ på en nationell nivå, bland annat 

HET, POPNI, polisiära utredningar och officiella utredningar (men kanske inte på 

samma nivå som i Bosnien-Hercegovina). Bottom-up-processen kännetecknas av 

cross-communitiyinitiativ, samarbete och sanningssökande mekanismer på lokal 

nivå.  

Bosnien-Hercegovinas officiella försoningsarbete baseras på riktlinjer från 

Daytonavtalet och diverse FN-resolutioner. OHR övervakar också 

implementeringen av fredsavtalet Det skulle kunna tyda på att 

försoningsprocessen kan förstås som mer top-down. Vidare har ICTY har spelat 

en stor roll i den bosniska försoningsprocessen, vilket också tyder det på att den 

kan förstås som mer top-down. 

Den nordirländska försoningsprocessen är mer decentraliserad, eftersom det 

saknas ett tydligt nationellt ramverk, även om Stormont House Agreement skulle 

kunna vara ett steg i riktningen mot en mer centraliserad försoningsprocess. 

Försoningsprocessen på Nordirland fokuserar i högre utsträckning än Bosnien-

Hercegovina på cross-community-initiativ. Det finns också en utpräglad kultur av 

samarbete mellan lokala NGO:s i området. Ett sådant nätverk av NGO:s som 

samarbetar verkar inte vara lika utpräglat i Bosnien-Hercegovina. Vad detta beror 

på är svårt att säga, men det kan ha att göra med att relationen mellan 

samhällsgrupperna i Bosnien-Hercegovina skadades mycket svårt av de krigsbrott 

och brott mot mänskliga rättigheter som begicks under konflikten. Skiljelinjerna 

mellan de olika identiteterna kan vara djupt rotade i landet, vilket försvårar 

utvecklandet av cross-community-initiativ.   
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I båda fallen har det framförts kritik mot att det saknas en holistisk syn på 

försoningsprocessen. Även om båda fallen kännetecknas av initiativ som är både 

top-down och bottom-up verkar det som att dessa initiativ sällan interagerar med 

varandra. I Nordirland finns det som nämnts ingen  omfattande politisk strategi 

för utformandet av försoningsprocessen, vilket har betytt att processen har varit 

relativ decentraliserad. I Bosnien-Hercegovina har ICTY fungerat en central 

institution för övergångsrättvisa, som anses vara ett instrument för försoning (som 

nämndes i avsnitt 2.2.1). Men även ICTY har kritiserats för att inte ha en holistisk 

strategi. Detta kan tyda på att top-down och bottom-up-processer inte har 

interagerat med varandra. Dock förhandlade regeringen på Nordirland fram 

Stormont House Agreement år 2014. De institutioner som (ska) etableras enligt 

överenskommelsen skulle kunna fungera som en bro mellan lokala och nationella 

initiativ. 

Det är tydligt att försoningsprocessen på de olika nivåer ibland samverkar, 

men att arbetet också kan vara kontraproduktivt. Till exempel har de officiella 

ursäkterna som bosniska ledare (och andra ledare i västra Balkan) kritiserats för 

att vara icke-uppriktiga och bidragit till mer misstänksamhet mot det politiska 

ledarskapet. Det kan tyda på en diskrepans mellan den nationella/internationella 

ambitionen och den lokala verkligheten. I Bosnien-Hercegovina har även flera 

försök gjorts för att etablera en sannings- och försoningskommission. Eftersom 

ICTY var ett av de största hindren för etablerandet av kommissionen kan det vara 

en indikation på friktion mellan lokala och regionala försoningsinitiativ. Det visar 

också på svårigheterna med samverkan mellan olika nivåer av försoning. 

I båda fallen har försoningsprocessen fått finansiellt stöd från internationella 

aktörer. Dock har stödet inriktats på olika saker. Det finansiella stödet i Bosnien-

Hercegovina var mer fokuserat på återuppbyggande och demokratisering, medan 

det finansiella stödet till Nordirland gick till strukturella och socioekonomiska 

förändringar. I båda regionerna har det finansiella stödet dock syftat till att främja 

relationerna mellan konfliktgrupperna. På Nordirland finns det en mer utpräglad 

ambition att försöka främja gräsrotsrörelser samt få lokala och nationella initiativ 

att kommunicera och interagera. Även om det har funnits en tydlig ambition att 

bygga upp civilsamhället i Bosnien-Hercegovina verkar det som att dessa initiativ 

inte har varit lika omfattande. Det regionala initiativet RECOM är exempel på ett 

försök att koordinera en större försoningsrörelse, men som har haft problem med 

att samordna ett gränsöverskridande samarbete, då lokala NGO:s i landet har 

upplevt att deras röster inte har hörts i de andra länderna. 

Bosnien-Hercegovina och Nordirland har haft olika förutsättningar för 

respektive försoningsprocess. Därför är det svårt att säga om försoningsprocessen 

är en avspegling av fredsprocessen. Eftersom fredsprocessen på Nordirland 

fokuserade mer på samtycke och ett brett inkluderande av aktörer skulle detta 

kunna avspeglas i försoningsprocessen. På Nordirland har lokala 

konfliktlösningsinitiativ koordinerats av NGO:s sedan 1970-talet och lade 

grunden för den politiska fredsprocessen. Civilsamhället spelade en stor roll för 

framtagandet av fredsavtalet och det skulle kunna innebära att 

försoningsprocessen delvis är en avspegling av fredsprocessen. Ett väletablerat 

civilsamhälle fanns redan i området när fredsavtalet slöts, vilket skulle kunna 
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betyda att den lokala nivån var väl förberedd på att påbörja en försoningsprocess. 

Den bosniska fredsprocessen har haft en svagare grund att stå på än Nordirland i 

och med att civilsamhällesaktörer inkluderades mycket senare i processen än på 

Nordirland. Fredsprocessen drevs i högre utsträckning av eliter och en stark 

internationell involvering. Eftersom internationella aktörer har varit aktiva i 

fredsprocessen redan från början, samtidigt som civilsamhället uteslöts ur 

förhandlingarna har bottom-up-processen i Bosnien-Hercegovina inte haft samma 

förutsättningar att påverka som på Nordirland. Den framträdande internationella 

involveringen i fredsprocessen återspeglas också i försoningsprocessen, då till 

exempel ICTY etablerades av internationella aktörer. 

Vidare hade de två amerikanska förhandlarna i respektive fall olika mandat, 

vilket kan avspeglas i försoningsprocessen. Richard Holbrooke hade ett starkt 

mandat och en ”hands on” approach. Även försoningsprocessen har 

karaktäriserats av ett starkt internationellt mandat.  

George Mitchell hade inget intresse av att formulera innehållet i det 

framförhandlade avtalet på Nordirland, vilket skulle kunna betyda att lokala 

aktörerer på Nordirland redan från första början har haft större frihet att påverka. 

Avsaknaden av internationella försoningsorgan i området skulle kunna vara en 

avspegling av att de internationella aktörerna i fredsförhandlingarna inte hade 

samma intresse av att påverka utformandet av avtalet jämfört med i Bosnien-

Hercegovina.  
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8 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur försoningsprocesserna ser ut 

på Nordirland och i Bosnien-Hercegovina relaterat till teori om 

försoningsprocesser som sker top-down respektive bottom-up. Det sekundära 

syftet har varit att skapa förståelser för huruvida utmärkande drag i fredsprocessen 

kan återspeglas i den efterföljande försoningsprocessen.  

Undersökningens resultat tyder på att försoningsprocesserna i respektive fall 

sker både top-down och bottom-up. Utifrån det material som jag har analyserat 

verkar det som att Bosnien-Hercegovina har en process som är mer utpräglat top-

down än bottom-up. Både på nationell och internationell nivå finns det flertalet 

initiativ som syftar till att främja försoning. Till exempel har ICTY haft en 

ledande roll i arbetet med både försoning och övergångsrättvisa. Det finns lokala 

initiativ och NGO:s som arbetar med försoning, men civilsamhället är 

fragmenterat. Vidare interagerar inte alltid top-down och bottom-up-initiativ med 

varandra i praktiken. 

Eftersom Nordirland har en försoningsprocess som mångt och mycket baseras 

i gräsrotsrörelsen, men saknar en generell politisk strategi, kan deras process 

preliminärt förstås som mer bottom-up - utifrån det analyserade materialet. Det 

verkar dock som att fler försoningsinitiativ börjar initieras på en nationell nivå, 

även om det fortfarande inte finns någon officiell sanningskommission eller 

tribunal. 

Vidare tyder undersökningens resultat på att vissa aspekter av 

fredsprocesserna i viss utsträckning återspeglas i försoningsprocesserna. Till 

exempel kan civilsamhällets framträdande roll i fredsprocessen återspeglas i 

försoningsprocessen på Nordirland, där flera samhällsbaserade organisationer 

engagerar sig i lokaliserat freds- och försoningsarbete. I Bosnien-Hercegovina var 

det internationella involverandet utbrett från början och återspeglas i att det 

fortfarande finns internationell involvering i försoningsprocessen. Dock är dessa 

slutsatser tentativa, bland annat på grund av att enbart sekundärkällor har använts. 

Det är också svårt att dra slutsatser om freds- och försoningsprocesser generellt. 

Dock kan denna uppsats skapa förståelse för hur försoningsprocesser kan se ut i 

praktiken och hur vissa komponenter av fredsprocessen kan avspeglas i den 

efterföljande försoningsprocessen. Resultatet bidrar också till teoribildningen om 

försoningsprocesser.  

I denna undersökning har försoning studerats med hjälp av ett material som 

främst är i formen av sekundärkällor. För att finna andra infallsvinklar och belysa 

andra fenomen skulle framtida forskning kunna genomföra fältstudier där 

djuplodande intervjuer kan göras med individer som är aktiva i 

försoningsprocessen. På grund av den här uppsatsens omfång har inte allt material 

rörande top-down och bottom-up-processer kunnat undersökas. Framtida 
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forskning kan förslagsvis inkludera fler indikatorer på top-down/bottom-up-

processer för att kunna dra fler slutsatser om processerna. Vidare tror jag att det 

bör forskas mer om hur top-down och bottom-up-försoning är kompletterande 

processer - samt hur freds- och försoningsprocesser kan påverka det efterföljande 

arbetet med fredsbyggande och försoning. Det kan bidra till mer framgångsrika 

försoningsprocesser i djupt delade samhällen. 
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