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Abstract  

En studie om demokratiförutsättningarna i Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Serbien/Montenegro. 

 

Författare: Medya Hajo, Besnik Bunjaku.  

 

Demokrati ses som den idealiska styrelseformen. Många länder i världen har börjat etablera 

demokrati eller i varje fall håller på att demokratiseras. Bosnien-Hercegovina, 

Serbien/Montenegro och Makedonien är några av dem. Men för att demokratin ska kunna 

etableras i dessa länder är bestående demokrati och långvarig fred och stabilitet grundläggande 

förutsättningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka demokratiförutsättningar i dessa tre 

länder. Följande frågeställning ska besvaras: Vilka förutsättningar har Bosnien-Hercegovina, 

Makedonien och Serbien/Montenegro för demokrati? Vi har använt oss av Axel Hadenius teori 

om förutsättningar för demokrati som vi sedan har operationaliserat för att kunna besvara 

frågeställningen. Vi har undersökt den socioekonomiska utvecklingen, det civila samhället, 

etniska klyftor i befolkningen och institutionella förutsättningar.  

 

Vår studie uppvisade liknande resultat i alla tre länderna med vissa variationer. Vi kom fram till 

att alla tre länderna har dåliga förutsättningar för demokrati. Den socioekonomiska utvecklingen 

var låg, det civila samhället var svagt och de etniska klyftorna i befolkningen varierade. I 

Makedonien var de allra störst, medan Serbien/Montenegro och Bosnien-Hercegovina hade 

märkbart mindre etniska konflikter. De institutionella faktorerna visade olika resultat men alla tre 

hade i överlag bra förutsättningar för demokrati.  

 

Nyckelord: Demokrati, Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Serbien/Montenegro, Hadenius 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



   

   

Stockholm 2 2005-01-18 

 

Innehåll 
1. Inledning .................................................................................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och frågeställning ...................................................................................................................................... 4 
1.3 Tidigare forskning .............................................................................................................................................. 4 
1.4 Demokrati och demokratisering ....................................................................................................................... 6 
1.5 Avgränsning ........................................................................................................................................................ 6 

2. Metod ......................................................................................................................................................................... 8 
2.1 Material .................................................................................................................................................................... 9 

2.2 Källkritik............................................................................................................................................................. 9 
2.3 Validitet och reliabilitet ..................................................................................................................................... 9 
2.4 Förväntade resultat .......................................................................................................................................... 10 

3. Teori ......................................................................................................................................................................... 11 
3.1 Socioekonomisk utveckling .............................................................................................................................. 12 
3.2 Det civila samhället .......................................................................................................................................... 14 
3.3 Klyftor i befolkningen ...................................................................................................................................... 14 
3.4 Institutionella förutsättningar ......................................................................................................................... 15 
3.5 Internationella faktorer ................................................................................................................................... 16 

4. Operationalisering .................................................................................................................................................... 17 
4.1 Socioekonomisk utveckling .............................................................................................................................. 17 

4.2 Det civila samhället ........................................................................................................................................ 18 
4.3 Klyftor i befolkningen ...................................................................................................................................... 19 
4.4 Institutionella förutsättningar ......................................................................................................................... 20 

5. Bakgrund .................................................................................................................................................................. 21 
6. Analys ...................................................................................................................................................................... 25 

6.1 Socioekonomisk utveckling i Bosnien-Hercegovina, Makedonien .................................................................... 25 
Serbien/Montenegro ................................................................................................................................................. 25 

Tabell 6.1 ............................................................................................................................................................. 25 
Tabell 6.2 ................................................................................................................................................................. 26 
6.2 Det civila samhället .......................................................................................................................................... 27 

6.2.1 Bosnien-Hercegovina .................................................................................................................................. 27 
6.2.2 Makedonien ................................................................................................................................................. 28 
6.2.3 Serbien/Montenegro .................................................................................................................................... 29 

6.3 Klyftor i befolkningen ...................................................................................................................................... 30 
6.3.1 Bosnien-Hercegovina .................................................................................................................................. 30 
6.3.2 Makedonien ................................................................................................................................................. 31 
6.3.3 Serbien/Montenegro .................................................................................................................................... 34 

6.4 Institutionella förutsättningar ......................................................................................................................... 35 
6.4.1 Bosnien-Hercegovina .................................................................................................................................. 35 
6.4.1.1 Utbildningssystemet ................................................................................................................................. 36 
6.4.2 Makedonien ................................................................................................................................................. 36 
6.4.2.1 Utbildningssystemet ................................................................................................................................. 37 
6.4.3 Serbien/Montenegro .................................................................................................................................... 38 
6.4.3.1 Utbildningssystemet ................................................................................................................................. 39 

7. Sammanfattande resultat .......................................................................................................................................... 40 
8. Slutdiskussion .......................................................................................................................................................... 42 
9. Referenser ................................................................................................................................................................ 48 
Uppsatser ...................................................................................................................................................................... 49 
Rapporter & dokument ................................................................................................................................................. 49 
Internetkällor ................................................................................................................................................................ 50 
 

  



   

   

Stockholm 3 2005-01-18 

 

1. Inledning  

Synen på demokrati har länge betraktats som den idealiska styrelseformen och är idag populär 

överallt. Några av de viktigaste demokratiska principerna kännetecknas bland annat av folkstyre, 

jämlikhet och att folket har kompetensen, resurserna och institutionerna som krävs för att styra 

sig själva. För att demokratin ska bestå och förbli stabil är flera faktorer avgörande. Bland annat 

måste den ekonomiska tillväxten vara stabil, det civila samhället vara aktivt och odemokratiska 

krafter bekämpas. Utvecklingen av demokratins tillstånd i världen under de senaste åren är 

positiv. En rad länder har infört demokrati eller åtminstone tagit ett steg mot den demokratiska 

processen. Samtidigt finns det länder idag där inre svårigheter hindrar en effektiv demokratisk 

utveckling. Framför allt i starkt splittrade samhällen är hindret stort.  

 

Det forna Jugoslavien har länge präglats av krig och konflikter de olika eniska folkgrupperna 

emellan samt kränkningar av mänskliga rättigheter. Regionen har under hela kalla kriget haft ett 

kommunistiskt styre men efter ett långdraget och blodigt inbördeskrig 1991-1995 delades 

regionen upp i olika självständiga länder; Slovenien, Kroatien, Makedonien, Bosnien 

Hercegovina och Serbien/Montenegro
1
. Denna region som ligger i sydöstra Europa betecknas 

som Västra Balkan. Situationen i denna region har sedan de konfliktfyllda åren under 1990-talet 

förbättrats där somliga länder har infört demokrati, som Slovenien och Kroatien. På flera håll i 

regionen kvarstår dock problem med demokratin
2
. Makedonien, Bosnien-Hercegovina och 

Serbien/Montenegro har varit kommunistiskt styrda under en femtioårig period och kämpar 

fortfarande med demokratiseringen. Serbien befann sig i krig (Kosovokriget) för bara sex år 

sedan och Makedonien var nära ett inbördeskrig i början av 2000-talet mellan den slaviska 

majoritetsbefolkningen och den albanska minoriteten
3
. 

 

Dessa tre länder är inte bara etniskt splittrade samhällen, det finns generellt sätt andra 

demokratiska underskott men länderna håller på att demokratiseras. För att inre motsättningar ska 

ta slut och demokratin på allvar etableras i Bosnien-Hercegovina, Serbien/Montenegro och 

Makedonien är bestående demokrati och långvarig fred och stabilitet grundläggande 

förutsättningar. Det är därför intressant att undersöka vilka förutsättningar det finns för demokrati 

                                                           
1
 Klemencic&Zagar 2003:194,287 

2
 http://www.regeringen.se/sb/d/2694 

3
 Madunic 2000:2-5 
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i dessa länder. Finns det goda förutsättningar i länderna som kan leda till demokrati och 

stabilitet? Eller är länderna långt ifrån att uppnå demokrati?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Detta ämne är intressant i ett vetenskapligt perspektiv av två anledningar. För det första är 

demokrati och demokratisering mycket centrala teman inom statsvetenskapen. För det andra är 

demokratins ställning i det forna Jugoslavien intressant att undersöka eftersom en 

demokratiseringsvåg har tagit fart i Europa som har spridits från Baltikum till Balkan efter att det 

kommunistiska styret föll samman
4
. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

demokratiförutsättningar i Makedonien, Bosnien Hercegovina och Serbien/Montenegro. Därmed 

blir vår frågeställning följande: 

 

 Vilka förutsättningar har Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Serbien/Montenegro 

för demokrati? 

  

1.3 Tidigare forskning 

Under uppsatsens gång har vi upptäckt att det inte finns mycket forskning kring förutsättningar 

för demokrati om våra valda studieobjekt. Däremot finns det otalig forskning om krigen som 

ägde rum under 1990-talet. Nästan all forskning om forna Jugoslavien handlar om krigen och 

federationens sönderfall. Det finns dock lite forskning om den demokratiska utvecklingen i 

regionen. David Chandler är en författare som har skrivit flera böcker om Bosnien, en av 

böckerna (Bosnia Faking democracy after Dayton) handlar om demokratin i landet. Där skriver 

han att det civila samhället i landet är nästintill obefintligt och det största problemet med det 

civila samhället är att få folket att engagera sig i olika organisationer
5
. Samtidigt menar han att 

den enda lösningen för att skapa ett civilt samhälle i Bosnien-Hercegovina är att bryta ner de 

mentala hinder som finns. Får man bort dessa hinder då kan människorna i landet börja 

organisera sig frivilligt och skapa förtroende hos varandra
6
.  

 

                                                           
4
 Hadenius 2001:29 

5
 Chandler 1999:135 

6
 Chandler 1999:137 
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Sandra Larsson har undersökt demokratin i Bosnien-Hercegovina i sin C-uppsats En fallstudie 

om demokratiseringsprocessen i etniskt splittrade Bosnien Hercegovina. Larsson kommer fram 

till att det civila samhället gör framsteg men fortfarande tampas med folkets politiska apati. Detta 

gör det svårt för både politiska partier och frivilliga organisationer att växa fram.  

 

En annan uppsats som handlar om det civila samhället i Bosnien-Hercegovina är Civilt samhälle i 

Bosnien-Hercegovina? Hur man kan förklara ett svagt och dåligt civilt samhälle, 

skriven av Amelie Coyet och John Svensson. Deras resultat tyder på att det är främst den etniska 

splittringen och svaga gemensamma politiska institutioner i landet som gör att det civila 

samhället inte fungerar.  

 

Två andra studenter som har skrivit om liknande ämne är Tountcher Polat och Sead Busuladzic 

vid Lunds universitet. Deras uppsats (Hur hanterar man etniska konflikter i Bosnien och 

Makedonien) beskriver hanteringen av konflikter mellan olika folkgrupper i Bosnien-

Hercegovina och Makedonien. De kommer fram till att Bosnien-Hercegovina har försökt lösa 

sina konflikter genom att anamma Arendt Lijphart teori om Consocial democracy. Makedonien å 

andra sidan försökte hantera konflikterna genom att ändra författningen.  

 

Det finns alltför lite forskning kring demokrati förutsättningar i Bosnien-Hercegovina, 

Makedonien och Serbien/Montenegro, vilket är märkligt, framförallt att vi inte kunde hitta någon 

tidigare forskning vad gäller det sistnämnda landet. Vi har även märkt att det finns ett stort 

intresse bland studenter att studera bl.a. det civila samhället i Bosnien-Hercegovina. Det finns 

dock forskning om demokratiförutsättningar i allmänhet. Axel Hadenius har gjort en 

världsomfattande undersökning om förutsättningar för demokrati i Democracy and development 

(1992). Där mäter han demokratiförutsättningar i 132 länder med hjälp av olika 

operationaliseringar som han har gjort på socioekonomisk utveckling, institutionella 

förutsättningar samt demografiska och kulturella förutsättningar. Iréne Nilsson har i sin bok 

Rumänien och demokratins förutsättningar (2002) undersökt landets demokratiförutsättningar 

under mellankrigstiden, kommunisttiden och åren efter 1989. Hennes studie omfattar 

socioekonomisk utveckling, politisk kultur, internationella faktorer samt subkulturer och 

skiljelinjer i samhället.  
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1.4 Demokrati och demokratisering 

De centrala begreppen i vår studie är demokrati och demokratisering. Då begreppen har skilda 

definitioner anser vi det vara viktigt att ha dessa begreppsförklaringar i åtanke när vi utför vår 

undersökning. Demokrati är en egenskap en stat eller ett samhälle har eller inte har. 

Demokratisering däremot är den process som leder till detta tillstånd. Demokrati är målet och 

demokratisering är vägen till detta mål. Karvonen understryker att det är omöjligt att hålla isär de 

båda begreppen eftersom det är omöjligt att studera ”vägen” utan att ägna sig åt ”målet”. De 

faktorer som bestämmer utvecklingen mot demokrati är beroende av de faktorer som definierar 

själva tillståndet demokrati. Demokratiforskningen går ut på att först definiera begreppet 

demokrati och sedan söka efter de faktorer som avgör själva demokratiseringsprocessen. Studier 

om demokratisering utgår oftast från demokratibegreppet
7
.  

 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer att fokusera vår undersökning på Makedonien, Bosnien-Hercegovina och 

Serbien/Montenegro. Slovenien är redan ett demokratiskt land. Kroatien börjar närma sig ett EU- 

medlemskap
8
, vilket kan tolkas som att landet har någorlunda bra förutsättningar för demokrati. 

Därför är det irrelevant att undersöka demokratiförutsättningar i de här två länderna eftersom vi 

vill ta reda på . 

 

Axel Hadenius teori (se nedan) går ut på fem förutsättningar för demokrati, vi kommer dock att 

begränsa oss till de fyra första faktorerna och bortse från den sista (internationella faktorer), som 

går ut på att ett lands demokratisering kan påverkas utifrån. Yttre faktorer kan inverka på 

demokratiseringen men demokratin i ett land kan bäst etableras genom att den kommer inifrån 

genom t.ex. medborgerligt inflytande och deltagande. Yttre faktorer har redan existerat i de 

länder vi ska undersöka. Serbien/Montenegro har varit utsatt för sanktioner och invaderats av 

Nato och USA, Bosnienkriget tog slut pga. en militär aktion från USA:s sida. Dessa länder får 

även bidrag av USA, EU etc. för att bygga upp nationerna. Dels har Grekland funnits i närheten 

som demokrati i 30 år. Idag ges olika former av stödjande insatser av olika internationella aktörer 

                                                           
7
 Karvonen 1997: 11 

8
 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2314.aspx 
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såsom EU organisationer runtom i världen men dessvärre har dessa yttre faktorer inte bidragit till 

demokrati och stabilitet i regionen. Demokrati som skapas utifrån kan även ses som illegitim. 

Både staten och de vanliga medborgarna kan uppfatta utomstående aktörer som försöker skapa 

demokrati i landet, som hot mot den nationella identiteten. Detta kan vi se i dagens Irak där folket 

gör uppror mot USA som upplevs som ett hot mot landet. Den del av Europa som betecknas som 

Balkan har under historiens tid varit föremål för andras påverkan. Det ottomanska riket varade i 

ca fem hundra år, nazitysklands agerande under andra världskriget och sovjetunionens påverkan 

under kalla kriget var några av dem. Frihet i denna region innebär därför frihet från utomstående 

påverkan
9
. På så sätt kan yttre faktorer påverka negativt i de tre valda länderna. Därför har vi valt 

att inte ta med yttre faktorer.  

 

Ordet demokrati betyder folkstyre vilket innebär att folket ska vara med och bestämma om hur ett 

land ska styras
10

. Hadenius menar även att demokratin blir starkare genom att medborgarna aktivt 

deltar i det politiska livet
11

. Folkbildning och aktivt deltagande i politiska projekt förstärker 

medborgarnas kunskap om det politiska livet som resulterar i en starkare och mer stabil 

demokrati
12

. Demokratin kommer underifrån och blir mer legitim. 

 

Beträffande en av de fyra förutsättningarna som vi ska undersöka (klyftor i befolkningen) 

kommer vi att avgränsa oss till de senaste fem åren pga. att vi undersöker 

demokratiförutsättningar och måste därför studera aktuella förhållanden.  

 

                                                           
9
 Nilsson 2002:9 

10
 Dahl 1999:174 

11
 Hadenius 2001:63 

12
 Amnå Erik ”Deltagardemokratin – önskvärd, nödvändig – men möjlig?” i Giljam Mikael & Hermansson Jörgen 

Demokratins mekanismer Malmö, Liber 2003:123 
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa vilken metod vi använder oss av för att genomföra 

undersökningen och besvara vår frågeställning.  

 

Vi ska använda Axel Hadenius teori om demokratiförutsättningar när vi undersöker vilka 

förutsättningar för demokrati Makedonien, Bosnien-Hercegovina och Serbien/Montenegro har. 

Hadenius teori använder vi som hjälp för att tolka de resultat vi får av vår undersökning på ett 

korrekt sätt. För att veta hur vi ska gå tillväga, mäta och undersöka vår undersökning har vi valt 

att operationalisera de fyra förutsättningarna för demokrati (operationalisering av begreppen 

redovisas längre ned). En problemställning måste preciseras för att forskningsuppgiften ska bli 

genomförbar. En operationalisering av ett begrepp anger vilka operationer som ska utföras eller 

vilka preciserade kriterier som ska vara uppfyllda när man tar ställning till hur ett empiriskt 

fenomen faller under begreppet. Operationalisering av en variabel innebär en beskrivning av hur 

man ska gå tillväga för att kunna göra mätningen
13

. Några av våra variabler valde vi från 

Hadenius men våra motiveringar till valet av dessa har vi själva diskuterat fram. Andra variabler 

arbetade vi fram utifrån våra datainsamlingar efter det faktum att vi fick problem att finna 

information om de variabler vi hade valt i början. Uppsatsens avgränsningar har gjorts med 

hänsyn till frågeställningen och syftet samt av de skäl som nämnts tidigare. Besvarandet av 

frågeställningen bygger mycket på hur vi har operationaliserat de demokratiska förutsättningarna. 

 

En kvalitativ studie går ut på att forskaren vill undersöka vilka kvalitéer eller egenskaper ett 

fenomen har. De egenskaper och kvalitéer om det fenomen man studerar hjälper oss att förstå 

mer om forskningsobjektet
14

. En kvantitativ undersökning går ut på att forskaren kvantifierar 

materialet för att göra variablerna mätbara. Resultat av kvantitativa metoder är generaliserbara
15

. 

Vår undersökning består både av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den kvalitativa 

delen består i att det är en djupgående analys av de tre valda länderna i f.d. Jugoslavien. Studien 

blir kvantitativ på det sätt då vi avser undersöka de egenskaper/variabler som vi har 

operationaliserat för att i sin tur förstå hur de demokratiska förutsättningarna ligger till i dessa 

länder.  

                                                           
13

 Bjereld 2000:107ff 
14

 Bjereld 1999:114 
15

 Ibid 
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2.1 Material 

Det material som vi har använt under uppsatsens gång har bestått av böcker skrivna av forskare 

utanför och innanför regionen. Vårt material har även bestått av källor från Internet, såsom 

Amnesty International, landguiden, CIA samt olika utredningsrapporter från freedomhouse och 

Europeiska kommissionen. Sedan har vi tagit del av respektive lands konstitutioner. Det hade 

varit en stor fördel för undersökningen om vi hade haft tillgång till material skriven av författare 

och journalister i respektive land. Men på grund av att vi inte har kunskaper i de respektive 

språken har vi tyvärr inte kunnat ta del av sådana källor. Vårt material består endast av sekundära 

källor.  

 

2.2 Källkritik 

Det är av stor vikt att vi är källkritiska under arbetets gång så att undersökningen visar god 

objektivitet. Olika informationskällor ska användas för att få en bred kunskap om ämnet och 

samtidigt kunna kontrollera våra resultat. Amnesty International är en internationell organisation 

som har stor legitimitet världen över och vi förutsätter att det som skrivs av Amnesty bygger på 

pålitliga källor. Freedomhouse är en delvis statlig amerikansk organisation men är partipolitisk 

obunden. Den består av en grupp aktörer som samarbetar för en fredligare värld och rapporterar 

regelbundet om länder i världen som är i transiton till demokratiskt styre. Vi har hämtat siffror 

från CIA och landguiden som kontinuerligt uppdaterar sina fakta. Vi har jämfört deras källor med 

varandra för att kontrollera att siffrorna är sanna. Även om vissa källor anser sig vara neutrala så 

vet vi inte om så verkligen är fallet. Vi har därför försökt titta med opartiska ögon och i de fall vi 

lagt märke till deras politiska innehåll har vi granskat andra jämförbara källor för att få en neutral 

bild.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Innan man påbörjar en undersökning måste man göra en kontroll av datas validitet och 

reliabilitet. Validitet handlar om vad det är som mäts, och om man verkligen mäter det man avser 

att mäta
16

. Reliabiliteten handlar om datas tillförlitlighet och noggrannhet. För att en 

undersökning ska ha hög reliabilitet innebär det att om en annan forskare skulle genomföra 

                                                           
16

 Hellevik 1984:137 
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samma undersökning med samma metod och material skulle denne komma fram till exakt samma 

resultat. Då är undersökningen både korrekt och noggrant genomförd
17

. Vi har förhoppningar om 

att vår uppsats kommer att ha en hög validitet eftersom vårt syfte är att undersöka 

demokratiförutsättningar i tre länder och vi anser att vi har operationaliserat på ett tydligt sätt som 

gör att vi kan få de resultat vi är ute efter att ta reda på. Med hjälp av våra operationaliseringar vet 

vi hur vi kommer att gå tillväga och mäta det vi avser att mäta. Gällande reliabiliteten tror vi att 

den kommer att vara hög eftersom vi har noggranna, tillförlitliga enheter och mått att gå efter 

som gör det svårt att tolka de på ett annorlunda sätt än det uppenbara. Om en annan undersökare 

skulle genomföra samma enheter med samma metod och material skulle han/hon komma fram till 

exakt samma resultat. 

 

2.4 Förväntade resultat  

Det huvudsakliga målet är att besvara vår frågeställning genom att ta reda på vilka demokratiska 

förutsättningar som föreligger i Makedonien, Bosnien Hercegovina och Serbien/Montenegro. Vi 

tror att resultaten kommer att skilja sig mellan de enskilda länderna där några kommer att ha 

bättre förutsättningar för demokrati än andra. Om skillnaderna är stora eller små kan vi inte 

förutse. Det kommer dock att bli intressant att undersöka samma enheter/faktorer i skilda länder.  

 

                                                           
17

 Bjereld 1999:10 
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3. Teori 

För att besvara vår frågeställning kommer vi att använda oss av Axel Hadenius teori om 

demokratiförutsättningar för att undersöka vilka förutsättningar för demokrati det finns i 

Makedonien, Bosnien Hercegovina och Serbien/Montenegro.  

 

Lipset, Diamond och en rad andra forskare som har gjort studier om modernisering och 

demokratisering räknar in Europa och den engelsktalande världen i sina studier. I sin studie 

undersökte Lipset huvudsakligen fyra faktorer; välstånd, industrialisering, utbildning och 

urbanisering. Hadenius studie å andra sidan är bredare och omfattar flera faktorer som är viktiga 

förutsättningar för demokratisering. Det är dock viktigt att komma ihåg att enligt Lipset blev de 

länder som han undersökte etablerade demokratier på grund av den socioekonomiska 

utvecklingen som ägde rum. Hadenius å andra sidan undersöker andra delar av världen där den 

socioekonomiska utvecklingen inte har lett till demokrati utan det har krävts fler faktorer som 

förklarar etableringen av ett demokratiskt samhälle
18

. Därför anser vi att Hadenius teori är 

tillämpbar på situationen i dessa länder då den socioekonomiska utvecklingen inte är en 

tillräcklig faktor för att demokratisering ska äga rum i regionen. Därför är teorin relevant i vår 

undersökning. 

 

I sin bok ”Demokrati- en jämförande analys” diskuterar Axel Hadenius bland annat demokratins 

grundläggande kriterier, demokratins utveckling och demokratiseringsprocessen. Vi kommer att 

använda oss av Hadenius teori om de förutsättningar som krävs för en demokratiseringsprocess 

då vi är ute efter att undersöka demokratiförutsättningar i de tre valda länderna. Hadenius pekar 

på fem förutsättningar för demokrati, socioekonomisk utveckling, ett civilt samhälle, avsaknad av 

stora klyftor i befolkningen, institutionella förutsättningar och internationella faktorer. Ingen 

faktor ensam räcker för demokratisk utveckling utan den ena fungerar som en förutsättning för 

den andra och skapar en grund för demokratisk utveckling. Nedan följer en mer ingående 

beskrivning av de fem förutsättningarna.  
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3.1 Socioekonomisk utveckling 

Den åskådning som mest dominerat synsättet på de sociala och ekonomiska förhållandena som 

påverkar demokratin är den s.k. moderniseringsskolan. Ett av de stora namnen kan Seymor 

Martin Lipset nämnas. Huvudtanken är att demokratisering underlättas av en socioekonomisk 

utveckling. När ett land utvecklas socioekonomiskt så tar en modernisering fart från ett 

jordbrukssamhälle till ett industrialiserat samhälle. Den ekonomiska utveckling som följer skapar 

möjligheter för landet och invånarna att bryta gamla mönster och skapa nya, att gå från det agrara 

samhället till det mer utvecklade och civiliserade samhället. Ju mer ett lands sociala och 

ekonomiska utveckling ökar desto mer kommer demokratin i landet att öka. När 

nationalrikedomarna ökar genom att man producerar mer så blir det möjligt för landet att satsa 

mer resurser på att utbilda folkmassan vilket bidrar till att öka kompetensen på massnivå. Även 

informationstekniken förbättras och detta resulterar i att den vanlige medborgaren blir mera 

kunnig och får bättre förståelse för sina egna angelägenheter och intressen. Moderniseringen av 

landet gör att en ny politisk kultur växer fram. När människor blir alltmer kompetenta och 

välinformerade ökar också deras krav på politisk delaktighet
19

. Finns det då empiriskt stöd för 

denna teori? Hadenius framhäver i sin bok att olika moderniseringsfaktorer som BNP och 

läskunnighet har i många studier visat sig korrelera positivt med varandra. Jämförelser av BNP-

nivå för olika länder har visat att, ju högre BNP, desto högre stabilitet i det demokratiska 

systemet. Om BNP-nivå ligger mellan 4000-6000 dollar är det en bra förutsättning för demokrati. 

En nivå ovanför 6000 US dollar innebär att det är mycket osannolikt att demokratin faller
20

.  

 

När folkgrupper lever i fattigdom och saknar utbildning så ser de mer välbärgade detta som något 

naturligt. När den allmänna levnadsstandarden och utbildningsnivån stiger, och fattigdomen 

minskar förändras också tidsperspektivet som folk anlägger på politik och samhälle och attityder 

förändras. Folk blir mer förstående och toleranta mot varandra. Misstro och främlingskap som 

hindrar en demokratisk samverkan bryts ner
21

. Genom omflyttning och beblandning mellan 

människor sker också en integration på massnivå
22

. Ekonomisk utveckling leder också till 

minskad ojämlikhet i och med att nya grupper av välbeställda medborgare skapas. En ny 
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medelklass skapas som strävar efter politiska rättigheter och därmed försvagas politisk 

extremism
23

.  

 

Hadenius förhåller sig tveksam till Moderniseringsteorin. Han menar att industrialisering inte 

alltid leder till konfliktdämpning, utan det kan skapas nya klyftor. Den ekonomiska och sociala 

ojämlikheten kan öka i och med att utvecklingen kan ske ojämnt inom ett land. Den kan utvecklas 

inom vissa geografiska områden och beröra vissa delar av befolkningen. Moderniseringen kan 

också vara ett hot mot en gammal livsstil vilket kan leda till politisk och religiös fundamentalism. 

Vidare tillägger Hadenius att moderniseringsskolan är en teori om förhållandet på individnivå, 

dvs. att den talar om för oss hur vi som individer tillägnar oss attityder och politiska resurser som 

främjar demokratisk utveckling
24

. Samtidigt menar kritiker att moderniseringsteorin inte är 

universell. När teorin grundades studerade man enbart västvärlden. Kritiker menar att arabvärlden 

har den ekonomiska utvecklingen som behövs men någon demokratiseringsprocess har inte tagit 

fart. Å andra sidan är fattiga länder som Indien och Botswana i stort sett stabila demokratier. 

Därför menar Hadenius att socioekonomisk utveckling inte räcker som ensam förutsättning för att 

en demokratisk process ska äga rum
25

.   

 

Men det finns två olika dimensioner av den socioekonomiska utvecklingen, den ekonomiska samt 

det kulturella och utbildningsmässiga delen. Hadenius konstaterar att den sistnämnda kan vara en 

tillräcklig förutsättning, med läskunnighet som viktigast, för övergång till demokrati även om den 

ekonomiska utvecklingen är låg. Samtidigt går hans slutsats ut på att om inte en ekonomisk 

utveckling följs av motsvarande utveckling i kulturella och utbildningsmässiga resurser bidrar 

inte detta till demokrati
26

.  
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3.2 Det civila samhället 

Den andra förutsättningen för en demokratiseringsprocess är det civila samhället. Det civila 

samhället är den sfär som finns utanför staten och familjen, d v s frivilliga, icke-statliga 

sammanslutningar (NGOs). För att det civila samhället ska vara en förutsättning för demokratin 

måste det vara oberoende och välutvecklat. Men det är också beroende av ett socialt kapitalt, ett 

tillitsfullt samarbete mellan medborgare. Ju fler av dessa sammanslutningar som finns och ju mer 

väletablerade de är desto starkare blir ett civilt samhälle. För att det civila samhället ska fungera 

på ett tillfredställande sätt måste det finnas en vilja hos människor att engagera sig och 

organisationer som verkar för demokratiska mål och arbetar med demokratiska medel. Påståendet 

baserar sig mest på att det var organiseringar av det civila samhället som bidrog till att störta 

olika auktoritära regimer världen över. Dessa genomförde demonstrationer, folkliga protester och 

marscher. Om det civila samhället ska ha någon verkan eller betydelse måste en process av 

liberalisering ha inletts, dvs. att det finns möjligheter för människor att organisera sig. Då kan det 

civila samhället fungera som en motpol till den sittande regeringen. Staten får då svårare att 

överskrida sina befogenheter då medborgarnas rättigheter bevakas av frivilliga organisationer. 

Hadenius menar att det finns både formella och informella nätverk. Till den politiska sfären 

räknas organisationer som är i direkt kontakt med staten för att kunna påverka, t.ex. partier, 

fackföreningar, näringslivsorganisationer m.m. I den sociala sfären räknas frivilliga nätverk, 

kulturella, religiösa och ideella. I den ekonomiska sfären kommer intressesammanslutningar in, 

dvs. fackliga, kooperativa, professionella nätverk och företagsföreningar m.m
27

.  

 

3.3 Klyftor i befolkningen 

Avsaknad av klyftor i befolkningen är den tredje förutsättningen. Hadenius menar att demokratin 

mår bra av att människor sluter sig samman och arbetar för ett gemensamt ändamål, för ju mer 

människor håller ihop desto lättare går det att organisera och aktivera politiskt. För detta krävs 

tolerans och respekt människor emellan. Om det råder stora åsiktsskillnader mellan olika 

folkgrupper inom ett land försvagas förutsättningarna för en demokratisering. Om skillnaderna är 

alldeles för stora mellan olika samhällsgrupper kan det leda till en "vi" och "dem" mentalitet och 

då har demokratin svårt att ta form. De vanligaste klyftorna enligt Hadenius är sociala klyftor 

(klassklyftor), ekonomiska, kulturella, etniska eller religiösa. Hadenius pekar på tre förhållanden 
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som leder till alltför stora befolkningsklyftor. 1) Gruppvisa politiska identiteter uppstår inte ur 

tomma intet utan de skapas och präntas in av politiska ledare som mobiliserar på en kulturell och 

klassmässig grund. 2) Sedan har det visat sig vara lättare att skapa klyftor där gruppidentiteter är 

baserade på flera klyftor, dvs. att befolkningen är uppdelad i många segment (språk, religion, 

kultur osv.). Det blir ännu tydligare när t.ex. språkliga skillnader faller samman med en 

ekonomisk och social skiktning. Den tredje tendensen baseras på huruvida grupper är integrerade 

eller inte. Om folk är med i olika nätverk så skapas en beblandning och därmed en integration på 

folklig nivå. På detta vis kan man långsiktigt bygga upp det förtroende och tillit mellan 

människor som demokratin kräver
28

.  

  

3.4 Institutionella förutsättningar 

Vilka institutioner som finns att bygga på spelar stor roll vid en demokratisering. Hadenius 

hänvisar i sin bok till Tocqueville som studerade den unga demokratin i USA. Tocqueville 

konstaterade att en institutionell miljö gör att politiska färdigheter och demokratiska attityder 

bland folket växer fram. Det underlättar för organisationer och nätverk att etableras och 

utvecklas. Han menade att rättsinstitutioner och kommunala organ fungerade som skolor i 

demokrati eftersom där utvecklades normer och kunskaper som utgör grunden för ett 

demokratiskt medborgarskap. Det skapas också organ för samspel och konfliktlösning mellan 

olika folkgrupper
29

. Det har varit delade meningar bland statsvetare angående möjligheten att 

inrätta demokrati i multietniska samhällen. Vissa påstår att det är omöjligt att etablera demokrati 

och stabilitet i djupt etniskt splittrade samhällen Andra hävdar dock att institutioner som tillämpar 

maktdelning, federalism och självstyre minskar risken för konflikt
30

. Den främsta förespråkaren 

av sådana institutionella förhållanden är Arendt Lijphart. Lijphart förespråkar en 

demokratimodell som grundar sig på fyra institutionella faktorer och kallar denna modell för 

Consocial democracy. Den består av (1) ett proportionellt valsystem, (2) Samlingsregeringar eller 

stora koalitioner, (3) Segmentell autonomi och (4) Ömsesidigt veto. Lijphart visar att även i djupt 

splittrade samhällen har demokratiseringen kunnat ta fart, trots att det inte ens varit beroende av 

ekonomisk utvecklingsnivå. Det handlar om att skapa former för samverkan för att hålla borta 
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konflikter mellan grupper, som i sin tur leder till tillit mellan människor. Så har skett i Schweiz 

som efter flera hundra år av stora konflikter mellan folkgrupper skapat institutionella lösningar
31

.  

 

Den första institutionen består av ett regeringssystem utformat som en grand coalition där alla 

gruppers politiska ledare är inkluderade. Detta kan ske exempelvis i form av koalitionsregering. 

Lijphart menar att tilliten mellan de politiska ledarna kan öka om det finns samarbete. För att 

ytterligare skydda viktiga minoritetsintressen måste grand coalition kompletteras med ett 

ömsesidigt veto. Den tredje institutionen är proportionalitetsprincipen som är en effektiv och 

rättvis metod vid politisk representation, offentliga anställningar och fördelning av offentliga 

resurser. Därmed minskas risken för spänningar mellan de etniska grupperna. Den fjärde 

institutionen är segmentell autonomi och federalism
32

, som innebär att de olika etniska grupperna 

får rätten att styra och bestämma över sig själva och likaså har den verkställande makten i frågor 

som rör den enskilda gruppen. Man föredrar den federala lösningen då de olika segmenten är 

geografiskt uppdelade och skilda från varandra
33

.  

 

För att en stabil consocial democracy skall kunna införas och fungera är det viktigt att det finns 

en maktbalans och ett samarbete i en grand coalition trots djup splittring
34

. Även statens storlek 

är viktigt. Det är betydligt lättare att genomföra consocial democracy i mindre stater då det är 

lättare för den politiska eliten att samarbeta. Det underlättar även för den centrala makten, grand 

coalition, att få överblick över staten
35

.  

 

3.5 Internationella faktorer 

Den femte och sista förutsättningen handlar om internationella faktorer. Ett lands 

demokratisering kan påverkas utifrån. Hadenius skiljer mellan fyra olika former av påverkan: (1) 

diffusion, (2) stödjande insatser, (3) sanktioner och (4) intervention. Genom diffusion kan 

demokratisering spridas från ett land till ett likartat land. Stödjande insatser är 

demokratifrämjande åtgärder i form av pengar, organisationsstöd, utbildning m.m. Genom 
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sanktioner kan regimer sättas under press att förändras, men det beror på hur utsatt landet i fråga 

är. Intervention innebär att man går in i landet för att ändra förhållandena
36

. 

 

4. Operationalisering 

 

4.1 Socioekonomisk utveckling 

Vi ska studera den socioekonomiska utvecklingen genom att undersöka variablerna (a) utbildning 

och (b) BNP/capita. Utbildning mäter vi genom att undersöka andelen läs och skrivkunniga bland 

invånare över 15 år i de tre valda länderna. Anledningen till att vi fokuserar enbart på läs och 

skrivkunnigheten är att vi anser att det är en tillräcklig faktor för att få grundläggande kunskaper 

d v s att lära sig läsa, skriva och bli självständiga och självtänkande individer. Skälet till att vi har 

begränsat oss till invånare över 15 år är att det är en rimlig ålder då man som individ börjar tänka 

självständigt, ifrågasätter och vill påverka samhället. När människor blir alltmer kompetenta och 

välinformerade ökar också deras krav på politiskt delaktighet, och på så vis kan påverka sin egen 

situation. Brist på utbildning är ett hinder för en demokratisk utveckling. Utbildning har positiva 

effekter på många utvecklingsfaktorer, som t.ex. ekonomi. Eftersom Slovenien är ett 

demokratiskt land där läskunnigheten hos befolkningen är i det närmaste 99,7 %
37

 kommer vi att 

jämföra de resultat vi får med Sloveniens procentandel för att komma fram till om läskunnigheten 

i de respektive länderna är högt eller lågt. Slovenien är ett bra land att jämföra med därför att 

landet tillhör forna Jugoslavien, tillika våra undersökningsobjekt, och är det enda land som 

kommit långt beträffande demokratin i den regionen. Slovenien befann sig för inte så länge sedan 

under samma nivå som våra undersökningsobjekt i fråga om den demokratiska utvecklingen, men 

är nu en stabil demokrati. Våra undersökningsobjekt strävar att nå samma utveckling som 

Slovenien. Vår slutsats kommer därför att bli att om länderna vi undersöker befinner sig på 

ungefär samma nivå som Sloveniens procentantal har de bra förutsättningar för demokrati i fråga 

om utbildning. Eftersom dessa länder ligger i en transitons fas till demokrati tycker vi att om de 

har en nivå under Sloveniens med över fem procent är det godtagbart. Det innebär att om 

ländernas läs - och skrivkunnighet ligger under 94 % har de dåliga förutsättningar för demokrati i 

fråga om utbildning.  
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BNP/capita ska vi titta på därför att det säger mycket om olika förhållanden såsom medelinkomst, 

industrialisering, ekonomisk tillväxt, urbanisering. Dessa faktorer förklarar den ekonomiska 

utvecklingen och ställningen i ett samhälle på så sätt att om BNP/capita befinner sig på en hög 

nivå innebär det att landet producerar mycket och har en hög medelinkomst vilket i sin tur leder 

till ekonomisk tillväxt och en urbanisering av landet. När den socioekonomiska utvecklingen går 

väl börjar folk få intresse för sin vardag och fritid och i sin tur försöker påverka den. Det kan 

resultera i att frivilliga organisationer bildas eller att folk blir politiskt medvetna. När vi mäter 

BNP/capita kommer vi att utgå från ett intervall nivå mellan 4000-6000 US dollar (se ovan under 

teoridelen). Det land som befinner sig under 4000 US dollar har dåliga förutsättningar för 

demokrati när det gäller BNP/capita.    

 

4.2 Det civila samhället  

När vi mäter det civila samhället ska vi undersöka antalet Non Governmental Organizations 

(NGOs), dvs. icke statliga organisationer, i de respektive länderna. Frivilliga organisationer 

skapas i syftet att påverka, därför förutsätter vi att de är aktiva och utgör ett civilt samhälle. 

Hadenius menar att ju fler nätverk som finns desto starkare blir det civila samhället. Vårt 

tillvägagångssätt blir att jämföra antalet NGOs i länderna med antalet NGOs i Slovenien. Som vi 

nämnt ovan är Slovenien ett rimligt land att jämföra med. När vi genomför vår jämförelse är det 

även viktigt att ta hänsyn till ländernas befolkningsstorlek för att kunna tolka våra resultat. 

Slovenien har 2 miljoner invånare och har 18 000 NGOs
38

, detta antal organisationer är en bra 

förutsättning för demokrati då landet är demokratiskt. 

 

Vi ska även undersöka om det råder föreningsfrihet i de tre länderna, vilket är ett grundläggande 

behov för att nätverk överhuvudtaget kan etableras. Vi avser därför ta reda på om lagarna ger stöd 

för det och hur det förhåller sig i verkligheten. Om det råder total föreningsfrihet i länderna då är 

det en bra förutsättning för demokrati, om det råder total restriktion mot föreningsfrihet så är det 

en dålig förutsättning för demokrati, om det råder föreningsfrihet men med vissa hinder då anses 

det vara en någorlunda bra förutsättning för demokrati
39

. Under den senaste tiden har Bosnien-

Hercegovina, Makedonien och Serbien/Montenegro varit krigsdrabbade länder. Det civila 
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samhället drabbades av dessa krig och omintetgjordes. Det civila samhället har i princip varit 

obefintlig och mycket svag i dessa länder efter krigen
40

. Ett livaktigt civilt samhälle upprätthåller 

ett demokratiskt styrelseskick och värnar om de mänskliga rättigheterna samt skapar förtroende 

och socialt kapital folket emellan. Framväxten av ett civilt samhälle är sålunda fundamental för 

samhällelig och demokratisk utveckling. Därför ämnar vi undersöka huruvida det civila samhället 

i dessa länder är svagt eller starkt. Ju starkare det civila samhället är, desto bättre förutsättningar 

för demokrati. 

  

4.3 Klyftor i befolkningen  

Vi ska mäta klyftor i befolkningen genom att undersöka om det förekommit konflikter under de 

senaste fem åren mellan olika folkgrupper i de respektive länderna. Hadenius menar att om gapet 

mellan olika samhällsgrupper är alltför stora inom ett land försvagas förutsättningarna för en 

demokratisering. Vi kommer att titta på etniska konflikter därför att de respektive länderna 

präglas av dylika konflikter. Därför är det mest relevant för vår undersökning. Vi syftar på 

konflikter som har varit så pass stora i sitt omfång att de på olika sätt kan hindra en demokratisk 

utveckling. Väpnade konflikter gör mycket stora skador på den demokratiska utvecklingen och 

kan leda till krig som oftast skjuter tillbaka den demokratiska utvecklingen. De länder som har 

drabbats av minst en väpnad konflikt under den valda femåriga perioden har dåliga 

förutsättningar för demokrati. Om dessa länder dessutom är drabbade av andra sorters konflikter 

har de väldigt dåliga förutsättningar för demokrati. De som inte är drabbade av väpnade 

konflikter, men där andra sorters konflikter som beror på etniska motsättningar förekommer, har 

någorlunda dåliga förutsättningar. De länder som inte är drabbade av konflikter överhuvudtaget 

har bra förutsättningar för demokrati.  
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4.4 Institutionella förutsättningar 

Vi kommer att använda oss av Lijhparts institutionella faktorer men begränsa oss till 

proportionella val, grand coalition och ömsesidigt veto. Segmentell autonomi innebär att de olika 

etniska grupperna får rätten att styra och bestämma över sig själva och har också den 

verkställande makten i frågor som rör den enskilda gruppen. Vi väljer bort segmentell autonomi 

därför att det innebär att vi skulle undersöka alla beslut som tagits i kommunerna i de olika 

länderna för att se om minoriteterna har den verkställande makten i frågor som rör de. Detta 

skulle kräva mycket tid, därför hinner vi inte utföra en sådan undersökning. Vi avser mäta om 

dessa länder har de ovannämnda faktorerna i deras politiska system eftersom proportionella val, 

grand coalition och ömsesidigt veto skapar förtroende för det politiska systemet och goda 

institutionella förutsättningar. Vi är medvetna om att modellen inte är universell eller den bästa 

förutsättningen för demokrati, men den kan vara en bra lösning speciellt i etniskt splittrade 

samhällen. Dessa institutionella faktorer kan skapa ett väl fungerande samspel mellan landets 

olika etniska grupper och ger minoriteter en möjlighet att påverka. I vissa länder som Libanon, 

Cypern och Nordirland har modellen dock kollapsat i längden. Kritiker menar att modellen inte 

håller på lång sikt eftersom den är oföränderlig vilket kan medföra att sociala och ekonomiska 

utvecklingar som leder till nya maktförhållanden kan skapa nya spänningar. Men i länder som 

Schweiz och Belgien har modellen visat sig vara en lösning på etniskt splittrade samhällen
41

. 

Därför kan modellen ses som en fungerande institutionell lösning. Skulle modellen inte fungera i 

längden kan den istället fungera som en övergångslösning som i förebyggande syfte ska mildra 

etniska motsättningar och på sikt förhoppningsvis bygger upp förtroende mellan etniska grupper. 

 

Om länderna har alla tre av dessa institutionella faktorer har de bra förutsättningar för demokrati. 

Har de två av dessa faktorer har de någorlunda bra förutsättningar för demokrati. Har de ett eller 

inget av dessa faktorer har de dåliga förutsättningar för demokrati. Vi kommer att titta på om 

proportionella val, grand coalition och ömsesidigt veto garanteras i de respektive ländernas 

konstitutioner. Vi är mycket väl medvetna om att det vore relevant att undersöka även hur det är 

med dessa tre faktorer i praktiken men eftersom tiden och utrymmet inte räcker till måste vi dock 

begränsa oss endast till det konstitutionella.   
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Eftersom det finns olika minoriteter i de respektive länderna anser vi det även vara viktigt att 

undersöka om det finns skydd för minoriteter i utbildningssystemet. Detta ska vi studera genom 

att titta på om det förutom det nationella språket, även sker undervisning i de olika 

minoritetsspråken i grundskolan. Vi kommer att undersöka vad konstitutionen och lagarna 

förordar. Hur det är i praktiken är av stor vikt att studera men varken tid eller resurser ger oss 

möjlighet att undersöka det djupare. Om det förekommer undervisning i minoritetsspråk är det en 

bra förutsättningar för demokrati, förekommer det inte har landet därmed dåliga förutsättningar 

för demokrati.  

 

5. Bakgrund  

Detta avsnitt av uppsatsen ska göra det enklare för läsaren att förstå de resultat som redovisas 

under den empiriska delen av undersökningen. Genom att ge en kort inblick i ländernas historia 

de senaste femton åren hoppas vi att du som läsare är mer öppen för den information som sedan 

presenteras.  

 

Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Serbien/Montenegro Kroatien och Slovenien var alla 

delrepubliker och utgjorde tillsammans den Jugoslaviska federationen som var ett kommunistiskt 

styre under det Kalla kriget (1950-1990). Men efter Berlinmurens och kommunismens fall 1989 

beslöt även dessa länder sig för att slå sig ut ur federationen och bli självständiga stater
42

.  

 

Slovenien var det land som var först med att slå sig ur federationen och förklarade sig 

självständigt den 25 juni 1991. Då bröt ett krig ut mellan Serbien, som ville behålla greppet om 

alla delrepubliker, och Slovenien. Kriget varade i tio dagar då de slovenska styrkorna slog 

tillbaka de serbiska och den slovenska staten var ett faktum
43

. Eftersom det gick lindrigt för 

Slovenien att slå sig ur federationen så utropade sig även Kroatien som självständig samma dag 

som Slovenien. Serbiska styrkor anföll kroatiska mål i augusti 1991 vilket ledde till krig samma 

år. Januari 1992 skrevs en överenskommelse staterna emellan som skulle hålla sig enda till 
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Daytonavtalet
44

. Sedan dessa två krigens slut har både Kroatien och Slovenien lyckats bra med att 

bygga upp sina respektive nationer. Slovenien är som tidigare nämnt medlem i EU medan 

Kroatien har fått börja förhandla med Unionen om inträde. Kroatien och Slovenien står inte i 

fokus för vår undersökning men de har tillhört det forna Jugoslavien. En kort bakgrundfakta om 

dessa länder är viktigt att presentera eftersom vi anser att de har påverkat den utveckling som 

ägde rum i splittringen av Federationen av forna Jugoslavien.   

 

När de två ovan nämnda länderna slog sig ur federationen såg nu även Makedonien och Bosnien-

Hercegovina sin chans att bli självständiga stater. Att vara kvar i den Jugoslaviska federationen 

med Serbien som centralmakt lockade varken Makedonien eller Bosnien-Hercegovina. I samma 

ögonblick som Kroatiens och Sloveniens utbrytningar blev internationellt erkända utropade den 

makedonska staten sig självständigt efter en folkomröstning som hölls i september 1991. 

Situationen i Makedonien tog dock en annan vändning än den i Kroatien och Slovenien. Serbien 

gick med på ett självständigt Makedonien och inget krig bröt ut. Serbien drog ut sina styrkor ur 

landet april 1992
45

. 1994 hölls de första fria valen i Makedonien där mer än tjugo olika partier 

deltog. De flesta av partierna representerar någon av de många olika etniska minoriteterna 

(albaner, turkar, romer, vlacher, serber)
46

. Situationen är stabil men kan när som helst rubbas på 

grund av att det finns många yttre faktorer som rör landet. Dels stöder Albanien den albanska 

minoriteten i landet och det i sig kan resultera i en konflikt som kan hota stabiliteten. Dels finns 

det många serber som fortfarande ser Makedonien som Sydserbien. Dels kan en konflikt i 

grannländerna smitta av sig till landet
47

. En sådan konflikt ägde rum i Kosovo där albaner krigade 

för självständighet under 1998-1999 som sedan resulterade i att även den albanska minoriteten i 

Makedonien blev patriotiska och försökte starta ett krig våren 2001
48

. Men oroligheterna tog 

snabbt slut och fortsatt fred bevaras än så länge i regionen.  

 

Detta tyder på att Makedonien kom lindrigt undan när de bröt sig ur den Jugoslaviska 

federationen. Bosnien-Hercegovina däremot fick utkämpa ett blodigt krig. Bosnien består av tre 
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stora folkgrupper, bosniska muslimer (44 %), serber (31%) och kroater (17%)
49

. Det finns 

dessutom andra mindre folkgrupper (montenegriner, zigenare, albaner och ukrainare) som 

tillsammans utgör ca 7 % av befolkningen
50

. Då Kroatien, Slovenien utropade sig som 

självständiga stater gjorde även Bosnien-Hercegovina det. Men splittringen mellan de tre 

folkgrupperna var stor, serberna ville dela sig och förenas med Serbien, kroaterna vill även de 

förenas med Kroatien. De muslimska bosnierna kunde inte låta detta ske och ett fullskaligt krig 

bröt ut våren 1992
51

. Det begicks massmord från alla folkslag men särskilt serberna hade en 

ideologi att rensa de serbiska delarna i Bosnien från muslimska bosnier
52

. Kriget tog officiellt slut 

1995 i Dayton, då ledarna för bosnier, kroater och serber samt ledare från USA kom fram till ett 

fredsavtal som kom att kallas för ”Daytonavtalet”. Bosnien delades upp i två delar, en del med 

bosnier och kroater (Bosnien-Hercegovina) och en serbisk del (Republika Srpska)
53

. Idag 

övervakas freden och implementeringen av ”Daytonavtalet” av den Nato ledda militärstyrkan 

SFOR (Stabilization Forces). Fria val hölls 2001 och enligt internationella observatörer gick det 

hela smidigt till utan några anmärkningsvärda incidenter
54

.  

 

Slovenien, Kroatien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina ville alla ur Jugoslaviska 

federationen och lyckades så småningom göra det medan Serbien/Montenegro gjorde allt de 

kunde för att bevara status quo och flera krig utbröt som följd (se ovan). Alla tidigare 

delrepubliker hade blivit självständiga och Jugoslavien upplöstes. Det enda land som blev kvar av 

federationen var Serbien/Montenegro. Landet hade utkämpat flera krig under upplösningen, men 

hade misslyckats med de flesta. Det var kriget mot Bosnien/Hercegovina som slog hårdast, landet 

befann sig i en ekonomisk och social kris
55

. Landet fick utstå sanktioner från världssamfundet för 

hur de hanterade kriget i Bosnien-Hercegovina, det förekom folkmord och etnisk rensning. Det 

resulterade i att arbetslösheten uppgick till femtio procent år 1993, industrin sjönk med tjugo 

procent och det rådde hög inflation. Detta förde utvecklingen i landet bakåt. Landet blev hårt 

pressat och kunde inte utstå de införda sanktionerna. Det var detta som resulterade i 
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fredsförhandlingar i Dayton, USA 1995. Kriget tog slut samma år. Men det var inte sista gången 

landet skulle kriga
56

.  

 

Kosovo är en provins som ingår i Serbien/Montenegro. Provinsen består av majoriteten albaner 

(88 %), serber (7 %) och övriga minoriteter (5 %)
57

. Den albanska majoriteten beväpnade sig i 

syfte att skapa ett självständigt Kosovo och ett krig utbröt våren 1998. Kriget pågick mellan 

serber och albaner fram till våren 1999 då Natostyrkor i mars flygbombade Serbien/Montenegro 

eftersom de inte ville att ett nytt Bosnien-Hercegovina skulle äga rum även i Kosovo med 

folkmord och etnisk resning. Kriget upphörde den 9 juni 1999 med det fredsavtal, 

Rambouilletavtalet, som skrevs under i just Rambouillet. Det innebär att Kosovo nu styrs av FN 

och har inget landstatus, varken som ett eget land eller som provins i Serbien/Montenegro
58

. Det 

serbiska folket fick nog av den man som styrt i 11 år (1989-2000), Slobodan Milosevic, för att ha 

kört nationen i botten. År 2000 valdes Vojislav Kostunica som Serbien/Montengros president
59

. 

Men nya problem kom att uppstå. Montenegro har yttrat en önskan om att bryta sig ur Serbien 

och bli ett självständigt land. En folkomröstning om självständighet är att vänta under våren 

2006
60

. I Serbien/Montenegro finns det serber 63 %, albaner 14 %, montenegriner 6 %, ungrare 4 

% och övriga 13 %
61

. 
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6. Analys 

6.1 Socioekonomisk utveckling i Bosnien-Hercegovina, Makedonien  

Serbien/Montenegro  

 

Tabell 6.1 

 

        BNP/capita 

        i US dollar                

  
 

 

 

Tabellen ovan presenterar BNP/capita i Bosnien-Hercegovina (BiH), Makedonien (MAK) och 

Serbien/Montenegro(SCG) 

 

 

Under år 2004 hade Bosnien-Hercegovina en BNP/capita på 2129 US dollar
62

. För att 

BNP/capita ska bidra till att upprätthålla demokrati måste den ligga mellan 4000 och 6000 US 

dollar (från Hadenius). Bosnien-Hercegovinas BNP/capita ligger på ca 2000 US dollar under den 

nivån, vilket kan förklara att landet har dåliga förutsättningar för demokrati vad gäller 

BNP/capita.  

 

Makedoniens BNP/capita låg på 2295 år 2004
63

. Detta innebär att även detta land har dåliga 

förutsättningar för demokrati gällande BNP/capita. Den siffran ligger inte i närheten av det som 

anses vara rimligt.   
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Det tredje landet i ordningen, Serbien/Montenegro, hade en BNP/capita på 2893 år 2004
64

. 

Precis som de ovannämnda länderna har även Serbien/Montenegro dåliga förutsättningar för 

demokrati angående BNP/capita. Landet har ändock bättre förutsättningar än Bosnien-

Hercegovinas och Makedonien. 

 

Tabell 6.2 

             

            Läs och skrivkunnigheten  

            i procent 

 
 

Tabellen ovan presenterar skriv – och läskunnighet i Bosnien-Hercegovina (BiH), Makedonien (MAK) och 

Serbien/Montenegro (SCG) 

 

Bosnien-Hercegovinas läs och skrivkunnighet bland invånare över 15 år låg på 94.6 % (2000)
65

. 

I jämförelse med Slovenien (99,7 %) är siffran en aning låg där ca 5 procentenheter skiljer sig åt. 

Men eftersom siffran är över 94 % har landet bra förutsättningar ifråga om utbildning.   

 

Skriv – läskunnigheten i Makedonien ligger på 96.1 % över 15 år (2002)
66

. Jämfört med 

Slovenien är siffran tämligen låg men den överstiger 94 % vilket innebär att landet har  bra 

förutsättningarna för demokrati när det gäller utbildning.  
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Serbien/Montenegros skriv - och läskunnighet bland befolkningen över 15 år ligger på 96.4 % 

(2002). 
67

Siffran är relativt jämnt med Makedoniens, vilket innebär att landet har bra 

förutsättningar för demokrati i fråga om utbildning.   

 

6.2 Det civila samhället  

 

6.2.1 Bosnien-Hercegovina 

Det totala antalet NGOs i Bosnien-Hercegovina är svårt att precisera men det uppskattas finnas 

omkring 1500 till 2000 stycken
68

. Befolkningen i landet beräknas vara 4 miljoner
69

. Slovenien 

har 18000 NGOs och en befolkning på ca 2 miljoner. För att Bosnien-Hercegovina ska ha bra 

förutsättningar för demokrati vad gäller NGOs borde antalet vara dubbelt så högt som antalet i 

Slovenien (i förhållande till befolkningen). Landet har dåliga förutsättningar för demokrati i fråga 

om antalet NGOs.  

 

Landets konstitution garanterar yttrande - och föreningsfrihet, och det finns inga hinder för 

intressegrupper att delta i politiken. Lagen om föreningar och stiftelser stadfästes hösten 2002 

som innebär att organisationer får möjlighet att arbeta fritt utanför den enhet där den registrerats. 

Men fortfarande är det juridiska ramverket för organisationer i det civila samhället bristfälligt. 

Lagarna för etableringen och verksamheten av NGOs både på statlig nivå och i båda entiteterna 

är komplicerade och hjälper inte utvecklingen av lokala organisationer. Få NGOs är aktiva över 

hela landet. För att dessutom kunna grunda en förening måste medlemsantalen i föreningen vara 

minimum 30 personer. För närvarande är den Bosniska regeringen i full gång med att reformera 

lagarna kring skapandet av NGOs på alla nivåer för att göra registreringen enklare och tydligare. 

Lagarna syftar också till att reducera antalet medlemmar som behövs för att registrera en 

organisation. Samarbetet mellan staten och organisationerna har varit svag. Fler NGOs är 

involverade idag i den politiska processen, men många tillåts fortfarande inte att engagera sig i 

”politiska” frågor. Staten har för lite förståelse för de sociala och politiska fördelarna med NGOs, 

samtidigt som det civila samhället har svårt att få förtroende hos allmänhet, politiker och 
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regeringar
70

. Hursomhelst har relationerna de senaste åren förbättrats både på statlig och lokal 

nivå. NGOs och andra organisationer möts med mindre misstänksamhet från  staten, men NGOs 

betraktas som tillhandahållande organisationer snarare än partners. Staten samarbetar med NGOs 

på vissa områden men inte andra
71

. 

 

Bosnien-Hercegovinas konstitution tillåter föreningsfrihet och lagändringar som ska förbättra 

förutsättningar för NGOs är på gång men i praktiken ser det ändå annorlunda ut. Vissa lagar 

sätter restriktioner för NGOs och det bristande samarbetet mellan staten och organisationer gör 

etableringen och verksamheten för NGOs komplicerad. Eftersom det råder föreningsfrihet men 

med vissa hinder i praktiken, finns det någorlunda bra förutsättningar för demokrati i fråga om 

det civila samhället i Bosnien-Hercegovina.  

 

6.2.2 Makedonien 

Världsbanken har beräknat det officiella antalet NGOs i Makedonien till 3000. 

Befolkningsantalet ligger på 2 miljoner
72

. Slovenien som också har 2 miljoner invånare men 18 

000 NGOs har sex gånger fler NGOs än Makedonien. Makedonien har dåliga förutsättningar för 

demokrati gällande NGOs. I artikel 20 i den Makedonska konstitutionen har medborgare rätt att 

grunda föreningar och politiska partier, gå med och lämna dem
73

. Den nuvarande makedonska 

lagen har inte några speciella bestämmelser angående registreringen av NGO:s i landet, samma 

lagar gäller för alla slags organisationer. Lagen antogs 1998. Lagen förbjuder frivilliga 

organisationer att involvera sig direkt i ekonomiska aktiviteter. Den makedonska lagen begränsar 

NGO:s möjligheter att finansiera sig själva och måste deklarera sina inkomster och utgifter
74

.  

 

Den snabbt utvecklade processen av bildandet av nya  frivilliga organisationer har stött på en del 

utmaningar under åren. Dels har regeringen inte utvecklat nya gynnsamma lagar som gör att 

NGO:s kan finansiera sig med hjälp av aktörer som finns inne i landet samtidigt har stöd från 

utländska internationella organisationer förminskats drastiskt
75

. Detta resulterar i att NGO:s får 
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det svårt att finansiera sig själva samtidigt som de är förbjudna att involvera sig i ekonomiska 

aktiviteter. Ingen medborgerlig aktivitet existerar utanför myndigheternas kontroll. Den 

makedonska staten visar tolerans mot NGO:s men den varken uppmuntrar till skapandet av nya 

organisationer eller ser deras verksamheter som gynnande för staten. Politiker i Makedonien är 

vanligtvis föraktfulla mot NGO:s med vissa undantag. Frivilliga organisationer vädjar ständigt till 

mer nya gynnsamma lagar
76

.  

 

Föreningsfrihet garanteras i den makedonska författningen men den makedonska lagen begränsar 

en del möjligheter för NGOs att finnas till och förbjuder de att involvera sig i vissa områden. 

Staten kontrollerar medborgerlig aktivitet. Eftersom det råder föreningsfrihet men med vissa 

hinder anses det vara en någorlunda bra förutsättning för demokrati vad gäller det civila 

samhället i Makedonien.  

 

6.2.3 Serbien/Montenegro 

Antalet NGOs i Serbien-Montenegro uppgår till 25 000 och det finns ca 10 miljoner invånare i 

landet
77

. I jämförelse med Slovenien, som har ett befolkningsantal som är fem gånger mindre än 

Serbien/Montenegros, borde landet i fråga ha fem gånger flera NGOs än Slovenien. Där har 

Serbien/Montenegro dåliga förutsättningar för demokrati angående antalet NGOs.  

 

I konstitutionen framgår att alla har rätt att bilda föreningar. Organisationer som strider mot 

konstitutionen och inte respekterar mänskliga rättigheter förbjuds
78

. Trots att det i konstitutionen 

framgår att det är lagligt att bilda frivilliga organisationer (NGO:s) sätter staten ändå vissa hinder 

för skapandet av dessa. Exempelvis får NGO:s inte vara verksamma om de inte är registrerade 

hos polismyndigheten, registrering är nödvändig för att överhuvudtaget kunna klassas som en 

laglig organisation. Det är även upp till polismyndigheten att avgöra om ansökande får bilda 

organisationer eller ej. NGO:s får inte heller finansiera sig själva utan är beroende av 

skattemedel, som inte är tillräckligt stora i sig för att uppehålla en organisation
79

. NGOs har en 

osäker ställning i landet på grund av att lagramarna kring oberoende organisationer är oklara och 
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otillräckliga. NGOs är kraftigt beroende av donationer vilket kan påverka deras ställning som 

oberoende organisationer.  Myndigheterna tillåter NGOs att framföra sina förslag vad gäller 

förminskningen av fattigdom. Men myndigheterna fortsätter att visa bristande förståelse för 

organisationernas egentliga syfte och deras inblandning i den demokratiska processen. Kritik mot 

regimen eller ämnen som är känsliga för myndigheterna blir offentligt nedvärderande och 

uppskattas ej av regeringen
80

. 

 

Den montenegrinska staten är i praktiken mer vänligt inställd till det civila samhället och NGOs 

än den serbiska regeringen. Montenegro har även i vissa fall samarbetat med NGOs medan i 

Serbien är staten misstänksam mot organisationernas agendan
81

.  

 

Trots att det framgår i Serbien/Montenegros konstitution att det är tillåtet att bilda frivilliga 

organisationer sätter staten ändå vissa hinder för skapandet av dessa. Staten tillåter NGOs att säga 

sin mening på vissa områden men inte på de områden som ogillas av staten. Polismyndigheten 

har viss kontroll över organisationer. Av detta kan vi tyda att eftersom det råder föreningsfrihet 

men med vissa hinder i praktiken är förutsättningarna för demokrati någorlunda bra i 

Serbien/Montenegro angående det civila samhället.  

 

6.3 Klyftor i befolkningen  

 

6.3.1 Bosnien-Hercegovina    

I slutet av mars 2001 ägde en incident rum som ledde till en politisk konflikt mellan kroater och 

bosnier (muslimer) i Bosnien-Hercegovina. Det som skedde var att kroatiska nationalister hade 

satt upp ett eget försvarshögkvarter i staden Vitez som ligger centralt i landet. Regeringen i 

Sarajevo lät meddela att man var beredd att ta till nödvändiga åtgärder för att förhindra att 

oroligheter spred sig. Den kroatiska armén var tvungen att lämna landet men hotet mot 

stabiliteten fanns alltjämt kvar i och med att vapen fortfarande fanns kvar i den kroatiska delen i 

kaserner sedan kriget (1992-1995)
82

. Konflikter och sammandrabbningar är ett återkommande 

fenomen i det mångetniska Bosnien-Hercegovina. I november 2001 attackerades återvändande 
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minoritetsgrupper som flydde kriget 1992-1995 i den serbiska delen av landet av den serbiska 

majoriteten som bor där
83

. I början av april samma år slog den bosniska polisen tillsammans med 

de fredsbevarande styrkorna, SFOR, till i ett tillslag mot den kroatiska banken, Hercegovacka 

Banka. Anledningen till tillslaget var att den bosniska administrationen misstänkte att den 

ovannämnda banken fungerade som en bas för kroatiska nationalister som vill bryta sig ur 

Bosnien-Hercegovina och skapa en egen ministat
84

. Som en följd av tillslaget utbröt oroligheter 

flera städer. I staden Mostar där en flod delar bosnier och kroater hotade en folkmassa att storma 

ett hotell där internationella observatörer bodde. Folk kunde även lägga märke till hur beväpnade 

män i svarta uniformer åkte runt i bilar utan registreringsskyltar. Detta var ett bevis på att 

stabilitet är svårt att upprätthålla i landet. De allvarligaste händelserna ägde rum i staden Grude 

där civila personer och SFOR soldater togs som gisslan. Detta var de kraftigaste kravallerna 

sedan kriget tog slut 1995
85

. 

 

Dessa oroligheter var mellan etniska kroater och bosnier. Motsättningar mellan dessa olika 

etniska grupper var det som orsakade kriget 1992-1995. Nya oroligheter blossar upp konstant på 

grund av det faktum att dessa etniska grupper inte är nöjda med deras situation, vilket kan leda 

till nya allvarliga väpnade och blodiga konflikter. Det har endast förekommit en väpnad konflikt i 

landet, den i Mostar mellan bosnier och kroater. Det har funnits mindre konflikter som har lett till 

spända förhållanden mellan de olika folkgrupperna i landet. Under de senaste fem åren har det 

förekommit en väpnad konflikt med etniska motsättningar, vilket innebär att landet har dåliga 

förutsättningar för demokrati vad gäller klyftor i befolkningen.  

 

6.3.2 Makedonien 

Den största konflikten mellan två olika folkgrupper i Makedonien ägde rum i februari 2001 i byn 

Tanusevci, två mil norr om huvudstaden Skopje. Fullskaliga strider bröt ut mellan eniskt albanska 

grupper och den makedonska armén. Upprinnelsen till striderna uppgavs vara en protest mot ett 

avtal där Makedonien och Serbien/Montenegro, dåvarande Jugoslavien, fastställdes varandras 

gränser. Detta avtal innebar att byn delades upp, där 70 % tillhörde nu Makedonien och 30 % 
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tillhörde Serbien/Montenegro
86

. Dagarna som följde efter de första striderna intensifierades och 

striderna trappades upp ytterligare. Den makedonska armen besköts av krypskyttar och tre 

soldater dödades. Det stod nu klart att landet befann sig i en allvarlig kris och ännu ett nytt 

blodigt inbördes krig kunde utbryta på Balkan mellan den albanska minoriteten som utgör ca 25 

% av befolkningen och den slaviska majoriteten som utgör ca 65 % av Makedoniens ca 2 

miljoner invånare
87

. Striderna spred sig i mars månad till staden Tetovo, fyra mil väster om 

Skopje. Det uppstod väpnade konfrontationer mellan den makedonska armen och de albanska 

rebellerna i flera städer och landets regering befarade att striderna skulle sprida sig till städer där 

albanerna utgör en majoritet av befolkningen
88

.  

 

I slutet av mars gick den makedonska armen till motoffensiv och lyckades slå tillbaka mot 

rebellerna och tvingade dem att ge upp. Striderna upphörde fram till maj då åtta makedonska 

poliser sköts till döds i ett bakhåll och sammandrabbningarna blossade upp igen. Våldsamma 

demonstrationer utböt i staden Bitola där några av de döda poliserna kom från. Under tiden 

inledde den makedonska armen en ny offensiv mot byar som rebellerna hade intagit. Striderna 

blev så intensifierade att den makedonska regeringen ville införa undantagstillstånd för att 

stabilisera läget. Rebellerna kallade sig för NLA (Nationella Befrielsearmén) och många albanska 

män anslöt sig till den i syfte att kriga mot den makedonska regeringsmakten. Under tiden 

försökte EU få båda parter att förhandla och striderna upphörde under några veckor i maj
89

. Men i 

juni blossade sammandrabbningarna åter upp igen. NLA intog många byar vilka tömdes på den 

makedonska befolkningen och skapade starka fästen där. Den makedonska armen sköt mot 

rebellerna med nyimporterade helikoptrar från Ukraina. Regeringen såg till att även beväpna 

civila makedonierna för att dessa skulle kunna förvara sig mot rebellerna
90

. Alla var nu 

beväpnade, de albanska rebellerna, den makedonska befolkningen och den makedonska armén, 

ett recept för kaos med andra ord. Strider pågick under juni månad innan det internationella 

samfundet grep in på allvar med EU som initiativtagare. Både den makedonska regeringen och 
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albanska rebellerna tvingades till förhandlingsbordet innan ett fullskaligt inbördes krig hann bryta 

ut
91

.  

 

Följande år i september uppstod nya kravaller som bröt ut som en följd av den väpnade 

konflikten. Den här gången var det studenter som protesterade mot att rebeller som var med och 

krigade mot den makedonska armen hade nu bildat koalitionsregering med två andra makedonska 

partier. Oktober 2002 deltog tusentals studenter i protestaktioner över hela landet. Protesterna 

trappades upp då en makedonsk student dödades av kulor som kom ifrån en förbipasserande bil i 

den albansk dominerade staden Tetovo
92

. Kravallerna var också i hög grad en protest av 

makedonska studenter mot albaniseringen av undervisningen i landet då albanerna i 

koalitionsregeringen skulle få posten som undervisningsminister. I huvudstaden Skopje började 

studenter plundra albanskägda affärer och klottra ”död åt albanerna”
93

.  

 

Nya väpnade strider bröt ut mellan den makedonska polisen och albanska rebeller september 

2003 i Lipkovo-regionen ett par mil norr om huvudstaden Skopje. Den makedonska polisen 

dödade åtskilliga rebeller i deras jakt på kriminal-terroristgrupper som bestod av albaner som 

ville ha ett nytt Storalbanien. AKSh, Albanska nationella armén ställde ett ultimatum till den 

makedonska regeringen: att de skulle dra tillbaka alla makedonska styrkor ur den albanska 

regionen annars skulle ett nytt krig bryta ut, lik det krig som utbröt år 2001
94

. Lipkovo-regionens 

albanske borgmästare fördömde det sätt som de makedonska styrkorna agerade på och menade att 

albanska kvinnor och barn tvingades lämna sina hem på grund av styrkorna.
95

 

 

De flesta av konflikterna som har ägt rum i Makedonien har varit av mycket allvarlig art där 

vapen har varit inblandade. Dessa konflikter har förhindrat den demokratiska processen i landet. 

De demokratiska förutsättningarna i landet har försämrats avsevärt i och med dessa konflikters 

natur, där inbördeskrig nästan bröt ut. Detta är ett klart tecken på att de stora klyftorna i 

befolkningen utgör ett stort hot mot demokratin i landet. Det är främst albaner, som är en 

minoritet i landet gentemot den slaviska majoriteten, som är missnöjda med hur de behandlas och 
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har tagit till vapen mot den makedonska regeringen för att få sina rättigheter tillgodosedda. 

Eftersom väpnade och en del andra konflikter har ägt rum de senaste fem åren i Makedonien 

finns det väldigt dåliga förutsättningar för demokrati i landet.  

 

6.3.3 Serbien/Montenegro  

Serbien och Montenegro är delrepubliker i landet Serbien/Montenegro. Den serbiska delen består 

av flera provinser. Dels Kosovo i söder som just nu inte har något status utan styrs av FN och 

dels Vojvodina i norr som fortfarande styrs av Serbien/Montenegro. I Vojvodina bor det flera 

olika minoriteter (serber, ungrare, rumäner, kroater, montenegriner, slovaker) som alla söker 

deras rättigheter som minoriteter
96

.  

 

På senare tid har en rad attacker ägt rum med olika etniska grupper emellan. I mitten av 

september 2004 attackerades en del av den ungerska befolkningen av okända grupper vilket har 

lett till kravaller. Den ungerska regeringen vill att den serbiska staten ska skydda den ungerska 

minoriteten och har anmält saken till EU. Attackerna har haft olika former. Det har förekommit 

att kyrkogårdar har vandaliserats, det har även förekommit att ungersk ägda egendomar förstörts 

och det har till och med framförts hot mot lokala politiker
97

. Det har även funnits händelser i 

denna region som klassats som hets mot folkgrupp. Flera gånger, under juli och september 2005, 

har ungerska ungdomar misshandlats av serbiska nationalister. Detta har lett till stora 

motsättningar och misstro mellan de folkgrupper som bor i Vojvodina att konflikt kan bryta ut
98

. 

Sedan inträffade ännu en händelse i augusti samma år, ledaren för den ungerska minoriteten i 

landet, Jozsef Kasza blev attackerad med hjälp av en handgranat i sitt hem. Det stod tidigt klart 

att denna händelse har med etniska motsättningar att göra
99

. Ett klart tecken på att det inte råder 

någon stabilitet i regionen. 

 

Vi vet från tidigare erfarenhet ifrån Balkan att små konflikter kan blossa upp i fullskaliga krig 

och påverka den demokratiska utvecklingen i fel riktning. Författarna av boken, (The Former 
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Yugoslavia`s Diverse Peoples, 2003) Klemencic och Zagar, går ännu längre och menar att om 

Montenegro skulle bryta sig ur Serbien/Montenegro kan ett nytt krig vara möjligt i landet då 

andra provinser kommer att begära samma sak och tvekar inte att ta till väpnat våld
100

. 

 

Det framstår tydligt att inga väpnade konflikter har förekommit i landet under de senaste fem 

åren. De flesta av konflikterna har varit i form av kravaller, hot, misshandel och granatkastning. 

Eftersom andra sorters konflikter som beror på etniska motsättningar har förekommit, har 

Serbien/Montenegro någorlunda dåliga förutsättningar för demokrati.  

 

6.4 Institutionella förutsättningar 

 

6.4.1 Bosnien-Hercegovina 

Efter tre och ett halvt år av inbördeskrig mellan bosnier, kroater och serber tvingades parterna att 

kompromissa. Resultatet blev Daytonavtalet 1995, som också innefattar den bosniska 

konstitutionen, syftar till regional stabilitet
101

. Daytonavtalet, går ut på att landet ska vara en 

sammanhållen stat men samtidigt vara uppdelat i två stora enheter: Republika Srpska (RS), som 

domineras av serber, och Federationen Bosnien-Hercegovina (FBiH), där framförallt bosnier 

(muslimer) och kroater bor. Det finns ett lagstiftande och verkställande organ både på nationell 

nivå och i de två enheterna. Daytonavtalet bygger på etniskt baserad maktdelning med stor 

autonomi för enheterna. Denna institutionella struktur skall ta hänsyn till de alla tre 

minoriteternas intressen. Det innebär bland annat att överhusen även i de två landsdelarna har 

representanter från tre grupper (bosnier, kroater, serber) enligt bestämda kvoter
102

. I det lägre 

representanthuset utses medlemmarna i direkta och proportionella val från båda enheterna. 

President- och parlamentsval hålls för hela Bosnien och i delrepublikerna. Kandidater och 

representanter utses från båda enheterna. Landet har också ett semipresidentiellt system där 

presidentskapet roterar mellan en bosnier, en serb och en kroat som utses i majoritetsval
103

. Även 

i Ministerrådet och Statsparlamentet råder etnisk kvotering av något slag. Likaså i federationen 

och republiken Srpska utses ledamöter i proportionella val både i överhusen och i de lägre 
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representanthusen
104

. I båda enheterna måste det väljas två vice presidenter från olika etniska 

grupper
105

. Maktkonstruktionen för det gemensamma presidentrådet går ut på att beslut inte kan 

fattas mot en folkgrupps vilja. Med stöd av konstitutionen kan alltså en grupp lägga in ett veto 

mot ett beslut. Beslut måste godkännas i överhuset, folkens hus av en majoritet av bosnier, 

kroater och serber
106

. De tre största monoetniska nationalistpartierna (SDA, 

bosniernationalistiskt, SDS, serbnationalistiskt, HDZ kroatnationalistiskt) tog makten i en 

koalition med flera mindre partier i senaste valet 2002
107

.  

 

6.4.1.1 Utbildningssystemet 

År 2003 infördes en lagändring vad gäller undervisning i grundskolor som innebär att alla elever i 

landet ska undervisas utifrån samma läroplan. Detta infördes för att skolorna ansågs befästa de 

etniska motsättningarna genom att eleverna undervisades i historie- och språk skillnader
108

. 

Enligt Declaration of Human Rights ska man ta hänsyn till språk och kultur mellan folkslagen i 

landet men i och med den gemensamma läroplanen blir det svårt att införa det i praktiken
109

. I 

Bosnien-Hercegovina tillåts inte elever i grundskolan undervisas i minoritetsspråk
110

.  

 

Enligt ovan kan man se att Bosnien-Hercegovina har proportionella val, ömsesidigt veto och 

koalitionsregering, vilket innebär att de har bra förutsättningar för demokrati beträffande 

institutionella förutsättningar. Minoritetsspråk i grundskolan förekommer dock inte vilket betyder 

att landet har dåliga förutsättningar för demokrati i fråga om utbildningssystemet.   

 

6.4.2 Makedonien 

Makedonien drabbades under 2001 av en väpnad konflikt mellan makedonier och albaner som 

ytterligare intensifierade klyftan mellan de två etniska grupperna. Konflikten kunde lösas efter 

påtryckningar från det internationella samfundets sida
111

.  I augusti 2001 lyckades parterna nå en 
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fredsuppgörelse i form av ett ramavtal, det s.k. Ohrid-avtalet
112

. De albansktalande ställde starka 

krav på ändringar i konstitutionen vilket de också fick. Ändringarna omfattar bland annat 

minoriteternas ställning, lokalt självstyre och användande av minoritetsspråk. Makedonien är 

idag en fungerande parlamentarisk demokrati. Alla minoriteter i landet är representerade i 

parlamentet. Den nuvarande regeringen består av en koalition med bland annat det slaviska 

socialdemokratiska partiet SDSM och det makedonskalbanska DUI. Även andra etniska 

minoriteter har sina partier i parlamentet. I parlamentet finns en representant för vardera 

folkgrupper: romer, serber och bosnier samt två ledamöter som representerar den turkiska 

minoriteten
113

. 

 

Den lagstiftande makten är lagstadgad i en enkammarförsamling av 120 medlemmar. Systemet 

från 1998 var 35 av medlemmarna valda i proportionella val
114

. I konstitutionen framgår att 

nationalförsamlingen ska upprätta ett råd för det etniska samfundet. Rådet ska bestå av 

presidenten och två medlemmar som ska vara rankad efter etniska grupperingar
115

.  

 

6.4.2.1 Utbildningssystemet 

Det officiella språket är makedonskt. I författningen framgår dock att något annat språk som talas 

av minst 20 % av befolkningen är också ett officiellt språk
116

. Detta innebär att albanska som 

talas av mer än 20 % av befolkningen, erkänns som ett andra officiellt språk. Medan andra språk 

som serbiska, turkiska och romiska är hänvisade till lokala arrangemang där varje kommun har 

rätt att själv bestämma om deras språk kan användas i kontakterna med de lokala myndigheterna. 

I artikel 48 i författningen står att landets minoriteter har rätt att undervisas i sitt språk i 

grundskola vid sidan av det makedonska språket
117

. 

 

Det politiska systemet i Makedonien präglas av proportionella val, koalitionsregering, men det 

existerar inget ömsesidigt veto. Detta innebär att det finns någorlunda bra förutsättningar för 

demokrati beträffande de institutionella faktorerna. Undervisning i minoritetsspråken i 

                                                           
112

 Madunic 2003:14 
113

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/050120/deae1df4bf4661daad45e3923ce62c60/ma

kedonien%5f04.pdf 
114

 Country report-Macedonia 2000-01:8 
115

 http://www.b-info.com/places/Macedonia/republic/Constitution.shtml. 
116

 http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Macedonia/Macedonia_Const2001_excerpts_English.htm 
117

 http://www.b-info.com/places/Macedonia/republic/Constitution.shtml 



   

   

Stockholm 38 2005-01-18 

 

grundskolan kan förekomma om språket talas av minst 20 % av befolkningen. De minoriteter 

som inte uppnår 20 % gränsen hänvisas istället till lokala arrangemang där varje kommun själv 

avgör om minoritetsspråk kan förekomma eller inte. Om detta är en bra förutsättning eller ej är 

svårt att tyda eftersom det inte framgår hur kommunerna ska agera när det gäller undervisning i 

minoritetsspråk. Det tydliggörs heller inte i konstitutionen i vilken favör kommuner ska agera.  

 

6.4.3 Serbien/Montenegro 

Statsförbundet Serbien och Montenegro bildades våren 2003 och därmed ersatte den tidigare 

Förbundsrepubliken Jugoslavien. Det nya förbundet är en löslig union med större makt för de två 

delrepublikerna. Delstaterna har bland annat eget parlament och presidenter, egna ekonomier, 

valutor och egna politiska partier. I det gemensamma parlamentet har dessa getts platser i 

proportion till det antal platser de har i respektive delstatsparlament. Serbien styrs av en 

koalitionsregering 
118

. I mars 2004, bildade en koalition av fyra politiska partier en ny regering. 

Även i båda unionerna råder en koalitionsregering
119

.     

 

I Nationalförsamlingen ska 91 av 126 ledamöter komma från Serbien och 35 från Montenegro
120

. 

Ledamöterna ska väljas indirekt, i proportion. I artikel 21 fastställs att presidenten och vice - 

presidenten inte ska väljas från en och samma delrepublik. Samma princip gäller för valet av 

utrikesminister och diverse andra ministrar. Det framgår även att delstaterna ska företräda 

internationella organisationer på ett jämlikt basis och representantskapet ska rotera mellan de 

båda delrepublikerna
121

. 

 

I konstitutionen framgår inte att det existerar ömsesidigt veto. Orsaken till detta kan vara att 

befolkningen i Serbien-Montenegro är relativt heterogent där alla minoriteter (ungrare, kroater, 

slovaker, rumäner, bosnier och romer) sammanlagt utgör ca 15 %
122

. Det vore knepigt om sex 

olika etniska folkgrupper på 15 % skulle få ömsesidigt veto i Serbien-Montenegro.  
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6.4.3.1 Utbildningssystemet 

Den utbildning som erbjuds av staten i grundskolan i landet sker främst på serbiska men 

minoriteter som vill och kan finansiera egen undervisning får göra det enligt grundlagen
123

.  

 

Serbien/Montenegros politiska system, tillika det makedonska systemet, genomsyras av 

proportionella val, koalitionsregering men ej ömsesidigt veto. Detta innebär att det finns 

någorlunda bra förutsättningar för demokrati beträffande institutionella förutsättningar. När det 

gäller utbildningssystemet tillåts egen finansierad undervisning på minoritetsspråk i grundskolan 

enligt grundlagen. Detta betyder att det inte finansieras av statliga medel, vilket innebär det att 

det finns dåliga förutsättningar för demokrati beträffande undervisning i minoritetsspråk. Staten 

måste ta hänsyn till de minoriteter som inte kan finansiera sig själva.  
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7. Sammanfattande resultat 

För att undersöka förutsättningar för demokrati i Bosnien-Hercegovina, Makedonien och 

Serbien/Montenegro undersökte vi fyra faktorer. Den socioekonomiska utvecklingen undersökte 

vi genom att studera variablerna BNP/capita och läs- och skrivkunnigheten bland invånare över 

15 år. Det civila samhället undersökte vi genom att göra en jämförelse med antalet NGOs med 

antalet i Slovenien. Vi undersökte även om konstitutionen ger stöd föreningsfrihet och hur det 

förhåller sig i verkligheten. Den tredje faktorn, klyftor i befolkningen mätte vi genom att 

undersöka om det förekommit konflikter under de senaste fem åren mellan olika folkgrupper i de 

respektive länderna. Den fjärde och sista, institutionella faktorer, studerade vi genom att 

undersöka om det förekommer proportionella val, grand coalition och ömsesidigt veto i det 

politiska systemet i länderna. 

 

Resultaten i Bosnien-Hercegovina visar att BNP/capita ligger under den nivå som anses vara 

rimlig, dvs. under 4000 US dollar. Skriv - och läskunnigheten ligger under Sloveniens nivå men 

eftersom landet befinner sig i en transitons fas till demokrati anser vi ändå att siffran på 94,6 % är 

en bra förutsättning för demokrati. Även om det höga nivån av skriv och - läskunnigheten kan 

vara en tillräcklig förutsättning för övergång till demokrati till och med på en låg nivå av 

BNP/capita, enligt Hadenius, räcker det ändå inte som en ensam faktor för en bestående 

demokrati. BNP/capita är på en alldeles för låg nivå för att den socioekonomiska utvecklingen i 

sin helhet ska bli en bra förutsättning för demokrati. Det civila samhället är i helhet svagt och 

utgör en dålig förutsättning för demokrati. Antalet NGOs är för få för att ett aktivt civilt samhälle 

ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Även om det råder föreningsfrihet finns det vissa hinder i 

praktiken som påverkar skapandet och utvecklingen av det civila samhället. Klyftorna i 

befolkningen i landet är omfattande. Konflikter kan blossa upp ur tomma intet. De senaste fem 

åren har en rad konflikter ägt rum med etniska motsättningar därav en väpnad konflikt och en del 

mindre konflikter. Detta för den demokratiska utvecklingen i landet tillbaka eftersom konflikter 

leder till instabilitet och otrygghet. Proportionella val, ömsesidigt veto och koalitionsregering 

existerar i det politiska systemet. Däremot förekommer inte minoritetsspråk i grundskolan, men i 

det stora hela taget är de institutionella förutsättningarna i Bosnien-Hercegovina goda.  
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Makedoniens BNP/capita ligger också under 4000 US dollar och skriv- och läskunnigheten över 

15 år ligger på 96.1%. Det civila samhället i helhet är dålig eftersom de inskränkningar som råder 

från statens håll har gjort att det civila samhället inte har utvecklats, därmed det låga antalet 

NGOs. Precis som i Bosnien-Hercegovina utgör både den socioekonomiska utvecklingen och det 

civila samhället är i det stora hela dåliga förutsättningar för demokrati. Klyftorna i befolkningen i 

landet är oerhört stora. Flera väpnade konflikter med etniska motsättningar har ägt rum vilket kan 

tyda på att de olika etniska folkslagen är för oförenliga för att komma överens. Det politiska 

systemet i Makedonien präglas av proportionella val och koalitionsregering men det existerar 

inget ömsesidigt veto. Beträffande utbildningssystemet är det upp till kommunerna att själva 

avgöra om det ska förekomma minoritetsspråk i grundskolan eller inte. I helhet är de 

institutionella förutsättningarna ganska bra.  

 

I Serbien/Montenegro är BNP/capita något högre än de andra länderna men den ligger ändå 

under 4000 US dollar. Läs – och skrivkunnigheten ligger på 96.4%. De socioekonomiska 

förutsättningarna är dåliga eftersom BNP/capita är på alldeles för låg nivå. Det civila samhället är 

ganska svagt och dåligt eftersom staten har viss kontroll över organisationer och inskränker i 

deras verksamhet. Under de senaste fem åren har det förekommit konflikter i form av kravaller, 

hot och misshandel mellan etniska grupper. Konflikter i sig gynnar inte demokratin men 

konflikter av annan art än väpnade gör ändå mindre skada för den demokratiska utvecklingen. 

Serbien/Montenegros politiska system genomsyras av proportionella val, koalitionsregering men 

inte ömsesidigt veto. Beträffande utbildningssystemet tillåts egen finansierad undervisning på 

minoritetsspråk i grundskolan. Angående de institutionella förutsättningarna har landet ganska 

goda förutsättningar för demokrati 
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8. Slutdiskussion  

Här ska vi återgå till vår frågeställning (vilka förutsättningar har Bosnien-Hercegovina, 

Makedonien och Serbien/Montenegro för demokrati?) genom att koppla empirin till teorin för att 

sedan kunna besvara frågeställningen.   

 

Axel Hadenius teori går ut på fem demokratiförutsättningar som krävs för demokratisk 

utveckling och ingen faktor ensam räcker för en demokratisering utan de går hand i hand. 

Demokratisering gynnas av en socioekonomisk utveckling. När ett land blir rikare följer andra 

faktorer. När människor har det ekonomiskt bra ställt kan de börja satsa på annat som att 

engagerar sig politiskt eller gå med i frivilliga organisationer och ett civilt samhälle kan börja ta 

form. Demokratin främjas av att folk sluter sig samman då de blir mer toleranta och förstående 

mot varandra vilket medför att klyftor i befolkningen kan mildras. I det civila samhället är det 

mycket sannolikt att människor tillsammans jobbar för demokratiska mål med demokratiska 

medel. Toleransen och förståelsen blir starkare med demokratiska institutioner som kan garantera 

människors rättigheter, institutioner som i vårt fall ska garantera att alla minoriteter får sin röst 

hörd. Detta bidrar till ökat förtroende för det politiska systemet och demokratin blir mera legitim.  

 

Att läs - och skriv kunnigheten har visat sig vara högt i alla tre länderna tyder på att folket är 

bildade men det behöver inte betyda att den socioekonomiska utvecklingen är hög. Även om 

folket är bildade krävs det resurser för att kunna organisera sig och åstadkomma något. Resultatet 

av BNP/capita är viktigt att ta hänsyn till eftersom det inkluderar flera faktorer som påverkar den 

demokratiska utvecklingen i ett land och har därför större betydelse för demokratiseringen. En 

förklaring till att läs och skrivkunnigheten är högt trots att BNP/capita är lågt kan bero på att 

dessa länder har varit i krig efter kommunismens fall. Krig kan föra den ekonomiska 

utvecklingen bakåt men den kan inte få folk att glömma att läsa och skriva. BNP/capita är ganska 

låg i alla de respektive länderna vilket tyder på att den allmänna levnadsstandarden är låg och 

fattigdom finns. Detta kan förklara att människor i dessa länder antingen inte kan eller har viljan 

att intressera sig för något annat än sitt uppehälle. Detta påverkar demokratin hårt för att makten 

blir centrerad till endast politikerna och folket får mindre att säga till om. Pluralismen i politiken 

blir lidande. Människors bristande intresse i samhälls - och politiska frågor kan även leda till 

politisk apati.  
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En process av liberalisering måste ha påbörjats om det civila samhället ska ha någon betydelse, 

dvs. att det finns möjligheter för människor att organisera sig. Då kan det civila samhället vara en 

motpol till den rådande regeringen. Eftersom det råder vissa inskränkningar från statens håll mot 

organisationernas verksamhet i både Bosnien-Hercegovina, Makedonien och 

Serbien/Montenegro leder detta till att organisationer och människor som vill engagera sig i det 

civila samhället får det svårt att fritt organisera sig. Detta kan förklara det faktum att antalet 

NGOs är för få för att kunna upprätthålla ett aktivt civilt samhälle som fungerar som en 

förutsättning för demokrati. Ju fler av frivilliga sammanslutningar det finns desto starkare blir det 

civila samhället. Konsekvensen av detta blir att det civila samhället inte kan utgöra en motpol till 

den offentliga makten så att alternativa röster kan förekomma. Pluralismen i det offentliga blir 

lidande. Det förutsätter att det civila samhället är autonomt på så sätt att staten inte lägger sig i 

samt att det finns ett institutionellt skydd i form av erkända lagar som garanterar dess frihet och 

oberoende. Föreningsfrihet garanteras i författningen av alla tre länderna men i praktiken ser det 

dock annorlunda ut. Det civila samhället är även viktigt i förebyggande syfte att förhindra olika 

typer av sociala konflikter eftersom de människor som engagerar sig i det civila samhället verkar 

för demokratiska mål. För att dessa länder ska kunna bli stabila demokratier måste det civila 

samhället bli starkt och aktivt där medborgarna kan delta i utformningen av morgondagens 

politik.  

 

Demokratin fungerar bättre i ett land om det saknas stora klyftor i befolkningen då det inte bör 

finnas rum för konflikter. De etniska konflikterna som har förekommit under de senaste fem åren 

i de tre länderna har varit av olika art. Mest drabbad har Makedonien varit med flest väpnade 

konflikter mellan albaner och den slaviska majoriteten, men konflikter har även förekommit i de 

andra länderna. Detta kan vara ett resultat av att den socioekonomiska utvecklingen är låg och det 

civila samhället är svagt vilket kan tolkas som att klyftorna i befolkningen är stora på grund av att 

folket inte har den tolerans och förståelse för varandra som en hög socioekonomisk utveckling 

och ett aktivt civilt samhälle skulle kunna bidra till. De väpnade konflikter som har ägt rum i 

Makedonien har i allra högsta grad gjort att det förtroende, trygghet som fanns mellan de olika 

folkgrupperna har försvunnit. Även tilliten till det politiska systemet kan försvagas avsevärt 

eftersom regeringsmakten inte kan bibehålla stabilitet och trygghet. Detta gör att även tilliten till 
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de politiska institutionerna försvinner och landet riskerar att drabbas av ännu fler konflikter som 

kan resultera i värre konsekvenser än senast.  

 

När det gäller de institutionella förutsättningarna fann vi att Bosnien-Hercegovina har alla av de 

tre faktorerna medan de två andra länderna har proportionella val, koalitionsregering men ej 

ömsesidigt veto. Detta innebär att i Bosnien-Hercegovina är det mindre risk att konflikter blossas 

upp p g a att minoriteter inte får sin röst hörd i och med att det existerar ömsesidigt veto, 

koalitionsregering och proportionella val i det politiska systemet. Proportionella val är en bra 

förutsättning för demokrati på så sätt att det är representativt för befolkningen, d v s alla 

röstberättigade blir representerade i parlamentet. Det är viktigt att partierna representerar någon 

av de många olika etniska minoriteterna men finns inte ömsesidigt veto är det risk att systemet 

inte blir fullt fungerande i etniskt splittrade samhällen. Utan ömsesidigt veto kan vissa grupper 

köras över av någon annan grupp i hjärtefrågor. Även god samverkan i regeringen mellan de 

olika partierna är väsentligt för att kunna mildra eller lösa konflikter mellan etniska grupper som 

blossar upp. Å andra sidan behöver ömsesidigt veto inte betyda den bästa lösningen i alla tre 

länderna. Den fungerar bättre i Bosnien-Hercegovina eftersom det är tre stora folkgrupper som 

strävar efter makten. Men det skulle bli knepigt om exempelvis Serbien/Montenegro hade 

ömsesidigt veto där befolkningen är relativt heterogen med 6 olika minoriteter på 15 % av den 

totala befolkningen. Ska en minoritet kunna sätta hinder för vad majoriteten bestämmer eller inte 

bestämmer? Demokratin blir då lidande om så är fallet. Om vi däremot tar fallet med 

Makedonien där den relativt lilla albanska minoriteten (ca 25%) inte heller har ömsesidigt veto 

men där krig bröt ut just på grund av att de saknade rättigheter i vissa hjärtefrågor, kanske hade 

ömsesidigt veto kunnat förhindrat det.  

 

Även om Bosnien-Hercegovina har bra institutionella förutsättningar finns det ändå ett 

demokratiskt underskott i själva Dayton-avtalet och systemet då man inte tar hänsyn till andra 

mindre grupper utan enbart serber, kroater och bosniaker. Till det roterande presidentskapet kan 

en serb, kroat och bosniak utses vilket innebär att det är omöjligt för andra grupper att bli valda. 

 

Analysen av Bosnien visar att det finns brist på skydd i utbildningssystemet i och med att 

undervisning i minoritetsspråk inte garanteras i författningen. Detta måste vara en förutsättning 
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om demokrati ska införas i landet. Demokrati handlar om att ta hänsyn till alla grupper i 

samhället där statens uppgift är att skydda och tillgodose de olika gruppernas behov. Bosnien 

består inte bara av tre stora folkgrupper utan det finns även mindre grupper som utgör 7 % av 

befolkningen. Även om 7 % inte anses vara mycket utgör det ändå ca 280 000 människor av den 

totala befolkningen. Demokratin tillåter inte att EN enda individs rättigheter ignoreras, ska man 

då ignorera hundratusentals människors rättigheter? Ett demokratiskt underskott beträffande 

skydd i utbildningssystemet finns även i Makedonien och Serbien/Montenegro. I Makedonien får 

undervisning ske i minoritetsspråk om språket talas av minst 20 % av befolkningen. Varför har 

man dragit en sådan gräns? Alla grupper, oavsett dess storlek ska inte exkluderas från samhällets 

institutioner. I Serbien/Montenegro får undervisning i minoritetsspråk bedrivas genom egen 

finansierad undervisning. Om den demokratiska processen i Serbien/Montenegro ska leda till 

demokrati och stabilitet måste staten ta hänsyn till att alla minoriteter som inte kan finansiera sitt 

eget undervisande. Staten ska inte lägga ansvaret på medborgarna när det i vanliga fall är staten 

som ska ansvara för sådana utbud.     

 

För att besvara vår frågeställning och syfte vill vi redovisa vad vi har kommit fram till. Bosnien-

Hercegovina har dåliga förutsättningar för demokrati eftersom den socioekonomiska 

utvecklingen är låg, det civila samhället är svagt och det förekommer etniska konflikter. Det enda 

som talar för en god demokratisk utveckling i landet är existerandet av consocial democracy. 

Makedonien har också dåliga förutsättningar för demokrati eftersom även i detta land är den 

socioekonomiska utvecklingen låg, det civila samhället svagt och klyftorna i befolkningen är 

omfattande. Landet har inte alla de institutionella förutsättningar som behövs, vilket kan ha 

orsakat de konflikter som uppkom 2001 och 2003. Serbien/Montenegros 

demokratiförutsättningar är förhållandevis dåliga. Även här är den socioekonomiska utvecklingen 

låg, det civila samhället svagt men landet har någorlunda bra institutionella förutsättningar. Det 

som däremot talar till landets fördel är att de konflikter som har ägt rum inte har varit av väpnad 

art vilket kan tolkas som att klyftorna i befolkningen inte är så stora. Även om de institutionella 

förutsättningarna finns och är någorlunda bra i alla tre länder är det inte en tillräcklig 

förutsättning för att en stabil demokrati ska ta form eftersom även andra faktorer är avgörande. 

Om de institutionella förutsättningarna finns men konflikter blossar ständigt upp och den 
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ekonomiska utvecklingen är låg osv. är förutsättningarna för demokrati dåliga och detta i sin tur 

kan inte leda till en stabil och långvarig demokrati.  

De dåliga förutsättningar som finns i länderna idag tyder på att det är en bit väg kvar till att 

bestående demokrati, fred och stabilitet kan etableras i dessa tre länder. Förhoppningsvis kan den 

demokratiseringsprocess som har tagit form i dessa länder leda till att demokratin säkras i 

framtiden. 

 

Vidare forskning i det här ämnet med samma empiriska problemställning kan alternativt använda 

en annan teori om demokrati, exempelvis Robert Dahl som är en av de främsta forskarna i 

demokrati frågor. Man kan även komplettera Hadenius teori med en annan teori och i sådana fall 

begränsa forskningen kring ett land för att få en djupgående undersökning. Man kan även välja 

att undersöka endast en av Hadenius faktorer och operationalisera det på djupet genom att 

undersöka flera variabler. Vår undersökning kunde ha sett annorlunda ut om vi endast hade valt 

ett land och studerat demokratiförutsättningarna på ett mera djupgående sätt genom att ha 

operationaliserat alla förutsättningar med flera variabler. Vi vill uppmana till att genomföra denna 

slags undersökning i framtida forskning.   

 

Om vi hade lagt upp undersökningen på ett annat sätt är det tänkbart att resultaten hade kunnat se 

annorlunda ut. De variabler som vi operationaliserat i vår undersökning visade ungefär samma 

resultat i alla tre länderna. Men hade vi t.ex. mätt andra variabler hade vi kanske stött på större 

skillnader mellan länderna och därmed hade vi fått mer varierande resultat. Om vi exempelvis 

hade valt att blott undersöka den socioekonomiska förutsättningen men operationaliserat flera 

variabler hade studien blivit mera djupgående och vi hade kanske även fått olika resultat i de 

respektive länderna. Undersökningen hade även sett annorlunda ut om vi hade använt en helt 

annan teori, då skulle även operationaliseringarna sett annorlunda ut.  

 

Med tanke på att vi har fått liknande resultatet på vissa av våra variabler är det värt att diskutera 

om detta verkligen är det bästa sättet att mäta demokratiförutsättningar på. Å andra sidan kanske 

det är det bästa sättet eftersom det snarlika resultatet i fråga om vissa av de undersökta 

variablerna kan tyda på att dessa länder skiljer sig väldigt lite ifrån varandra i verkligheten. Alla 
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tre länderna har varit kommunistiska, de har varit i krig de senaste femton åren, länderna 

angränsar till varandra och det finns många olika etniska folkgrupper i alla tre länderna.  
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http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mk.html#People 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/yi.html#People. 

 

http://www. amnesty.org: 

http://www2.amnesty.se/andranyheter. 

nsf/0/d5821a6fec92b2e8c1256d77006e7950?OpenDocument 

 

http://www2.amnesty.se/hem.nsf/424368b2d1b9501cc12570180073faa0/02cc4476dcde0c56c125

6b00002bf170?OpenDocument 

 

http://www2.amnesty.se/andranyheter.nsf 

/0/6f13723e439cfbcac1256d77006e7974?OpenDocument 
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http://www2.amnesty.se/andranyheter.nsf/0/6032cd7226ddc974c1256d77006e7c65?OpenDocum

ent 

 

Makedoniens konstitution: http://www.b-info.com/places/Macedonia/republic/Constitution.shtml 

nedladdat 2005-12-21 

 

Artikel från försvarsmakten, EUMM, februari 2004 

http://64.233.183.104/search?q=cache:qUhXzVfHxqgJ:www.mil.se/int/index.php%3Flang%3DS

%26c%3Dnews%26id%3D20411%26ncid%3D307+bosnien-

hercegovina,+utbildningssystemet&hl=sv&lr=lang_sv  nedladdat 2005-12-26 

 

http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Macedonia/Macedonia_Const2001_excerpts_English

.htm  

 


