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Abstract 

An Analysis of International Negotiations as Results of a Three-Level Game  

Author: Zuhra Talovic 

 

The purpose of this inquiry is to examine weather Robert Putnam’s two-level game theory 

could be expanded to a third level. Furthermore, the study seeks to answer the question 

weather international negotiations can be played on three levels. For the purpose of the study, 

the two-level game theory will be applied to the ongoing negotiations between Bosnia and 

Hercegovina (BiH) and the European Union. The third level will be investigated by 

considering United States’ role and its frequent involvement in negotiations. The General 

Framework Dayton Peace Agreement (1995) that ended the four-year war in Bosnia and 

Herzegovina, along with additional political and economic involvement of the USA in BiH 

will be utilized to signify the existence of the third level. 

The argument of this paper has been developed using qualitative research methods, where 

interviews have been combined with an analysis of contents. The study’s findings have 

several implications for the existence of the third-level. First, results demonstrate that Bosnian 

political figures fail to recognize USA’s involvement in the negotiation process. Second, 

study indicates an indirect, but intense influence of the United States due to its strategic 

interests. Third, the study significantly contributes to the international negotiations by 

incorporating the events on all three levels that influence all negotiation outcomes. The use of 

qualitative methods in this study deepened theoretical understanding of the three-level game, 

provided useful application for practitioners and opened up an opportunity to provide even 

greater understanding of international negotiations as a whole.  

 

Key words: international negotiations, Robert Putnam, two-level game theory, Bosnia and 

Herzegovina, European Union, Dayton-agreement, USA, three-level game, qualitative 

methods.  
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1 Inledning 

1.1 Problemställning 

Förhandlingar om Bosnien & Hercegovina:s (BiH) medlemskap i den Europeiska Unionen 

(EU), har valts som den empiriska grunden för den här fallstudien av internationella 

diplomatiska förhandlingar. Många teorier har utvecklats kring förhandlingar, men en som 

fick enormt genomslag och inspirerade andra forskare, var Robert Putnams (1988) ”two-level-

game” teori. Putnam ville ta reda på när och hur inhemsk politik avgör internationella 

relationer och vice versa. Till det ändamålet utvecklade han en teoretisk approach, som 

baseras på Bonn Konferensen 1978, där denna tjänar som exempel på hur diplomati och 

inhemsk politik kan bli invecklade.  

 

Han kommer fram till att överenskommelsen i Bonn - där ett tiotal länder godkände strategier 

som innebar en omfattande global tillväxt- var möjlig eftersom en maktfull minoritet inom 

varje regering, baserat på inhemska grunder, favoriserade de policyn som krävdes 

internationellt1. Dessa upptäckter gav resultat i form av teorin om två-nivå spelet, som alltså 

går ut på att internationella förhandlingar (som de mellan BiH och EU) äger rum på två 

nivåer. Detta innebär att ett lands (BiH:s) förhandlare, samtidigt måste förhandla på den 

internationella nivån (i det här fallet med EU) och på den inhemska nivån (i det här fallet med 

BiH:s aktörer på hemmaplan). En forskningsfråga, som alstrar ett problem för teorin, är om de 

två nivåerna verkligen kan belysa alla aspekter av internationella förhandlingar, eller om det 

kan finnas ytterliggare nivåer? 

 

Putnams teori har applicerats på en rad olika fall av internationella förhandlingar2 och den 

livliga debatten kring teorin utsatte den för både kritik och hårda prövningar. Jeffery W. 

Knopf (1993) kritiserar teorin, då han anser att två-nivå spelet behandlar alla 

uppgörelsesituationer, som om de hade samma form och lämnar därmed inget utrymme för 

variation i de sannolika följderna, av olika typer av två-nivå interaktioner. Därför anser 

Knopf, att det behövs andra approach som identifierar och utvecklar nya hypoteser i 

fallstudier3. Knopfs kritik verkar finna stöd hos andra forskare. Lee Ann Patterson (1997) 

utvecklade en studie om EU:s jordbrukspolicy och hon anser att ett fall som exempelvis EU, 

                                                 
1 Evans et al., 1993:431-433 
2 Carlsnaes et al., 2002:226 
3 Knopf, 1993:612 
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har en unik struktur och kräver en utvidgning av två nivåer till ett trenivå interaktivt spel, där 

förhandlingar på respektive nivå, påverkar policy valet på varje enskild nivå4 . 

 

Ämnesvalet för den här studien föranleddes också av Putnams teori om ett två-nivå spel. BiH 

i förhandlingar med EU, förefaller vara ett lämpligt fall som skulle kunna sätta Putnams teori 

ytterliggare en gång på prov, då landet har haft USA som stöd vid många viktiga 

beslutsfattanden och skeenden. Det är därför inte uteslutet att USA, som en tredje nivå, även 

vid BiH:s förhandlingar med EU, är inblandad och medverkar i viktiga beslut. Härmed skulle 

nivå 1- den internationella nivån, vara BiH i förhandlingar med EU, nivå 2- den inhemska 

nivån, skulle vara BiH i förhandlingar med inhemska aktörer, samt nivå 3 – BiH i 

förhandlingar med USA. Härmed utvecklas alltså två internationella nivåer i studien, där den 

ena är EU och den andra är USA.  

 

Som ovan nämnt är det här inte det första försöket som har gjorts i syfte att utvidga Putnams 

teori. Anhängare av denna multi-nivå, eller tre-nivå idé är inte få och idén kan samtidigt riktas 

som kritik mot Putnams teori. Motståndet som teorin har stött på går alltså ut på, att vissa 

internationella förhandlingar har kännetecken av ett ”multinivå” snarare än ett två-nivå spel.5 

Sålunda har Patterson (1997) analyserat förändringar i EU:s jordbruks policy som resultatet 

av ett ”tre-nivå spel” – 1) parallella förhandlingar inom GATT  med EU som en part , 2) bland 

EU medlemsstaterna och 3) mellan olika intressen inom de ledande medlemsstaterna  

(Pattersson, 1997) 6.  Patterson visar i sin studie att reformer i jorbrukspolicyn var möjliga, då 

de var ett resultat av inhemska förändringar. Dessa förändringar kunde dock enbart ge verkan 

om de sattes i ett samspel med de andra två nivåerna7.  

 

Även Christer Jönsson har tittat närmre på förhandlingar som har inslag av ett tre-nivå spel. 

Hans empiriska undersökning bygger på Sovjets uppgörelsebeteende i förhandlingar med 

USA, om ett förbud mot kärnsprängningar. Sovjets uppgörelsebeteende i förhandlingar, finner 

Jönsson, var ett resultat av förhandlingar på en tredje nivå, nämligen Kinas direkta och/eller 

indirekta inblandning i förhandlingarna. Kinas inflytande kunde dock komma till uttryck 

enbart om de analyseras i samband med de andra två nivåerna. Jönsson menar att han genom 

sin tre-nivå analys beträder ett sedan tidigare ”ingemansland av spekulationer”, då 

                                                 
4 Patersson, 1997:141 
5 Carlsnaes, et.al 2002:226 
6 Ibid. 
7 Patterson, 1997:161,162 
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Internationella Relationers teorier inte har analyserat vidden mellan stimuli inverkande på en 

stat och en stats respons 8.  

 

1.2 Syfte/Frågeställning 

Jag har för avsikt att i min uppsats fortsätta i samma spår som Patterson och Jönsson och har i 

samband med det utvecklat en teoretisk problemställning genom att ställa frågor som: Kan det 

finnas en tredje nivå i förhandlingsspelet? Hur ser i sådana fall samspelet mellan nivåerna ut 

och är någon av nivåerna viktigare än de andra? Jönsson och Patterson har i sina studier visat 

att förhandlingar sträcker sig över fler än bara de två nivåerna Putnam påvisar, och att det 

enbart genom att förstå samspelet mellan alla tre nivåerna, går att förklara händelser på de 

enskilda nivåerna och därmed få en övergripande syn över förhandlingsprocessen. (se tidigare 

forskning)   

 

Tanken med denna studie, i ett större perspektiv, är att genom det valda fallet undersöka om 

olika förhandlingar har olika former och därmed se om Putnam möjligtvis har inskränkt teorin 

på ett inadekvat sätt. Ett relevant fall att pröva denna undersökning på anser jag, är Bosnien & 

Hercegovina och dess förhandlingar med den Europeiska Unionen, beträffande EU-

medlemskap. Landet präglas av ett fyra år långt krig på 1990-talet, där USA var en aktiv part i 

krigsskedet. Därför finner jag det relevant att undersöka den tredje nivån, i form av USA: s 

roll i Bosnien och Hercegovinas förhandlingar med EU. Avgränsningen ligger i att studien 

genomförs ur BiH:s perspektiv, och det som ska belysas är, alltså, hur BiH:s aktörer uppfattar 

den tredje nivån och samspelet mellan de eventuella tre nivåerna. 

 

Viktigt att påpeka är att studien tidsmässigt sträcker sig utanför enbart själva 

förhandlingsfasen mellan BiH och EU. För att kunna framhäva USA:s eventuella roll i 

förhandlingarna, måste vissa historiska händelser tas hänsyn till, som exempelvis tecknandet 

av Daytons fredsavtal. Därmed får man en bild av vilken relation USA och EU hade till BiH 

och om dessa relationer eventuellt kan ha spelat roll vid och förflyttats över till 

förhandlingsfasen. Syftet är inte att analysera USA som en världsmakt, utan USA används här 

enbart som ett redskap till att testa Putnams förhandlingsteori. Medveten om att eventuella 

förhandlingar mellan BiH och USA när det kommer till BiH:s medlemskap i EU, inte utspelar 

sig öppet, utförs en analys om eventuella ”latenta” förhandlingar eller konsultationer med 

                                                 
8 Jönsson, 1979:213-215 
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USA.  Syftet är inte heller att använda resultaten ur studien till att applicera de på andra fall 

eller länder, utan syftet med studien är för den att bidra till teoribildningen.  

  

1.3 Disposition 

Arbetet börjar med en inledning, som i princip beskriver problemet ur ett mer allmänt och ett 

större perspektiv, samtidigt som den beskriver vad uppsatsen handlar om. Inledningen består 

även av syftets formulering och frågeställning, följt av tidigare forskning. Därefter kommer 

metodkapitlet som utförligt presenterar undersökningens tillvägagångssätt, inklusive all dess 

för och nackdelar samt diskuterar studiens reliabilitet och validitet. Kapitel tre är teorikapitlet, 

där jag beskriver Putnams teori samt definierar förhandlingar och gör direkta kopplingar till 

mitt analysfält.  

 

Det fjärde kapitlet inleder den empiriska analysdelen, som har en teoribildande struktur, d.v.s. 

analysen baseras på de teoretiska variablerna som definierar delkapitlen. Förenklat kan man 

säga att analysdelen kan delas in i fyra kapitel 1) BiH:s relation till de nationella, BiH-aktörer 

2) BiH:s relation till internationella, EU- aktörer och 3) BiH:s relation till USA.  Det sista 

kapitlet är slutsatser som belyser och diskuterar de viktigaste delarna av undersökningens 

resultat.   

 

1.4 Tidigare forskning 

Som ovan nämnt har Putnams teori varit väldigt omdiskuterad men litteraturgranskningen 

inför denna studie har visat att forskningen på just mitt specifika område är rätt så begränsad. 

Forskare har haft intresse för vissa enstaka variabler ur Putnams teori, eller har applicerat 

teorin på ett fall, men att utvidga den till en tredje nivå har inte lika många försökt göra.  

 

I det följande avsnittet presenterar jag selektivt några av de tidigare studier som har gjorts 

inom internationella diplomatiska förhandlingar, med fokus på Putnams två-nivå-spel. Urvalet 

består av tre studier, som även togs upp i inledningen: Jeffery W. Knopf - Beyond two-level 

games: domestic-international interaction in the intermediate-range nuclear forces 

negotiations, Lee Ann Patterson - Agricultural policy reform in the European Community: a 

three-level game analysis och Christer Jönssons  Soviet Bargaining Behavior – The Nuclear 

Test Ban Case. 
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Tidigare forskning presenteras i en längre version än vanligt, då den samtidigt som den 

används i uppsatsen som stöd till problematiseringen, även fungerar som kritik till Putnams 

teori. Särskild vikt läggs på Pattersons och Jönssons studier, då deras ansatser kan jämföras 

med min studie. Viktigt att påpeka är också att de olika författarna har olika benämningar på 

nivåerna. Exempelvis kan upptäckas att det som är nivå tre för en författare, kallar den andra 

för nivå ett. Men tankesättet är detsamma, d.v.s. de ska påvisa internationella förhandlingar 

som utspelar sig på (inte bara två utan) tre nivåer. 

 

1.4.1 Three-and-three approach 

Det Jeffery W. Knopf gör i sin studie, är att utveckla Putnams teori med en s.k. three-and-

three approach, som involverar 3 nivåer av analys och tre former av inhemsk-internationell 

interaktion. Två-nivå spelet anser Knopf, misslyckas med att adekvat belysa olikheterna bland 

tre logiskt skiljbara former av inhemsk-internationell interaktion, som Knopf kallar 

transgovernmental, transnational och cross-level (tillsammans kallade ”transboundary” 

förbindelser). Dessa skiljaktigheter betraktar Knopf vara viktiga då de olika typerna av 

interaktion, på olika sätt påverkar mellanstatlig uppgörelse.9  

 

Knopf menar att målet med transboundary förbindelser, är att förändra resultatet som den 

mellanstatliga uppgörelsen skulle producera. Motivet för detta är gruppers längtan till att öka 

sina resurser, trovärdighet och/eller expertutlåtande i syfte att nå ytterliggare makt över den 

regering som motsätter sig deras krav. Med denna approach, anser Knopf, kan bättre frågor 

utvecklas, som bättre kan strukturera fallstudier av inhemsk-internationella uppgörelser.10 

 

För att stödja detta argument empiriskt, analyserar han supermakters uppgörelser på 1980-

talet över INF i Europa. Resultatet han kommer fram till är två hypoteser som ett två-nivå 

spel, enligt honom, inte hade kunnat utveckla: Inhemska aktörer är enligt Knopf inte bara 

objekt som kan manipuleras av statsmännens strategier, utan är aktiva spelare som kan forma 

agendan för mellanstatliga uppgörelser. Särskilt cross-level interaktioner kan skapa starka 

avvikelser från ursprungspositioner. Längtan av båda allians ledare att göra effektiva cross-

level steg och rädslan för att den andra parten ska göra samma sak, gör att båda parter 

utvidgar sin vinstmöjlighet. Three-and-three analysen kunde enligt Knopf fånga alla inblick i 

                                                 
9 Knopf, 1993:606 
10 Ibid. 
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ett två-nivå spel och utveckla nya hypoteser11.   Knopf anser dessutom att två-nivå spelet 

behandlar alla uppgörelsesituationer som att de har samma form och lämnar inget utrymme 

för variation i de sannolika effekterna av de olika typer eller kontexter av två-nivå 

interaktioner. Därför anser Knopf, kan hans egen approach identifiera och utveckla nya 

hypoteser i fallstudier 12.  

 

Knopfs studie anser jag är viktig då den kan betraktas som kritik eller också komplement till 

Putnams teori, men den har inte nödvändigtvis många likheter med genomförandet av den här 

studien. Däremot kommer vi nu till Lee Ann Pattersons och Christer Jönssons studier, som 

bygger på samma principer som min studie, men används inom olika fältområden, 

ekonomiska respektive säkerhetsfrågor. 

 

1.4.2 Reformer i jordbrukspolicy – ett resultat av tre-nivå förhandlingar  

Lee Ann Patterson (1997) har utvecklat sin trenivåstudie kring EG:s (Europeiska 

Gemenskapen) jordbrukspolicy och GATT (General Agrrement on Tariffs and Trade) 

Uruguayrundan. Sedan Uruguayrundan, har EG i två omgångar försökt reformera 

jordbrukspolitiken CAP (Common Agricultural Police), som resulterade i 1988 års 

stabiliserings reformpaket och 1992 års MacSharry- reformpaket. Dessa två försök till 

reformer resulterade i olika utfall. 1988-års reform var inkremental till sin natur och 

fungerade som tillfällig åtgärd. 1992-års reform manade till en skiftning från icke-

transparenta konsumtionssubventioner till transparenta skattebetalarsubventioner. Dessa 

utvecklingar representerade en fundamental förändring i CAP:s underliggande filosofi och 

lade grunden för ett avtal i Uruguayrundan.13 

 

Patterson undersöker villkoren under vilka denna viktiga policyförändring uppstod. Studien är 

en tolkande fallstudie som demonstrerar det empiriska värdet av Putnams två-nivå spel, när 

den utvidgas till att ta hänsyn till den samtida interaktionen av förhandlingar på 3 nivåer: nivå 

1: förhandlingar på GATT (internationella) nivån, nivå 2: förhandlingar på EG nivå och nivå 

3: förhandlingar inom medlemsstaterna.14 Det Patterson kallar för tredje nivån i spelet är alltså 

(EG) Gemenskapen, där medlemsländerna söker uppnå inhemska mål, medan de samtidigt 

fullföljer samarbetsintegrationen.  

                                                 
11 Ibid. sid. 627,628 
12 Ibid. sid.612 
13 Patterson, 1997:135 
14 Ibid. 
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Hon anser att EG:s unika struktur, kräver en utvidgning av två nivåer till ett trenivå interaktivt 

spel, där förhandlingar på respektive nivå, påverkar policy valet på alla nivåer. Patterson har 

alltså två inhemska nivåer (förhandlingar på EG nivå, samt inom medlemsstaterna), på samma 

sätt som jag i min studie har två internationella nivåer, BiH:s förhandlingar med EU samt 

BiH:s förhandlingar med USA.   

 

Författaren kommer fram till att makten och heterogeniteten av intressegrupper på de olika 

nivåerna, har betydelse; att de äkta och uppfattade kostnaderna av icke-överenskommelse 

påverkar graden av självständig reform, och slutligen att en tre-nivå interaktiv strategi är 

viktig för att uppnå ett acceptabelt avtal på varje spelnivå15. Hon anser att allt för få forskare 

har försökt att systematiskt kombinera dessa tre analysnivåer till ett enda ramverk, som 

analyserar policyförändringar i EU. Själv gör hon detta, alltså, genom att utvidga Putnams 

tvånivå spel till tre nivåer. 

 

Patterson tycker i likhet med Putnam att de två, respektive tre nivåerna inte kan utformas 

oberoende av varandra. Patterson pekar här på direkta kopplingar i sin studie: inhemska 

koalitioner påverkar genomgången av Gemenskapens jordbrukspolicy, Gemenskapens 

jordbrukspolicy påverkar i sin tur världsmarknaden och eftersom världsmarknadens villkor 

påverkar inhemska koalitioner och Gemenskapens jordbrukspolicy, kan 1992-års 

policyförändringar förklaras, bara genom förändringar som uppstod simultant på alla tre 

spelnivåer 16.  

 

Hon anpassar även Putnams definition av win-set (vinstmöjlighet) till sitt eget fall och menar 

att vinstmöjligheten för en given nivå 3, är satsen av alla möjliga nivå 2 överenskommelser 

som skulle få den nödvändiga majoriteten bland valkretsen. Generellt menar Putnam att 

konflikter i två-nivåspelet endast kan lösas om de involverades vinstmöjligheter överlappar. 

Vinstmöjlighetens storlek påverkas enligt Putnam av 3 faktorer maktfördelning, preferenser 

och möjliga koalitioner bland nivå 2 valkretsen17. Patterson lägger till att de tre faktorerna och 

andra variabler, i hennes studie måste tas hänsyn till på både nivå 2 och nivå 3.18  

                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid. sid.142 
17 Putnam, 1988:437 
18 Patterson, 1997:143 
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Sammanfattningsvis kan sägas att Patterson visar att 1992-års reformer i jorbrukspolicyn var 

möjliga, p.g.a. förändringar på den inhemska (tredje) nivån. Tyskland var exempelvis mer 

internt splittrat mellan tävlande intressen, än vid 1988-års förhandlingar. Följaktligen kunde 

kanslern Helmut Kohl agera med större grad av autonomi vis-a-vis Tysklands jordbruks 

lobbying än i 1988. Dessutom var kostnaderna för icke-överenskommelse större 1992 och 

även MacSharry kunde i sin roll som kommissionsledamot i jordbruksfrågor, handla mer 

autonomt och bidra till avslutningen av GATT jordbruksförhandlingar.19  

 

1.4.3 Sovjets beteende- ett resultat av trenivå förhandlingar  

En studie som i sin struktur, är särskilt lik min studie, är Christer Jönssons. Även om 

författaren inte uttryckligen nämner Putnams tvånivå spel, så är inslag av Putnams teori 

synliga. Jönsson väljer att i sin kvalitativa fallstudie utforska Sovjets uppgörelsebeteende vid 

förhandlingar (1958-1963) om förbud mot kärnsprängningar. Detta gör han på tre olika 

analysnivåer. 

 

På den första nivån analyseras Sovjets beteende i form av U.S.–Sovjet interaktionen.20 På den 

andra nivån riktas uppmärksamheten från de formella öst-västförhandlingarna i Geneve, till 

parallella informella intrablock uppgörelser mellan USSR och Kina; och på den tredje nivån 

studeras interna uppgörelser mellan pro- avtals och anti-avtals krafter inom Sovjetunionen. 

Jönsson har, alltså som jag i min studie, utvecklat två internationella nivåer (i hans fall USA 

och Kina; i mitt fall EU och USA). Särskilt på den andra nivån testas hypotesen att Sovjets 

beteende i öst-västförhandlingarna kan ha resulterat ur Sino-Sovjetiska uppgörelsen. På den 

tredje nivån utforskas Sovjets beteende i Geneva som resultatet av intern uppgörelse.21 

Jönssons tredje nivå är alltså inhemsk, medan min tredje nivå är internationell, d.v.s. USA. 

Fler likheter mellan min och Jönssons studie är att Jönsson också utgick ifrån att intrablock 

uppgörelser mellan Sovjet och Kina (eller i mitt fall BiH och USA) sällan ägde rum i form av 

explicita förhandlingar och konsultationer 22.  

 

Han delar upp förhandlingsprocessen i 3 stadier. Det första sträcker sig från början av de 

politiska förhandlingarna fram till hösten 1960. Det andra stadiet sträcker sig från 1960 till 

1962 och det tredje går ända fram till tecknandet av Moskva-avtalet 1963. Uppdelningen i just 

                                                 
19 Ibid. sid.161,162 
20 Jönsson, 1979:3 
21 Ibid. sid.4 
22 Ibid. sid.84 
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dessa stadier har att göra med två viktiga händelser i relationen mellan Sovjet och USA, som 

Jönsson anser påverkade förhandlingarna. Dessa händelser är U-2 incidenten, år 1960 och 

Kubas missilkris, år 1962.23 Författaren studerar Sovjets beteende i förhandlingarna som 

respons till USA:s beteende, för att sedan studera hypotesen att Sovjets beteende i Geneve, 

kan vara resultatet av intrablock uppgörelse mellan Sovjet och Kina.24 Även här kan likheter 

upptäckas då Jönsson, som jag, använder vissa historiska händelser som utgångspunkter i 

analysen. 

 

Jönssons studie visar att varken en enbart mellanstatlig eller intern analys av nivåerna kan 

fylla ut de relevanta dimensionerna av Sovjets utrikespolicy. Sovjets förändringar i beteende 

stämde överens med Sovjets skiftande bild av USA. För att få en förståelse om varför dessa 

förändringar uppstod, var de andra två nivåerna avgörande.25 Faktumet att Kinas bild av 

kärnfrågan och USA:s beteende, starkt sammanföll med de av ortodoxa anti-avtals 

grupperingar inom Sovjet, föreslår Kinas möjliga indirekta inflytanden.26 Kina utövade alltså 

minimalt inflytande – direkt eller indirekt- på Sovjets beteende vid förhandlingar.27 Analysen 

av intern Sovjetuppgörelse visade sammanträffanden mellan förändringar i Sovjets beteende 

och avbilden i Geneva och den skiftande framgången och påverkan av de pro-avtals och anti-

avtals grupper i Sovjet.  

 

Internationella och inhemska händelser kan båda betraktas som nödvändiga men inte 

tillräckliga villkor som förklarar Sovjets beteende i förhandlingarna.28 Förändringar i Sovjets 

beteende påfanns efter U-2 incidenten 1960 och igen efter Kubas missilkris 1962. Men hade 

det inte varit för existensen av interna avvikanden mellan olika grupper, vore det osannolikt 

att dessa internationella händelser i sig, hade förorsakat större förändringar i Sovjets beteende. 

Likaså hade utan de internationella händelserna, den interna uppgörelseprocessen inte tagit 

samma riktning. Därför anser Jönsson att det har varit avgörande att ha använt en 

trenivåanalys29.  

 

 

                                                 
23 Ibid. s.26 
24 Ibid. sid.84 
25 Ibid. sid.211 
26 Ibid. sid.212 
27 Ibid.sid.213 
28 Ibid.sid.214 
29 Ibid.sid.215 
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2 Metod 

Uppsatsen är uppbyggd på en fallstudie som är en metod av kvalitativ analys. Kvalitativa 

metoder är en vanlig term som syftar till en rad olika utföranden som inkluderar 

observationer, deltagande observationer, intervjuer i fokusgrupper eller som i mitt fall, 

intensiva individuella intervjuer. Syftet är att genom dessa tillvägagångssätt förstå 

informanternas erfarenheter och bruk och placera dessa stadigt i en kontext.30 I det här 

avsnittet är avsikten att presentera och beskriva tillvägagångssättet, den kvalitativa ansatsen 

och ”fallstudien” som sådan. Därigenom kan vissa kopplingar dras till det egna fallet, 

samtidigt som det byggs upp en förståelse om varför andra metoder går att utesluta i den här 

studien.   

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att göra en innehållsanalys av den information som jag har fått genom de 

insamlade primära - och sekundära källor. Då jag har haft möjligheten att åka till Bosnien och 

Hercegovina, består de primära källorna av intervjuer som jag har genomfört med relevanta 

personer för den här uppsatsen: BiH:s förhandlare, förhandlingsteamet, EU kommissionens 

representanter i BiH, politiker, f.d. politiker, akademiker och ekonomer. Därigenom har jag 

fått konkreta svar och mer inblick i BiH:s uppfattning om situationen. Intervjuerna spelade en 

central roll för undersökningen, då de förutom de konkreta svaren, hjälpte till att utveckla nya 

variabler, och förkastade eller bekräftade andra källor. De sekundära källorna är kurslitteratur 

och undersökningar som har gjorts av andra forskare inom samma ämne, samt aktuella 

tidningsartiklar och internet. Dessutom använde jag memoarer av de USA-politiker som var 

aktiva i fredsprocessen. Båda typerna av källmaterial fungerar som varandras ömsesidiga 

komplement. 

 

För att kunna testa Putnams teori på ett lämpligt sätt men också för att kunna hålla mig till 

relevant information, har jag inför mina intervjuer och insamling av material tagit ut det 

väsentliga ur Putnams teori, som gjorde att jag bättre kunde hålla den ”röda tråden” och mäta 

de variabler, studien avser att mäta. Till det ändamålet utvecklade jag frågor, som bygger på 

Putnams teori och definitioner av aktörer, aktörernas vinstmöjligheter, intressen, preferenser, 

institutioner som kan påverka förhandlingar, för-konsultationer, samt tillvägagångssättet vid 

förhandlingarna på de internationella respektive inhemska nivåerna. Förutom frågorna kring 

                                                 
30 Marsh & Stoker, 2002:15 
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de existerande två nivåerna i teorin, utvecklade jag några direkta, lämpliga frågor kring den 

tredje nivån. Dessa var formulerade kring USA:s eventuella roll i förhandlingarna d.v.s. hur 

denna uppfattas av BiH, vilken betydelse USA:s tidigare aktioner (främst Daytonavtalet) i 

BiH har för förhandlingarna idag, samt USA:s eventuella strategiska intresse i BiH (att 

skydda området från Islamblocket). Allt i syfte att kunna dra slutsatsen om förhandlingarna 

motsvarar de Putnam definierar eller om det existerar ett tredje nivå, förutom BiH:s aktörer på 

hemmaplan och EU-aktören på den internationella nivån.  

 

2.2 Metodvalet – Kvalitativ ansats  

Valet av metod fastläggs, enligt Bryman (1988), oftast beroende på om denna metod på ett 

lämpligt sätt kan ge svar på den undersökta frågan31. Det finns en rad olika metoder som kan 

användas till att få svar på en fråga och uppnå kunskap om samhället och politiken. De två 

stora ansatserna för samhällsvetenskapliga undersökningar är kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Debatten kring för- och nackdelarna med de olika metoderna är livlig i 

forskningsvärlden. Kritikerna är många, men jag har för avsikt att begränsa mig till enbart 

några få i syfte att förtydliga den generella skillnaden mellan de två metoderna.  

 

Den kvalitativa metoden i samhällsvetenskap, sträcker sig från observationer och intervjuer 

till fokusgrupp diskussioner, som då fungerar som verktyg till att samla in data om en viss 

fråga. Kvantitativa metoder, å andra sidan, innebär datainsamling om en upprepad förekomst 

av ett politiskt fenomen och använder sig av statistiska bruk i syfte att analysera data. 

Kvalitativ datainsamling lutar kort sagt mot att fokusera på några få fall, medan kvantitativt 

arbete vanligtvis behandlar flera fall32.   

 

Generellt sett kan kvantitativ forskning replikeras, jämföras och generaliseras. Kvalitativ 

forskning däremot, avvisas som icke-representativ och avvikande. Dessutom kan tolkningen 

av material bli för subjektiv och forskningsmetoden kan varken replikeras eller jämföras och 

kan därför inte heller generaliseras. Alltså betraktas metoden av kritikerna, producera milda, 

ovetenskapliga resultat33.  

 

                                                 
31 Bryman 1988:108-9 
32 Marsh & Stoker 2002:15   

 
33 Ibid. sid.204 
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Sammanfattningsvis kan sägas att kvantitativa och kvalitativa metoder involverar insamling 

av data på olika sätt och den avgörande frågan är om den valda metoden är lämplig för den 

teoretiska och empiriska frågan, som forskaren riktar sig till. Många forskare väljer dock, 

enligt Brannen (1992), allt oftare att kombinera de två metoderna istället för att begränsas till 

en metod34. Båda två metoderna anser David Marsh (2002)35 fyller en funktion i forskningen 

och att kombinera dessa, kan vara till stor fördel. Marsh betonar dock att varje forskare måste 

själv bedöma vilken metod som är bäst lämpad för den egna studien36.  

 

För min studie är den kvalitativa analysen bäst lämpad, då målet är att pröva en teori på ett 

fall, eller ett land d.v.s. Bosnien och Hercegovina, snarare än att genomföra en statistisk 

undersökning. Den kvantitativa metoden kan i den här studien uteslutas då tillvägagångssättet 

har varit som den beskrivs i kvalitativa metoder. Intervjuer men också lämplig litteratur, 

dokument och tidningsartiklar har varit de viktigaste analyskällorna och de utgör det 

empiriska materialet. Tanken med studien är att genom de nämnda kvalitativa metoderna, få 

en förståelse och spegla bilden av hur BiH som en aktör, uppfattar ett eventuellt samspel 

mellan de tre olika nivåerna.  

 

Något som kan riktas som kritik mot den här kvalitativa typen av metod, är enligt Denzin 

(1997), att forskaren enbart gör en tolkning av informationen, och att det aldrig kan finnas en 

slutlig korrekt återgivning av det som sägs eller tycks. Det som då finns är enligt Denzin, bara 

olika textåtergivanden av olika erfarenheter37. Men enligt Fiona Devine i Theory and Methods 

in Political Science, är det dock möjligt att kunna skilja mellan ”bra” och ”dåliga” 

undersökningar som antingen uppfyller eller inte uppfyller vissa kriterier för de olika 

metoderna38. Devine förklarar förenklat att kvalitativa metoder kommer bäst till användning 

när målet för forskaren är att utforska människors subjektiva erfarenheter och betydelsen de 

fäster vid dessa erfarenheter. Därför betonar hon att metoden på ett bra sätt fångar betydelse, 

process och kontext 39.  

 

Själv har jag haft teorin som stöd, när det har kommit till intervjuer, då frågorna med hjälp av 

teorin blev mer sakliga, d.v.s. de flesta och viktigaste intervjukällorna fick berätta hur det går 

                                                 
34 Ibid. sid.202 
35 Ibid. sid.231 
36 Ibid. 
37 Denzin, 1997:5 
38 Marsh & Stoker, 2002:204 
39 Ibid. sid.199 
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till vid förhandlingar, snarare än vad de känner beträffande förhandlingarna. De flesta av de 

intervjuade kan betraktas vara representativa för undersökningen då det handlade om 

förhandlaren, förhandlingsteamet, direktören för europeiska integrationen, europeiska 

kommissionens representanter, akademiker och handelskammaren som den viktigaste 

förhandlingsparten. Dessa anser jag är direkta källor till information som berör mitt syfte.  

 

Varför en kvantitativ ansats kan uteslutas i den här studien, beror på ansatsens 

tillvägagångssätt och syfte. Enligt Ottar Hellevik (1977) innebär kvantitativa metoder att 

forskaren först systematiskt samlar in jämförbara data om flera undersökningsobjekt av en 

viss kategori, sedan framställer dessa data i form av siffror och tal och slutligen genomför en 

analys av mönstren i sifferenheter 40.  Jag ser alltså inte någon möjlighet till att genomföra den 

här studien på ett kvantitativt sätt, då det handlar om ett enskilt fall, där en statistisk 

jämförelse inte kan ha gjorts. Däremot kan kvantitativa källor ha använts i uppsatsen som stöd 

till de kvalitativa källorna, men några sådana har jag dock inte stött på. En kombination av de 

två metoderna är i många fall önskvärd, men i mitt fall kan jag inte se hur detta hade varit 

möjligt. Dessutom är inte syftet att mäta hur många av de intervjuade personerna som har 

svarat ja eller nej på frågan om USA:s inblandning i förhandlingarna, utan studien försöker 

bygga en förståelse kring en existerande teori som samtidigt sätts på prov. Vikten med den här 

metoden ligger i att intervjua personer som fyller en funktion i förhandlingarna, och att sedan 

tolka deras uttalanden.  

 

I och med att det här är en fallstudie, faller det naturligt att generaliserbarheten blir begränsad. 

Varje land och samhälle har en specifikt sammanställd struktur, och förhandlingar mellan EU 

och andra länder, hade förmodligen sett annorlunda ut. Men tanken med den här fallstudien är 

för den att bidra till kunskapen och teoribildningen. Det följer en beskrivning och diskussion 

av fallstudier. 

 

2.3 Fallstudier 

Fallstudier är en av flera sätt man kan genomföra en samhällsvetenskaplig undersökning på. 

De andra förfarandena inkluderar experiment, enkätundersökningar, historier och 

arkivanalyser. Alla strategier har både för- och nackdelar.  Fördelen med fallstudier är att man 

kan gå in i djupet på ett fenomen. Generellt sett borde man enligt Robert Yin (1994) föredra 

                                                 
40 Hellevik, 1977:13 
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en fallstudie när ”hur”, ”varför”, ”vem”, och ”vad” frågor ställs, som t.ex ”hur uppfattar BiH  

samspelet med den (eventuella) tredje nivån”, när forskaren har lite kontroll över situationen, 

samt när fokus ligger på ett samtida fenomen inom en verklighetsbaserad (real-life) kontext. 

Sådana ”förklarande” fallstudier kan ibland kombineras med andra typer som utforskande och 

deskriptiva fallstudier. 41 

 

Det är, enligt Alexander L. George och Andrew Bennett (2005), viktigt att inför en fallstudie, 

i ett tidigt stadium, fastställa och identifiera händelsers klasser och sub-klasser och därmed 

fastställa vad det egna fallet är ett fall av. Som tidigare nämnt är min fallstudie ett fall av 

internationella diplomatiska förhandlingar. Fallet är och ska alltså vara ett exempel på ett 

större fenomen42.  

 

Annat som är viktigt att tänka på vid fallstudier är enligt Yin, fallstudiens design. En 

forskningsdesign är logiken som länkar data som ska samlas in (och slutsatser som ska dras), 

till den initiala frågan i en studie. Alla empiriska studier har enligt Yin, en implicit, om inte en 

explicit, forskningsdesign.43 Yin skiljer här mellan ”single-case” och ”multiple-case” studier. 

Den förstnämnda designen, ett enskilt avgörande fall, kännetecknas av ett fall som 

representerar en kritisk prövning av en existerande teori och där själva fallet är en sällsynt 

eller unik händelse, samt när fallet har ett avslöjande syfte44.  

 

Den förstnämnda beskrivningen passar min fallstudie väl, då jag genom BiH:s förhandlingar 

med EU, som ett enskilt avgörande fall, vill pröva Putnams teori, och enligt Yin skulle den då 

beskrivas som en kritisk single-case design. Dessutom skulle fallet, enligt Yin ytterliggare 

kunna tillskrivas den s.k. inbäddade analysenheten. Det innebär att uppmärksamheten inom en 

ett enskilt avgörande fall även tilldelas en eller flera sub-enheter.45 Detta kan tänkas vara fallet 

i denna undersökning, då inte bara förhandlingen som sådan undersöks, utan även 

”processenheter”, d.v.s. de olika faser i förhandlingarna, som exempelvis för-konsultationer, 

som kan vara sub-enheter till förhandlingar.       

 

Yin är dock bara en av forskarna som har skrivit om fallstudier. De tidigare nämnda George 

och Bennett (2005) skriver att fallstudiers styrka ligger i forskarens möjlighet att uppnå höga 

                                                 
41 Yin,1994:1 
42 Bennett, 2005:69 
43 Yin, 1994:18 
44 Ibid. sid.44 
45 Ibid. 
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konceptuella validitetsnivåer och mäter indikatorer som bäst representerar det teoretiska 

konceptet. Många variabler som är av intresse för statsvetare, som t.ex. demokrati, makt, 

politisk kultur, statens styrka etc. är naturligtvis svåra att mäta. Bennett och George menar att 

vissa procedurer som anses vara demokratiska i en kulturell kontext, kan vara odemokratiska i 

en annan. Därför menar författarna, måste forskaren genomföra en kontextuell jämförelse. 

Detta kräver ett detaljerat övervägande av kontextuella faktorer som är extremt svårt 

genomförbara i statistiska studier, men är vanliga i fallstudier46.  

 

På samma sätt hade det varit omöjligt för mig att genomföra den här studien på ett 

kvantitativt, statistiskt sätt. Jag kan med den här studien inte mäta hur mycket USA är 

inblandad i förhandlingarna, men genom en kvalitativ fallstudie, kan undersökas om det finns 

inslag av inblandning, och hur denna inblandning kan förklaras eller tolkas. Nackdelen blir att 

generella slutsatser inte kan dras, och studien hade i den här formen inte haft samma effekt 

eller resultat på andra fall/länder.  

 

Fördelar med fallstudier, enlig Bennett & George, är att nya variabler och hypotes kan 

utvecklas genom intervjuer eller arkivundersökningar47. Sådana fördelar har visat sig även i 

denna studie, då jag exempelvis utgick ifrån att USA:s intresse i Bosnien är strategisk, d.v.s. 

att skydda området från inflytanden av det islamiska blocket, men genom intervjuerna fick jag 

reda på att det förmodligen är mer ekonomiska intressen som ligger till grund.  

 

Genom en kvantitativ undersökningsansats hade sådana upptäckter inte varit möjliga, 

eftersom forskaren då endast mäter de variabler han/hon själv tänkte på innan 

undersökningens genomförande. Min studie begränsas alltså inte av att den är härledd ur en 

teori, utan fungerar snarare som ett försök eller bidrag till utvecklingen av nya teorier som kan 

testas genom olika källor. Med sådana fallstudier kan, enligt Bennett & George, kausala 

mekanismer studeras, på ett sätt som statistiska undersökningar misslyckas med. Statistiska 

undersökningar pekar på korrelation, men inte orsakssammanhang48.  Vidare menar Bennett 

& George att fallstudiernas största styrka ligger i den kvalitativa analysen av komplexa 

                                                 
46 Bennett, 2005:19 
47 Ibid. sid. 20 
48 Ibid. sid.21 
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händelser och kan ta hänsyn till ett flertal variabler, eftersom de inte kräver flera fall och ett 

begränsat antal variabler 49.  

 

Undersökningen i den här fallstudien, består som tidigare nämnt, även av ett flertal historiska 

händelser. George och Bennett påpekar att en enskild fallstudie inte kan tilltala alla de 

intressanta aspekterna av en historisk händelse, men den kan vara relevant för en rad olika 

teoretiska ämnen. Att ta upp USA:s roll under kriget i BiH, fyller sin funktion i uppsatsen, 

genom att påpeka ett maktspel mellan USA och EU, som eventuellt kan ha lett till USA:s 

fortsatta intresse i BiH50.   

 
2.4 Källmaterial 

När det står klart vilken typ av studie det handlar om, är det dags att diskutera data och 

material som används i uppsatsen. Källkritik går ut på att ha en kritisk inställning till det 

materialet som har samlats in under forsknings tiden.  

 

För min undersökning har som tidigare nämnt, intervjuer spelat en central roll. Denna metod 

är inte ovanlig, då statsvetare och samhällsvetare allt mer använder intensiva intervjuande 

metoder, snarare än de andra inom kvalitativa analyser. Djupintervjuer baseras på en 

intervjuguide, icke-slutgiltiga intervjuer, och informell forskning som underlättar diskussioner 

om ämnen på ett semistrukturerat eller ostrukturerat sätt. Intervjuguiden används som en 

check –lista på ämnen som intervjun ska täcka, men ordningen på vilken ämnen tas upp i 

intervjun är inte bestämda på förhand51.  

 

Icke-slutgiltiga frågor används till att låta den intervjuade att prata länge om ett ämne. 

Slutligen används olika former av undersökningar till att be den intervjuade att utveckla det 

de har sagt. Intensiva intervjuer är i motsats till strukturerade enkätundersökningar öppna och 

flexibla och tillåter informanter att utveckla sina inställningar och kan svara för sina 

handlingar52. Djupintervjuer syftar till att förstå och tolka handlingar snarare än att dra 

slutsatser om förhållanden och regelbundenheten mellan statistiska variabler53.   

 

                                                 
49 Ibid. sid.45 
50 Ibid. sid. 70 
51 Bryman, 1988:66 
52 Fielding 1993:140-1 
53 Marsh sid.201 
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Yin menar att bevisen för fallstudier kan komma från sex olika källor: dokument, arkiv, 

intervjuer, direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter. Användningen 

av dessa typer av källor kräver olika skickligheter och metodologiska procedurer. Ingen av 

källorna är mer fördelaktig än de andra, enligt Yin, utan de är snarare varandras komplement 

och en bra fallstudie kommer därför att innehålla en blandning av de olika källorna, d.v.s. 

”multiple source of evidence” 54.    

 

Detta var också fallet med den här undersökningen, där en blandning av intervju- och 

dokumentationskällor har använts. De multipla källorna är viktiga då de, enligt Yin, tillåter 

forskaren att fånga en bredare rang av frågor kring historia, inställning och beteende. Samma 

sak kan påstås om min studie, då jag genom en kombination av intervjuer och dokumentation 

har fått den nödvändiga överblicken, över inte bara nutiden och hur de tre länderna förhåller 

sig till varandra idag, utan också över det förflutna, som i sin tur gav en bättre förståelse till 

varför det ser ut som det gör idag. Genom fler typer av källor blir slutsatsen mer övertygande. 

Detta bidrar dessutom, enligt Yin, till en högre grad av construct validity i och med att de 

multipla källorna tillhandahåller multipla mätningar av ett fenomen55.  

 

Det som, enligt Yin, kan komma att vara problematiskt är historier, då de är begränsade till 

händelser i det ”döda” förflutna och därför sällan kan upphittas som källor i form av direkt 

observation av ett fenomen, eller intervjuer med aktuella aktörer56. För den här studien har 

inte det problemet visat sig i någon större bemärkning, eftersom studien begränsar sig till det 

nära förflutna och jag har haft tur som förutom Albrights och Clintons memoarer, även har 

lyckats få tag på en intervju med en lämplig person från det förflutna, nämligen BiH:s före 

detta president Ejup Ganic. Även om Ganics intervju inte används som direkt källa i 

uppsatsen så har den tjänat som en ”motvikt” till Clintons och Albrights åsikter. Dessa 

stöddes av Ganics åsikter och gav därmed klartecken för mig att kunna använda Clintons och 

Albrights respektive böcker som källor. Alla tre var alltså aktiva politiska ledare under kriget 

och har därmed bevittnat ett samspel mellan USA – BiH – EU. 

 

                                                 
54 Yin, 1994:80 
55 Ibid. sid.92 
56 Ibid. 
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Nackdelen med användningen av multipla källor i en fallstudie, är att det kräver mycket mer 

jobb och skicklighet för forskaren57. Problemet som jag har stött på i min studie, var att det 

valda fallet är så pass aktuellt, att det inte finns någon litteratur skriven om 

förhandlingsprocessen mellan BiH och EU. Då föreföll det naturligt att välja intervjuer med 

aktuella aktörer som metod, i kombination med en dokumentanalys, där tidningar och 

dokument från internet har spelat en central roll. I nästa delkapitel tar jag upp för och 

nackdelarna med den valda metoden av materialinsamlingen.  

 

2.5 Intervjuer      

Intervjuer är, enligt Yin, en av de viktigaste informationskällorna för fallstudier. De kan ta 

olika former. Yin skulle beteckna intervjumetoden i min uppsats, som en blandning av 

”fokuserad” och ”open-ended nature”. Den s.k. open-ended nature, är den vanligaste 

intervjumetoden där respondenten både kan ge svar på de aktuella faktafrågorna och kan 

framföra sin syn om händelsen58. Mina intervjuer har den typen av intervjumetod, då 

exempelvis förhandlaren fick svara på faktafrågor om hur förhandlingar tekniskt går till, 

medan de som ”borde” vara med i förhandlingarna men inte är det fick berätta sina insikter 

om varför de tror att det är så.  

 

Den andra typen är den s.k. fokuserade intervjun59, där respondenten intervjuas under en 

kortare tid, ca. en timme. Intervjun kan, enligt Yin, fortfarande vara av open-ended natur och 

föras som en konversation, men forskaren följer ett bestämt set av frågor som härstammar ur 

fallstudieprotokollet60.   

 

De egna intervjufrågorna inför den här undersökningen, formulerades i förväg men 

ordningsföljden var flexibel, beroende på respondentens svar. Frågorna ställdes på ett så 

objektivt sätt som möjligt, d.v.s. utan ledande frågor som t.ex.: Visst spelar USA en roll i 

förhandlingarna. Enligt Yin är det helt rätt att ställa naiva slags frågor, då det ger 

respondenten möjligheten att komma med en egen färsk kommentar. I annat fall förlorar 

intervjun sitt bestyrande syfte61. Generellt sett, menar Yin, är intervjuer en väsentlig källa i 

fallstudier, då de flesta fallen bör rapporteras och tolkas av en specifik välinformerad 

                                                 
57 Ibid. sid.94 
58 Yin 1994:84 
59 Ibid. 
60 Ibid. sid.84,85 
61 Ibid. sid.85 
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respondent, som då kan ge viktiga eller avgörande informationer för studien. De kan 

tillhandahålla en genväg till situationens tidigare historia62.  

 

Fördelarna med intervjuer är många men problemen, som bias, svagt minne av det som sades, 

feltolkningar etc. får inte heller glömmas. Därför är det enligt Yin viktigt att kombinera 

intervjuer med andra källmetoder63. För att undvika några av de ovannämnda problemen, som 

svagt minne och feltolkningar, har intervjuer för den här studien, med respondentens tillåtelse, 

spelats in på bandspelare. Detta kan vara till fördel och enligt Yin, ge mer exakta 

framföranden, än någon annan metod. Inspelningen av intervjuer ska dock undvikas om den 

intervjuade känner sig obehaglig, eller om den förorsakar en distraktion för respondenten 

under intervjutiden. Forskaren ska inte heller tro att han/hon genom att spela in respondentens 

svar inte behöver lyssna på den intervjuade64.  

 

Respondenter i min studie försäkrade att de inte hade några problem med att intervjun 

spelades in. Detta verkar vara rimligt, eftersom de flesta av de intervjuade är prominenta 

personer i BiH, eller är vana vid situationer med media och intervjuer. En ny erfarenhet för 

mig var just att intervjua personer som har en viktig position i BiH:s samhälle, exempelvis, 

f.d. presidenten, förhandlaren, aktuella politiker, etc. men samtidigt underlättade detta 

problematiken kring bandspelaren, som störningsfaktorn.     

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att fördelarna med intervjuer är att målsättningen är 

tydlig, d.v.s. fokus ligger direkt på fallstudiens ämne, och tillhandahåller varseblivna kausala 

slutledningar. Svagheterna å andra sidan ligger i bias, p.g.a. dåligt konstruerade frågor, 

respons bias, feltolkningar, samt att respondenten ger svar han/hon tror forskaren vill höra65. 

  

Genom tidigare erfarenhet, d.v.s. intervjuer genomförda i andra studier, har jag kunnat 

undvika i alla fall några av de ovannämnda nackdelarna. Frågorna var klart och neutralt 

formulerade, men hade en flexibel ordningsföljd. Det betyder i sin tur att jag trots 

bandspelaren fick lyssna noga på vad respondenten hade att säga, för att slippa ställa frågor 

som respondenten redan själv har gett svar på. Intervjuerna har för min studie varit av väldigt 

                                                 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. sid. 86 
65 Ibid. sid.80 
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stor nytta och har haft fördelen att jag själv kunde styra vilka ämnen som ska tas upp och som 

är relevanta för min problemställning.   

 

2.6 Dokumentation 

För den här studien användes som tidigare nämnt, förutom intervjuer, även andra källor som 

faller inom s.k. ”dokumentationskällor”66. Detta är memoarer, administrativa dokument, d.v.s. 

olika organisationers utvecklingsrapport, händelserapport, samt tidskrifter och andra 

massmediekällor. Dokumentarisk information kan, enligt Yin, sägas vara relevant för nästan 

alla fallstudier. Denna typ av information bör forskaren använda försiktigt och vara kritisk 

mot innehållet och dess syfte. Yin hävdar nämligen, att få människor inser, exempelvis att 

även U.S.-kongressens avskrifter, avsiktligt publiceras innan de trycks i sin slutliga form. I 

övrigt ska dokumentens validitet beaktas och källorna ska användas till att förstärka bevisen 

från andra källor67. Detta bruk kom även i den här studien att vara till nytta, då de 

dokumenterade källorna bekräftade eller ifrågasatte intervjukällorna, och vice versa.  

 

Fördelar med dokumentationen, som Yin tar upp, är att källorna bekräftar den rätta stavelsen 

av olika namn på personer eller organisationer, som kan ha nämnts i någon av intervjuerna. 

Dessutom kan dokument tillhandahålla andra specifika detaljer som bestyrker informationen 

från andra källor. Om dokumentkällan däremot ifrågasätter de andra källorna, finns det 

anledning för forskaren att titta närmre på ämnet ifråga. Slutligen kan forskaren dra slutsatser 

ur dokumentationskällorna, genom att upptäcka nya frågor och ledtrådar och utforska de mer 

djupgående. Yin anser att dokumentationskällorna dock bör kompletteras med andra källor68, 

som kan tolkas som en nackdel. Detta var fallet i den här studien, där intervjuer och 

dokumentationer verkade som varandras komplement.  

 

Kritiken som riktas mot den här typen av källa är att forskaren ofta tar 

dokumentinformationen för fakta. Det som Yin tycker forskaren ska tänka på, är att varje 

dokument är skrivet för ett syfte och en viss publik, som kanske inte har med den egna 

fallstudien att göra69. Detta är också ett aktuellt problem för den här undersökningen. Vissa 

dokument eller olika organisationers publikationer kan inte alltid påstås vara objektiva och tas 

för fakta. Många skrifter som en organisation trycker för allmänheten eller publicerar på 
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67 Ibid. 
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69 Ibid. sid.82 
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internet, kan ha som sitt främsta syfte att övertyga publiken/allmänheten om att 

organisationen gör framsteg, eller att förhandlingarna går bra. Andra kanske vill betona 

förhandlingsteamets eller statens självständighet och undviker därför att nämna andra aktörers 

eventuella inflytande. Denna kritik kan riktas mot och gälla även för intervjukällorna i den här 

undersökningen. Detta i sin tur kan vara missledande för en studie med ett syfte som mitt.  

 

Sådana nackdelar har jag dock försökt lindra, genom att ha flera oberoende källor. Dessa var 

exempelvis intervjuer med aktörer, som inte är direkt kopplade till förhandlingar, men som 

ändå är tillräckligt insatta i dem, och därmed kunde tjäna som mer objektiva och 

kompletterande svar. Därmed syftar jag främst till akademiker och handelskammaren, d.v.s. 

aktörer som förhandlingsteamet menar kan påverka förhandlingarna, medan de själva hävdar 

inte ges någon möjlighet till det. Fördelen med att ha intervjuat akademiker är att de har rollen 

av experter och kan tänkas vara mer objektiva än om de hade förföljt egna, personliga 

intressen. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Innan forskaren börjar med analysen av data, bör en kontroll av materialets reliabilitet och 

validitet göras70. Problemet enligt Hellevik, uppstår om det har smugit sig in slumpmässiga 

och/eller systematiska fel, när forskaren har försökt mäta de egenskaper hos enheterna han är 

intresserad av, så att data inte ger en korrekt bild av dessa egenskaper. Reliabiliteten bestäms 

av hur mätningarna har utförts. Beteckningen syftar till tillförlitligheten och noggrannheten i 

själva mätproceduren71. Hög reliabilitet föreligger om samma undersökning kan genomföras 

upprepade gånger och resultatet blir exakt detsamma. Detta kräver att de olika leden i 

mätningen ska vara fria från slumpmässiga fel, d.v.s. analysinstrumenten ska vara pålitliga.  

 

Slumpmässiga fel relevanta för den här undersökningen kan, enligt Hellevik, vara 

intervjuarens felaktiga markeringar vid intervjuer, som kan ge felaktiga resultat. När data ska 

överföras från en form till en annan, kan många små fel uppstå. Medveten om denna 

problematik har jag försökt undvika den genom att, som tidigare nämnt spela in intervjuer. 

Jag har även varit väldigt noga med att översätta intervjuerna och dokumenten, så att fel ord 

inte förändrar innehållets betydelse och för att inte tillskriva en respondent ord de inte har 
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sagt.  Reliabiliteten i den här studien anser jag är hög eftersom dokumentationen är publicerad 

och finns tillgänglig för alla om någon skulle vilja genomföra samma studie.  

 

Dessutom anser jag att om man använder en teoretisk problemställning i en studie med 

förhandlingar i fokus, är det logiskt att intervjua förhandlaren och hans team. Skulle samma 

studie genomföras vid samma tidpunkt d.v.s. i samma politiska klimat, hade förhandlaren och 

förhandlingsteamet svarat likadant till alla andra, precis som till mig.  Självfallet kan det i en 

kvalitativ fallstudie som den här komma till olika tolkningar av material främst genom att 

olika forskare exempelvis skulle kunna sätta olika fokus på olika intressen som USA kan ha i 

BiH. Men jag är övertygad om att andra forskare inte hade försummat faktorer som jag har 

upptäckt, utan skulle snarare eventuellt kunna utöka dessa.  

   

Validitet å andra sidan, beror av vad det är som mäts, om det verkligen är de egenskaper som 

problemställningen gäller. Validiteten har alltså att göra med datas relevans för 

undersökningens problemställning72.  För att arbetet på det teoretiska och det empiriska planet 

ska kunna knytas samman, måste det finnas en överensstämmelse mellan de begrepp man 

använder på de två olika nivåerna73. Den här empiriska undersökningen underlättades som 

tidigare nämnt av teorin. Insamlat material och frågorna till intervjuer fokuserade på och var 

härledda ur teorin och då den här studien har en teoretisk problemställning, kan slutsatsen dras 

att relevanta variabler mättes. Det hade kunnat bli problematiskt om materialet enbart hade 

varit begränsat till dokumentation, men intervjuerna och de öppna frågorna hjälpte till och 

bestämde vad det är jag ska fokusera på i dokumentationskällorna. Alltså genom de 

teoribaserade frågorna anser jag att de valda variablerna täcker det jag har avsett att 

undersöka, och kan därmed sägas ha en hög intern validitet.  

 

Validitet har ytterliggare en kategori, nämligen den s.k. externa validiteten. Denna handlar om 

huruvida studiens resultat kan generaliseras på andra fall, förutom det egna fallet.74 I och med 

att det här handlar om en fallstudie är generaliserbarheten begränsad. Som tidigare nämnt har 

alla stater och samhällen en specifik struktur och det är svårt att dra paralleller till andra 

länder såvida man inte på djupet känner till ett lands uppbyggnad och historia. Just eftersom 

ett land (USA) valdes och användes som testinstrument, gör att generaliserbarheten begränsas. 
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Men som tidigare nämnt så är syftet med denna studie att bidra till teoribildningen, alltså 

kommer resultaten inte att användas till att göra generaliseringar.   

 

3 Teori 

Anledningen till att Robert Putnams teori valdes som grunden för denna studie är att den 

söker utveckla en formel för förhandlingar, som Putnam anser kan appliceras på alla 

internationella förhandlingar. Det intressanta med den är att den har haft stort genomslag trots 

(eller kanske just därför) att den, på ett sätt, bortser från ett politiskt maktspel mellan världens 

stater och därmed utesluter ett eventuellt tredje nivå eller multinivåer vid förhandlingar.  

 

Då förhandlingar är det centrala ämnet i den här undersökningen, är tanken med teorikapitlet 

att definiera förhandlingar och sätta de i en större kontext, d.v.s. belysa rollen de spelar i 

dagens internationella relationer och diplomati, samt att kort redogöra för skillnaden mellan 

förhandlingar och uppgörelser. Därmed får läsaren en helhetsbild av förhandlingar och 

kännedom om vilka begrepp de för med sig, samt vad dessa betyder för denna studie. Därefter 

presenteras Putnams två-nivå spelteorin, som denna studie bygger på, och kopplingar dras till 

det egna fallet.  

 

3.1 Förhandlingar - Definition 

Innan vi alltså går vidare med denna undersökning, är det nödvändigt att definiera det centrala 

ämnet för vår analys: förhandlingar. På 1960-talet utvecklade Fred Charles Iklé den mest 

vanliga definitionen av förhandlingar: ”a process in which explicit proposals are put forward 

ostensibly for the purpose of reaching an agreement on an exchange or on the realization of a 

common interest where conflicting interests are present.”75 Det kan vara värt att bifoga I. 

William Zartmans komplettering av förhandlingsdefinitioner, som går ut på att förhandlingar 

är en grundläggande process i beslutsfattande “…That is to say, it is a dynamic or moving 

event, not simply a static situation, and an event concerning the selection of a single value out 

of many for implementation and action. The decision-making event is a socio-political process 

involving several parties, and not simply one individual’s making up his mind.”76  

 

Iklés definition passar även mitt fall, då BiH och EU söker nå en överenskommelse 

beträffande förverkligandet av gemensamma intressen, d.v.s. BiH:s intresse att bli medlem 
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och EU:s intresse att utvidgas och få en mer samarbetspartner. P. Terrence Hopmann (1998)  

menar att denna definition betonar, det han kallar, förhandlingars inneboende mixade motiv. 

Här syftar han, nämligen, till att förhandlingar alltid äger rum i situationer som involverar en 

kombination av gemensamma och motsättande intressen. Eftersom, om två parter hade 

identiska intressen skulle de, enligt Hopmann, inte behöva förhandla, för att uppnå en 

acceptabel lösning77. I fallet med BiH – EU handlar det om motsättande intressen i den mån, 

då det är BiH som ska anpassa sina intressen till EU, för att kunna bli accepterade som 

medlem i unionen. Det är alltså upp till BiH att försöka få EU:s krav justerade i den mån det 

går, efter de egna behoven.  

 

Följden är att förhandlingarna blir ojämlika, då EU redan i förväg vet att BiH är angelägna om 

att bli medlem, och att det är BiH som ska uppfylla EU:s krav, som gör att EU:s intressen inte 

står på spel, på samma sätt som BiH:s. Men ett gemensamt intresse har BiH och EU i vilket 

fall som helst, eftersom, om de inte hade ett gemensamt mål att fullfölja, skulle det enligt 

Hopmann, inte heller finnas någon basis för förhandlingar78. Vilka intressen aktörerna har, hur 

starka de är och om de räcker till, för att fullfölja målet d.v.s. uppnå en överenskommelse, 

kommer vi till senare i uppsatsen. 

 

3.1.1 Förhandlingar och uppgörelser 

Förhandlingar, som har studerats ur en rad olika disciplinära perspektiv, ställs ofta i samband 

med uppgörelser. Uppgörelser och förhandlingar står i korrelation med varandra, men har 

dock inte samma betydelse.  

 

Enligt Jönsson involverar de flesta förhandlingsprocesser vissa beståndsdelar av uppgörelse, 

men stater kan göra upp med varandra utan att någonsin ingå i förhandlingar79.  Skillnaden 

mellan förhandlingar och uppgörelser beror på kommunikationen. Jönsson menar att 

förhandlingar refererar till en formaliserad process, som förlitar sig på verbal kommunikation, 

medan uppgörelse kan ses som ett bredare koncept. Detta koncept inkluderar utbytet av 

verbal- såväl som icke-verbal kommunikation och formellt- såväl som informellt utbyte. 

Förhandlingar är härmed en sub- klass till uppgörelse80.   
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Å andra sidan kan uppgörelse förstås som utbytet av erbjudanden och kontraerbjudanden, 

tillmötesgående och tillbakadragande som går ut på basarliknande prutande istället för 

gemensam problemlösning. Därmed blir uppgörelser en sub- klass till förhandlingar. Betraktat 

ur det här perspektivet, kan uppgörelse och problemlösning referera till två olika paradigm i 

studien om förhandlingar81. Det råder dock samstämdhet i att uppgörelsesituationer 

karaktäriseras av samarbetande och motsättande beståndsdelar såväl som ömsesidigt beroende 

beslut. 

 

Denna studie fokuserar på förhandlingar i en bredare kontext, som gör att uppgörelser här blir 

en sub-klass till förhandlingar.  

 

3.2 Bilaterala och Multilaterala förhandlingar i Spelteori 

Förhandlingar är en genre inom en större struktur, nämligen game theory. Game theory är en 

modell av uppgörelser mellan två rationella, enhetliga och jämlika aktörer. Modellen 

härstammar ur nationalekonomisk teori och en särskild gren i matematik82.  Den här studien 

ska inte analysera spelteorin närmre än att konstatera, att den är kopplad till förhandlingar 

eftersom den tillhandahåller logiska stöd för alla situationer där, av varandra beroende 

beslutsfattanden med motsättande intressen, är involverat83. En återkommande spelteoretisk 

idé förklarar att förhandlingar mellan två parter kan representeras som ett huvudspel med ett 

flertal sidospel eller ”hjälpspel”, där hjälpspelen kan påverka huvudspelets utfall och 

spelsätt84.  

 

Förhandlingar sker på många håll i hela samhället och kan vara bilaterala och multilaterala 

och dessa ska inte förväxlas med den typen av förhandlingar som denna uppsats bygger kring, 

nämligen multi-level (multinivå) förhandlingar.  

 

Hopmann konstaterar kort att bilaterala förhandlingar fokuserar på två relativt rationella 

aktörer som har olika preferenser i en situation av ett mixat motiv och söker lösa dessa 

olikheter genom uppgörelse85. Multilaterala förhandlingar å andra sidan, består enligt 

Hopmann, av tre eller flera olika, av varandra oberoende aktörer, med åtminstone tre olika 
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intressen och preferenser. Aktörerna söker en överenskommelse som mer eller mindre 

tillfredsställer alla parters intressen. Multilaterala förhandlingar betraktas vara mer komplexa 

än de bilaterala, inte minst p.g.a. att det finns flera motsättande intressen86.  

 

Bilaterala och multilaterala förhandlingar går inte att utesluta i denna studie, då de kan vara 

inbyggda i multinivåförhandlingar. I det här fallet kan sägas att förhandlingarna, på varje 

enskilt nivå, skiftar från bilaterala till multilaterala förhandlingar, som t.ex. på den inhemska 

nivån där BiH:s regering  förhandlar med oppositionen, respektive regeringen i förhandlingar 

med flera aktörer som t.ex. oppositionspartier. I denna studie kommer dock dessa typer av 

förhandlingar i andra hand.   

 

3.3 Förhandlingars betydelse i IR  

P. Terrence Hopmann (1998) påpekar det faktum att vi på 2000-talet för första gången, har 

nått en period av fundamental transformation av det system som har strukturerat 

internationella relationer sedan 1945. Denna transformation kännetecknas framförallt av två 

stora händelser, kalla krigets slut och Sovjetunionens fall. Det nyuppstådda systemet kan, 

enligt Hopmann, karaktäriseras av komplexa multilaterala relationer snarare än av militär 

tävling och konfrontation. Detta betyder inte att säkerhetsfrågor kommer att försvinna från 

internationella politikens agenda, utan dessa frågor kommer att ta nya dimensioner.  Även 

kärnvapen, som fortfarande har en avskräckande funktion, står enligt Hopmann ändå inte 

längre i fokus för den internationella politiken87.   

 

Hopmann gör bedömningen att våldanvändning allt mer kommer att vara ineffektiv i 

hanteringen av internationella konflikter. Därmed kommer diplomati att vara allt mer 

betydelsefull som lösningsprocess vid sådana konflikter. Om diplomati blir allt viktigare, då 

följer att processen av förhandlingar, som är diplomatins centrala aktivitet, också får större 

betydelse88. 

 

Förhandlingar, om de nu används formellt i stora multilaterala konferenser, informellt i 

privata bilaterala utbyten, eller i många diplomatiska sammanträffanden som faller inom detta 

spektrum, har redan blivit den primära mekanismen genom vilken stater löser gemensamma 
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problem och internationella konflikter. Hopmann menar att alla stora internationella problem 

förlitar sig starkt på förhandlingsprocesser för att förbättra livsvillkoren för alla jordens 

människor. Dessutom kan en stats policy vara framgångsrik i det internationella systemet bara 

så länge dess diplomater är skickliga användare av förhandlingskonsten. Utan sådana 

skickligheter, menar Hopmann, kan de flesta stater inte främja sina intressen på den 

internationella nivån. Då kanske det kan leda de till användning av våld, på grund av 

oförmågan att uppnå sina stora mål genom fredfulla kanaler.  

 

Hopmann tillägger att bra diplomati inte nödvändigtvis behöver garantera framgång i att 

uppnå ens nationella mål i en värld som kännetecknas av anarki, men den är ett absolut 

nödvändigt villkor för att främja ens intressen. Hopmann drar slutsatsen att diplomatiska 

förhandlingsprocesser är ett krav till att förhindra ett utbrott av vidspridda våldsamheter och 

kaos inom det globala systemet89.     

 

3.4 Två - nivå spel teorin 

Den här uppsatsen bygger alltså på en fallstudie som ämnar testa Robert Putnams teori om 

två-nivå spel. Därför är det viktigt att noggrant beskriva Putnams teori och de variabler 

studien avser att testa. Dessutom anknyts kort kritik till teorin, ur den tidigare nämnda Jefrey 

W. Knopfs studien. 

 

3.4.1 Bonn Summit Conference 

Det som enligt Robert Putnam är intressant att ta reda på, är när och hur inhemsk politik avgör 

internationella relationer och vice versa. Till det ändamålet erbjuder Putnam en teoretisk 

approach, som baseras på Bonn Konferensen 1978, och där denna tjänar som exempel på hur 

diplomati och inhemsk politik kan bli invecklade90. I Bonn möttes den 16 och 17 juli, 1978, 

statschefer av Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien, Nordirland och 

USA, samt motsvarande representanter för EU.  Mötet gick ut på att angripa de fundamentala 

ekonomiska problemen som länderna hade stött på. På Bonn konferensen godkändes ett 

omfattande globalt tillväxtpaket, där alla länder åtog sig att implementera specifika 

                                                 
89 Ibid. 
90 Evans et al. 1993:431,433 
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tillväxtåtgärder. Paketavtalet hade några långvariga effekter, som bidrog till global tillväxt 

och stabilitet.91 

 

Putnam menar att de ledande regeringar i Bonn konferensen (1978) godkände policyn som 

skiljer sig från sådana, som de hade fullföljt i frånvaro av internationella förhandlingar.92 Det 

betyder med andra ord att policyförändringar som skedde i Bonn, inte hade uppstått på samma 

sätt, i frånvaro av internationell överenskommelse och internationella påtryckningar. Å andra 

sidan, anser Putnam, hade utan inhemsk genklang, internationella krafter inte räckt till för att 

skapa samstämdhet, oavsett hur balanserad och övertygande paketavtalet hade varit. I 

slutändan gick allting ut på att, varje ledare trodde att det han gjorde var i nationens intresse 

och möjligtvis i det personliga politiska intresset, även om alla rådgivare inte nödvändigtvis 

samstämde. Men utan topp samstämdhet skulle ledarna varken kunna eller vilja ändra på 

policyn så lätt. Därmed lyckades Bonnavtalet, enligt Putnam, fånga både inhemska och 

internationella påtryckningar93.   

 

Varken en ren inhemsk eller ren internationell analys skulle enligt Putnam kunna reda ut det 

här fenomenet. Tolkningar uttryckta i bara inhemska orsak och internationella effekter (som 

Putnam kallar ”second image”) eller internationella orsak och inhemska effekter (”second - 

image - reversed”), skulle enbart representera en ”partial equilibrium”- analys och därmed 

skulle missa en viktig del av historien, nämligen hur flera länders inhemska politik, blir 

invecklad via en internationell förhandling. Därför anser Putnam behövs utvidgade, ”general 

equilibrium”- teorier som samtidigt reder ut interaktionen mellan inhemska och 

internationella faktorer.94 Vi måste gå bortom enbart observationen att inhemska faktorer 

påverkar internationella affärer och vice versa och bortom enkla exempel på sådant inflytande 

till att söka teorier som integrerar i båda sfärerna95. Putnam presenterar oss därför hans så 

kallade ”two-level games”: en metafor för inhemsk – internationell interaktion. 

 

 

                                                 
91

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/past_summit/04/e04_a.html, 

http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=275 

 
92 Evans et al., 1993:432 
93 Ibid. sid.433 
94 Ibid. sid.434 
95 Ibid. sid.436 
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3.4.2 Nationella (inhemska) och internationella nivåer 

Politiken av många internationella förhandlingar kan uppfattas som två-nivå spelet. På den 

nationella nivån fullföljer inhemska grupper sina intressen genom att sätta tryck på regeringen 

för att den ska godkänna gynnsamma policyn. Politiker, å andra sidan, söker makt genom 

koalitionskonstruktioner bland dessa grupper. På den internationella nivån söker nationella 

regeringar maximera sin egen förmåga att tillfredsställa inhemska påtryckningar, samtidigt 

som de minimerar den fientliga konsekvensen av utländska utvecklingar. Inget av dessa två 

spel kan, enligt Putnam, ignoreras av centrala beslutsfattare så länge deras länder förblir 

ömsesidigt beroende samtidigt som de är suveräna.  

 

I fallet med mitt analysfält, kan vi tydligt identifiera två interagerande aktörer: förhandlare för 

Bosnien och Hercegovinas regering, inklusive alla dess intressegrupper, oppositionen etc. och 

förhandlare för den Europeiska Unionen, inklusive alla dess medlemsstater. Dessa två aktörer 

har gemensamma men också motsättande mål, där de gemensamma målen genom ett 

samarbete och en överenskommelse, på respektive intern/inhemsk såväl som internationell 

nivå (d.v.s. aktörerna emellan), försöker nås och motsättningar försöker övervinnas. Nedan 

följer en illustration, ur BiH:s perspektiv, av hur Putnam har tänkt sig att det går till, vid två-

nivå spelet, d.v.s. aktören Bosnien som antas förhandla på nivå 2 (med EU), och samtidigt på 

nivå 1 (på hemmaplan). Dessutom lägger jag till det som skulle motsvara ett tredje nivå, d.v.s. 

USA som nivå 3, och hur den kan tänkas komma in i spelet. Samma mönster skulle gälla för 

EU som den centrala aktören, som måste förhandla både med sina medlemsstater och med 

BiH (och eventuellt USA) vid en given förhandling som ska leda till överenskommelse.  
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Putnam menar att varje nationell politisk ledare visar sig i båda spelen. Vid det internationella 

bordet (nivå 1) sitter hans utländska motparter, diplomater och andra internationella rådgivare. 

Vid det inhemska bordet (nivå 2) sitter parti- och parlamentsmedlemmar, talesmän för 

inhemska agenturer, representanter av intressegrupper och ledarens egna politiska rådgivare. 

Denna komplexitet gör att steg som är rationella för spelaren vid ett bord, kan vara okloka för 

samma spelare vid det andra bordet. Den politiska komplexiteten för spelarna i spelet är 

vacklande. Vilken ledande spelare som helst, kan om han inte är nöjd med utfallet, välta 

spelbordet, och omvänt kan alla ledare som misslyckas med att tillgodose sina medspelare vid 

det inhemska bordet, riskera vräkas från sin plats96. 

 

3.4.3 Överenskommelsers faser 

Det är, enligt Putnam, lämpligt att dela upp processen till överenskommelse i två steg, en 

förhandlings- och en ratificerings fas, då formella analyser av spel, kräver väldefinierade 

regler, val, spelare, utbyten och information97. Varje försöksavtal måste ratificeras av 

respektive förhandlares organisation i fråga. Putnam utgår ifrån att varje sida representeras av 

en ledare eller ”huvudförhandlare” och att denna individ inte har några oberoende policy 

preferenser, utan söker att uppnå en överenskommelse som blir attraktiv för hans 

uppdragsgivare.  De två nämnda faserna är följande: 

 

1) Uppgörelse mellan förhandlare som leder till en försöksöverenskommelse (kalla det 

nivå 1) 

2) Separera diskussioner inom varje grupp av uppdragsgivare om en överenskommelses 

ratifikation (kalla det nivå 2)  

 

Det är sannolikt att det finns för- konsultationer och uppgörelser på nivå 2, för att utarbeta en 

initial position för förhandlingar på nivå 1. Det betyder att man redan i förväg på hemmaplan 

granskar vad som är ett acceptabelt respektive oacceptabelt ställningstagande på internationell 

nivå, t.ex. att EU:s medlemsstater i förväg kommer överrens om exakt vilka krav Bosnien 

förväntas  ha uppfyllt, för att man ska gå vidare med förhandlingar om medlemskap, eller att 

Bosnien i sitt förhandlingsteam granskar vilka anspråk som kan vara realistiska d.v.s. som EU 

skulle tillåta. Omvänt kommer behovet för nivå 2 ratificering att påverka nivå 1 uppgörelsen. 

Förväntad förkastning på nivå 2 kan förinta förhandlingar på nivå 1, utan formell handling på 

                                                 
96 Ibid. sid.437 
97 Ibid. 
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nivå 2.  I många förhandlingar kan två-nivå processen upprepas, då förhandlarna testar de 

möjliga överenskommelser och prövar deras uppdragsgivares synpunkter. Med ratificering 

refererar Putnam till alla beslutsprocesser på nivå 2 som krävs till att godkänna eller 

implementera en nivå 1 överenskommelse, vare sig formellt eller informellt98 

 

Aktörer på nivå 2 kan representera byråkratiska agenturer, intressegrupper, sociala klasser 

eller t.o.m. ”allmänna opinionen”. Den slutliga ratifikationen måste röstas upp eller ner; varje 

modifiering av nivå 1 överenskommelse räknas som en förkastning, om inte denna 

modifiering godkännes av andra parter till en överenskommelse.  

 

3.4.4 Vinstmöjlighetens roll i förhandlingar  

Putnam identifierar vidare det han kallar för ”win – set” (vinstmöjligheter). Vinstmöjligheten 

för en given nivå 2 valkrets, definieras som en uppsättning av alla möjliga nivå 1 

överenskommelser som skulle vinna (godkännas) – d.v.s. uppnå den nödvändiga majoriteten 

bland valkretsen - när den röstas upp eller ner. Konturerna av nivå 2 vinstmöjligheter, är 

viktiga för förståelsen av nivå 1 överenskommelser:  

1) Larger win – sets make Level 1 agreement more likely.   

2) The relative size of respective Level 2 win – sets will affect the distribution of the joint 

gains from the international bargain99.  

 

En vinstmöjlighet skulle i mitt fall, kunna beskrivas som summan av alla de målen Bosnien 

och Hercegovina (inklusive all dess intressegrupper) har att vinna ur de olika förslagen på 

eller versioner av en överenskommelse; detta skulle förklara varför BiH vore beredd att 

acceptera ett förslag till överenskommelse framför ett annat förslag som skiljer sig något. Alla 

versioner av en överenskommelse som innehåller gemensamma mål eller uppfyllda krav för 

de olika aktörerna på hemmaplan, skulle leda till accepterandet av överenskommelsen. T ex 

alla de kombinationer på en överenskommelse som skulle täcka ”tillräckligt” många intressen 

av Bosniens jordbrukare, partier, intressegrupper, etc. skulle leda till ratificering. 

 

Putnam menar vidare att varje lyckad överenskommelse måste falla inom nivå 2 

vinstmöjlighet av varje partens samstämdhet. Överenskommelse är alltså möjlig bara om 

parternas vinstmöjligheter överlappar. Ju större vinstmöjligheterna är, desto mer sannolikt är 

                                                 
98 Ibid. sid.438 
99 Ibid. sid.441 
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det att de överlappar. Ju mindre de är, desto större risk finns att förhandlingar bryter ner100. 

Detta betyder att de inhemska Bosniska aktörernas (t.ex. jordbrukarnas) intressen i 

överenskommelsen måste falla inom EU aktörernas (t.ex. ekonomers) intresseområden för att 

det ska leda till avtal. Nackdelen blir att ju större den uppfattade vinstmöjligheten av en 

förhandlare är, desto mer kan han ”köras med” av andra nivå 1 förhandlare. Omvänt kan en 

liten inhemsk vinstmöjlighet vara en fördel för uppgörelse101, förmodligen eftersom aktören 

vet precis vad som är i dennes intresse och därmed ger den mindre utrymme till alternativa 

(sämre) överenskommelser.  

 

Det finns en viktig avvikelse här: möjligheten till misslyckad ratificering, som antyder att 

spelteoretiska analyser bör särskilja mellan frivilligt och ofrivilligt avhopp. Frivilligt avhopp 

refererar till att en nationell egoist i frånvaro av övervakande kontrakt, bryter sitt löfte. Detta 

är ett problem som illustreras i ”fångarnas dilemma” och andra dilemman av kollektiva 

handlingar. Ofrivilligt avhopp å andra sidan reflekterar beteendet av en aktör som är 

oförmögen att leverera ett löfte, p.g.a. misslyckat ratifikation. Men frestelsen att hoppa av 

kan, enligt Axelrod, Kohane och andra, reduceras dramatiskt bland spelare om de förväntas 

mötas igen102. Dock kan rädsla för ofrivilligt avhopp vara lika fatal för prospektet till 

samarbete, som frivilligt avhopp. Ibland är det svårt att särskilja dessa, då många förhandlare 

försöker få ett frivilligt avhopp att se ut som ett ofrivilligt103. Ett ofrivilligt avhopp från 

Bosniens sida, vore exempelvis att inte lyckas genomföra vissa reformer i landet, som är ett 

krav för fortsatta förhandlingar med EU. 

 

3.4.5 Vinstmöjlighetens omfång 

Det är viktigt att förstå att omständigheter påverkar vinstmöjlighetens storlek. Tre faktorer är 

här särskilt viktiga:  

1) Nivå 2 preferenser och koalitioner  

2) Nivå 2 institutioner  

3) Nivå 1 förhandlarens strategi  

 

Varje testbar två-nivå teori av internationella förhandlingar måste enligt Putnam ha rötter i en 

teori av inhemsk politik, d.v.s. en teori om makten och preferenserna av de stora aktörerna på 

                                                 
100 Ibid. sid.439 
101 Ibid. sid.441 
102 Ibid. sid.440 
103 Ibid. sid.441 
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nivå 2.  Det är möjligt att skissa vissa principer som styr storleken av vinstmöjligheter. T. ex. 

ju lägre kostnader för ”no-agreement” (icke-överenskommelse), desto mindre är 

vinstmöjligheten. Detta betyder i princip att om inte mycket står på spel, är förlusten inte stor 

om en överenskommelse inte sker. Icke-överenskommelse representerar ofta status quo, även 

om det i vissa fall även kan leda till en försämring av situationen. Detta kan enligt Putnam 

vara en lämplig beskrivning av den misslyckade ratifikationen av Versailles fördraget. De 

uppdragsgivare som upplever höga kostnader av icke-överenskommelse, är mer skeptiska till 

nivå 1 uppgörelser104.  

 

Storleken av vinstmöjligheter (och därmed förhandlingsutrymmet av nivå 1 förhandlare) beror 

på den relativa storleken av den ”isolationistiska” kraften (som motsätter sig internationellt 

samarbete generellt) och ”internationalister” (som erbjuder stöd till alla ändamål). Det 

sistnämnda stödet är större i mindre, mer beroende länder med mer öppna ekonomier, jämfört 

med självständiga länder som USA, där icke-överenskommelse har lägre kostnader. Därför 

bör självständiga stater med lägre vinstmöjlighet, göra färre internationella överenskommelser 

och driva hårdare uppgörelser när de väl ingår i uppgörelser105. I vissa fall kan värderingen av 

icke-överenskommelse vara den enda signifikanta icke-överenskommelsen bland nivå 2 

uppdragsgivare, eftersom deras intressen är relativt homogena.  

 

3.4.6 Heterogena och homogena konflikter 

Problemen som förhandlare möter på nivå 1, som har att göra med homogena (eller 

”boundary”) konflikter, är olika de som möter heterogena (eller ”factional”) konflikter. I den 

förstnämnda handlar det om att ju mer förhandlaren kan vinna på nivå 1 (t.ex. olja) desto 

bättre är hans chanser att vinna ratificering. I sådana fall kan förhandlaren använda det 

implicita hotet från sina egna ”hökar” till att maximera sina vinster (eller minimera förluster) 

på nivå 1. På nivå 2 är förhandlarens största problem i en homogen konflikt att hantera 

avvikelsen mellan hans uppdragsgivares förväntningar och det förhandlingsbara utfallet106. 

Om Bosniens förhandlare, exempelvis, kan övertyga de olika grupperna på ”hemmaplanet” att 

det genom ett medlemskap i EU skulle leda till 14 % mindre arbetslöshet, skulle det ge bra 

ratificeringschanser på hemmaplanet beträffande medlemskapet, men det är inte garanterat att 

ett EU-medlemskap faktiskt kan ge det förhandlaren har lovat hemma.  

                                                 
104 Ibid. sid. 443 
105 Ibid. sid.444 
106 Ibid. sid.445 



34  

 

Heterogena konflikter är mer komplicerade, där förhandlare söker maximera ratifikations 

chanser och där det inte gäller att bara följa ”ju mer, desto bättre” regeln. När inhemska 

intressen är mer heterogena, kan inhemsk klyvning utveckla internationellt samarbete. En 

regering som är internt delad bedöms mer sannolikt kunna träffa internationella avtal än en 

regering som har tagit ställning till en singel policy107. Jag kan tänka mig att, om detta hade 

varit fallet i Bosnien, så skulle de olika intressena på grund av etnisk klyvning, leda till flera 

olika alternativ eller ”gemensamma nämnare”, som kan tänkas accepteras av alla 

intressegrupper och därmed leda till avtal.  

 

En annan faktor som påverkar vinstmöjligheter är ratificeringen. Deltagandet i 

ratificeringsprocessen varierar bland grupper och ämnen, och detta kan ha konsekvenser för 

vinstmöjligheter. De uppdragsgivare vars intressen är mest påverkade kommer att utöva 

särskilt inflytande på ratificeringsprocessen. En annan viktig inskränkning av diskussionen 

har varit antagandet att förhandlingar involverar bara en fråga. Men olika grupper på nivå 2 

har sannolikt olika preferenser på olika ämnen involverade i mångfrågiga förhandlingar. 

Gruppen med det största intresset inom en fråga, har sannolikt den mest extrema positionen 

inom detta ämne. Möjligheten för paketavtal öppnar upp en rik samling av strategiska 

alternativ för förhandlare i ett två- nivå spel108. 

 

 Inom det här sammanhanget kan man undra om Bosniens misslyckande eller förhalning till 

EU medlemskapet, beror på att man på hemmaplan inte är överens om preferenserna? Eller 

kan det istället vara så att EU:s medlemsstater inte är överens om preferenserna, eller 

intressen d.v.s. om hur pass starkt man vill ha Bosnien som medlem? Jag kan tänka mig att 

det i min analys också handlar om mångfrågiga förhandlingar i och med att det inte 

nödvändigtvis bara handlar om Bosniens medlemskap i EU, utan också om USA:s strategiska 

intresse i att hålla andra länder, framför allt från det Islamistiska blocket, borta från att utöva 

inflytande över regionen.  

 

En typ av frågelänk är, enligt Putnam, avgörande för förståelsen av hur inhemsk och 

internationell politik kan vara invecklade. Det handlar inte om att utveckla en strategi som 

förändrar inhemska uppdragsgivares preferenser, utan snarare att skapa ett policy val, som 

                                                 
107 Ibid. sid. 445, 446 
108 Ibid. sid.446 
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tidigare var utanför inhemsk kontroll. Denna länk på nivå 1, som förändrar sannolika utfall på 

nivå 2, kallar Putnam för ”synergistic linkage”, d.v.s. strategiska drag på ett spelbord som 

underlättar oväntade koalitioner vid det andra spelbordet109.  

 

Nationer använde exempelvis förhandlingar för att uppnå interna reformer i situationer där 

uppdragsgivares tryck annars hade förhindrat handling, om det inte var för trycket som 

externa kompanjoner tillhandahöll. Ekonomiskt ömsesidigt beroende ökar möjligheter för 

ändrade inhemska koalitioner, (och därmed ändrade policy utfall) genom att utvidga raden av 

möjliga utfall, och skapar politisk inveckling genom nationella gränslinjer110. I Bosnien skulle 

kanske ledarna för de tre, olika etniska grupperna tillämpa vissa gemensamma policy reformer 

eftersom det genom ett internationellt avtal skulle leda till ett gemensamt mål, men som de 

utan internationellt inflytande, själva inte hade tillämpat.  

 

En sista faktor som kan utvidga den inhemska vinstmöjligheten, är det Putnam kallar för 

”genljud”. Här syftar han till att internationella påtryckningar är de som utvidgar den 

inhemska vinstmöjligheten och underlättar överenskommelser. Men genljud kan också vara 

negativ, då utländska påtryckningar kan skapa inhemsk bakslag. Genljud tillsammans med 

”synergetic issue linkage” förebygger en genväg till att utforma ett två nivå spel111.  

 

Den andra faktorn handlar om att ratificeringsproceduren påverkar storleken av 

vinstmöjlighet. T.ex. om två tredjedels röster krävs för ratificering, blir vinstmöjligheten 

mindre än om en enkel majoritet krävs. Dessutom gäller att ju större de centrala 

beslutsfattares autonomi från deras nivå 2 uppdragsgivare är, desto större är deras 

vinstmöjlighet och därmed också sannolikheten att uppnå internationell överenskommelse. 

Exempelvis ökar centralbankens isolering från inhemska politikens påtryckningar, 

vinstmöjligheten, och därmed oddsen för internationellt monetärt samarbete112.  

 

Ovissheten om storleken av en vinstmöjlighet, kan vara både en uppgörelseplan och en 

stötesten i två-nivå förhandlingar. På nivå 1 har förhandlare motivationen att underskatta sin 

egen vinstmöjlighet. Detta låter rimligt, enligt Putnam, då varje förhandlare vet mer om sitt 

eget nivå-2-bord, än opponenten. Detta är besläktat med en taktik när förhandlare söker 

                                                 
109 Ibid. sid.460 
110 Ibid. sid.448 
111 Ibid. sid. 456 
112 Ibid. sid. 448-450 



36  

utnyttja divisionen inom den egna regeringen. Samtidigt ökar ovissheten av opponentens 

vinstmöjlighet. Avtal kan endast uppnås om förhandlare vet (eller är övertygad om) att 

förslaget ligger inom motpartens vinstmöjlighet, och därmed blir ratificerad. Ovissheten om 

part A:s ratifikation, minskar den förväntade värderingen av överenskommelsen för part B. 

Sålunda måste en nyttomaximerande förhandlare söka övertyga motparten att hans egna 

vinstmöjlighet är ”kinky”, d.v.s. att det föreslagna avtalet säkert kommer att ratificeras men 

att ett avtal, som är lätt gynnsammare för motparten, sannolikt inte kommer att ratificeras på 

hemmaplan113.   

 

3.5 Kritik 

Förutom den redan nämnda tre-nivå-kritiken, som kan riktas mot Putnams teori av författare 

som Jönsson och Patterson (se tidigare forskning), har även J.W. Knopfs studie några bra 

utgångspunkter för kritik som kan riktas mot två-nivå spelet. 

  

Jeffery W. Knopf kritiserar Putnam och menar att han med sin teori egentligen inte har 

bidragit med något nytt, utan att teorin enbart är ett resultat av gamla observationer. Som 

exempel tar han upp de olika strategier för vinstmöjligheter (win-set) och framförallt 

”genljud”, som enligt Knopf, har sina rötter i Franklyn Griffiths (1960) hypotes om 

”interdiction”. Annan kritik riktas mot den s.k. ”COG collusion”, som Knopf anser, inte heller 

är en novitet. Här menar han att idén om svaga ledare på hemmaplan, som använder 

internationella förhandlingar till att legitimera sina egna handlingar, kan hittas i många andra 

tidigare studier.114 

 

Det two-level game, å andra sidan bidrar med, är enligt Knopf, att den visar hur en rad olika 

existerande observationer, alla kan betraktas som slutsatser av ett teoretiskt ramverk. 

Framförallt fungerar den som stöd till påståendet att det i framtiden vid internationella 

förhandlingar krävs en undersökning av både de internationella och inhemska processerna och 

interaktionen de emellan. Teorins största svaghet är att den försummar vissa viktiga 

potentiella aspekter av relationer mellan dessa nivåer. Knopf menar vidare att den misslyckas 

med att på ett adekvat sätt skilja mellan olika typer av inhemsk-internationella interaktioner 

och olika uppgörelsekontakter115. Putnams teori används till att utveckla en uppsättning av 

                                                 
113 Ibid. sid. 453 
114 Knopf , 1994:601-603 
115 Ibid. sid. 604,605 
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frågor för komparativa fallundersökningar och riktar inte sin uppmärksamhet på eventuella 

olikheter i verkan av olika former av interaktion eller internationella omständigheter116.  

 

Knopf menar vidare att Putnam i sin teori utgår ifrån att ekonomiska förbindelser bland stater 

med vänskapliga relationer. Därför riktade Putnam inte så mycket uppmärksamhet på hur 

samspelet ser ut med en motsättande allians eller en tredje grupp av stater som agerar som ett 

block117.   

 

4 Analys 

4.1 BiH i relation till inhemska aktörer 

De frågorna som ska belysas är till för att applicera BiH:s förhandlingsprocesser på Putnams 

teori. I det första analyskapitlet redogör jag för BiH:s nuvarande position i förhandlingarna 

och beskriver vilka förhandlingar det handlar om. Dessutom identifieras aktörerna vid BiH:s 

förhandlingsbord, i enlighet med Putnams teori, varpå relationen mellan BiH och dess 

inhemska aktörer analyseras i syfte att se hur denna relation inverkar på förhandlingarna och 

dess vinstmöjligheter. Därutöver vill jag finna svar på frågor som, vilka koalitioner det kan 

finnas, samt vilka aktörer eller grupper som är uteslutna ur förhandlingarna och om aktörerna 

på något sätt påverkas av yttre faktorer. En annan viktig del av kapitlet är att vissa politiska 

händelser som kännetecknar BiH, tas som exempel på vad som kan utgöra problem för 

förhandlingarna.   

 

4.1.1 Inledning – BiH:s position i förhandlingarna  

En av de viktigaste frågorna för Bosnien och Hercegovina är landets närmande till EU. Sedan 

1999 samarbetar BiH, i likhet med de andra länderna på Västra Balkan, med EU i den s.k. 

stabiliserings- och associeringsprocessen (SAp). SAp består bland annat av förmånliga 

handelsrelationer och omfattande utvecklingssamarbete. Processen liknar till stor del det för- 

medlemskaps stöd, som de tio nya EU-medlemmarna fick, före sin anslutning till unionen, 

med skillnaden att det här avtalet, förutom associeringen, även har beståndsdelar av 

stabilisering.  

 

I enlighet med SAp ska relationen mellan EU och BiH förstärkas genom en form av kontrakt, 

ett s.k. stabiliserings- och associeringsavtal (SAA). SAA är ett avtal som fastställer EU:s 

                                                 
116 Ibid. 
117 Ibid. sid. 610 
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förhållande till ett potentiellt medlemsland. Avtalet följs åt av ett program för finansiellt stöd. 

Hur väl ett land har genomfört skyldigheterna i avtalet kommer att utgöra grunden för om 

ministerrådet ska kunna behandla en medlemsansökan. Baserat på kommissionens yttrande 

över ansökan kan Europeiska rådet ge landet kandidatstatus. Innan länderna kan förhandla om 

medlemskap, måste de uppfylla Köpenhamnskriterierna i tillräckligt stor utsträckning.118  

 

Bosnien och Hercegovina har legat efter de andra före detta Jugoslaviska nationerna i att ta 

sig ett steg närmre den Europeiska Unionen. Slovenien anslöt sig till EU år 2004, Kroatien 

började med formella medlemskapsförhandlingar i oktober 2005, Makedonien har avslutat sin 

stabiliserings och associerings avtal och Serbien började förhandla på liknande för- 

medlemskaps avtal i november 2005.119  

 

Bosnien är dock idag redo att börja förhandlingar om att bygga upp starkare band med den 

Europeiska Unionen, som är ett steg framåt för ett eventuellt EU-medlemskap. Bosniens 

huvudförhandlare, Igor Davidovic, menar att förhandlingar om ett stabiliserings och 

associerings avtal, betraktas som ett trappsteg till fullt medlemskap. EU:s ministerråd 

beslutade nämligen den 21 november 2005, på 10-årsdagen efter att fredsförhandlingarna i 

Dayton avslutats, att inleda förhandlingar om ett SAA. Förhandlingarna inleddes i Sarajevo 

den 25 januari 2005 och kunde komma till stånd sedan BiH genomfört en rad reformer inom 

exempelvis militären och polisväsendet för att leva upp till EU:s krav.120  

Trots framstegen är vägen till ett medlemskap i EU ännu mycket lång. Man har ett betydande 

reformarbete framför sig som kommer att ställa stora krav på den politiska viljan och fordra 

omfattande resurser. Hittills har en stor del av framstegen kunnat ske som ett resultat av en 

stark internationell närvaro som med hjälp av löften och hot hjälper bosniska politiker och 

administration att leva upp till det internationella samfundets krav. Viktiga aktörer i landet 

som EU-kommissionen, den Höge Representantens kontor och EU:s militära styrka EUFOR 

har stor inverkan på den politik som förs i landet.121 

 

                                                 
118 http://www.eu-upplysningen.se/upload/Dokument/Trycksaker-pdf/EUU_temablad_utvidgning_maj2006.pdf 

(sveriges riksdag eu -upplysningen temablad maj 2006) 

 
119 http://newsfromrussia.com/world/2006/01/24/7166.htm 
120 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5472/a/43787;jsessionid=aKP5g3dmyeE7 
121 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5472/a/43787;jsessionid=aKP5g3dmyeE7 
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4.1.2 Aktörer på den nationella nivån 

BiH:s förhandlingar med EU borde, enligt Putnams teori, utspela sig både på den nationella 

och på den internationella nivån. Vi börjar med den nationella/inhemska nivån och undersöker 

vilka aktörer som är med i förhandlingarna på denna nivå och vilken funktion de har i 

förhandlingarna. 

 

BiH:s strategiska mål är att bli medlem i EU. Detta är en utmanande uppgift och för att kunna 

nå det målet och koordinera BiH-institutioners arbete i stabiliserings och 

associeringsprocessen formades den s.k. Direktionen för Europeisk Integration (DEI). DEI 

existerade först som ministerium för den Europeiska integrationen, men beslutet fattades att 

DEI ska bli en direktion, och en varaktig del av ministerrådet. DEI:s talesman, Ahmed Turkic, 

menar att direktionen agerar som en bro mellan BiH:s institutioner och EU. Dess uppgifter är 

många, bl.a. ligger de i att utarbeta planer, analysera strategiska dokument, informera 

allmänheten om EU, koordinera EU:s biståndsprogram, och i stort följa BiH:s utveckling, som 

innebär starkt samarbete med förhandlingsteamet.122  

 

Osman Topcagic, som är direktör för DEI och själv en del av förhandlingsteamet, anser att de 

svåraste förhandlingarna, i det här fallet, utspelas på hemmaplan. I BiH yttras detta genom 

strukturen som är engagerad i förhandlingarna. Strukturen kan delas in i två enheter, eller två 

mindre strukturer, den ena är statsdelegationen, och den andra är förhandlingsteamet.  

 

Statsdelegationen består av premiärministern, utrikesministern, inrikesministern, ministern för 

säkerhetsfrågor, ministern för handels och ekonomiska frågor, justitieministern, samt 

direktören själv, ambassadören i EU och huvudförhandlaren. Detta är delegationens s.k. ”höga 

nivå”. Dess uppgift är att möjliggöra omständigheter i landet, som ger en snabb utveckling på 

förhandlingar, detta inbegriper reformprocesser, uppgjorda positioner, etc. Topcagic menar att 

när statsdelegationen, eller delegationens höga nivå skapades försäkrades det att alla de olika 

parter och faktorer vars tillstånd man behöver är representerade. 

 

Förhandlingsteamet har uppgiften att genomföra själva förhandlingarna. Teamet pratar alltså, 

direkt med den Europeiska kommissionen, och de återger de uppgjorda positionerna, samt 

pratar om avtalet och kommer överens om avtalets innehåll. Detta är tankesättet, när det gäller 

                                                 
122 http://www.dei.gov.ba/omin/default.asp?n1=8#text 



40  

att svara på frågan och behovet om uppgörelse i själva landet.  Förhandlingsteamet är indelat i 

åtta förhandlingsgrupper. Huvudförhandlaren Igor Davidovic, hade idén att dessa grupper 

skulle ledas av tjänstemän för att försäkra kontinuiteten efter de uppkommande valen. 

Tjänstemännen valdes bl.a. på basis av deras kunskaper inom ämnet de arbetar med. 

Davidovic hävdar att förhandlingsgrupperna inkluderar representanter för olika institutioner 

men också entiteters ministerier och NGO-er, eller representanter för det civila samhället som 

t.ex. akademiker. Det finns dock aldrig ett fast antal medlemmar i grupperna då teamet kan 

inse att de behöver en viss person eller institution till, exempelvis handelskammaren, som ger 

sin analys av en fråga. Alla som berörs av en fråga kan komma att delta i förhandlingarna 

genom att bidra med sina idéer och förslag.123   

 

Just nu förhandlas det om SAA, men när det kommer till konkreta frågor, är handel den 

centrala faktorn, d.v.s. frihandel och tullfri import av EU-varor, säger Topcagic. Det som ska 

göras är att definiera dynamiken för vilka varor BiH kan acceptera frihandel och för vilka BiH 

ska söka att skjuta upp eller definiera en transitionsperiod, d.v.s. vilka varor som ska skyddas 

på längre sikt. För att kunna åstadkomma uppgörelse på den fronten även inom landet, har 

premiärministern såväl begärt uppgörelse eller tillstånd på entitetsnivån. På det sättet är enligt 

Topcagic alla som bör vara inblandade med och får tycka till i förhandlingarna.124 

 

4.1.3 Vinstmöjligheter och dess omfång 

Vinstmöjligheter är en viktig beståndsdel i Putnams teori och enligt honom skulle BiH med 

större vinstmöjligheter, leda till att uppgörelser med EU blir mer sannolika. Dessutom skulle 

det påverka fördelningen av de gemensamma vinsterna i den internationella uppgörelsen. Som 

tidigare nämnt anser Putnam, är det viktigt att förstå, att omständigheter påverkar 

vinstmöjlighetens storlek. Där räknar han upp tre faktorer som är särskilt viktiga: nivå 2 - 

preferenser och koalitioner, nivå 2 - institutioner och nivå 1 - förhandlarens strategi125. 

 

Eftersom de här förhandlingarna av många inte betraktas som förhandlingar i klassisk mening, 

menar förhandlingsteamet att BiH:s vinstmöjligheter definieras i form av ministerrådets 

strategi och riktningar, som förhandlingar ska följa och  inte får avvikas ifrån. Inom strategin 

och riktningarna finns det bestämmelser för BiH som fastlägger förhandlingars position.  

                                                 
123 Intervju med Igor Davidovic, BiH:s huvudförhandlare i förhandlingarna med EU, 2.4.2006 
124 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 18.3.2006 
125 Evans et al., 1993:441 
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Strategiskriften börjar med en mening som säger att BiH:s främsta intresse och mål är att bli 

medlem i EU. Därefter följer en lista av frågor som demokratins stabilitet, ekonomi, 

socialsamhället etc. och alla sektorer är markerade med precisa omfång på hur reformer ska 

genomföras.126 

 

Detta identifieras även som BiH:s preferenser och mål som ska uppnås. Förhandlingsteamet 

menar att preferenserna samtidigt kan definieras som EU:s mål och EU:s ställda krav på 

Bosnien.127 Dessa gemensamt definierade preferenser antyder att, chansen är större till att de 

två nivåernas (BiH:s och EU:s) vinstmöjligheter överlappar med varandra. Detta i sin tur, som 

Putnam förklarar ovan, leder till mer framgångsrika förhandlingar. 

 

Det faktum att preferenserna stämmer överens med EU:s krav, har en djupare betydelse för 

landet och kan även betraktas som BiH:s intressen och en indikator på hur starkt BiH vill bli 

medlem i EU. Detta i sin tur betyder att kostnaden av en icke-överenskommelse skulle bli hög 

för BiH. Topcagic menar att BiH genom att bli medlem i EU, ser framför sig någon slags 

säkerhet och fred, ekonomisk utveckling, stabilitet, hög levnadsstandard, efterlevnad av 

mänskliga rättigheter, statsrätt etc. Modellen och organisationen av samhället, som råder i 

EU:s medlemsländer har, enligt honom, förmodligen den högsta standarden i världen när det 

kommer till kvaliteten av levnadsstandard, för individer och grupper. Genom att adoptera 

EU:s standard och genom att gå riktningen mot ett medlemskap, försöker BiH att skapa en 

ambient som består av en sådan hög standard och levnadskvalitet, både för individer och 

samhällsgrupper, menar Topcagic.128 

 

Om vinstmöjligheterna alltså är inriktade på EU:s vinstmöjligheter och krav, uppstår frågan 

om det finns koalitioner på den inhemska nivån som kan påverka vinstmöjlighetens omfång. 

Topcagic menar att det finns informella koalitioner, d.v.s. allmänt stöd för BiH:s integration i 

EU finns, då både regeringen och oppositionen tycker att BiH ska gå med i EU men när det 

kommer till konkreta frågor, hur och när man ska utföra vissa krav, kan det komma till 

meningsskiljaktigheter. Olika partier eller politiska och samhällsgrupper överhuvudtaget kan 

komma ut med olika åsikter.129 

 

                                                 
126 Intervju med BiH:s förhandlingsteam, 2.4.2006  
127 Ibid. 
128 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 18.3.2006 
129 Ibid. 
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Förhandlingsteamet håller med om att det råder konsensus i EU-frågan, partier och 

parlamentet har uttalat sig om att det första och primära intresset för BiH ska vara 

medlemskap i EU. Men det finns också andra inhemska aktörer som gör lobbying för vissa 

frågor och intressen eller vill delta i förhandlingarna. I dagsläget utgör ämnet frihandel och 

liberalisering av marknaden, den största delen av förhandlingar. Här finns det en hel rad olika 

handelsföreningar som har vissa intressen och vill vara med i förhandlingarna. 

Överenskommelsen är dock att positionen gentemot jordbrukare och företag utarbetas via 

handelskammaren som ska förena alla relevanta organisationers intressen och därefter komma 

med sitt eget förslag som presenteras till förhandlingsteamet.130  

 

Maja Lolic, som är med i förhandlingsteamet, menar att det även inom teamet finns olika 

intressen bland olika medlemmar, vissa godkänner enstaka idéer medan andra inte gör det. 

Men detta betraktas som en del av förhandlingarna; Förhandlingspositionen utarbetas just på 

den här typen av konsultation. Varje ministerium och relevant institution, som sedan ska 

utföra de uppgjorda reformerna, skickar sina representanter, som gör en analys av BiH:s 

nuvarande situation och de behoven och reformerna som ska göras, som en del av avtalet. 

Syftet är att göra en slags förutsägelse av framtida händelser. Detsamma gör regeringen, 

akademiska föreningen och experter. De ger alla sina suggestioner som förenas till det som 

kallas förhandlingsposition, som förhandlingsteamet ska godkänna. Huvudförhandlaren får då 

en viss utgångspunkt i förhandlingarna med EU.131   

 

Det som precis har beskrivits är det Putnam kallar för-konsultationer som alltså, i det här 

fallet, utarbetar en initial position för BiH vid förhandlingar. Topcagic menar att 

förhandlingsteamet har för-konsultationer hela tiden. Om teamet upptäcker att det finns frågor 

eller oklarheter som skulle behöva tas till eller prövas på högre nivåer, då sker en slags 

uppgörelse med den höga delegationen. Sedan kan premiärministern se om det krävs 

vidarekonsultationer som ger stöd till en fråga. Hittills har det, enligt Topcagic dock inte 

funnits sådana intriganta frågor. Avtalstexten har hittills i sin helhet varit godtaggbar, men när 

det kommer till detaljer kan BiH förhandla med EU om att få dessa omformulerade. Det 

aktuella avtalet är dock detsamma för alla länder, och därmed finns det inget utrymme för 

större ändringar. 132 

                                                 
130 Intervju med BiH:s förhandlingsteam, 2.4.2006 
131 Ibid. 
132 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 18.3.2006 
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Av informationen ovan kan sammanfattningsvis sägas att de institutioner som, enligt 

Topcagic och förhandlingsteamet kan inverka på förhandlingarna, genom att framföra sina 

synpunkter är professorer ur den akademiska föreningen och handelskammaren, som den mest 

betydelsefulla samarbetspartnern.   

 

 Aktörernas inflytande 

Inom den akademiska föreningen råder det dock olika åsikter beträffande dess inflytande i 

förhandlingarna. Prof. Dr. Lamija Tanovic tror att akademiker kan ha inflytande. Hon 

tillägger dock att det inte behöver handla om den akademiska föreningen, utan det kan vara 

professorer som är experter inom ett område. Professorer i ekonomi kan vara experter inom 

ett visst område, men hon har inte hört att någon av de är inblandade. Tanovic säger att hon 

personligen inte är det, trots att hon är expert i utbildning och vetenskap och leder för övrigt 

Bologna processen i BiH. Hon tror att teamet går efter kontakter, d.v.s. att de väljer 

människor ur sina respektive partier eller kretsar som ska spela experter. Dessutom är de 

flesta ordföranden för olika ledande partier också professorer på något Universitet och kan 

tjäna som experter. Man måste alltså vara med i något politiskt parti för att bli tillfrågad som 

expert. 133 

 

En av BiH:s främsta akademiker Muhamed Filipovic hävdar, i likhet med Tanovic, att den 

akademiska föreningen på inget sätt kan utöva inflytande över förhandlingarna, eftersom han 

anser att den akademiska föreningens funktion i BiH har förstörts genom den etniska 

uppdelningen av landet. Den akademiska föreningen har enligt Filipovic blivit den nationala 

politikens slav. Han betraktar förhandlingarna som odemokratiska, då allmänheten inte är 

tillräckligt informerad eftersom alla händelser dirigeras utifrån. Det resulterar i att de utspelar 

sig inom en liten krets som utesluter allmänheten. Den akademiska föreningen, som ska 

framföra samhällets åsikter, är inte inblandad eftersom ingen ur förhandlingsteamet frågar om 

råd och åsikter. Filipovic menar vidare att inga akademiker kan ha objektiva inflytanden på 

dessa förhandlingar, då han själv exempelvis skulle kunna påverka enstaka politiker, som han 

personligen känner, men detta skulle inte ge några objektiva inflytanden. 134 

 

                                                 
133 Intervju med Lamija Tanovic, akademiker, projektledare i Bolognaprocessen, 11.4.2006 
134 Intervju med Muhamed Filipovic, akademiker 28.3.2006 
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Handelskammaren, som Topcagic hävdar ovan, är den mest inflytelserika aktören och 

partnern i förhandlingarna, har uppgiften att informera företagen om utvecklingen kring olika 

EU frågor, legislativ och allmän information beträffande EU:s inre marknad, samarbete inom 

handel, utbildning etc., i syfte att förbereda företagen till EU integrationen. Handelskammaren 

täcker ca. 30 olika föreningar. Senad Hromic EICC direktören, hävdar att handelskammaren 

tog initiativet till att bli inkluderade i förhandlingsteamet beträffande SAA, eftersom den 

ekonomiska delen av förhandlingarna är viktigast och handelskammarens närvaro faller 

naturligt. Hromic hävdar vidare att handelskammarens representanter hade möten med 

huvudförhandlaren, beträffande handelskammarens medverkan i förhandlingarna, men att de 

ännu inte har blivit en del av processen. Han har dock fått uppfattningen att 

förhandlingsteamet verkade vara positivt inställda till den idén.135  

 

Målet med initiativet var att jordbrukare skulle få sina representanter i dessa grupper så att 

inga avtal eller lagar undertecknas som inte är anpassade till näringslivets behov, som t.ex. för 

korta övergångperioder där näringslivet inte hinner anpassas, som gör att den tar skada och 

inte kan vara konkurrenskraftig. Hromic hävdar att Köpenhamnskriterier kräver att 

näringslivet måste kunna klara av konkurrenstrycket, samt att nya institutioner ska ha byggts 

upp. Handelskammaren är den som kan känna av pulsen på näringslivet och har direkt 

kommunikation med företagare och jordbrukare, så att den vet vari problemen ligger. 

 

Hromic menar vidare att förhandlingsteamet ännu inte har yttrat sig om handelskammaren får 

vara med och vilka exakt som ska vara med. Just nu har handelskammaren vissa kontakter 

med förhandlingsteamet, men inget formellt samarbete finns ännu. Det finns inte heller någon 

överenskommelse ännu men tanken är, enligt Hromic, att kammaren själv ska engagera och 

placera de som ska vara i förhandlingsgrupperna. Detta skulle leda till att kammaren skulle 

kunna ha inflytande över vissa frågor som motsvarar företagens behov och över vad som ska 

ändras till att överensstämma med näringslivets intressen.136 

 

Det som är karakteristiskt för två-nivåspelet är som Putnam tidigare nämnt, att varje nationell 

politisk ledare visar sig i båda spelen, eller på båda två nivåerna. Men så som situationen 

beskrivits ovan uppstår tvekan om förhandlingar, förutom inom själva förhandlingsteamet, 

                                                 
135 Intervju med Senad Hromic direktören av Handelskammarens EICC, Euro Info Correspondent Center 

14.5.2006 
136 Ibid. 
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överhuvudtaget äger rum på den inhemska nivån. Huvudförhandlaren menar att han är 

medveten om förhandlingsteorin som bl.a. säger att en bra förhandlare alltid är beredd att 

lyssna, inte enbart på den ”andra sidan” och tillägger: ”…jag brukar skämta ibland om att jag 

kommer att behöva förhandla även med BiH:s institutioner.”137 Denna kommentar bestyrker 

förmodan att det, så här långt, inte verkar ske några förhandlingar på nivå 1, så som Putnam 

beskriver de.  

 

4.1.4 Överenskommelsers faser 

Som tidigare konstaterats förekommer alltså för-konsultationer bland aktörerna på nivå 1, så 

som de beskrivs i Putnams kontext med överenskommelser. Putnam menar att det är lämpligt 

att dela upp processen till överenskommelse i två steg, en förhandlings- och en ratificerings 

fas138, d.v.s. ett försöksavtal som måste ratificeras av respektive förhandlares organisation i 

fråga. 

 

I BiH:s förhandlingar med EU finns det, enligt Topcagic, inget som just  heter prov- eller 

försöksavtal, men det finns ett tillfälligt avtal, som verkar motsvara Putnams försöksavtal. När 

SAA avtalet tecknas, måste det ratificeras i BiH:s parlament, EU:s parlament, och alla 

medlemsländernas parlament. Ratifikationen i BiH gör presidentrådet efter att ha fått positiva 

synpunkter av tvåkammarparlamentet; för att parlamentet ska vara informerad, informerar 

DEI regelbundet kommissionen för den europeiska integrationen i BiH:s parlament, i syfte att 

minimera risken till fördröjning av ratifikationen. Processen till ratifikation går alltså till på så 

sätt att, DEI skickar texten på överenskommelse till presidentrådet, presidentrådet i sin tur 

skickar det till parlamentet, och när parlamentet har framfört sina synpunkter, kan 

presidentrådet säga att de godkänner avtalet. Men när förhandlingar avslutats och medan 

ratifikationen inväntas, tar man ut delar ur avtalet som berör handel och transport, vilket utgör 

ett tillfälligt avtal, som tecknas och börjar gälla även utan ratifikationen.139 

 

Putnam tar i sin teori, även upp möjligheten till misslyckad ratificering, som han återanknyter 

till vinstmöjligheten och som leder till en aktörs ofrivilliga avhopp. Topcagic menar att det 

från BiH:s sida rent objektivt inte finns någon risk för ofrivilligt eller frivilligt avhopp. Han 

                                                 
137 EU newsletter 2006 jan-feb 
138 Evans et al., 1993:437 
139 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 18.3.2006 
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tillägger att ingen av aktörerna har ett intresse i att avbryta förhandlingarna och att det inte 

heller finns något stöd för denna idé. 140 

 

Detta uttalande kräver en djupare undersökning och granskning av den politiska situationen i 

BiH, som leder oss tillbaka till Daytonavtalet och konflikter som skulle kunna orsaka avhopp 

från BiH:s sida. 

 

4.1.5 Frivilliga/ofrivilliga avhopp – Inhemska konflikter 

Daytonavtalet är ett fredsavtal som hade syftet att avsluta kriget i Bosnien. Avtalet skrevs 

under den 14 december år 1995 Dayton, Ohio i USA, av dåvarande Serbiens president 

Slobodan Milosevic, Bosniens president Alija Izetbegovic och Kroatiens president Franjo 

Tudjman.  Freden skulle garanteras av en FN-styrka på 60 000 personer. Mänskliga rättigheter 

skulle respekteras och flyktingar skulle få återvända hem och få ersättning för förlorad 

egendom. Avtalet stipulerar att Bosnien delas i två delar: en serbisk Republika Srpska (RS) 

och en federation mellan bosnienmuslimer och bosnienkroater. Rent formellt hänger de bägge 

delarna samman, men de har eget polis- och rättsväsende.141 

 

Tio år efter fredsavtalet befinner sig BiH på vägen till ett EU-medlemskap. Men dit är det 

långt. Politiker och internationella diplomater har betecknat efterkrigskonstitutionen som en 

problematisk fråga, och förslag till reformer i konstitutionen har gjorts. Landets höge 

representant har betecknat konstitutionen, som en av de mest komplicerade, som dessutom 

splittrar landet i dem som tycker att konstitutionen hindrar BiH från att utvecklas, och de som 

är emot reformer i konstitutionen, då dessa skulle betraktas som avvikelser från 

Daytonavtalet.142  

 

Southeast European Times rapporterar att de politiska krafterna i BiH, som är förespråkare av 

förhandlingar med EU, anser att Daytons fredsavtal avslutade konflikterna, men att 

konstitutionen som följde, föreställer problem idag. Europeiska diplomater har uttalat sig om 

att BiH kan komma ett steg närmre EU, även med de två existerande entiteterna, men att 

problemet ligger i de många styrande strukturer och ansvarsområden. Dessa strukturer kräver 

                                                 
140 Ibid. 
141 http://susning.nu/Daytonavtalet 
142 http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/sr_Latn/document/setimes/articles/2005/03/14/reportage-01   
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50% av landets budget och detta i sin tur har förorsakat krav på förändringar i konstitutionen. 

Problemet är att Daytonavtalet inte tillåter några radikala förändringar i konstitutionen.  

 

Republiken Srpska (RS) har genom Daytonavtalet fått en egen flagga, arme, polis- och 

rättsväsende. Försöken till att stärka staten på entiteternas bekostnad har därför stött på 

motstånd. Ett exempel är polisreformen, som EU sätter som krav vid förhandlingarna. Det 

internationella samfundet har klart uttryckt att det måste finnas politisk konsensus kring alla 

politiska förändringar i landet.143  

 

Presidenten av RS, Dragan Cavic, har dock uttalat sig emot EU:s krav till reformer i 

polisväsendet. Han tillägger att alla förändringar måste respektera BiH:s konstitution och alla 

grundläggande förändringar av Dayton kommer RS inte att acceptera.144  

RS:s premiärminister Milorad Dodik, varnade att RS inte kommer att acceptera en upplösning 

av RS-polisväsendet, även om detta skulle betyda att förhandlingar med EU avbryts. Han 

tillägger dock att RS är för polisreformer, men han anser att denna inte kan påtvingas utan 

konsensus. Vid samma tillfälle påminde Cavic alla RS-representatner, att acceptera det 

faktum att polisreformen är en förpliktelse i enlighet med avtalets tre principer, som har 

åtagits i båda entiteters parlament. BiH:s utrikesminister, Mladen Ivanic har åsikten att en 

politisk överenskommelse är det viktigaste vid det här läget, och betraktar de ovannnämnda 

uttalanden som politiska spel och ett sätt att utöva tryck.145   

 

Adnan Terzic, BiH:s premiärminister, varnar att det utan polisreformen, i enlighet med avtalet 

som godkändes i alla entiteters parlament, inte kan komma till ett SAA avtal. Vägen till EU 

blockeras och det finns skäl för oro om RS inte accepterar reformerna, som skulle innebära ett 

gemensamt polisväsende. Terzic tillägger att polisreformen är en fråga som handlar om BiH:s 

vilja att bli medlem i EU, och om denna reform inte implementeras i enlighet med avtalet från 

2005, kommer BiH:s medborgare att betala det högsta priset.146  
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Skildrat på det här viset, menar även Topcagic, som tidigare hävdat motsatsen, att de som är 

emot reformerna kan hindra förhandlingsprocessen. Han tillägger dock att i den här fasen och 

de nuvarande förhandlingarna konstitutionsreformen inte är ett av EU:s villkor. Men han 

tillägger att det vid de informella samtalen som BiH har med EU uppfattas att det kommer att 

behöva göras förändringar i konstitutionen för vidare framgångar och för att bli medlemmar. 

Det kan handla om olika förändringsfaser som BiH kommer att gå igenom, men senare 

kommer EU mer precist att formulera sina krav och förväntningar.147 

Den f.d. höge representanten Paddy Ashdawn, klargjorde att BiH riskerar att förbli isolerad 

från omvärlden om polisreformen inte genomförs och vägen till EU säkras. Ashdown 

uppmanade alla RS-politiker till att kompromissa, då detta är det sista hindret för BiH till att 

sätta in foten på vägen till EU. Han påpekade också att reformen inte betyder ett steg närmre 

till entitetsupplösning, som RS fruktar. Det handlar enligt Ashdown inte om att genom den 

här vägen, öppna frågan om konstitutionsreformer. Därför anser han att RS inte har någonting 

att frukta. Polisreformen skulle leda till bättre utrustning för bekämpning av brott och lika 

löner för poliser i båda entiteterna skulle garanteras.148  

Efter Ashdowns tal, uttalade sig f.d. RS-premiärminister, Pero Bukejlović, och medgav att det 

säkerligen finns en möjlighet till att kompromissa utan att för den skull ändra 

konstitutionen.149 Själva konstitutionsreformerna blev förkastade av BiH:s 

parlamentsledamöter när det var dags att rösta år 2006.150 

 

Även EU:s ansvarige för utrikespolitik, Javier Solana, betonade i en intervju med BiH-

tidningen Dnevni Avaz, att polisreformen är en av de 16 kraven som EU ställde på BiH. Om 

denna genomförs kan landet komma in i nästa integrationsfas. Denna fråga är inte bara viktig 

för BiH menar Solana, utan även för Europa, då det finns anledning att tro att kriminella 

utnyttjar det nuvarande systemets sprickor till att smuggla droger, människor och annat. En 

sådan reform ger, enligt Solana också positiva signaler till EU som då kan se BiH som en 

seriös partner som är kapabel till att självständigt genomföra reformer. Men Solana menar 

också att om RS fortsätter att hindra reformen skickas negativa signaler till EU som kan ha 

                                                 
147 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 18.3.2006 
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allvarliga konsekvenser för BiH:s integrationsprocess151. Det står också klart att EU inte har 

några tvivel om att SAA avtalet enbart kan täcknas om alla EU:s krav är uppfyllda, och att 

inga avvikelser från EU:s principer kommer att accepteras från EU:s sida.152 

  

Polischef för Europeiska Unionens polisuppdrag (EUPM) i BiH, Vincenzo Coppola, säger att 

direktionen för polisreformen inte har lyckats genomföra en enda viktig beståndsdel av reform 

implementeringen. Anledning till det är att RS varken har godkänt eller erbjudit förslag som 

uppfyller principen att alla frågor kring polisväsendet överförs till statlig nivå. Men Coppola 

betonar att det inte finns uttrymme för diskussioner mer, eftersom landet har godkänt 

polisväsendets rekonstruktionsavtal.153    

 

Det finns alltså anledning att tro att BiH ofrivilligt kan hoppa av avtalen med EU, p.g.a. 

inhemska klyvningar som leder till att avtalade löften inte kan hållas eller avtal inte kan 

ratificeras. Huvudförhandlaren själv förväntar sig att inhemska politiker ska ta itu med 

förpliktelserna kring polisreformen då det i annat fall, enligt honom, utgör allvarliga hot för 

förhandlingarna med EU. Han uppmanar att alla, särskilt RS-aktörer, tar EU:s varningar på 

allvar. Davidovic varnar att om  reformer fortsätter att genomföras långsamt, och det inte 

kommer till en politisk lösning, kan det leda till att förhandlingar måste avbrytas. Förutom 

polisreformen anser huvudförhandlaren att icke-samarbete med Haag-trubunalen också kan 

hindra förhandlingarna.154 

 

Oenigheten kring konstitutionsreformer och reformer överhuvudtaget, kan i det här fallet 

betraktas som inhemsk klyvning och det Putnam kallar för heterogena konflikter. Putnam 

menar alltså att en regering som är internt delad bedöms mer sannolikt kunna träffa 

internationella avtal, än en regering som har tagit ställning till en singel policy155. Om ett 

splittrat BiH mer sannolikt kan träffa internationella avtal är tveksamt, eftersom många hävdar 

att de här förhandlingarna inte är de klassiska, bilaterala förhandlingar. EU har som vi har sett 

ovan, ställt sina krav och principer som den inte kommer att avvika ifrån, bara för att BiH:s 

                                                 
151 Dnevni Avaz 27.11.2004, samt Dnevni Avaz 6.5.2006 nr 3806 sid.5 
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aktörer är oense.  Topcagic menar att BiH i princip ansöker om att bli medlem i en klubb och 

för att få bli medlem, måste BiH spela efter EU:s regler.156 

 

Förhandlingsteamet förklarar att det handlar om ett avtal som EU redan har förhandlat om 

med Kroatien, Albanien och Makedonien.  Nu är det Serbien och BiH som är på tur. Det 

handlar alltså inte om klassiska bilaterala förhandlingar, då den ena parten är utomordentligt 

stark både ekonomiskt och politiskt, medan den andra parten är BiH. BiH är den som ansöker 

om ett medlemskap och skulle i princip kunna kräva förändringar, men vissa saker är 

fastbestämda för alla 25 medlemsländer, och enligt förhandlaren, befinner sig BiH inte i en 

position där den kan ställa krav. Srdjan Cvijetic menar att EU:s tidigare avtal med andra 

länder, handlade om anslutningen till EU, men nu handlar avtalen om stabilisering och 

anslutning d.v.s.  det förutsätter att regionen ska stabiliseras. Det som är typiskt, specifikt för 

avtal som är avsedda för Balkan, är det regionala samarbetet, som en viktig del av 

integrationen. Förhandlaren kan därför inte sätta veto eller större krav då det är BiH självt 

som har önskan att bli medlem i EU. 157 

 

Lolic tillägger att det i det här fallet handlar om förhandlingar, där vissa saker inte kan 

förhandlas om. Det BiH kan förhandla om, är övergångstiden, frihandel, tullar och till vilken 

utsträckning marknaden ska liberaliseras. Förhandlingsteamet har rätt att söka om tillägg i 

avtal d.v.s. nya meningar och kan förändra vissa ord, som kan ha avgörande betydelse för 

vissa paragrafer. Därför anser hon att BiH har förhandlingsmakt till en viss mån, men 

principen är sådan att avtalet ska implementeras, inte förhindras av veto eller inhemska 

konflikter.      

 

Det som BiH, å andra sidan, använder till sin fördel i denna situation är det internationella 

trycket, som i princip utvecklar det Putnam kallar ”synergistic linkage”. Eftersom landet är så 

splittrat, kan inhemska förändringar åstadkommas som resultat av EU:s krav, som utan 

förhandlingar inte hade varit möjliga.  Topcagic menar att de kraven som EU ställer på landet 

sätter igång reformer, som är lättare att genomföra, när det sägs att dessa krävs för ett 

medlemskap i EU. Enligt Topcagic ger detta BiH:s aktörer signalen, att alla andra länder i EU 

har gjort dessa reformer, och att det därför inte kan vara dåligt för BiH att genomgå samma 

sak. Detta är också fallet med polisreformer som han tror till slut kommer att genomföras. 

                                                 
156 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 18.3.2006 
157 Intervju med BiH:s förhandlingsteam, 2.4.2006 



51  

Varje framsteg i reformer betyder ett steg närmre EU; reformer och närmanden till EU går 

enligt Topcagic hand i hand.158 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi har kunnat identifiera ett samspel mellan BiH och 

dess aktörer, som även utanför själva förhandlingarna, påverkas av internationella aktörer. 

Detta passar in i Putnams bild om den inhemska politiken som är invecklad med den 

internationella. Det har visat sig att den internationella nivån i förhandlingarna, utövar 

inflytande över BiH:s aktörer, d.v.s. på den inhemska nivån. Men vi har ännu inte kunnat 

förstå varför det är så. Därför är det nödvändigt att i nästa kapitel undersöka relationen mellan 

BiH och EU, för att identifiera vilka intressen EU har i BiH.   

 

4.2 BiH i relation till den internationella – EU - aktören   

Det följande kapitlet har för avsikt att belysa relationen mellan BiH och EU, närmre bestämt 

hur BiH uppfattar denna relation och hur ett samarbete som ledde till förhandlingar har gått 

till. Tanken är att klarlägga EU:s aktörer och intressen i BiH, i syfte att se varför dessa 

intressen påverkar BiH:s aktörer och därmed själva förhandlingarna. Av betydelse är även om 

BiH uppfattar att de har ”vänner” eller ”ovänner” inom EU som kan påverka EU:s intressen 

och förhandlingarna. Dessutom belyses därmed EU:s eventuella risker för avhopp och 

kopplingar kan dras till Putnams teori.  

 

4.2.1 Inledning - EU:s utvidgning 

EU har vuxit efter flera anslutningsomgångar. Danmark, Irland och Storbritannien anslöt sig 

1973. År 1981 följdes dessa länder av Grekland, år 1986 av Spanien och Portugal och år 1995 

av Österrike, Finland och Sverige. EU välkomnade tio nya länder 2004: Cypern, Tjeckien, 

Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien. Bulgarien och 

Rumänien förväntas följa efter 2007, medan Kroatien och Turkiet inledde sina 

medlemskapsförhandlingar under 2005. För att det utvidgade EU skall fungera effektivt, 

måste beslutsfattandet rationaliseras. Därför fastställs i Nicefördraget nya regler för hur stora 

EU:s institutioner skall vara och hur de skall arbeta.159  

 

Europeiska Unionen har dessutom inlett en stabiliserings- och associeringsprocess med 

Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien, f.d. Jugoslaviska republiken Makedonien och 
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Albanien, och utvecklar alltså nya avtalsförbindelser med dessa länder i form av 

stabiliserings- och associeringsavtal160. 

 

EU har även ett flertal olika stöd till de länderna som är på väg att bli medlemmar i EU. 

Stöden har utformats för olika länder för att passa situationen i de olika delarna av Europa. 

Det övergripande stödet inför anslutning till EU kallas Phare och inrättades från början 1989 

för att stödja Polen och Ungern i ländernas omställning till demokrati och marknadsekonomi.  

 

För länderna på västra Balkan har EU i december 2000 inrättat ett särskilt stöd kallat CARDS 

(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation) för att stödja 

återuppbyggnaden av de krigsdrabbade länderna. Denna flora av olika stöd vill kommissionen 

ersätta med ett övergripande stöd före anslutning, som riktar sig både till länder som har 

beviljats status som kandidatländer och till potentiella kandidatländer på västra Balkan.  

 

I juni 1999 tog EU i samarbete med organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 

(OSSE), initiativ till en Stabilitetspakt för sydöstra Europa. De länderna som räknas in i 

regionen är Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien (inklusive 

Kosovo), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, samt Albanien. I EU-sammanhang kallas 

regionen ofta för västra Balkan. Pakten syftar till att nå stabilisering, säkerhet, 

demokratisering och ekonomisk återuppbyggnad och genomförs inom ramen för individuellt 

utformade stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och vart och ett av de berörda 

länderna. Avtalen kommer att innefatta: ekonomiskt och finansiellt stöd och samarbete, 

politisk dialog, anpassning till EU:s lagstiftning, samarbete inom andra politikområden, t.ex. 

straffrättsliga och polisiära frågor samt frihandel.161   

 

EU har gjort många ansträngningar till att hjälpa BiH på vägen till den Europeiska Unionen. 

Enligt det Europeiska Rådet i Santa Maria da Feira i juni 2000, syftar den så kallade 

stabiliserings- och associeringsprocess till att så mycket som möjligt integrera de berörda 

Balkanländerna i ”Europas politiska och ekonomiska huvudfåra”. Mötet slog också fast att 

samtliga länder på västra Balkan är tänkbara kandidater för fullständigt medlemskap i EU. 

Under EU:s toppmöte i Helsingfors 1999 betonade Europeiska Rådet nödvändigheten av att 
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kanalisera alla biståndsmedel till länderna som omfattas av stabilitetspakten inom ramen för 

ett och samma program.162.   

 

4.2.2 EU:s krav för medlemskap 

När det kommer till själva proceduren till medlemskapet i EU, beskrivs den i EU:s fördrag 

som preciserar att varje europeiskt land som respekterar principer som demokrati, mänskliga 

rättigheter och rättsstatsprincipen, kan ansöka om att bli medlem i Unionen. Förutom det ska 

Köpenhamns kriterier vara uppfyllda och dessa är:  

-För det första ett politiskt villkor: kandidatlandet skall ha stabila institutioner som garanterar 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av 

minoriteter.  

 

-För det andra ett ekonomiskt villkor: kandidatlandet måste ha en fungerande 

marknadsekonomi liksom kapacitet att hantera det konkurrenstryck och de marknadskrafter 

som råder inom unionen.   

 

-Det tredje villkoret är förmågan att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, 

inbegripet anslutning till målen om en politisk, ekonomisk och monetär union. Detta betyder 

att kandidatländerna måste ta över EU:s regelverk i sin helhet.163 

 

Ansökan om medlemskap ska landet ställa till EU:s ministerråd. Rådet ska enhälligt fatta 

beslut om ansökan efter att ha hört kommissionen och fått Europaparlamentets samtycke. När 

rådet har godkänt ansökan får landet status som kandidatland. Innan ett kandidatland kan bli 

medlem i EU måste det uppfylla de ovannämnda Köpenhamnskriterierna. 

  

När EU bedömer att kandidatlandet uppfyller de politiska Köpenhamnskriterier kan landet 

inleda förhandlingar med EU om medlemskap. Det land som innehar ordförandeskapet i 

ministerrådet redogör för medlemsländernas förhandlingsposition och ger kommissionen i 

uppdrag att sköta förhandlingarna med representanter för kandidatlandet. Kommissionen 

kontrollerar också regelbundet att landet har uppfyllt de krav som landet har åtagit sig att 

uppfylla under förhandlingarna. Resultatet av förhandlingarna blir ett medlemsavtal 
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(anslutningsfördrag) med EU. Avtalet syftar till att fastställa villkoren för landets förhållande 

till EU och de anpassningar som krävs i kandidatlandet för att uppfylla EU:s fördrag.164 

 

I medlemsavtalet finns också de eventuella övergångsregler eller undantag från EU:s 

gemensamma regelverk som landet har beviljats. Medlemsavtalet ska godkännas av de 

inblandade länderna. Europaparlamentet ska också godkänna att landet ansluts i enlighet med 

avtalet. När stats- och regeringscheferna har undertecknat det gemensamma avtalet ska både 

kandidatlandet och medlemsländerna ratificera det enligt respektive lands författning.  

Beroende på landets författning kan det krävas en folkomröstning för att ratificera avtalet, 

eller helt enkelt i syfte att godkänna landets medlemsavtal med EU165. 

 

4.2.3 Vägen till SAA 

BiH:s relation till EU har varit kort men intensiv och relationen har utvecklats alltmer till rutin 

både på den politiska nivån och på arbetsnivån. Målet anser EU måste vara att snabbt skapa 

grunden för avtalsrelationer genom SAA. Om BiH:s relation till EU betraktas i form av BiH:s 

väg mot ett EU-medlemskap, verkar det som att EU var den aktören, som tog initiativet till ett 

samarbete och förhandlingar som äger rum idag. Talesmannen för DEI, Ahmed Turkic, menar 

att EU redan de närmaste åren efter krigets slut, gav ”signaler” till BiH, d.v.s. att landet borde 

fundera på ett medlemskap i EU.166  

 

1997 gjorde EU alltså regionala närmanden, genom att upprätta politiska och ekonomiska 

villkor för bilaterala relationer med BiH167. Snart därpå, 1998 organiserades möten med 

gemensamma arbetsgrupper, då EU deklarationen skapade den s.k. EU/BiH Consultative Task 

Force (CTF), som var ett gemensamt medel för tekniskt och expertis råd i 

administrationsfältet, justeringsramverk och policyn, där det bl.a. diskuterades ämnen, som 

berör reformer i BiH och  som i princip assisterade i förberedandet av avtalsrelationen.168 

 

Samarbetet utvecklades vidare året 1999, då EU erbjöd den s.k. Stabilisation and Association 

process (SAp) till 5 länder i sydöst Europa, inklusive BiH. (ibid.) År 2000 var ett händelserikt 

år. Efter CTF-möten, fick BiH en färdkarta (EU Road Map), som beskrev hur landet ska gå 

                                                 
164 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2313.aspx 
165 Ibid. 
166 Intervju med Ahmed Turkic, DEI:s talesman, 2.4.2006 
167 EU Newsletters 2005 
168 Ibid. 
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vidare, innan arbetet börjar på en Feasibility Study (förstudie), inför öppnandet av SAA. 

Samma år medger det Europeiska Rådet, att alla de länderna som täcks av SAA, är potentiella 

kandidater för ett EU-medlemskap. 2000 var även året då SAp, vid västbalkanländernas 

sammanträde i Zagreb, offentliggjordes. 169  

 

Europeiska unionen har flera program för institutionell utveckling som riktar sig till länder 

utanför EU. I början av 2002 inleddes Cards Twinning-verksamheten, som inriktas på 

Balkanområdet. Det allmänna syftet med Cards Twinning-verksamheten är att på det rättsliga 

och politiska planet föra staterna i västra Balkan närmare EU. Dessutom är en av 

målsättningarna att skapa ett bestående och stabilt samarbete mellan EU och myndigheterna i 

västra Balkan.170  

 

Detta anser Turkic är stora steg för EU, då EU under kriget och direkt efter krigets slut inte 

var så skicklig när det kommer till BiH, då det inte fanns någon gemensam politik gentemot 

BiH.171 Men detta ändrades då EU vid Thessaloniki Sammanträdet 2003, bekräftade SAp som 

EU:s politik gentemot västbalkanländerna. Där beslutades också att stärka politiskt samarbete, 

förstärka institutioner och implementera ytterliggare handelsåtgärder för att befrämja 

ekonomisk tillväxt. Dessutom gav ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i 

Thessaloniki, hela västra Balkanregionen ett EU-perspektiv för framtiden. Detta perspektiv 

betonades än en gång i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den i juni 

2005.172 

 

2003 följde själva förstudien, där EU skickade ca 360 frågor till BiH, som landet fick svara 

på, varpå svaren blev godkända, d.v.s BiH bedömdes som redo att kunna genomföra SAA.  

Turkic menar att alla länder inte lyckas bli godkända från första gången, Albanien t.ex. fick 

göra om förstudien flera gånger. I BiH blev den godkänd, men EU identifierade 16 områden, 

inom vilka BiH måste göra betydande framsteg, för att kunna sätta igång med SAA 

(Polisreformer, samarbete med Haagtribunalen, reformer i radio och tv service). 173 

                                                 
169 Ibid. 
170

EC Support to the BiH Government in the European Integration Process and Co-ordination of Community 

Assistance, 2005 s.30 

171 Intervju med Ahmed Turkic, DEI:s talesman, 2.4.2006 
172

http://coropinions.cor.eu.int/coropiniondocument.aspx?language=sv&docnr=143&year=2005 

 
173 Intervju med Ahmed Turkic, DEI:s talesman, 2.4.2006 
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Inom de 16 områden utvecklade man planer på hur många nya institutioner och lagar som ska 

skapas. BiH skulle därefter skapa ca 50 nya institutioner och 300 nya lagar, för att kunna göra 

de nödvändiga framstegen. BiH skapade institutionerna efter EU:s standard. Därefter 

bedömde EU om landet verkligen har gjort betydliga framsteg, vilket resulterade i ett positivt 

svar. Bara en månad senare, skickade EU Kommissionen ett förslag om förhandlingar till 

Rådet, där det godkändes och förhandlingarna (SAA) kunde börja i November 2005.  

 

Turkic, menar att detta är rätt ovanligt för EU, då det aldrig förr har hänt att ett land så snabbt 

börjar med förhandlingarna. Hade det inte varit för polisreformen, som skulle inväntas, hade 

BiH enligt Turkic kunnat börja med SAA även ett år tidigare. Alla västbalkanländer måste 

skriva på SAp innan de kan gå vidare, på vägen till EU.  EU satte sina krav för medlemskap, 

två Köpenhamnskriterier och ett Madridkriterium som BiH måste uppfylla. BiH har varit redo 

i förväg och är rätt framgångsrika i sina förberedelser som DEI har påbörjat redan i mars 

2005.174 

 

Målet av integrationen i EU:s strukturer, och ett eventuellt medlemskap har fått stort stöd i 

Bosnien. För att kunna uppnå detta mål, måste landet först visa att det delar samma 

fundamentala värderingar som EU och att det har kapaciteten att möta SAA:s förpliktelser.  

The Feasibility Study fastställer om BiH har gjort tillräckliga framsteg för att kunna tillåtas 

starta förhandlingar för SAA. Dess slutsatser fokuserar särskilt på de prioriteterna som är av 

särskild relevans för början av sådana förhandlingar. Studien fokuserar också på vissa meriter 

och själva landets specifika läge eller skick. Takten i vilken landet rör sig närmre EU, beror 

på takten med vilken landet adopterar och implementerar de nödvändiga reformerna. Studien 

visar att BiH har gjort stora framsteg i stabiliseringen sedan slutet på konflikterna och kriget 

på 90-talet. Landet är medlem i Europarådet, har upprättat normala relationer med sina 

grannländer, och stödjer dessutom det regionala samarbetet. Detta är faktorer som är av stor 

vikt för EU175.  

  

I januari 2006 hade BiH:s förhandlingsteam för SAA, som leds av Davidovic,  ett första möte 

med EU:s förhandlingsteam som leds av Reinhard Priebe. Den första rundan tjänade som ett 

                                                 
174 Repport from the commission to the council – on the preparedness of BiH to negotiate a Stabilisation and 

Association Agreement with the European Union, Brussels, 18.11.2003 COM(2003) 692 final 
175 Ibid. 
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introducerande möte, för att utforska ämnen som politisk dialog, regionalt samarbete, politiskt 

samarbete och ekonomiskt samarbete. Den andra rundan som var bokad i mars samma år 

fokuserade specifikt på handel.  

 

Det finns ingen fast eller begränsad tidsschema för förhandlingsprocessen. Den 

framåtskridande takten bestäms av kandidatlandets vilja och kapacitet till att göra framsteg 

inom reformprocessen som krävs. När förhandlingarna är avslutade, som i BiH:s fall skulle 

kunna  vara i slutet av 2006,  och om det finns en politisk konsensus som driver framåt 

reformagendan, då kommer förhandlingsavtalet att träda ikraft176.  

 

Topcagic menar att det från EU:s sida existerar betingelser, och framsteg i de nuvarande 

förhandlingarna beror på framstegen i reformerna BiH behöver göra. Ett villkor är samarbete 

med Haagtribunalen, det andra villkoret är framsteg i polisreformen, tredje villkoret är 

framsteg i reformen av offentlig styrelse, samt verkställande av lagen för offentlig radio och 

televisionssystem och service. Detta är de reformer och villkor som EU lägger särskild vikt på 

och granskar noga, och som samtidigt kan utgöra hinder för vidareförhandlingar. Därför är 

EU:s aktörer enligt Topcagic angelägna om att få igenom dessa krav och reformer i BiH.177 

 

4.2.4 EU:s aktörer och förhandlingar 

Det finns flera EU-aktörer som är involverade i BiH, en av de främsta är bland annat den s.k. 

höge representanten, som har rollen av EU Special Representative (EUSR) för BiH och som 

rapporterar till den Europeiska Unionens råd.178 Vid Dayton beslutades att en hög representant 

skulle tillsättas med uppgiften att övervaka avtalets civila delar. Carl Bildt var den förste som 

gavs uppdraget att leda institutionen, som tyvärr inte på långa vägar fick de resurser som 

tilldelades arbetet med att genomföra avtalets militära delar. Resursbristen och avsaknaden av 

stöd från IFOR gjorde att den civila implementeringen gick långsammare än vad de 

internationella aktörerna hade hoppats. Ett flertal översynskonferenser har genomförts, där ett 

av syftena varit att främja just den civila implementeringen.179  

 

De internationella aktörerna, Peace Implementation Council (PIC), beslutade 1997 att stärka 

den höge representantens befogenheter. Med dessa utökade befogenheter har denne bland 

                                                 
176 ECD to BiH, EU Newsletter 2006 
177 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 18.3.2006 
178 http:www.quaker.org/qcea/briefings/peacebuilding/pbuildbriefing2.htm 
179 Sandberg &Windmar, 1998:19 
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annat beslutat om införandet av en gemensam valuta, gemensamma nummerplåtar på bilar 

och en gemensam flagga. Den höge representanten gavs även befogenheter att avsätta 

politiker som motverkar genomförandet av Dayton-avtalet180 (ibid.). I flera avseenden finns 

det oklarheter i Dayton-avtalets civila delar och i dessa fall är det den höge representanten 

som avgör hur dessa ska tolkas. Dennes roll har därmed blivit viktigare än vad som 

ursprungligen avsågs. Hans ökade befogenheter har emellertid medfört viss förvirring. Först 

uppmanar han befolkningen att gå till val för att rösta på det parti som man anser är bäst 

lämpat att leda landet, men sedan kan han avsätta dessa politiker om han anser att de inte 

följer Dayton-avtalet. Sandberg och Windmar menar att det alltid finns en gräns för vad 

utomstående kan bidra med i ett land, och den gränsen börjar de internationella aktörerna 

närma sig181.  

 

Topcagic och förhandlingsteamet menar att den höge representanten varken är med vid EU:s 

eller BiH:s förhandlingsbord. Han har fått en allt svagare funktion i landet och är inte 

inblandat i förhandlingsprocessen. Lolic menar att han fungerar som rådgivare för BiH på 

vägen till EU, men kan inte inverka direkt på förhandlingarna. Hans avsikt är att hjälpa utan 

att tvinga på något. Topcagic betonar att det är bra att den höge representanten har fått en 

svagare roll i BiH, eftersom det är viktigt för BiH att presenteras som ett självständigt land för 

EU.182   

 

Men när det kommer till själva förhandlingarna med BiH så menar talesmannen för EU 

kommissionens delegation i BiH, Frane Maroevic, att aktörerna från EU:s sida är: 

huvudförhandlaren, medlemsstaterna och EU kommissionen. EU kommissionen har olika 

direktioner, t.ex. DG Enlargement är den för förhandlingar, och fungerar som koordinator, 

men beroende på vilket ämne det förhandlas om, är även representanter för de respektive 

direktioner närvarande. Exempelvis DG Trade, DG Ecfin (ekonomi och finanser) etc och 

kollegor från Bryssel som är specialiserade inom deras del av avtalet. Maroevic betonar dock 

att de här förhandlingarna inte är den klassiska typen av förhandlingar, som exempelvis de i 

Dayton var, där praktiskt taget allt stod öppet. Det här däremot är, enligt Maroevic, den typen 

av förhandlingar som är begränsade eftersom avtalet som sådant är så att säga i förväg till 

90% definierat. D.v.s. det handlar om ett avtal som är nästan identisk med avtalet som EU har 

                                                 
180 Ibid. 
181 Sandberg &Windmar 1998:20 
182 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 20.3.2006, Intervju med BiH:s förhandlingsteam, 2.4.2006 



59  

med länder som Kroatien, Makedonien. Det handlar alltså om ett handelsavtal mellan EU och 

BiH och därför finns det, när det kommer till förhandlingar, lite utrymme för frågor som det 

kan förhandlas om. 183 

 

Ordförandeskapet av ministerrådet, som roterar bland medlemsstaterna var sjätte månad, 

presenterar EU:s förhandlingsposition som Rådet kom överens om.  Varje sökande land deltar 

i förhandlingarna genom att utarbeta sin position i varje av de 31 kapitlen av EU:s  ”acquis” 

och varje kandidatland har en utsedd huvudförhandlare med ett förstärkande team av experter.  

Den Europeiska Kommissionen lägger fram ett utkast av förhandlingspositioner och 

Kommissionen är även i nära kontakt med kandidatlandet, för att kunna söka efter lösningar 

till problem som uppstår under förhandlingarna. Inom Kommissionen koordineras arbetet av 

the Directorate General for Enlargement.184    

 

Maroevic menar att EU inte avslöjar sin förhandlingsposition vid förhandlingarna, som även 

utgör EU:s strategi, d.v.s. ett utarbetat program, som säger när exakt förhandlingar ska 

realiseras. När förhandlingar började bestämde EU-kommissionen att förhandlingarna ska 

avslutas inom ett år, d.v.s. även reformprocesserna måste genomföras. Därefter skrivs under 

ett tillfälligt avtal, mellan EU och BiH som ska ratificeras. Maroevic menar att det sker 

förkonsultationer, inte bara innan förhandlingarna, utan hela tiden med DEI och 

huvudförhandlaren beträffande vissa aktuella frågor. Detta är bra eftersom själva 

förhandlingstiden är rätt begränsad (en dag) och teamen hinner inte gå igenom allt. 185 

 

Rådets general sekretariat och kandidatländerna tillhandahåller sekretariatet för förhandlingar. 

Det Europeiska Parlamentet informeras om förhandlingarnas framsteg och ger sitt samtycke 

till de resulterande tillträdesavtalen. Varje medlemsstat måste ratificera avtalen och i de flesta 

fallen kräver detta parlamentets handling. Debatter om ratificering kommer att tillhandahålla 

en möjlighet för folkets representanter i varje medlemsstat att uttrycka sina synpunkter om 

utvidgningen. I vissa länder genomförs ett referendum för ett slutgiltigt godkännande av 

tillträdes avtal.186 

 

                                                 
183 Intervju med Frane Maroevic, Talesman för EU Kommissionens delegation i BiH, 5.5.2006 
184 http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations_eu10_bg_ro/index.htm 
185 Intervju med Frane Maroevic, Talesman för EU Kommissionens delegation i BiH, 5.5.2006 
186 http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations_eu10_bg_ro/index.htm 
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Det förhandlingarna går ut på är att de bestämmer villkoren under vilka varje kandidatland 

kan tillträda den Europeiska Unionen. Till det ändamålet måste länderna, som tidigare nämnt, 

acceptera EU:s acquis, d.v.s. de detaljerade lagarna och regler som adopterades på basis av 

EU:s grundande avtal, framförallt Rom-, Maastricht-, Amsterdam- och Niceavtalet.     

 

Förhandlingarna fokuserar som ovan nämnt, på villkoren under vilka kandidatländerna 

kommer godkänna, implementera och genomdriva kraven, och tillmötesgår möjliga 

övergångsarrangemang som måste begränsas i omfattning och varaktighet. Under liknande 

arrangemang i tidigare tillträdesförhandlingar har de nya medlemsstaterna möjlighet att 

gradvis införa sina uppfyllelser av vissa lagar och regler, fram till en viss tidpunkt under 

förhandlingarna.187 

 

Förhandlingar fortskrider enligt Rådets överenskommelse 1997 som går ut på att 

sammanträden hölls på ministernivå eller deputerade, t.ex. permanenta representanter för 

medlemsstaterna och ambassadörerna eller huvudförhandlare för kandidatlandet. 

Förhandlingarna med varje kandidatland fortskrider på egen förtjänst, d.v.s. farten på varje 

förhandling beror på förberedelsegraden av varje kandidatland och komplexiteten av 

problemen som ska lösas. Därför är det inte möjligt att veta eller förutbestämma hur lång tid 

förhandlingar kommer att pågå. Dessutom har Kommissionen som tidigare nämnt en 

utarbetad förhandlingsposition för varje ”kapitel” som relaterar till frågor om 

samhällskompetens.  

 

Resultaten av förhandlingarna är införlivade i ett inträdesavtal. Detta presenteras för Rådet för 

godkännande och det Europeiska Parlamentet för samtycke. Efter signaturen, överlämnas 

tillträdesavtalet till medlemsstaterna och det sökande landet för ratificering, som i vissa fall 

leder till referendum. När det ger resultat, blir det sökande landet en medlemsstat.188   
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188 Ibid. 



61  

4.2.5 EU:s intressen i BiH 

Integrationsprocessen i Europa efter andra världskriget, har fått sin motivation i upprättandet 

av fred och säkerhet på kontinenten, samt i att omöjliggöra framtida konflikter bland Europas 

länder. Under flera århundraden var Europa skådeplatsen för många och blodiga krig. Under 

perioden 1870-1945 var Frankrike och Tyskland i krig med varandra tre gånger, med 

oerhörda förluster av människoliv till följd. Flera europeiska ledare insåg att det enda sättet att 

garantera en varaktig fred mellan länderna var att ena dem ekonomiskt och politiskt.189  

 

Sedan utvidgningen i maj 2004 har EU och västbalkanländer blivit ännu närmre grannar. 

Därmed anser EU kommissionens delegation i BiH, att situationen i BiH och resten av 

Balkanländerna, samt dess utveckling och framsteg på vägen mot EU integrationen och dess 

nuvarande och framtida relationer med EU, direkt berör själva EU. När Bulgarien och 

Rumänien blir medlemmar i EU, kommer hela västra Balkanregionen att vara omringad av 

EU:s medlemsländer. Detta kommer att ha viktiga utfall både för hela Västbalkan regionen 

och för EU inom ett flertal områden, särskilt när det kommer till fri rörelse av gods, tjänster 

och personer. Dessa utmaningar bör, enligt kommissionen tilltalas i en bredare kontext av 

sydöstra Europa.190  

 

EU:s engagemang i Bosnien anses vara både historiskt- och moral betingad, men dessutom 

har EU, som ovan nämnt ett generellt intresse i kontinentens säkerhet och därmed också ett 

intresse i Balkanregionens stabilitet. The European Security Strategy klargör att de 

grannländer ”who are engaged in violent conflict…pose problems for Europe” och identifierar 

behovet för en ”cirkel av välstyrda länder till öst om den Europeiska Unionen”. Om regionen 

omkring, som inkluderar Balkan och därför också BiH, är stabil då är också EU:s stabilitet 

och säkerhet förbättrad.191  

 

Från BiH:s sida verkar EU:s intresse uppfattas på samma sätt. Topcagic konstaterar att EU 

redan har visat intresset och hävdar att det finns en uppgörelse och löften om att EU ska ”ta 

med” BiH och andra länder i regionen när man uppfyller alla kraven. Topcagic tror att EU:s 

intresse ligger främst i att BiH utgör en del av kontinenten, och förenar de redan existerande 

medlemmarna med varandra, och bidrar samtidigt till kommunikationen mellan länderna. 

                                                 
189 http://europa.eu/abc/history/index_sv.htm , EC Support to the BiH Government in the European Integration 

Process and Co-ordination of Community Assistance, 2005  s. 11 
190 http://ec.europa.eu/comm/enlargement/docs/pdf/NF5703249ENC_WEB.pdf 
191 http://europa.eu.int/comm/enlargement/bosnia_hercegovina/ 
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EU:s ekonomiska intressen är, enligt honom inte bemärkningsvärd stora i BiH, eftersom BiH 

inte utgör någon större marknad. Men som ett område som tillhör Europas kontinent, så är det 

logiskt att ingen har något emot att få med BiH i Unionen. EU:s regler stödjer också detta 

argument, d.v.s. att varje land på den europeiska kontinenten som uttrycker sin önskan att 

vara medlem i unionen ska få kunna ansöka om medlemskap.  

 

Förutom det, fortsätter Topcagic, så måste påpekas att det fanns många oroligheter och 

konflikter i denna region. Genom att få med BiH som medlem i EU är det ett sätt att få 

stabilitet i Europa och undvika den typen av konflikter i framtiden. Därför är det logiskt för 

EU att inkludera den här regionen och därmed garantera säkerhet och stabilitet både i 

regionen och på kontinenten. Enligt Topcagic har kriget i BiH lämnat sina spår även på EU 

och har påverkat och skapat problem för unionen.192 DEI:s talesman å andra sidan hävdar att 

EU har misslyckats med mycket på 90-talet i BiH, främst för att de inte hade utvecklat en 

gemensam politik och inte var beredda för att förhindra kriget i BiH. Nu menar Turkic visar 

de att de har insett vikten med att stabilisera regionen och hindra oroligheter från att spridas 

till EU.193 

 

Talesmannen för EU kommissionens delegation i BiH, Frane Maroevic bekräftar Topcagics 

idé, d.v.s. att EU:s intresse är att rent geografiskt sammanföra den europeiska kontinenten. EU 

vill ha ett territorium som utgör en helhet och som är fri för genomströmning av dess varor. 

Dessutom bekräftar Maroevic att EU:s intresse ligger också i att stabilisera regionen, som EU 

har bevisat kunna göra genom flera olika länders medlemskap och tanken är att stabiliteten 

även ska nå BiH. Därutöver har det visat sig att en EU:s utvidgning är positiv för ekonomin 

inte bara för länderna som blir medlemmar utan för hela EU. De nya länderna, fortsätter 

Maroevic är mycket mer ekonomiskt dynamiska än de gamla länderna, och det är de nya som 

skapar en ekonomisk utveckling i EU. Därför har EU intresset att avrunda sitt territorium. EU 

har sagt att Balkanländerna och BiH är potentiella kandidater, medan vissa andra inte har 

denna status och kan nöja sig med en annan form av samarbete med EU.194 

 

Det Maroevic nämner är i princip det EU har att vinna genom ett avtal med BiH (stabilitet, 

växande ekonomi, geografisk avrundning), men deras krav är att få med länder med en viss 

                                                 
192 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 20.3.2006 
193 Intervju med Ahmed Turkic, DEI:s talesman, 2.4.2006 
194 Intervju med Frane Maroevic, Talesman för EU Kommissionens delegation i BiH, 5.5.2006 
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struktur, som även BiH förväntas uppfylla. BiH:s premiärminister Adnan Terzic, hävdar 

också att integrationen av sydöstra Europa, och därmed också BiH, inte enbart är i BiH:s 

intresse. Han hävdar att EU:s historiska integrationsprocesser inte kan betraktas som lyckade 

om man utelämnar ett ”svart hål” på Europas karta. Premiärministern tillägger att EU delar 

det intresset med BiH. Även alla aktörer i BiH, påstår Terzic, är ense om att BiH:s 

permanenta stabilisering, enbart kan uppnås genom ett medlemskap i EU. Varken Unionen 

eller BiH kan därför acceptera alternativa lösningar, menar Terzic.195 

 

Det är möjligt att EU delar den insikten med Terzic då det Europeiska rådet i juni 2003 

konstaterade att ”framtiden av Västbalkan (inklusive BiH) är inom den Europeiska Unionen”. 

Vidare fastställdes att integrationen av länder till EU är en maktfull utrikespolicy verktyg som 

genom expansionen har möjliggjort för EU att utvidga dess ”fredszon” och demokrati över 

den Europeiska kontinenten. Bosnien och Hercegovina tillsammans med andra balkanländer 

har därför erbjudits ett lång-tids prospekt av tillträde till EU. Den Europeiska Kommissionen 

är också medveten om att EU delar detta intresse med BiH och påminner på sin webbsida att 

EU integrationen är ett av Bosnien och Hercegovinas viktigaste politiska mål.196  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fred som det initiala syftet med den Europeiska 

Unionen, kan utgöra en förklaring till hur och varför det kom till ett samarbete och 

förhandlingar mellan EU och Bosnien, som för inte så länge sedan har varit i ett krig med 

Serbien. EU vill alltså stabilisera landet och har även som ovan nämnt ett ekonomiskt intresse 

i BiH. Dessa intressen stämmer som vi har sett överens med BiH:s intressen och preferenser, 

d.v.s. landet vill åstadkomma fred, stabilitet och ekonomisk utveckling. EU:s vinstmöjligheter 

ligger alltså i att få ett land som medlem som uppfyller alla dess krav, som skulle leda till 

EU:s ekonomiska utveckling. 

Men vi har även sett att BiH uppfattar EU som den överlägsne aktören och därför väcks 

frågan, hur pass viktigt det då är för EU att få med BiH i Unionen och hur pass säkert är det 

att EU inte hoppar av förhandlingarna istället? 
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196 http:www.quaker.org/qcea/briefings/peacebuilding/pbuildbriefing2.htm 
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4.2.6 Frivilligt/ofrivilligt avhopp 

Vi har identifierat EU:s intressen i BiH, men är EU:s intressen tillräckligt starka för att inte 

hoppa av förhandlingar? Ett allmänt problem som har uppstått inom unionen och som även 

kan komma att påverka BiH:s förhandlingar, är tecken på en utvidgningströtthet bland EU-

staterna. En f.d. EU:s tjänsteman, Claus Bingera, har väckt uppmärksamhet med sitt uttalande 

att EU så som den är uppbyggd idag, inte längre har någon kapacitet för ytterliggare 

medlemmar. EU-konstitutionen var ett försök att komma över det problemet, men eftersom 

Holland och Frankrike förkastade konstitutionen, menar Bingera, är det oklart hur det ska gå 

vidare.197 

 

Tysklands kansler Angela Merkel, uttryckte också sin oro över EU:s misslyckade konstitution 

och tillägger att EU inte kan ta emot alla de länderna som söker medlemskap i EU. Merkel 

betonar att alla länder som vill bli medlemmar måste uppfylla utvidgningskraven.198 

Tysklands ambassadör i BiH Arne Von Kittlitz menar att EU börjar utveckla en negativ 

inställning till utvidgning. Detta har inte nödvändigtvis något med BiH att göra men, Kittlitz 

menar, att det har att göra med kraven som ställs inför ett medlemskap. Han betonade därför 

att det ur Tysklands och EU:s perspektiv är särskilt viktigt att konstitutionsreformer godkänns 

i BiH.199   

 

BiH:s förhandlingsteam hävdar dock att de inte är oroliga för sådana uttalanden eftersom de 

har fått uppfattningen att EU har en positiv inställning till BiH:s medlemskap. Topcagic och 

förhandlingsteamet tror inte att BiH har några ”vänner” i EU som direkt förespråkar ett BiH- 

medlemskap, men de anser att det viktigaste är att BiH inte har några ovänner. Cvijetic menar 

att de som pratar om utvidgningströtthet inte automatiskt behöver vara BiH:s ovänner.200 

  

Efter närmare undersökning visar det sig att många av EU-staternas representanter, har en mer 

positiv inställning till utvidgningen. Maroevic menar att Storbritannien som ordförande, och 

dessförinnan även Luxemburg, båda ville hjälpa hela balkanregionen och de flesta länderna i 

EU anser Maroevic är positivt inställda till BiH:s medlemskap. Han tror inte att detta kommer 

att ändras med Finnland eller Tyskland som ordförande.201  

                                                 
197 Dnevni Aavaz 8.5.2006 nr.3808 sid.2 
198 Ibid. 12.5.2006, nr.3812 s.6 
199 Ibid. 2.4.2006 nr.3772 sid.2.  
200 Intervju med BiH:s förhandlingsteam 2.4.2006 
201 Intervju med Frane Maroevic, Talesman för EU Kommissionens delegation i BiH, 5.5.2006 
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Storbritanniens ambassadör i BiH, Matthew Rycroft, har vid ett möte om västbalkan i Ungern 

sagt att han inte tycker att EU ska hindra västbalkanländer från att bli medlemmar. Processen 

av EU:s utvidgning till balkanländer, anser Rycroft, är inte mer krävande och komplex än den 

sista med de tio nya länderna. Processen ska enligt honom delas in i flera mindre steg, och 

framstegen ska bero på ländernas uppfyllda krav och inget land ska bli medlem innan det är 

helt berett till det. Liknande inställning har EU:s minister för utvidgningsfrågor som menar att 

utvidgningströttheten inte är alarmerande hög  och att EU:s utvidgningsprocess har varit 

lyckad och borde fortsättas med även på Balkan.202  

 

Trots en generellt positiv inställning till BiH och EU:s utvidgning, påstår Maroevic att risker 

för avhopp från EU:s sida finns. EU kan suspendera förhandlingarna om reformprocesserna 

inte går framåt eller om de t.o.m går bakåt. EU kommissionen kan komma att uppskatta att 

BiH inte kan uppfylla själva kraven ur avtalet och då är det ingen mening att gå vidare. Det 

som kan utgöra en risk är enligt Maroevic, polisreformen som inte gör framsteg.  

 

BiH är enligt Topcagic, medveten om att EU inte kommer att göra några undantag för BiH, 

men det är som vi ovan har sett först nyligen d.v.s. när polisreformen stannade upp, som 

BiH:s aktörer och förhandlaren blev medvetna om allvaret för avhopp från EU:s sida. 

Maroevic menar att EU:s suspendering av förhandlingar med Serbien år 2006 påverkade BiH- 

aktörers tankesätt.203  

 

Maroevic menar vidare att EU utövar tryck på BiH:s aktörer, i syfte att BiH ska ha 

kapaciteten för att uppfylla kraven ur avtalet som är ett internationellt giltigt dokument. EU 

måste därför vara säker på att dess samarbetspartner kan uppfylla dessa. BiH kan enligt 

Maroevic inte heller kräva förändringar i avtalet, då det inte finns några förkortningar på 

vägen till EU. EU förväntar sig därför att BiH accepterar och följer reglerna, som alla andra 

följer och som har skapats i Unionen i över 50 år. Deras ekonomiska system ska stämma 

överens med EU:s för att kunna bli en rättvärdig partner. Dessutom ska landet genomföra 

reformer som anpassar det till EU, menar Maroevic. 204 

 

                                                 
202 http://www.worldsecuritynetwork.com/showArticle3.cfm?article_id=13083&topicID=32 
203 Intervju med Frane Maroevic, Talesman för EU Kommissionens delegation i BiH, 5.5.2006 
204 Ibid. 
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Trycket som Maroevic nämner ovan, skulle också kunna betraktas som en indikator på hur 

starkt EU:s intresse är i BiH. D.v.s. det kan tolkas som att EU inte så lätt tillåter att det 

kommer till avhopp trots långsamma polis- och konstitutionsreformer.   

 

Konstitutionsreformer är enligt Maroevic inga krav som EU, officiellt sätter på BiH, eftersom 

EU inte har någon modell för en konstitution som BiH ska följa. Men EU anser att 

konstitutionsreformerna är nödvändiga eftersom BiH måste uppfylla vissa lagar om mänskliga 

rättigheter och ett mer effektivt styrningssystem och administrativt system.205 EU:s 

utrikespolitiske talesman, Javier Solana, har uttryckt sin besvikelse över att BiH inte har 

godkänt konstitutionsreformer. Reformerna är enligt Solana viktiga steg för att BiH effektivt 

ska kunna uppfylla EU:s krav, och han tillägger att behovet för reformer kvarstår.206 

 

Rycroft menar att förkastandet av konstitutionsreformerna senare i integrationsprocessen, kan 

leda till att EU måste avbryta förhandlingarna eftersom BiH inte kommer att kunna utvecklas 

i takt med EU. Rycroft menar att EU tillsammans med USA, genom konstitutionsreformer, 

vill förbereda BiH på det bästa möjliga sättet till integrationen som förestår.207  

 

EU är, enligt Maroevic, medvetna om att BiH:s system är mycket komplicerat men därför 

måste den statliga nivån stärkas för att BiH ska kunna genomföra sina förpliktelser gentemot 

EU. Här blir Daytonavtalet aktuellt, i den mån att det handlar om konstitutionen, som behöver 

ändras. Men Maroevic påpekar att EU förväntar sig en konstitutionell evolution snarare än 

revolution. Maroevic drar paralleller till de nya medlemsländerna, som också fick ändra på 

sina konstitutioner, om de inte var i takt med EU:s lagar eller om de omöjliggör vissa nya 

lagar som  EU kräver. Då är lösningen att landet anpassas till EU och inte EU till de enstaka 

länderna. Finland, Polen, Tjeckien, har gjort det, alltså förväntas BiH också göra det.  

 

Just för Dayton konkret så kommer ändringar att göras i Annex 1, d.v.s. den militära styrkan i 

BiH som EU hoppas ska minska, som den gjorde från 60000 till 7000, samt att den höge 

representanten avslutar sin funktion i BiH som skulle innebära att BiH självständigt kan styras 

                                                 
205 Ibid. 
206 Dnevni Avaz 29.4.2006 nr.3799 sid.2 
207 Dnevni Avaz 24.4.2006 s.4 nr.3794 
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och flyktingfrågan som också är del av Daytonavtalet. Men alla dessa frågor, menar 

Maroevic, förväntas få en avslutning fram till övergångsperioden. 208 

 

Slutligen uppstår frågan: om det inte är EU som sätter krav på konstitutionella reformer, men 

dessa ändå är viktiga, om inte avgörande för ett medlemskap, vad är det då som har initierat 

och driver BiH:s aktörer framåt i konstitutionsfrågan som ska leda landet till EU? BiH:s 

aktörer själva är som ovan sett väldigt splittrade i konstitutionsfrågan. Kan förhandlingar om 

konstitutionsreformerna tyda på en tredje parts inblandning?  För att få svar på frågan 

undersöker nästa kapitel relationen mellan BiH och USA, d.v.s. USA:s eventuella inblandning 

i förhandlingarna och reformprocessen.  

 

4.3 BiH:s relation till USA 

I det följande kapitlet ska USA:s roll i förhandlingarna om BiH:s medlemskap i EU belysas. 

Medveten om att det inte sker några officiella förhandlingar mellan BiH och USA beträffande 

medlemskapet i EU, ska kapitlet belysa händelser som på ett latent sätt påverkar 

förhandlingar. Kapitlet beskriver USA:s insatser i jämförelse med EU:s, i skeenden som 

bidrog till BiH-krigets slut. Syftet med detta är att belysa ett maktspel mellan USA och EU 

beträffande BiH, så att en eventuell inblandning i förhandlingarna från USA:s sida kan 

förklaras. Kapitlet ska samtidigt söka förklara vilka intressen, BiH:s aktörer uppfattar att USA 

kan ha i BiH:s integration i EU, d.v.s. om USA har strategiska intressen att skydda BiH från 

det radikala Islamistiska blocket.   

 

4.3.1 USA:s roll i Bosnienkriget 

När BiH på 1990-talet blev självständigt från f.d. Jugoslavien, uppslukades landet av 

stridigheter, där de bosniska serberna fick övertaget. Dag efter dag bevittnade världen hur 

civila mördades, byar brändes, byggnader förstördes och massvåldtäkter rapporterades.209 

Madelein Albright, USA:s dåvarande utrikesminister, skriver i sin memoarbok att krisen i 

början uppfattades av både européerna och George Bush den äldres regering, som ett 

europeiskt problem, som borde och kunde lösas av européerna. Diplomater från kontinenten 

for oroligt i skytteltrafik och genomdrev eldupphör som inte hölls och förutsade ett slut på 

våldsamheterna som inte inträffade. De här ansträngningarna, anser Albright, urholkades av 

den i Europa vitt spridda uppfattningen att serber, kroater och bosniaker var så starkt inriktade 

                                                 
208 Intervju med Frane Maroevic, Talesman för EU Kommissionens delegation i BiH, 5.5.2006 
209 Albright, 2004:211 
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på att döda varandra att det var meningslöst att försöka stoppa dem.210 Albright ansåg dock att 

våldet i BiH påverkade den europeiska säkerheten och därmed även USA:s intressen.211  

 

EG:s sändebud lord Carrington försökte förmå parterna att fredligt dela upp landet i etniska 

regioner men misslyckades. Misslyckandet beror enligt Bill Clinton p.g.a. att det var ogörligt 

utan att lämna kvar stora delar av en folkgrupp i områden som kontrollerades av en annan, 

eftersom många bosnier ville hålla samman sitt land och eftersom de olika folkgrupperna ville 

leva tillsammans i fred som de framgångsrikt hade gjort under större delen av de senaste 

femhundra åren.212 Striderna och dödandet fortsatte under 1992, medan EG försökte begränsa 

dem och Bushadministrationen, som ogärna gav sig i kast med ett nytt problem under ett 

valår, överlät saken åt Europa.213 I oktober 1992 framlade den nye europeiske förhandlaren, 

lord David Owen och FN:s förhandlare, Cyrus Vance ett förslag om att förvandla Bosnien till 

ett antal autonoma provinser som skulle ansvara för alla myndighetsfunktioner utom försvar 

och utrikespolitik214. Förslaget hade många brister och USA:s nyblivne president Bill Clinton 

valde att inte stödja Vance-Owenplanen. Strax därpå höll Clinton en genomgång av 

Bosnienpolitiken och den dåvarande utrikesministern Warren Christopher tillkännagav att 

USA skulle vilja förhandla fram ett nytt avtal och var beredd att bidra till dess 

genomförande.215     

 

Storbritannien och Frankrike avvisade dock Warren Christophers närmanden och framhöll 

återigen sin rätt att ta ledningen i handhavandet av situationen. Problemet med deras 

inställning, anser Clinton, var att serberna klarade de ekonomiska följderna av de hårda 

sanktionerna och kunde ostraffat fortsätta sin aggressiva etniska rensning.216  

 

Den bosniska tragedin varade i ca fyra år, ända tills Natos flygangrepp tillsammans med 

serbiska militär förluster på marken ledde till ett amerikanskt diplomatiskt initiativ, 

Daytonavtalet, som förde kriget till dess slut.217 Albright anser att Europa hade misslyckats 

                                                 
210 Ibid. 
211 Ibid. sid.212 
212 Clinton, 2004:566 
213 Clinton, 2004:567 
214 Ibid. sid.567 
215 Ibid.sid.568 
216 Ibid. 
217 Ibid. sid.569 
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med att lösa krisen och under tiden försvagat både Nato och FN. Hon menar vidare att en av 

de faktorerna som gjorde slut på kriget var Bill Clintons vilja att ta ledningen218.  

 

Clinton själv menar att kriget varade så länge, p.g.a. flera faktorer, bl.a. 

Bushadministrationens ovilja att ge sig in i ännu ett militärt åtagande, så snart efter Irakkriget 

1991 och USA:s beslut att överlämna frågan till Europa istället för till Nato, och det 

förvirrade och kraftlösa europeiska gensvaret. Dessutom anser Clinton att europeiska ledare 

inte var angelägna om att få en muslimsk stat i Balkans hjärta, av fruktan för att den skulle 

kunna bli en bas för export av terrorism.219 Amerikanskt ledarskap var enligt Clinton 

avgörande för att förmå Nato att mer aggressivt ta det slutliga diplomatiska initiativet och de 

amerikanska politikerna skapade fredsavtalet som skrev under i Dayton, och såg till att den 

implementerades och BiH blev erkänd som en suverän och demokratisk stat.220 

 

1996 upprättades en stabiliserande och Nato-ledd militär uppföljningsstyrka, kallad SFOR och 

USA gick med på att SFOR skulle stanna i BiH också efter att tidsfristen hade gått ut i juni 

1998. Detta anser Albright visade att en beslutsam insats för att genomdriva Daytonavtalet 

hade möjlighet att förvandla det politiska kraftfältet i området. Dessutom skulle ett kraftfullt 

åtagande från USA:s sida få en hävstångsverkan på Europas engagemang samtidigt som det 

bekräftade USA:s ledarskap. Albright är övertygad om att hade USA inte drivit på starkt för 

att stärka Daytonavtalet, så skulle fientligheterna ha återupptagits och upprepats.221 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att EU misslyckades med att införa fred i Bosnien och att 

det är USA:s insatser, som satte BiH på rätt spår igen genom ett fredsavtal och en konstitution 

för BiH. Frågan är om USA:s insatser och engagemang i Bosnien stannar upp här eller om de 

fortsätter och sträcker sig vidare ända till BiH:s förhandlingar med EU.  

 

4.3.2 USA:s roll i förhandlingarna 

 

Hur uppfattar då BiH:s aktörer USA:s roll i förhandlingarna med EU? Topcagic menar att 

USA inte har någon formell roll i BiH:s förhandlingar med EU, precis som den höge 

representanten inte har. USA deltar inte i själva förhandlingarna och förhandlingsteamet 

frågar de inte om råd heller. Topcagic menar vidare att USA:s roll är begränsad till att 

                                                 
218 Albright, 2004:222 
219 Clinton, 2004:570 
220 Ibid. sid.760 
221 Albright 2004:312,313 
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generellt stödja BiH i integrationsprocessen i EU men också i Nato. Förhandlingsteamet 

menar att det inte finns någon formell kontakt, mellan USA och BiH:s förhandlingsteam, men 

tillägger att det finns indirekta konsultationer.222 Huvudförhandlaren Davidovic, har varit 

ambassadör i USA och har utmärkta kontakter där, men han hävdar att han kommunicerar mer 

på en vänskaplig basis med USA:s representanter i BiH. Han för en positiv dialog med de och 

lyssnar på vad de har att säga. Men han påstår att de formellt inte kan ha inflytande.223  

 

Topcagic menar att det handlar om diplomatiska samtal men att BiH inte frågar USA om 

vilken position den ska ha i förhandlingarna eller liknande. Detta, menar Topcagic är bra för 

BiH för att landet och dess aktörer får ett visst självförtroende, vilket behövs för ett 

medlemskap i EU och för ett vidaresamarbete med EU.224 

 

Det råder dock ingen tvekan om att BiH:s aktörer uppfattar det som att USA har ett visst 

intresse i BiH:s integration i EU. Lolic menar att USA:s strategiska och långvariga intressen 

är att stabilisera BiH, och den enklaste och mest realistiska vägen till detta är ett medlemskap 

i EU. Cvijetic förklarar att USAID i BiH har strategiska mål att integrera BiH i EU och 

fungerar som ett direkt stöd.225 Förhandlingsteamet är ense om att USA och EU uppfattas 

alltmer som konkurrenter, särskilt nu när EU blir allt starkare, men Topcagic anser att USA 

generellt stödjer BiH på vägen till EU och Nato, och anser inte att USA har strategiska mål, 

som att exempelvis behöva skydda BiH från ”islamistiskt” inflytande eftersom BiH tillhör 

Europas kontinent och inget annat. 226 

 

Om det stämmer att USA inte inverkar på förhandlingarna, på vilket sätt stödjer då USA, 

BiH:s integration i EU? Nästa delkapitel ska illustrera några av USA:s fortsatta insatser och 

uttalanden som på ett indirekt eller t.o.m. direkt sätt kan sägas påverka förhandlingsprocessen, 

dessutom ska belysas vilka intressen USA kan ha till dess fortsatta insatser. 

 

4.3.3 USA:s insatser och intressen  

USA:s regering har efter krigets slut investerat stora ekonomiska resurser i BiH:s utveckling. 

USA har utvecklat ett s.k. SEED- program (Support for East European Democracy), i syfte att 

                                                 
222 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 20.3.2006 

 
223 Intercju Igor Davidovic BiH:s huvudförhandlare i förhandlingar med EU 2.4.2006 
224 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 20.3.2006 
225 Intervju med BiH:s förhandlingsteam 2.4.2006 
226 Intervju med Osman Topcagic, DEI:s direktör, 20.3.2006 
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hjälpa förbereda Central- och Östeuropas länder till att fullt integreras i de Euroatlantiska 

strukturerna. Därigenom betraktas ett långvarigt partnerskap med länderna säkrad, långvarig 

stabilitet i regionen främjas och USA:s mål om ett fritt, helt och fridfullt Europa kan 

realiseras. SEED länderna, däribland också BiH är även USA:s partners i det globala kriget 

mot terrorism.227 

Bara år 2005 rapporterar USA:s regering ha bidragit med 54,07 millioner dollar till Bosnien. 

Detta bidrag har gått till de olika reformprogrammen i BiH:  

 $17.06 millioner i demokratiska reformprogram;  

 $9.65 millioner i ekonomiska reformprogram;  

 $0.65 millioner i humanitära program;  

 $22.11 millioner i säkerhet, regional stabilitet, och lagförstärkningsprogram; 

samt 

 $4.61 million i cross-sector och andra program.228 

USA betonar på state departments hemsida, att deras strategiska intresse ligger i att skapa 

demokrati i länderna, bl.a. också i BiH som har genomgått olika etniska konflikter efter 

Jugoslaviens fall. Det betonas att BiH har åstadkommit stora framsteg både i de ekonomiska 

och politiska reformerna sedan Daytonavtalet tecknades, men att det måste tas till fler 

åtgärder för att säkra BiH:s väg till EU och den Euroatlantiska integrationen. För att hjälpa 

BiH på vägen till EU och Nato måste USA och dess allierade fortsätta att arbeta med och 

satsa på BiH:s myndigheter för att dessa ska kunna eliminera terroristiska beståndsdelar, 

främja regionalt samarbete och stabilitet, stärka institutioner mot organiserad brottslighet och 

stärka ekonomin och det civila samhället.229 

Det som alltså nämns från USA:s sida som ett av målen med insatser i BiH, är 

terrorismbekämpning. Detta återanknyter till frågan inför det här kapitlet, d.v.s. om det kan 

vara så att USA satsar på BiH:s medlemskap i EU, för att det har ett intresse i att skydda BiH 

från det radikala Islamistiska blocket? 

I juni 2004 rapporterades att CIA enligt uppgifterna har genomfört undersökningar i BiH, som 

tycks bevisa att ”landet som befinner sig i transition är ett möjligt näste för islamistiska 

extremister” och att det i BiH finns allvarligt potential för terroristiska aktiviteter. Enligt 

                                                 
227 http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/64001.htm 

228 www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/country_progress/ 

 
229 http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/64004.htm 
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CIA:s undersökningar bekräftades misstankarna till kopplingar mellan BiH och 

världsterrorism.230  

 

DEI:s talesman menar dock att dessa uppgifter inte har mycket att göra med att det lever 

muslimer i landet utan det beror på att landet är ostabilt.231 Maclehanys reaktion på CIA:s 

uppgifter är att terrorism är ett världsproblem inte något som ska kopplas till BiH. Han menar 

vidare att USA samarbetar med BiH:s poliskår och USA vet att det finns en kapacitet i BiH 

till att göra något åt detta problem, om hoten skulle visa sig vara sanna. För att kunna hindra 

terrorister från dess aktiviteter, anser Maclehany att det behövs effektiva polis- och lag 

myndigheter. Ambassadören tillägger att USA vill hindra terrorister från att utnyttja BiH eller 

vilket annat land som helst till att förstöra de institutioner som tjänar alla.232  

 

En effektiv poliskår som ska hindra terrorister från dess aktiviteter, kräver också 

polisreformer. Detta skulle förklara USA:s eventuella engagemang i BiH:s polisreformer, som 

samtidigt är ett av EU:s krav. Näst ska vi titta närmre på USA:s insatser i BiH:s reformer.  

 

4.3.4 USA:sroll i BiH:s reformer 

USA:s f.d. utrikesminister Colin Powell meddelade i ett tal 2001, att USA är stolta över 

freden de har hjälpt till att åstadkomma i BiH. Ändå så menar Powell måste BiH göra fler 

framsteg och reformer för att bli medlem i EU. För att lättare nå det målet menar Powell, 

kommer USA att arbeta med sina internationella partners för att möta sina förpliktelser 

gentemot Daytonavtalet och Nato, och kommer att samarbeta med alla de som vill se BiH i en 

stabil framtid som en modern demokrati och Euroatlantisk partner.233 

 

Denna inställning till BiH förändrades inte heller tre år senare. Utrikesministern Powell, 

betonade vid ett besök i BiH 2004, att USA ser BiH:s framtid i att helt bli integrerad i 

Euroatlantiska och Europeiska institutioner som t.ex. Nato och EU. Han betonade dock att för 

att kunna nå det målet, krävs av BiH att engagera sig i politiska, ekonomiska och försvars 

reformer. Powell passade på och påminde att SFOR:s mission närmar sig sitt slut och att EU 

istället  tar över och kommer att upprätta en ny militär stabiliseringsmission EUFOR.  

                                                 
230 http://www.kuririnfo.co.yu/Arhiva/2004/jun/29/P-01-29062004.shtml, www.euobserver.com, 

http://www.danas.co.yu/20040701/globus1.html tors 1. jul 2004 
231 Intervju med Ahmed Turkic DEI:s talesman, 2.4.2006 
232 Released on June 9, 2005  http://www.state.gov/p/us/rm/2005/47385.htm, samt avaz 25.4.2006 s.5 nr. 3795 
233 Released on April 13, 2001 http://www.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/2167.htm 
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Men Powell menar att USA kommer att vara närvarande i BiH så länge som deras närvaro 

behövs och kommer att engagera sig ekonomiskt och politiskt beträffande landets reformer 

och Nato som tillsammans med EUFOR ska utföra de förpliktelser, d.v.s. ansvaret för 

Daytonavtalets säkerhets- och stabiliseringsmålsättningarna, som SFOR hade. Powell menar 

att USA uppfattar BiH som en vän och kommer göra allt för att hjälpa sin vän,234 och kommer 

att engagera sig i BiH när landet genomgår de svåra men nödvändiga reformprocesser som 

leder till ett medlemskap i EU och Nato. USA vill hjälpa BiH att hitta sin plats i ett Europa 

som är helt, fritt och som lever i fred.235 

 

Hur mycket än USA genom Daytonavtalet hjälpte BiH, så kritiseras avtalet allt mer för att 

hindra BiH från att kunna utvecklas i EU:s riktning. Ett årtionde efter Dayton-avtalet 

betraktas landets utveckling, enligt New York Times skribenten Laura Silber, som lamslaget 

av just detta fredsavtal som då räddade Bosnien från förstörelse och räddade livet på många 

människor. Avtalet hindrar landet från att bli en stabil demokrati med framgångsrik ekonomi, 

samtidigt som det skapar etniska klyftor inom landet, som aldrig förr har varit så starka. Det 

är på tiden nu, enligt Silber, att revidera Dayton-avtalet med ett öga på Bosniens eventuella 

integration i EU. Silber menar vidare att den Europeiska Unionens tillträdesprocess kan 

erbjuda ett bra tillfälle för Bosnien att skapa den fred, som Dayton aldrig kunde leverera.  

 

Att möta EU:s höga standardkrav för integrering kommer leda Bosnien en bit åt rätt håll. Att 

uppfylla kraven av SAA kommer kräva att landet når Europeiska standard för arbetarrörelser, 

gods och kapital. Silber menar att även om landet har en lång bit kvar till ett medlemskap, så 

borde dess ledare fokusera på dessa mål genom en reform av Bosniens lagar och institutioner 

som skulle stämma överens med ”acquis communautaire”, en 80 000-sidor lång förteckning 

över EU:s policy, som kandidatländer måste godkänna.  

 

Vidare menar Silber att EU och USA bör stödja reformerna som Daytonavtalet behöver 

genomgå, för att kunna få en konsoliderad stat. Problemet är att det avlägsna lockbetet i form 

av EU-medlemskap, kanske inte räcker till för att skapa enhällighet bland Bosniens 

                                                 
234 Released on July 31, 2004   http://www.state.gov/secretary/former/powell/remarks/34832.htm 
235 Released on July 31, 2004   http://www.state.gov/secretary/former/powell/remarks/34832.htm 
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nationalistiska politiker, som inte delar samma vision. Men det är mycket som kan vinnas på 

vägen till EU, hur lång den än är, som landets politiker bör hålla i åtanke.236    

 

Kritikerna som riktades mot Daytonavtalet, inte bara av Silber, verkar inte ha blivit obemärkta 

även av USA. USA:s vice utrikesminister Nicholas Burns konstaterade i ett tal i oktober 2005, 

att Daytonavtalets syfte var att få slut på kriget, vilket det också har lyckats med. Men enligt 

Burns, befinner sig BiH med det nuvarande systemet, i en anormal situation. Därför anser han 

att det är viktigt att försvars- och polisreformen följs av en konstitutionell reform, som USA 

tycker visar den rätta vägen för BiH. Burns tillägger att skaparna av Daytonavtalet aldrig 

tyckte att avtalet ska vara resistent mot förändringar och modernisering.  

 

Burns betonar att alla USA:s ledande representanter anser att det är dags att Daytonavtalet 

förändras i takt med den nya situationen som tiden för med sig. Därför måste avtalet genomgå 

en evolution och det är därför som USA så starkt stödjer försvarsreformen och vill se större 

framgångar (särskilt från RS:s sida) i polisreformen på vilka USA har satsat stora pengar. När 

konstitutionsreformerna genomförs anser Burns, kommer landet att bli ett mer normalt land, 

ett land likt alla andra Europeiska länder. BiH har mött EU:s 16 villkor för SAA, men Burns 

menar, att det nu är  dags att avlägsna de sista etniska divisionerna som är kvar sedan krigets 

slut. Han menar vidare att konstitutionsreformerna länge har diskuterats både i USA och med 

EU, och han anser att ingen borde ha något emot att BiH blir en enhetlig stat. Burns avslutar 

med att tacka BiH för att ha skickat sina soldater till Irak och därmed har visat stöd för USA 

och tilläger att USA kommer att hjälpa BiH att besegra alla hinder och problem på vägen till 

EU och vill slutligen också se landet som medlem i Nato.237 

 

En månad efter Burns uttalande, november 2005, hölls en ceremoni i Washington, som 

markerade Daytonavtalets 10-års jubileum, där BiH:s tre presidenter möttes med USA:s 

ledare. USA:s utrikesminister Condoleeza Rice meddelade vid det tillfället att, för att kunna 

främja löften av fred och utveckling, är det dags att röra sig bortom ramverket som 

konstruerades för tio år sedan. Rice bifogade att en svag och delad stat var lämpad 1995, men 

att landet år 2005, behöver en starkare stat som är kapabel till att främja det nationella 

intresset. Därför kom alla närvarande parter överens om att börja med en process av 

                                                 
236 Laura Silber november 21, 2005 New York Times 

http://www.soros.org/resources/articles_publications/articles/dayton_20051121 
237 Released on October 14, 2005  http://www.state.gov/p/us/rm/2005/55123.htm, Released on June 9, 2005  

http://www.state.gov/p/us/rm/2005/47385.htm 
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konstitutionella reformer, som ska stärka statens befogenheter. Avtalet som tecknades i 

Washington, skulle sätta grunden för ett slut på långvariga etniska klyvningar i landet och 

dess implementering skulle främja BiH:s utsikter för EU- och Nato medlemskap. BiH:s 

partiledare lovade att genomföra de konstitutionella reformerna fram till mars 2006. 

Reformerna skulle förvandla landet till en ”normal” parlamentarisk demokrati. Detta innebär 

att de två politiska entiteterna som skapades i Daytonavtalet, försvagas och att en president 

ersätter de tre nuvarande. Rice betecknade denna överenskommelse som ett historiskt steg 

framåt.  

 

Dessutom betonade Rice, att USA:s förhoppningar om BiH:s framtid, har fått sin inspiration i 

en mycket bredare vision, nämligen an vision av ett helt, fritt och fredligt Europa. Denna 

vision kommer en dag att vara helt införlivat även i Balkan. Om BiH:s medborgare kan 

förenas i sin politik då kommer detta att bidra till  visionen om ett helt Europa.238
 

 

Utan att specificera planens åtgärder, så konstaterade BiH:s ledare tillsammans med Rice, vid 

mötet i Washington, att detta enbart är de första stegen och att ytterliggare 

konstitutionsreformer kommer att krävas, för att landet ska kunna möta EU:s tillträdeskrav.  

Rice betonade dock att ytterliggare krav måste uppfyllas, nämligen gripandet av 

krigsförbrytarna. Rice varnar att om samarbetet med Haagtribunalen inte uppfylls, kommer 

USA inte att stödja något av Balkanländernas inträde i Nato.239  

 

4.3.5 USA:s inverkan på BiH:aktörer 

Början på förhandlingarna om konstitutionsreformer, i april 2006, leddes av USA och dess 

ambassadör i BiH Douglas Maclehany. Maclehany kallade dessa som en början till en ny 

historisk era för BiH. Han menar att överenskommelsen i Washington är en bra början men 

tillägger att det återstår mycket arbete kvar att göra. Maclehany betonade att BiH:s parlament 

måste godkänna reformerna i den första fasen, om inget annat för att stärka statens 

institutioner, som sedan skulle leda till den andra fasen av reformerna. Ambassadören 

meddelade även att ambassaden har fått befogenheter från USA:s regering att kunna engagera 

sig i förhandlingarna som USA:s representant och att även EU har medgivit sitt godkännande. 

                                                 
238 Released on November 22, 2005   http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57265.htm 
239 http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2005/11/23/feature-01 
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Maclehany betonade att USA till hundra procent stödjer konstitutionsreformerna och vill 

fortsätta hjälpa BiH till att bli en modern och enad stat, där alla ska kunna leva i fred.240 

 

Innan det var dags för BiH:s parlament att rösta om de föreslagna reformerna, appellerade 

representanter för USA:s utrikesdepartement vid flera tillfällen till BiH:s parlament, om att de 

ska godkänna de föreslagna förändringarna i konstitutionen. Därmed menar utrikesministerns 

sekreterare för BiH frågor Rosemary Di Carlo, skickas positiva signaler till EU och Nato. 

BiH:s parlament skulle, genom att godkänna reformerna, indikera att landet är berett att bli 

del av de europeiska och euroatlantiska institutionerna.241  

Några dagar senare vädjade även Burns om att inte bara USA utan hela det internationella 

samfundet vill se BiH:s parlament acceptera de föreslagna reformerna. Burns påminde om att 

BiH:s representanter kom överens om reformerna med Condoleeza Rice i Washington och 

denna överenskommelse behöver godkännas i sin helhet av parlamenten. Han betonade även 

att USA i denna fråga samarbetar med EU och den höge representanten så att BiH:s aktörer 

förstår att detta är det bästa steget för landet.242 Ambassadören Macleheny som informerar 

Rice om händelserna kring reformerna, tog en annan ton och varnade BiH:s aktörer om att 

USA lägger stor vikt vid de här förändringarna och om BiH inte accepterar de måste landet 

räkna med vissa konsekvenser.243 

 

Konstitutionsreformer kan betraktas som ett indirekt sätt av USA att påverka BiH:s 

förhandlingar med EU. Förhandlingsteamet hävdar att konstitutionsreformer ledda av USA är 

ett stöd från USA. Cvijetic menar att reformerna inte är något krav av EU, men de är ett 

hjälpmedel som ska göra BiH institutionellt starkare så att landet på ett lättare sätt kan 

genomföra de krävda reformerna. Lolic påstår att USA:s diplomati har ett ”ansvar” att 

genomföra vissa reformer, p.g.a. Daytonavtalet, som de själva initierade och utvecklade. De 

konstitutionella förhandlingarna påstår hon, kan räknas som stöd för BiH:s integration.  

 

Cvijetic tillägger att det är av stor betydelse för förhandlingsprocessen att USA har ett intresse 

i BiH:s medlemskap i EU. De vill se BiH stabila och med i Nato. Anledningen till att 

förhandlingsteamet inte har någon formell kontakt med USA, anser teamet har att göra med 

                                                 
240 Dnevni Avaz 2.4.2006 nr.3772, sid.2 
241 Ibid. 21.4.2006 nr.3791 sid.5 
242 Ibid. 23.4.2006 s.2 nr.3793 
243 Ibid. 25.4.2006 s.5 nr.3795 
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att förhandlingar och medlemskapet i EU är av teknisk natur, men att gå med i Nato har en 

politisk och stabiliserings konnotation och är en politisk- och stabiliseringsfråga. 244 

 

BiH:s parlamentsledamöter har trots USA:s vilja, förkastat de konstitutionella reformerna.245 

Maclehany uttryckte sin besvikelse över händelsernas förlopp och menar att detta skickar ett 

negativt meddelande till USA, EU och det internationella samfundet. Ambassadören menar 

även att BiH kan räkna med vissa sanktioner246 och påminde om att det var BiH:s politiker 

som själva gick med på reformerna redan i Washington, och att de nu måste ta ansvaret. Han 

menar att ingen i EU eller Nato vill ha med ett land som inte självständigt kan genomföra 

reformer och som inte vet vad det vill247, men han avslutar med att betona att USA trots det 

förblir BiH:s vän och kommer att vara där vid dennes sida.     

 

5 Slutsatser  

Syftet med denna studie var alltså att genom ett fall, BiH:s förhandlingar med EU, testa 

Putnams teori om ett två-nivå spel. Studien skulle utföras främst ur BiH:s perspektiv och 

skulle svara på frågan om BiH:s aktörer har uppfattningen att de förhandlar med USA i form 

av en tredje nivå och om de anser att USA kan inverka på förhandlingarna. Härav består 

undersöks alltså av en inhemsk (BiH) och två internationella nivåer (EU och USA).   

 

Det första kapitlet handlar om BiH:s relation till de nationella/inhemska aktörerna och 

förhandlingar de emellan. Den första generella slutsatsen som kan dras är att BiH:s aktörer 

inte uppfattar SAA förhandlingar som den klassiska typen av förhandlingar, vilket också 

bekräftades av EU:s aktörer. Trots det, så identifieras Putnams variabler i 

förhandlingsprocessen parterna emellan. BiH:s aktörer består av statsdelegationen och 

förhandlingsteamet som möts till för-konsultationer i syfte att utarbeta en initial position vid 

förhandlingarna. BiH:s vinstmöjligheter definieras som landets preferenser och baseras 

samtidigt på EU:s preferenser vilket gör en överlappning av parternas vinstmöjligheter mer 

sannolik, och därmed ökar också chanserna till ett avtal.  

 

Vi har också sett att det råder konsensus bland BiH:s aktörer i frågan om ett medlemskap i EU 

då BiH:s intressen ligger i att bli ett land som kan erbjuda sina medborgare EU:s 

                                                 
244 Intervju med BiH:s förhandlingsteam 2.4.2006  
245 http://www.nezavisne.com/dnevne/politika/pol04182006-01.php 17.4.2006 
246 Dnevni Avaz 28.4.2006 sid.2  nr.3798 
247 Ibid. 7.5.2006 s.3 nr.3807 
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levnadsstandard. Det har också visat sig att det inte finns några institutioner eller aktörer som 

kan påverka vinstmöjligheternas omfång eller själva förhandlingarna. Handelskammaren och 

akademiker som identifierades, av BiH:s förhandlingsteam, som de främsta partners vid 

förhandlingarna, har visat sig inte kunna medverka i förhandlingsprocessen. Detta tyder på ett 

större teoretiskt problem för denna uppsats, nämligen att det i BiH inte sker några 

förhandlingar på nivå 2, så som Putnam skulle definiera de, eftersom aktörer/experter som bör 

vara med i förhandlingarna inte kan hitta några kanaler genom vilka de kan påverka 

förhandlingarna. 

 

Det första kapitlet avslöjade också ett samspel mellan BiH:s aktörer som visar sig i form av 

inhemska klyvningar (kring polisreformer och de förkastade konstitutionsreformer) och det 

Putnam kallar för heterogena konflikter. Det som skiljer BiH:s inhemska konflikter från 

Putnams definition är att de tidigare inte nödvändigtvis leder till mer sannolika utfall i en 

internationell överenskommelse. Detta beror på att de här förhandlingarna, som tidigare 

nämnt inte kan betraktas som de klassiska bilaterala förhandlingar, då det handlar om ett avtal 

som är näst intill identisk med avtalet de andra EU- kandidaterna fick genomgå. Därför är 

utrymmet för BiH till att sätta krav eller ändra villkor mycket litet och inhemska klyvningar 

kan istället leda till ofrivilliga avhopp i förhandlingarna. Men ett avhopp eller en icke-

överenskommelse skulle bli kostsam för BiH, då detta skulle betyda att landet inte uppfyller 

EU:s levnadsstandard och skulle förmodligen leda till landets isolering. Kapitlet visade även 

att de inhemska klyvningarna och därmed de inhemska aktörerna påverkades av de 

internationella aktörerna utanför förhandlingsbordet. För att förstå varför det är så, krävdes i 

nästa kapitel en undersökning av BiH:s relation till den internationella nivån, d.v.s. EU och 

EU:s intressen i BiH. 

 

Aktörer på den internationella nivån är EU Kommissionen, huvudförhandlaren, 

medlemsländerna och DG:s d.v.s. direktioner som består av experter från respektive område 

som behandlas vid varje förhandlingstillfälle. Det andra analyskapitlet visade även att EU:s 

historia har fått sin motivation i upprättandet av fred och säkerhet på kontinenten, samt i att 

omöjliggöra framtida konflikter bland Europas länder. BiH är ett land som tillhör Europas 

kontinent men som präglas av konflikter och krig. I och med att EU har utvidgat sina gränser 

de senaste åren, har EU och BiH (Västbalkan), blivit ännu närmre grannar. EU:s aktörer är 

medvetna om att alla konflikter på Balkan kan komma att spilla över till EU och påverka dess 

säkerhet. En integration av västbalkanländerna i EU skulle stabilisera regionen och göra EU:s 
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geografiska karta hel. Därför har EU erbjudit BiH och hela Västbalkan speciellt anpassade 

möjligheter och program till integrering i form av Stabiliserings och Associerings process 

(SAp) som ska leda till ett Stabiliserings och Associerings Avtal (SAA), som i sin tur leder till 

ett medlemskap i EU.  Det andra intresset som EU har i BiH visade sig vara av ekonomiskt 

slag, d.v.s. EU:s ekonomi påverkas positivt av utvidgningen, då de nya länderna är mycket 

mer dynamiska och därmed bidrar till EU:s ekonomiska utveckling.  

  

Vi har även sett att BiH:s väg till SAA började direkt efter kriget och initierades av EU. Med 

de ovan definierade intressen från EU:s sida skapas en förståelse kring EU:s initiativ. Dessa 

intressen är starka men det har visat sig att de inte är tillräckligt starka för att utesluta ett 

avhopp från EU:s sida. EU har alltså öppnat en rad möjligheter till BiH men har också satt 

upp en rad krav och reformer som den förväntar att BiH ska genomföra. Polisreformen är ett 

av de viktigaste kraven som orsakar inhemska konflikter i BiH eftersom vissa aktörer i BiH 

fruktar att polisreformerna skulle kunna leda till konstitutionella reformer. Studien visade 

dock att EU utövar tryck på BiH:s aktörer för att dessa ska genomföra reformerna eftersom 

det ligger i EU:s intresse att ha en samarbetspartner som är kompetent nog att uppfylla 

avtalets krav. Det står också klart att BiH:s aktörer i enlighet med Putnams ”synergetic 

linkage”, förmodligen inte skulle lyckas genomföra vissa krav och reformer i landet om det 

inte var för internationella påtryckningar och om dessa krav och reformer inte var nödvändiga 

för förhandlingarna. 

 

Ett problem som har uppstått vid förhandlingarna är de förändringarna som måste genomföras 

och som drivs av BiH:s aktörer men som EU inte har definierat som sitt krav, nämligen 

konstitutionsreformen. Det som driver BiH:s aktörer till att genomföra dessa reformer tyder 

på en tredje parts inblandning vid förhandlingarna, nämligen USA. Detta ledde 

undersökningen till nästa kapitel som belyser relationen mellan BiH och USA i syfte att 

upptäcka USA:s intressen i BiH som leder till eventuella latenta förhandlingar eller 

överenskommelser som äger rum mellan BiH och USA, d.v.s. på en tredje nivå och som rör 

medlemskapet i EU. 

 

Det tredje analyskapitlet visade att BiH:s aktörer inte har uppfattningen att USA kan inverka 

på förhandlingarna mellan BiH och EU. Studien visade dock flera anspelningar på att en 

tredje nivå existerar. Den första intressanta upptäckten är att den valda huvudförhandlaren för 

BiH blev en person som har tjänstegjort i USA och som har regelbunden kontakt och 
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konsultationer med USA:s aktörer, om än på privat basis. Dessutom visades vid närmre analys 

att ett samspel mellan BiH och EU enbart kan förstås om man analyserar USA:s roll i BiH och 

det inflytande de har över BiH:s aktörer och därmed också över BiH.s förhandlingar med EU. 

USA som det beskrevs i början av kapitlet har till stor del initierat Daytonavtalet som ledde 

till BiH-krigets slut. I det kunde även ett maktspel mellan USA och EU identifieras då EU 

både av USA och BiH betraktas ha varit oförmögen till att få slut på kriget i Bosnien.  

 

Det har dock även visat sig att USA genom just Daytonavtalet har satt stenar på BiH:s väg till 

EU, eftersom det skapade en konstitution som var inkapabel till att anpassa sig till EU:s 

institutioner och regler. Därför beslöt USA i överenskommelse med BiH:s aktörer att det var 

dags för BiH att göra förändringar i konstitutionen, och satte tryck på BiH:s aktörer för att 

dessa ska godkänna reformerna i sina två parlament.  

 

Ytterliggare en indikator på USA:s inblandning i förhandlingarna är det faktum att USA har 

satsat stora ekonomiska medel på BiH:s institutioner även efter krigets slut, som främjar 

reformerna (främst polis- och försvarsreformer) och som samtidigt EU kräver i sitt avtal. 

Trots USA:s ansträngningar såg vi redan i första kapitlet att konstitutionsreformerna ledde till 

oenigheter och klyvningar bland BiH:s politiska aktörer, som gjorde att 

konstitutionsreformerna förkastades. Även om USA misslyckades med att få BiH:s aktörer att 

genomföra konstitutionella reformer, d.v.s. det stötte inte på genklang hos inhemska aktörer, 

så är USA:s insats ändå en indikator på ett intresse från USA:s sida som ledde till inblandning 

i förhandlingarna i syfte att integrera BiH i EU. 

 

De intressen som USA kan ha i BiH visades vara trefaldiga: historiska (Daytonavtalet), 

ekonomiska (då USA har satsat mycket pengar BiH) och till en del strategiska. Som redan 

formulerat inför uppsatsen, har det nämligen visat sig att USA har anledning att tro att det i 

BiH finns allvarligt potential till terroristiska aktiviteter och att USA därför kommer att 

skydda BiH från att bli offer för terroristiska planer. För att kunna skydda BiH är den 

närmaste och mest logiska vägen att integrera landet i EU. Det har också visat sig att USA 

stödjer polisreformer i landet eftersom de anser att ett effektivare polissystem kan skydda 

området från terroristiska aktiviteter. Eftersom reformerna samtidigt är ett krav av EU, hjälper 

dessa insatser BiH att hålla avtalets löften, som i sin tur hjälper landet att integreras i EU. 
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Vi har sett att BiH får SEED-stöd av USA och att denna samtidigt innebär att landet som tar 

emot biståndet blir USA:s partner i bekämpningen av terrorism. Om BiH blir medlem i EU 

skulle USA antagligen kunna ha kontroll över regionen och samtidigt ha en 

terroristbekämpnings bas i Europa. Det har också visat sig att BiH är beredd att ställa upp för 

USA som exempelvis när landet skickade sina trupper till Irak, vilket uppskattas av USA och 

betraktas som direkt stöd till USA:s politik. BiH betecknades här som en trogen 

samarbetspartner och USA:s aktörer påpekar hela tiden att de har en stark vänskaplig relation 

med BiH. Ett Bosniskt medlemskap i EU skulle även betyda att USA får en trogen 

samarbetspartner inom EU som skulle fungera som stöd till USA och dess politik.   

 

Resultaten i min studie skulle kunna kopplas till Christer Jönssons resultat om Sovjets 

uppgörelsebeteende.  Även om jag inte har kunnat påvisa att USA direkt är inblandat i BiH:s 

förhandlingar med EU så har jag lyckats visa på USA:s intressen i att integrera BiH i EU som 

ledde till indirekta, latenta ingripanden som inte ens BiH:s aktörer alltid  verkar vara 

medvetna om.  

 

Vi har därmed alltså sett att de här internationella diplomatiska förhandlingar kan sträcka sig 

över fler än bara två nivåer som Putnam pekar på, d.v.s. även om de analyserade 

förhandlingarna stämmer överens med Putnams utvecklade variabler och definitioner, så 

krävs trots det en utvidgning av ett två-nivåspel till ett tre-nivå spel. Det återstår dock att 

betona att resultaten hade kunnat bli till fördel för Putnams teori om den empiriska analysen 

hade genomförts på ett annat sätt. D.v.s. hade den empiriska undersökningen inte baserats på 

exempel som den konstitutionella reformen, utan via andra fall som rör EU:s krav, men där 

USA inte är inblandad, så hade studien förmodligen inte kunnat utvidga Putnams teori.  

 

Studien påvisar också ett samspel mellan nivåerna, d.v.s. hur förändringar på den tredje nivån 

kan ha orsakat förändringar på de andra två nivåerna, samtidigt som den visar att USA:s roll i 

BiH och förhandlingarna varierar lite över tiden. När Clinton avslutade sitt presidentmandat 

kan presidentskiftet år 2000 ha lett till USA.s avtagande insatser i BiH, som gjorde att EU allt 

mer fick ta över. År 2000 var som vi har sett ett händelserikt år för BiH beträffande EU-

medlemskapet, och förändringar i USA:s engagemang i BiH är särskilt tydliga i fallet när 

EUFOR tog över i Bosnien efter SFOR. Men även om USA:s engagemang avtog så måste det 

påpekas att USA:s strategiska intressen i BiH stärktes med Bush som president. Dessa 

intressen innebar bl.a. en ny politik och inställningen till bekämpning av terrorism och visades 
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i form av USA:s utövade tryck på BiH:s aktörer att godkänna polis- och 

konstitutionsreformer. Här är alltså ett samspel synligt mellan nivå tre och nivå ett, som har 

direkta kopplingar till förhandlingarna på nivå två.  

 

Det som i vidare forskning skulle kunna testa Putnams teori är det ovannämnda samspelet 

eller eventuella latenta förhandlingar mellan USA och EU, beträffande BiH:s medlemskap 

(men även andra länders medlemskap där dessa länder är av intresse för USA). Som ovan 

nämnt antyder denna studie att USA alltmer drar sig tillbaka från BiH (inte minst i form av 

det nämnda exemplet SFOR som ersattes av EUFOR) och låter EU ta över rollen som de 

själva hade. Intrycket skapas att USA stödjer och godkänner EU som har blivit starkare och 

som vill presentera sig i en ny roll nämligen EU som en global aktör, där denna idag 

förmodligen skulle kunna hantera konflikterna den misslyckades med på 1990-talet. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

- Inledning i ämnet 

- Vilka aktörer är närvarande vid förhandlingsbordet på den nationella nivån? 

- Finns det koalitioner bland aktörerna? 

- Finns det några institutioner som kan inverka på förhandlingarna? 

- Kan EU utöva tryck på BiH:s aktörer och påverka eller ändra dess sypunkter?  

- Kan BiH ändra EU:s krav? 

- Hur ser processen till överenskommelse ut, kan man dela in den i en fas av ratificering och en fas av 

förhandlingar, konkret finns det först en överenskommelse mellan BiH:s förhandlare, och EU:s förhandlare som 

leder till nåt prov-avtal, som sedan leder till ratificering på hemmaplan? 

- Hur ser processen till ratifikation ut? 

- Vilka är BiH:s preferenser,  förutom slutmålet att komma med i EU? 

- Har Bosnien och Hercegovina en utarbetad vinstmöjlighet, eller ett utvecklat ramverk av alla möjliga 

överenskommelser, d v s alla de möjliga avtalen med EU som BiH alltid skulle gå med på, eftersom man vet att 

man kan få dessa ratificerade?  

- Är det möjligt för vissa intressegrupper att påverka förhandlingar om deras krav inte uppfylls vid 

förhandlingarna med EU? 

- Finns det några för-konsultationer på hemmaplan, som utarbetar en initial position vid förhandlingarna? 

- Finns det någon risk att BiH frivilligt eller ofrivilligt hoppar av förhandlingarna? 

- Finns samma risk för EU att avbryta förhandlingarna? 

- Har BiH någon strategi som kan åstadkomma förändringar i landet som utan förhandlingar med EU inte hade 

kunnat åstadkommas?  

 

- Vilka intressen tror du att EU har i BiH, och i att få BiH som medlem? 

- Anser du att BiH har vänner eller kanske ovänner i EU som skulle kunna påverka förhandlingarna, på ett eller 

annat sätt? 

- Finns det några frågor som splittrar EU, d.v.s. frågor där BiH kan se att man är oense om och som BiH skulle 

kunna utnyttja? 

 

- Nu skulle jag vilja byta ämne en aning… spelar USA någon roll i Bosniens förhandlingar med EU? 

- Har USA ett intresse i att BiH går med i EU? 

- Har ni någon som helst kontakt med USA beträffande förhandlingarna, eller stöd? 

- Har du kunnat upptäcka några skillnader i USA:s relation till BiH, sedan Bush kom till makten? 

- Kan vissa parter hindra förhandlingarna genom att inte vilja acceptera reformer av Dayton-avtalet? 

 


