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Inledning 

 

Det har snart gått 25 år sedan det jugoslaviska inbördeskriget inträffade, många människor 

drabbades då av svårigheter och förlorade vänner och familj. Dock så fanns det en tid då hela 

den jugoslaviska befolkningen verkade vara enad och stod sida vid sida under en ledare. Josip 

Broz Tito är den ledaren som byggde och skapade ett brödraskap hos den jugoslaviska 

befolkningen. Kroater, serber, makedonier, montenegriner, slovener, bosnier ingick i forna 

Jugoslavien.Tito lyckades inte enbart förena dessa nationaliteter, han fick även ett samhälle 

att fungera med tre olika religioner inblandade. Under sin ledning såg Tito all etnisk 

nationalism med misstänksamhet, han valde istället att betona den jugoslaviska identiteten, för 

att på så vis ena de olika etniska grupperna.
1
 När Tito dog började det hela förändras, den 

jugoslaviska identiteten upphörde och det kom nya ledare som började använda nya 

styrelsesystem för att ta makten. Ett exempel på detta, är den serbiske generalen Ratko 

Mladics uttalande om bosniska muslimer, som lyfts fram av Aftonbladet på följande vis:  

Serbernas beskjutning av Sarajevo nere i dalen pågick för fullt. 

Och Mladic, deras överbefälhavare, fnös när jag frågade hur många människor som dödats i 

Sarajevo. ”Det är inte människor. Det är muslimer.”
2
 

  

Hur skildrar sig historien mellan det jugoslaviska folket? Hur kan en människa som först varit 

i ett brödraskap med resterande människor i Jugoslavien uttala sig på föregående vis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lampe, John, (1996) Yugoslavia as History –Twice there was a country,s 277-279 

2
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article18258300.ab Hämtad 2014-05-19 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article18258300.ab
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Bakgrund  

Sydslaviska stammar invandrade på 500-talet in i Balkan och skapade på så vis ett 

bosättningsområde. På 800- talet kristnades slaverna och en delning utfördes av kyrkan, där 

de stammar som tillhörde den västra delen av området i huvudsak kom att tillhöra den 

katolska tron. Den östra sidan kom då att tillhöra den ortodoxa tron. Uppdelningen av kyrkan 

skapade på så vis två olika folkslag: ett kroatiskt och ett serbiskt folk. Det som höll samman 

stammarna efter uppdelningen var språket. Dock är språket det enda som genom den tidiga 

historien varit förenat mellan dessa folkslag. Trots att språket var gemensamt så skiljer sig 

historien mellan dessa på så vis att Serbien och Kroatien på olika sätt ingått i andra 

dominerande riken. Serberna hamnade under ett ottomanskt styre och kroaterna hamnade 

under Österrike-Ungerns styre. 
3
 

Bildandet av ett kungarike  

1918 bildades en jugoslavisk stat vid namn Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike. 

I detta rike ingick, förutom de tre nämnda nationaliteterna, bosnienmuslimer, makedonier, 

albaner och montenegriner.
4
 Tim Judah skriver i sin bok The Serbs att dessa länder bildade ett 

rike då man ansåg att likheterna dem emellan vara stora. Likheterna som dessa länder yrkade 

på var följande: 

 

The same by blood, by language, both spoken and written, by the feelings of their unity, by the 

continuity and by the common vital interests of their unity, by the continuity and integrity of the 

territory which they inhabit undividedly, and by the common vital interest of their national 

survival and the manifold development of their moral and material life”
5
 

Vidare menar Judah  att skapandet av det nya riket utgick från att kroaterna och slovenerna 

bröt sig ur Österrike-Ungern. Enligt Judah så fanns det visserligen likheter mellan länderna, 

men han menar även  att olikheterna var lika stora. I det nya riket fanns det serber, 

makedonier och montenegriner som var ortodoxa till tron, kroater och slovener som hade en 

katolsk tro och muslimer som var utspridda över i princip hela området, särskilt Bosnien och 

Kosovo. Språket som då kallades serbokroatiska var sammanlänkat med serber, 

bosnienmuslimer, montenegriner och kroater, medan slovener, makedonier och kosovoalbaner 

hade egna språk som skiljde sig från detta. Utbildningsystemet skiljde sig i hela riket. Östra 

och södra sidan av riket hade en ekonomisk svaghet. Länderna hade aldrig heller samarbetat 

                                                           
3
 Fredborg, Arvid, (1994) Serber och kroater i hisotrien s 11-13 

4
 Ibid, s 100 

5
 Judah, Tim, (2009) The Serbs. s 103 
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sida vid sida och det skulle även visa sig när det kom till frågan om ländernas ambitioner med 

ett stort rike.
6
 Kroaterna i det nya riket hade kämpat i många år över ”state right”, men ett 

samarbete med serberna vid sin sida utgjorde ett fångenskap som var likt det som Österike-

Ungern hade över kroaterna.
 7

  Serbien, vid den här tidpunkten, var till befolkningsmänden 

störst vilket resulterade i att serbernas flexibilitetsinställning, beträffande anpassning till andra 

nationaliteter, var förhållandevis svag. Målet med det nya riket för serberna var att få fram ett 

Storserbien, där serberna skulle vara ledande. Dessa två problem som kroaterna och serberna 

hade skulle visa sig vara det största politiska problemet i landet fram till 1941. Riket hade en 

mångfald med etniska minoriteter (montenegriner, bosnienmuslimer, albaner och makedonier) 

Montenegrinerna såg sig själva som serber och ställde sig på så vis på serbernas sida. 

Bosnienmuslimerna, albanerna och makedonierna ansågs på den här tiden som minoriteter, 

där deras rättigheter skulle vara begränsade och på så vis skulle deras åsikter hamna i 

skymundan.
8
 

Andra världskriget 

Hitler och Mussolini ville få med Jugoslavien i den redan befintliga tremaktspakten bestående 

av Tyskland, Japan och Italien. 1941 förklarade Jugoslaviens premiärminister Cetkovic att 

landet skulle gå med i pakten. Reaktionen i Jugoslavien resulterade i en våldsam statskupp. 

Detta resulterade i att en ny regering bildades som var engelskvänlig. Hitler blev rasande och 

attackerade Jugoslavien omedelbart, det tog enbart fem dagar för Jugoslavien att kapitulera 

och stå under ett tyskt befäl.
9
 Kapitulationen utgjorde ett hat bland invånarna och två 

motståndsgrupper skulle bildas,  vars syfte var med dessa grupper var att tillsammans föra ut 

inkräktarna (Tyskland, Italien, Ungern och Bulgarien) ur landet. Cetnik var den första 

motståndgruppen att bildas, den stod under den serbiske översten Dragoljub Mihajlovic och 

organiserades med gerillaförband i de jugoslaviska bergen. Den andra motståndsgruppen 

leddes av kommunistpartiets ledare Josip Broz Tito som valde att namnge gruppen som 

partisaner.
 10

 I denna grupp ingick serber, bosnienmuslimer, montenegriner, makedonier och 

även ett fåtal kroater. Motståndsrörelserna skulle visa sig vara effektiva genom att tyskarna 

hade kallat hem mestadelen av sina soldater, attacken från grupperna kom som en chock mot 

de få förband som var kvar i Jugoslavien. Samtidigt som motståndsrörelserna växte, skapade 

kroaterna och slovenerna en grupp kallad Ustasa. Bakom skapandet av gruppen låg Ante 

                                                           
6
 Judah, (2009) s 104 

7
 Matovic, Margareta (1989) Ingen har frågat oss s 35 

8
 Judah, (2009) s 104-105 

9
 Lampe, John (1996) Yugoslavia as History –Twice there was a country s 198-199 

10
 Tito hade kroatisk och slovensk påbrå, där mamman var slovenska och pappan kroat. 
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Pavelic som även skapade en ny kroatisk stat NHD (Nezavisna drzava Hrvatska). Även stora 

delar av Bosnien inkorporerades i den nya kroatiska staten. Det som ställde till problem för 

ustasagruppen var att i det Bosnien bodde serber som tillhörde cetnikgruppen. På så vis 

utgjorde detta en kamp om vem som skulle få resterande del av bosnierna på sin sida. 

ustasagruppen hade även en framfart i utrotning av judar, zigenare och förföljelse av ortodoxa 

serber. Detta då gruppen stiftade lagar om deportering av de olika folkslagen, agerandet av 

ustase utgjorde osämjor mellan serber och kroater. Cetnikgruppen hade till en början kämpat 

för att få ut tyskarna ur landet, nu valde Mihajlovic att ställa sig på deras sida och på så vis 

hoppas på att kunna bygga ett Storserbien. Ustasa rörelsen valde att ställa sig bakom 

italienarna och på så vis hoppades även de på att kunna bygga ett Storkroatien.
11

 Det bildades 

även små grupper under den här tiden, dessa grupper utmärktes för att vara fanatiska och 

visade hat mot vissa sydslaviska nationaliteter, politiska grupper, minoriteter och religiösa 

grupper. Det enda som egentligen förenade grupperna var att de förenades med axelmakterna 

och ville förinta partiet Narodni Oslobodilacki Pokret
12

 som tillhörde partisanerna och Josip 

Broz Tito. Alliansen med axelmakterna och bildandet av grupperna utgjorde ett hopp om att 

antingen kunna skapa ett Storserbien, Storkroatien, Storslovenien, Storalbanien eller en 

muslimsk bosnisk stat. Existensen av de olika grupperna medförde istället för en ny 

statsbildning ett inbördeskrig sinsemellan mitt under andra världskriget. Josip Broz Tito med 

sitt parti NOP hade målsättningen att förena alla de olika jugoslaviska människorna i en kamp 

mot ockupationsmakterna.
13

 NOP gick ut med valspråket Bratstvo-Jedinstvo vilket betyder 

broderskap och enighet. Syftet med detta budskap var att de gamla motsättningarna mellan 

olika religioner, samhällsklasser och nationaliteter skulle upphöra. Tito ville inte enbart 

förinta ockupationsmakterna utan han startade även ett krig mot det ”gamla samhället” och de 

olika grupper som kämpade för fascismens intressen. NOP grundade ett befrielsekrig som höll 

på från 1941-45 och som i sin tur skapade en social revolution.
14

 Fred slöts i landet 1945 och 

en kommunistisk folkfrontsregering skapades med Josip Broz Tito som ledare. Tito hade som 

målsättning under sin tid som ledare att hela tiden påminna den jugoslaviska befolkningen om 

sitt valspråk broderskap och enighet. För att få fram budskapet kring detta använde sig Tito av 

såväl media, radio, film, skolor och reklam som visade på en föreställd gemenskap mellan den 

jugoslaviska befolkningen och syftet var att den hela tiden skulle återupphållas. Tito valde 

även att rita om kartan för Jugoslavien. Han ville att människor, oavsett etnicitet, skulle kunna 

                                                           
11

 Lampe, (1996) s 201-203 
12

 Josip Broz Titops parti som på svenska betyder folkets befrielse kampanj. 
13

 Lampe, (1996) s 218-222 
14

 Ibid s 225-228 
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leva med varandra och valde på så vis att blanda de olika folkslagen i de olika republikerna. 

Exempelvis så bodde det ca 20 % serber i Kroatien och Bosnien hade en mix av både kroater 

och serber samtidigt som det fanns bosnienmuslimer. Jugoslavien bestod 1950 av sex 

republiker Serbien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Slovenien och 

Montenegro. Landet hade även två provinser som Tito gett autonomitet till, dessa var Kosovo 

och Vojvodina. Detta skapade ett multietniskt samhälle där strävan var att alla skulle ses som 

jugoslaver.
15

 

Jugoslavien undermineras och faller samman 

Efter andra världskrigets slut har delar av Jugoslavien lidit av dålig ekonomi. Landet var 

tvunget att låna pengar från utländska banker och företag för att få ordning på den inhemska 

ekonomin. Det skall tilläggas att de olika republikerna skiljde sig i ekonomiska tillgångar, så 

under ledning av Tito lånades pengar. Detta för att de ekonomiska klyftorna skulle minska. 

1980 avled Tito och Jugoslavien ställdes inför ett val om vem som skulle överta ledarrollen. 

Jugoslavien var vid denna tid ett fattigt land med stora utlandsskulder och detta skulle visa sig 

vara en bidragande faktor till att landet föll samman.
16

 Med tiden nöjde sig inte 

kosovoalbanerna med Kosovos status som provins och gjorde motstånd. Serberna uppfattade 

Kosovos motstånd som ett hot och ville försvara sig. Samtidigt som grupperingarna skedde i 

Kosovo lyfte media fram att serbiska kvinnor blivit våldtagna och misshandlade av 

kosovoalbaner. Serbiens ledning såg det här som en varningsklocka, och ville inte att de 

serbiska människorna skulle bli diskriminerade.Serbien med Slobodan Milosovic i ledarrollen 

agerade genom att dra in Kosovos autonomitet, detta för att  på så vis kunna kontrollera 

Kosovo från eget styre. Det här draget av Milosovic uppfattades av andra länder i Jugoslavien 

som en antydan på att Serbien ville bilda ett Storserbien. Anledningen till att de andra 

länderna blev oroliga var att de visste att den serbiska befolkningen var den största i 

Jugoslavien och bara det i sig uppfattades som ett hot mot resterande delar. Samtidigt som 

Serbien valde att dra in Kosovos autonomitet återupptogs den högerextremistiska gruppen 

Ustasa i Kroatien, denna gång under ledning av Franjo Tudjman. Återskapandet av Ustasa 

uppfattades framförallt av serberna som ett drag där kroaterna ville skapa ett Storkroatien. 

Media gick även ut med att skriva att Ustasa gått tillbaka till gammalt beteendemönster med 

förföljelse av ortodoxa serber och ville på så vis minska den serbiska befolkningen. Med 

                                                           
15

 Beganovic, Davor (2012) ”Changing fates. “The role of the hero in yugoslav cinema in the early and late 

sixties” i Karamanic Slobodan & Suber Daniels bok, Retracing Images- Visual cuture after Yougoslavia s 136-

138 
16

 Glenny, Misha (2001) The Balkans – Nationalism, War and the great powers 1804-1999 s 623-625 



7 
 

andra ord kastade media ved på elden och det skulle visa sig vara en andra faktor till att ett 

inbördeskrig skulle bryta ut i Jugoslavien.
17

 När oron spreds i Jugoslavien valde de olika 

republikerna att utföra en etniskt präglad politik, för att på så vis kunna skydda sig själva mot 

eventuella hot. Serberna valde att alliera sig med Vojvodina och Montenegro då det ansågs att 

deras religion, kultur, språk var den samma och hade på så vis en starkare gemensam nämnare 

gentemot de andra republikerna. Denna allians utgjorde i sin tur kontroll över den politiska 

delen, där Serbien, Kosovo, Montenegro och Vojvodina hade fyra röster av åtta och kunde på 

så vis ha sista fingret i avgörande beslut. De andra republikerna i Jugoslavien skapade en 

informell allians där Kroatien uppfattades som den ledande republiken inom alliansen. Den 

Jugoslaviska identiteten som Tito byggde upp började nu falla samman och människor 

pratade snarare om ett ”vi” och ”de” tänk vilket ledde till en ökad stigmatisering inom landet. 

Den slovenska befolkningen uppfattade serberna som ett stort hot och ville inte hamna under 

ett storserbiskt styre, där Slovenien återigen skulle bli styrda av ett annat land som tidigare 

under deras historia med Österike-Ungern. Det här skapade nationalistiska strömningar och 

Slovenien var först ut att lämna Jugoslavien. Processen blev oerhört enkel för slovenerna att 

lämna Jugoslavien, då de menade på att de skiljde sig markant från resterande del av den 

jugoslaviska befolkningen. Slovenerna menade på att de varken talade samma språk, hade 

samma religion eller hade samma kultur som resterande republiker. Dessa argument utgjorde 

att slovenerna mer eller mindre fick lämna Jugoslavien utan att dras in i något krig. 

Sloveninens uttåg ur Jugoslavien öppnade upp för fler motsättningar i landet och Kroatien var 

näst på tur att vilja dra sig ur Jugoslavien. Problemet som uppstod för Kroatien var att bodde 

det 12 % serber i den kroatiska republiken. Dessa serber ville inte lämna Jugoslavien då de 

var rädda för att bli förföljda av Ustasa och uppfattade på så vis kroaterna som ett hot. Genom 

att Kroatien ville dra sig ur Jugoslavien uppfattade Serbien att kroaterna ville döda den 

serbiska befolkningen i den kroatiska republiken och förklarade på så vis krig mot Kroatien.
18

  

 

 

 

                                                           
17

 Glenny, (2001) s 626-627 
18

 Ibid, s 628-631 
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Teori 

I denna del av uppsatsen kommer jag fördjupa mig i tre olika teoretiska områden som kommer 

vara grunden för min undersökning. Det första området som jag kommer ta upp är ett 

historiebruk. Syftet med detta område är att se om det finns någon skillnad på hur kroater och 

serber framför sin historia. Det andra området som jag kommer ta upp är olika teorier kring 

nationalism. Området är viktigt att ta upp då många av Jugoslaviens konflikter uppstått p.g.a. 

de olika nationaliteterna i landet. Det tredje området som jag valt att beröra är makt. Makt 

hamnar i fokus då det gället att förstå varför människor under krig väljer att göra olika 

uppoffringar. Jag kommer även i alla tre områdena ta upp viktiga begrepp som är centrala för 

dess betydelse. 

Historiebruk 

I detta avsnitt kommer jag fokusera på begreppet historiebruk. Jag vill undersöka begreppet 

historiebruk då jag vidare i min undersökning kommer studera hur serber och kroater i forna 

Jugoslavien väljer att framföra historien. Utifrån det kommer min undersökning baseras på 

om det finns några likheter eller skillnader i deras historia kopplat till de olika historiebruken.  

För att förstå begreppet historiebruk så gäller det till en början att förstå hur historien används. 

Skapandet av historien görs som ett sorts urval, där människor väljer ut vissa delar ur det 

förflutna som anses vara viktiga. Genom att människor väljer ut det som anses vara viktigt 

skapas också olika perspektiv på historien. Perspektiven kan präglas beroende på vart en 

individ kommer ifrån, eller vilka värderingar och intressen en individ har i historien. I och 

med att perspektiven formas på olika sätt så medför det att vi får olika versioner av det som 

tidigare har hänt i historien. Genom att olika versioner av historia skapas, så går det även att 

använda historien i olika sortens syften. När historien används i olika syften så är det som 

menas med att använda begreppet historiebruk. Så historiebruket handlar alltså om hur vi 

människor använder eller brukar historia i samhället.
19

 Peter Aronsson sammanfattar 

begreppet så här: 

Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 

meningsskapande och handlingsorienterade helheter. 
20

 

 

                                                           
19

 Österberg, Eva (2012), ”Kultur, genus och samtiden” i Gunnar Artéus & Klas Åmarks bok, 

Historieskrivningen i Sverige s. 194- 196 
20

 Österberg Eva, Citerar Aronsson Peter i kapitlet ”Kultur genus och samtiden” i Gunnar Artéus & Klas åmarks 

bok Historieskrivningen i Sverige s. 194 
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Klas Göran Karlsson har i sin bok Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken delat 

in historiebruket i sju olika kategoriseringar: 

Det vetenskapliga bruket: När historiker pratar om det vetenskapliga historiebruket hamnar 

fokus på att tolka vad det är som har hänt, hur det gick till samt varför det hände. För att få 

fram svar på dessa tre frågor gäller det utifrån det vetenskapliga bruket att vara källkritisk. 

Det vetenskapliga historiebruket grundar sig alltså i att ifrågasätta, omtolka etablerad fakta för 

att på så vis kunna försöka fastslå en sanning. 
21

 

Det existentiella bruket: Det existentiella bruket handlar om att använda historia som ett sorts 

meningsskapande, att hitta en mening i tillvaron. Här framkommer ett sorts 

identitetsbyggande, där saker och ting som hänt i det förflutna är viktiga för nutiden, detta 

genom att det som hänt i det förflutna definierar oss människor eller olika grupper i 

samhällen.  Så det existentiella bruket aktiveras ofta från människors minnen från det 

förflutna. 
22

 

Moraliska historiebruket: Det moraliska historiebruket går ut på att lyfta fram orättvisor och 

utsatta grupper. Detta genom att granska eller kritisera dessa grupper. Det går exempelvis att 

koppla det till staten som med sin enväldiga makt medvetet gömmer undan information för 

sina medborgare. Informationen undanhålls för att staten känner sig rädd att förlora sin 

politiska makt.
23

 

Ideologiska historiebruket: Det ideologiska historiebruket går ut på olika ideologier lyfts fram 

ur historien. Antingen lyfts ideologier som en individ själv står för fram, eller så kritiseras 

eller ifrågasätts andras ideologier. Exempelvis går det att använda sig av olika elitgrupper som 

vill legitimera sin egen ideologi och utifrån ideologin forma samhället. Historien används då 

som ett hjälpmedel för att kunna lyfta fram de framträdande syftena i ideologin. Elitgrupperna 

kan även arbeta i motsatt riktning och kritisera en annan ideologi med hjälp av historien och 

på så vis visa på att den gällande ideologin är svag. 
24

 

Icke-bruk av historia: Kan ses som ett specialfall av ett ideologiskt historiebruk. Icke-bruket 

av historia kan ses som att en statsmakt ignorerar det som hänt i historien, eller att statsmakten 

                                                           
21

 Karlsson Klas-Göran, (2012) ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Karlsson Klas-Göran & Zander 

Ulfs bok Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken s. 58-59 
22

 Karlsson Klas-Göran,(2012) s 60 
23

 Ibid s 61-62 
24

 Ibid s 62-63  
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förnekar det förflutna. Intresset ligger inte i hur det förflutna såg ut, utan statsmakten är 

snarare framtidsinriktad. 
25

 

Politiskt- pedagogiskt historiebruk: Handlar om att lära av historien, där historien används 

som ett sorts exempel för att visa på hur människor ska eller inte ska göra. Det går under det 

politiskt pedagogiska historiebruket att se historien som ett sorts skafferi, där det går att hämta 

olika bitar ur skafferiet för att både se likheter och skillnader med nuet. 
26

 

Kommersiellt historiebruk: I det kommersiella historiebruket så hamnar skapandet av 

historiska filmer i fokus. Filmerna skapas från känslomässiga historiska ögonblick, där syftet 

är att förena ett folkslag. Ett problem som kan uppstå vid bruket av ett kommersiellt 

historiebruk är att filmerna kan bli vinklade på ett ”felaktigt” sätt. Detta genom att 

filmproducenten vill få ett lyckligt slut på en film som exempelvis handlar om förintelsen.
27

   

Utöver dessa sju historiebruk diskuterar Karlsson ytterligare att människor kan uppfatta 

historien med både koppling från då och nu. Alltså att en människa först uppfattar hur en 

situation är för att med mer kunskap ändra sin uppfattning om hur det var. Det här brukandet 

av historia kan kallas det diskursiva historiebruket. 
28

 

Nationalism 

Då många av de tidigare konflikterna i Jugoslavien uppstått kring de olika nationaliteterna i 

landet, vill jag undersöka om nationalismen möjligen uppfattades som en bakomliggande 

orsak till att kriget på 1990-talet bröt ut i Jugoslavien. Utifrån det är nationalismen ett relevant 

begrepp att ta upp i min undersökning.  

 

För att granska området kommer jag ta hjälp av Thomas Hylland  Eriksens bok Etnicitet och 

nationalism. I boken tar Eriksen upp grundläggande saker om innebörden av nationalismen, 

samt dess förhållande till etnicitet.  Eriksen hävdar att begreppet nationalism har olika former 

i hela världen, men att den centrala kärnan för begreppet är likadan världen över. Kärnan för 

nationalism är en etnisk och medborgerlig komponent som både kombinerar språket, kulturen, 

religionen och härkomsten med geopolitiska, institutionella, ideologiska samt sociala 
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processer av inkludering och exkludering. 
29

 Historier i forna Jugoslavien har baserats på 

nationalistiska kontraster som varit grundade i de olika etniciteterna. På grund av detta blir 

Eriksons teori om nationalism och etnicitet intressant för min undersökning.  

 

När Eriksen väljer att presentera teorin om nationalism så hänvisar han till två andra 

teoretiker. Den första vid namn Ernest Gellner. Gellner framhäver nationalism begreppet på 

följande vis:  

 

Nationalismen är framförallt en politisk princip som hävdar att den politiska enheten bör 

sammanfalla med den nationella. Nationalismen som sentiment eller som rörelse definieras bäst i 

termer av denna princip. Nationalismen som sentiment är den känsla av vrede som framkallas av 

brott mot principen, eller den känsla av tillfredsställelse som framkallas av dess uppfyllelse. En 

nationalistisk Rörelse är en som drivs av denna typ av känsla.
30

 

 

Den andra teoretikern som Eriksen använder sig av är Benedict Anderson. Anderson väljer att 

beskriva teorin kring nationalism genom att säga ”den är en föreställd politisk gemenskap – 

och föreställd både som nödvändigtvis begränsad och som suverän” 
31

Med detta menar 

Anderson att människor upplever en gemenskap ett sorts brödraskap inom en nation. 

Anderson har även lagt sitt fokus på kraften inom nationen, han vill utifrån det undersöka vad 

det är som speglar den starka gemenskapen som bildas.
32

  

 

Eriksen fastställer att begreppet förklaras glasklart med hjälp av dessa teoretiker, men ställer 

sig frågan vad som menas med den nationella enheten? Eriksen menar att den nationella 

enheten skall ses som en synonym till den etniska gruppen. Alltså så vill Eriksen påvisa att 

nationalismen är en teori som speglar en politisk legitimitet där de etniska gränserna inte får 

sammanflätas i de politiska gränserna.
33

 

 

Om nationalismen används som dessa två teoretiker väljer att beskriva den så menar Eriksen 

att nationalismen är baserad på olika etniska ideologier, som skapat någon sorts form av 
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gemensam nämnare, som håller ihop nationen. Den gemensamma nämnaren ska skapa en 

sorts identitet som dessa grupper kan identifiera sig med. Eriksen menar vidare på att den 

gemensamma nämnaren kan vara ett språk som olika etniska grupper kan identifiera sig med, 

det skulle även kunna vara en gemensam kultur eller religion.
34

  Dock är det viktigt att förstå 

att den gemensamma nämnaren måste vara sammanlänkad mellan de olika etniciteterna för att 

hålla ihop nationen. Eriksen menar att det kan vara svårt att hålla ihop en nation om de etniska 

grupperna utsätts för hot, konkurrens om resurser eller större förändringar i samhället. De 

etniska grupperna känner sig då mer trygga i sin egen grupp än i den stora nationen. Detta 

hävdar Eriksen beror på att den etniska gruppen har fler gemensamma nämnare än de har 

gentemot nationen.
35

 

 

Att skapa en nation är en modern företeelse, dock är dess tendens att vara gammal. 

Nationalismen tog sin kraft i Europa under samma tid som franska revolutionen och är på så 

vis en modern ideologi. Eriksen hävdar att nationalismen är baserad på en traditionalism som 

speglar en gammal tradition som är uppbyggd av nationens förfäder. Ett uppbyggande av en 

nationsstat har sin starka grund i ett gemensamt språk som skall förena nationen. Språket blir 

även en viktig aspekt som skall skapa en kulturell enighet mellan invånarna i nationen. 

Eriksen menar vidare på att uppbyggandet av en nation har ett symbolvärde. Symboler skall 

användas som en sorts identitet som nationens invånare skall känna sig hemma vid, på så vis 

blir symbolerna viktiga för en enad nation. Symboler som anses vara viktiga för en nation kan 

vara nationens flagga, nationalsången, nationens historia eller nationens kultur. Eriksen menar 

vidare på att flaggan ofta ses som den viktigaste symbolen, detta då flaggan ofta symboliserar 

ett ”vi-och-de-tänk”.
36

 Eriksen menar vidare på att ett ”vi” och ”de” tänk även kan uppstå 

inom en nation som är uppbyggd på flera etniska grupper. Detta då en nation ofta är uppbyggd 

av en dominerande grupp av de olika etniciteterna och på så vis känner sig den dominerande 

gruppen mer hemma i nationen än de andra etniska grupperna. Den dominerande gruppen 

känner sig då mer överlägsen än de andra etniska grupperna och på så vis skapas det en etnisk 

identitet inom nationen. När en etnisk identitet skapas inom en nation så skriver Eriksen att en 

sorts rangordning sker där olika individer i nationen antigen blir olik eller lik den 
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dominerande gruppen. Den gruppen som anses vara olik speglas ofta som den utstötta och på 

så vis hamnar den utanför. 
37

 

Vidare skriver Eriksen om en etnisk nationalism där han beskriver att olika etniska grupper 

kan använda sig av historien för att bekräfta sin egen form av nationalism. Han menar vidare 

på att den etniska nationalismen kräver en maktstruktur för att kunna förstå varför människor 

väljer att göra uppoffringar för antingen nationen eller den etniska gruppen. Uppoffringarna 

som människor väljer att göra kan vara att gå emot den dominerande gruppen i nationen. Då 

uppstår det ett sorts motstånd, där den underlägsna gruppen använder historien för att visa sitt 

missnöje mot den dominerande gruppen. Vidare menar Eriksen även på att människor inte vill 

visa vilken sida de står på, då de är rädda för olika hot som kan komma både från den 

dominerande gruppen eller den egna etniska gruppen. 
38

 

I föregående del som handlade om historiebruk, beskrev jag hur ett ideologiskt historiebruk 

framkom. Det ideologiska historiebruket passar väl in i teorierna kring nationalismen, detta 

genom att ledarna inom nationen lyfter fram styrkorna som gäller för ideologin. Styrkorna är 

inte det enda som lyfts fram för att stärka ideologin, utan det går även att lyfta fram svagheter 

kring andra ideologier och på så vis etablera en starkare nationalism. Zygmunt Bauman 

motiverar detta i sin bok Att tänka sociologiskt där han menar att det behövs ett ”de” för att 

kunna skapa ett ”vi”. Det handlar dock inte enbart om dessa grupper, utan snarare vad 

grupperna symboliserar. ”vi” är den gruppen som står för lojalitet, förtroende, samarbetsvilja 

och trygghet och ”de” står för misstänksamhet, vrede, rädsla och motvilja. Bauman menar 

vidare på att när individer förstår innebörden av grupperingen så är ”vi-gruppen” den alla vill 

tillhöra.
39

 Eriksen motiverar det i sin tur genom att det går att lyfta fram styrkor inom nationen 

för att stärka nationalismen, men det går även att lyfta fram svagheter inom den etniska 

gruppen för att stärka den stora nationen.
40

 Vidare hävdar Eriksen att när en etnisk grupp är 

utsatt för hot, kan den använda sig av historiska myter för att mobilisera kraft. När kraften 

mobiliseras så lyfts ofta ett sorts hat fram, ett hat som är mellan den utsatta etniska gruppen 

och den dominerande gruppen i nationen. När hatet uppstår mellan människor inom ett visst 
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område skapas ett sorts historiemissbruk. Eriksen hävdar att hatet får människor att 

diskriminera eller skapa konflikter mellan varandra.  
41

 

 

Makt 

I detta avsnitt kommer jag att fokusera på begreppet makt. Jag vill undersöka makt då jag 

anser att begreppet är en central kärna i undersökningen om nationalism. Genom att 

undersöka begreppet så skulle det kunna skapa en förståelse kring varför människor i forna 

Jugoslavien gjorde uppoffringar för antingen nationen eller den etniska gruppen. Jag kommer 

med andra ord senare i uppsatsen vilja undersöka om människorna i forna Jugoslavien 

uppfattade sig att ha en över- eller underordnad ställning i förhållande till maktkampen i det 

sönderfallande Jugoslavien.  

Mats Börjesson och Alf Rehn tar i deras bok Att studera och förstå makt upp ett begrepp som 

de kallar motkraft. En motkraft används av dem som antingen anses vara underkastade, 

maktlösa eller förtryckta. Dessa människor eller grupper som känner så blir dominerade och 

lyder andra fast de inte vill. Det är även denna grupp som inte har den dominerande makten 

som kan skapa ett motstånd mot makten.
42

  

En minimidefinition kan vara att makt är förmågan att få något att hända, alltså att åstadkomma 

social förändring i stor eller liten skala.
43

 

Inom motkraftsmakten förekommer två begrepp som är krafter mot makten, den ena 

mikromakt och den andra motstånd.  En mikromakt anses vara en sorts motkraft då 

exempelvis en dominerande etnisk grupp har ett övertag inom en nation, men en underlägsen 

etnisk grupp visar sitt missnöje med att reagera på ett speciellt vis som får den dominerande 

makten att agera och ändra på sitt sätt att styra. När den dominerande makten ändrar sig för att 

den är rädd att bli av med sin respekt sker en mikromakt, med andra ord har den ”maktlösa” 

gruppen fått sin hämnd. En motståndsmakt i sin tur är baserad på att de ”maktlösa” 

mobiliserar en grupp människor och gör en sorts revolt mot makten, revolten är i sin tur 

baserad på missnöjet mot den dominerande makten.
44
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Vidare skriver även författarna om människor som väljer att avstå från makten, dessa 

människor väljer att ignorera makten då de inte vill kännetecknas med den dominerande 

maktens sätt att styra. Ett sådant agerande från en människa kan resultera i att individen 

tappar sin pålitlighet gentemot makten och riskerar då att bestraffas. 
45

 

 

Björn Horgby skriver i sin bok Kampen om facket. Den socialdemokratiska hegemonins 

förändringar om maktrelationer. Där han menar att en maktrelation skapas när A har makt 

över B. I denna maktrelation används olika resurser för att antingen förstärka A maktens roll 

eller B makten. Detta skulle även kunna förklaras genom att endera parterna använder sig av 

olika medel för att kontrollera människors beteenden. Denna typ av makt kan även förklaras 

som en social makt mellan människor, men skulle även kunna användas då olika grupper 

använder makt för att kontrollera varandra.
46

 Börjesson och Rehn konstaterar att denna typ av 

makt är en strategisk kamp mellan olika aktörer.
47

   

Sammanfattning 

I min teoridel fokuserade jag på tre teorier som jag anser skall vara den röda tråden genom 

min undersökning.  Den första teorin jag valde att undersöka var historiebruk. Jag valde att 

beskriva sju olika historiebruk samt ett diskursivt bruk av historien. Min andra teori är 

nationalism. Där beskrevs tre olika teoretikers synsätt på nationalism, samt vad innebörden 

med nationalism är. Inom nationalismen togs även viktiga aspekter upp kring hur en 

nationalism fungerar med olika etniciteter inblandade. Den sista teorin jag tog upp var makt 

som är en central variabel vid en undersökning av relationer mellan parter. Fokusering på 

dessa teorier utformades då de påverkar varandra. Genom att ett land försöker fokusera på att 

väva samman en nation med flera etniciteter inblandade kommer det här påverka hur de olika 

etniciteterna ser på historien. För att blida en fungerande nation av olika etniciteter kopplas 

även en maktapparat in i bilden, detta genom att de olika etniciteterna på något sätt blivit 

påverkade antigen positivt eller negativt för att ingå i nationen. För att förstå hur historien är 

präglad, bland de olika intervjupersonerna, gäller det att förstå hur innebörden av dessa tre 

begrepp kan styra en historia.  Syftet med dessa teorier är att se hur de i förhållande till 

varandra styr och påverkar historien för två olika etniska grupper. 
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Syfte 

Syftet med min uppsats är att få en djupare förståelse kring konflikten i forna Jugoslavien. Jag 

har tre teoretiska anknytingar som jag använder mig av för att förstå empirin. Den första delen 

i min teoretiskadel handlade om historiebruk. Jag vill utifrån det se om det finns några 

likheter eller/också skillnader på historiebruk mellan serber och kroater. Den andra delen jag 

tog upp i min teoretiskadel var olika teorier om nationalism. Utifrån det vill jag se om 

nationalismen möjligen var en bakomliggande orsak till att utbrottet av kriget i början på 

1990-talet. Den sista delen av min teoretiskadel lyfte jag fram en maktaspekt. Jag vill utifrån 

den delen undersöka om människorna i forna Jugoslavien uppfattade sig att ha en över- eller 

underordnad ställning i förhållande till maktkampen i det sönderfallande Jugoslavien.  

 Finns det några likheter eller skillnader i hur serber kontra kroater framför sin historia? 

 Anses nationalismen vara en bakomliggande orsak till att kriget i forna Jugoslavien 

bröt ut? 

 Uppfattade människorna sig att ha en över- eller underordnad ställning i förhållande 

till makten i det sönderfallande Jugoslavien? Jag vill även se om denna fråga fick 

följder för de båda förstnämnda frågorna.  

För att besvara dessa frågeställningar kommer jag använda min av intervjupersoner som 

tidigare bott i Jugoslavien.  
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Metod 

Den här delen av min uppsats kommer beskriva mitt tillvägagångssätt, alltså vilken metod och 

vilket material jag valt att använda för att kunna besvara mina frågeställningar. Vidare 

kommer källkritik tas upp kring muntlig historia och avslutningsvis kommer en urvalsprocess 

att beskrivas. Det skall även tilläggas att alla mina intervjuer skedde på serbokroatiska, jag har 

själv översatt mina informanters uttalande till svenska.  

 

Metodval och material 

Mitt fokus med undersökningen är att se hur människor uppfattar historien, inte vilken 

historia som helst utan deras egen historia. Utifrån deras egen historieuppfattning vill jag 

undersöka om det finns något samband med nationalismen samt makt teorin. Makt teorins 

koppling till individernas historieuppfattning är att undersöka om mina intervjupersoner 

antingen hade en över- eller underordnad ställning i förhållande till maktkampen i det 

sönderfallande Jugoslavien.Genom att jag vill se hur människor uppfattar historien hamnar 

människornas erfarenheter och tankar i fokus. Malin Thor skriver i sin bok Muntlig historia 

hur genomförandet av intervjuer skall gå till. När syftet med en undersökning är att fånga upp 

tankar och erfarenheter hos individer är intervjuer det optimala sättet att utföra detta på. 

Vidare menar Thor på att när det kommer till muntlig historia så finns det inga specificerade 

mallar eller modeller att utgå från, vilket utgör att det muntliga materialet är svårt att arbeta 

med. Thor fortsätter med att skriva om hur intervjuer är en väg till individers djupare tankar 

och erfarenheter inom ett område.
48

 Därför anser jag liksom Thor att intervjuer är det 

metodval som lämpligast passar in i min undersökning. När forskningen baseras på 

användning av muntlig historia skapas dokument på en dold historia och på så vis skapas ett 

muntligt material som inte finns dokumenterat sedan innan. Min forskning kommer då 

följaktligen att arbetas utifrån ett underifrånperspektiv där fokus ligger i att fånga upp 

människors erfarenheter och tankar.  

Efter att det muntliga källmaterialet är skapat kommer nästa metod in i min undersökning den 

kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden inom historievetenskapen fokuserar på att 

forskaren undersöker och texttolkar källmaterialet som både kan vara mätbart och icke 
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mätbart.
49

 Då jag kommer tolka individers olika erfarenheter och tolkningar kring Jugoslavien 

vill jag identifiera om det uppstår likheter eller olikheter mellan dessa.  

 

Materialet jag senare kommer att bearbeta är inspelningen av mina informanter uttalanden. 

Thor skriver här att det kan ställa till problem att enbart spela in intervjun eftersom 

inspelningen inte fångar individens känslor. Därför föreslår Thor att det är bra om 

anteckningar förs under intervjun, anteckningarna kan även vara till hjälp då transkriberingen 

sker.
50

 Utifrån Thors förslag använder jag mig av både anteckningar och bandinspelningar.    

 

Källkritik 

Då jag arbetar med intervjuer bygger min undersökningsdel på en muntlig historia. Jag är inte 

ute efter att undersöka den historiska faktan kring Jugoslavien, utan snarare av den 

historieuppfattning som aktörerna själva har skapat. Muntliga historia har fått utstå en del 

kritik då många forskare anser att den inte är en hållbar referens. Knut Kjeldstadli skriver i sin 

bok Det förflutna är inte vad det en gång var att de muntliga källorna har specifikt två drag 

som utgör att de drabbas av källkritiska svårigheter. Det första draget som Kjeldstadli tar upp 

är begreppet minne. Många forskare anser att individer har svårt att minnas saker ur det 

förflutna. Kjeldstadli belyser dock forskning som uppvisar att det inte finns något linjärt 

samband med glömska och tidsavstånd. Snarare visar forskning på att människor har svårare 

att minnas direkt efter händelsen. Efter en tid kopplas långtidsminnet på och det har visat sig 

vara effektivare än kortidsminnet. Kjelstadli menar snarare på att problemet inte är att det är 

svårt att minnas, utan hur individen väljer att minnas händelseförloppet. Genom att individen 

sätter samman olika element i sitt tidigare liv konstrueras olika identiteter i det förflutna. 

Antingen konstrureras identiteten genom den sanna berättelsen, eller så har individen byggt 

upp en skyddsmur med senare erfarenheter som färgar det förflutna.
51

 Den andra källkritiska 

svårigheten som Kjeldstadli tar upp är samspelet mellan två parter. Problemet är inte i själva 

kommunikationen mellan parterna, utan det ligger snarare i hur antingen en informant eller en 

intervjuare kan färga innehållet i samtalet. Intervjuarens föreställningar om hur en informant 

kommer att reagera styr själva samtalet dem emellan. Formuleringen av frågorna som 

intervjuaren ställer kan spegla svaret hos informanten, det kan till och med bli så att 

                                                           
49

 Kjeldstadli, Knut (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var s 176-177 
50

 Thor (2006) s 29-30 
51

 Kjeldstadli, (1998) s 188-189 



19 
 

informanten ger svar som denne tror att intervjuaren vill ha. På så vis skapas en helt 

annorlunda historia än den som egentligen bygger på informantens förflutna. 
52

  

 

Urval och presentation av informaterna  

Den grupp som jag valt att fokusera mina intervjuer på är personer som ska ha levt i 

Jugoslavien före och under inbördeskriget på 1900-talet, samt att de under eller efter kriget 

flyttat till Sverige. För att få tag på dessa personer ringde jag till både en serbisk och en 

kroatisk förening. Jag frågade om det fanns några som var intresserade av att delta i min 

undersökning och jag ville gärna få med både män och kvinnor.  I och med att jag visste vilka 

grupper jag skulle söka mig till använde jag mig av ett bekvämlighetsurval. Jan Trost skriver i 

sin bok Kvalitativa intervjuer  att bekvämlighetsurvalet tillämpas om en forskare använder 

personer som finns i dennes närhet, eller personer som anses passa in i den tänkta 

undersökningen. 
53

 Här nedan kommer jag jag beskriva vilka mina intervjupersoner är. Jag har 

intervjuat åtta personer, fyra kroater och fyra serber, dessa har begärt att vara anonyma under 

min undersökning och jag har på så vis valt att använda fiktiva namn på dem.  

Intervjupersonerna 

Den första intervjupersonen jag träffade var Dragan. Dragan är idag 55 år och var under kriget 

31 år, han klassar sig idag som en serbisk ortodox. Innan och under kriget bodde Dragan i 

staden Banja Luka.  

Den andra intervjupersonen jag träffade var Jagoda. Jagoda är idag 47 år och var under kriget 

23 år, hon klassar sig idag som en katolsk kroat. Innan och under kriget bodde Jagoda i staden 

Vukovar. 

Den tredje intervjupersonen jag träffade var Todor. Todor är idag 68 år och var under kriget 

44 år, han klassar sig idag som kroat och säger att han inte tror på någon religion så jag väljer 

att säga att han är ateist. Innan och under kriget bodde Todor i staden Sibenik. 

Den fjärde intervjupersonen jag träffade var Milovan. Milovan är idag 50 år och var under 

kriget 27 år, han klassar sig idag som en serbisk ortodox. Innan och under kriget bodde 

Milovan i staden Benkovac. 
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Den femte intervjupersonen jag träffade var Milica. Milica är idag 45 år och var under kriget 

21 år, hon klassar sig idag som serbisk ortodox. Innan och under kriget bodde Milica i staden 

Petrinja. 

Den sjätte intervjupersonen jag träffade var Vladimir. Vladimir är idag 53 år och var under 

kriget 29 år, han klassar sig idag som katolsk kroat. Innan och under kriget bodde Vladimir i 

staden Gradiscka. 

Den sjunde intervjupersonen jag träffade var Zoran. Zoran är idag 61 år idag och var under 

kriget 37 år, han klassar sig idag som serbisk ortodox. Innan och under kriget bodde Zoran i 

staden Subotica. 

Den åttonde intervjupersonen jag träffade var Marin. Marin är idag 48 år och var under kriget 

24 år, han klassar sig idag som katolsk kroat. Innan och under kriget bodde Marin i staden 

Osijek. 
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Undersökning 

Min undersökningsdel är strukturerad utifrån tre underrubriker. I dessa tre delar lyfts olika 

uttalanden fram från mina intervjupersoner. Dessa uttalanden kommer senare kopplas 

samman med min teori i en avslutande diskussionsdel.  

Minnena från Jugoslaviens socialistiska period 

I denna del kommer mina intervjupersoner få beskriva hur de minns tiden i Jugoslavien, när 

människor från olika etinska grupper verkade stå sida vid sida.  

När jag började fråga mina intervjupersoner om hur situationen såg ut i Jugoslavien under 

ledning av Tito, nämner alla enbart positiva saker och lyfter fram ett land utan bekymmer. Jag 

träffade Milovan på ett fik i Karlstad. Mitt första intryck av honom var att han verkade vara 

en hård och beslutsam man. När jag bad han minnas tillbaka på tiden innan Jugoslavien 

splittrades försvann den hårda attityden och Milovan berättade med ett leende på läpparna om 

situationen. Milovan lyfter fram hur ingen i hans närhet brydde sig om varifrån någon kom 

ifrån, det pratades aldrig om att han var serb eller att hans granne var kroat. Med ett leende på 

läpparna lyfter han fram följande:  

Vi var alla Jugoslaver som talade samma språk och det hjälpte Tito oss att förstå. Tito var en man 

som förenade oss alla.
54 

Om jag sedan går vidare till mitt möte med Todor så skedde det i en lokal på den kroatiska 

föreningen i Kalmar. Todor är tillsynes både gammal och gråhårig, men så fort han minns 

Jugoslavientiden väcks det liv i honom. Todor lyfter fram hur det inte fanns några bekymmer 

i Jugoslavien. Han menar att många hade ett enkelt liv, där friheten stod i fokus. Alla oavsett 

nationalitet kunde leva sida vid sida, Todor belyser även att det aldrig kom upp frågor kring 

hans nationalitet under den tiden. Han anser att Jugoslavien var ett fint land att leva i, där 

jobbmöjligheterna var otroliga. Todor fortsätter med att hylla Jugoslavien och väljer att tacka 
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Tito för allt. Todor menar att det var Tito som förenade människorna och att gav jugoslaverna 

en identitet.  

Mitt möte med Zoran skedde i den serbiska föreningen i Karlstad. Jag uppfattade honom som 

glad och utåtriktad. Zoran framhäver hur underbart Jugoslavien var att bo i. Där utbildningen 

och sjukvården var gratis, han belyser även fram att jobbmöjligheterna var oerhört stora. Jag 

ser hur glad Zoran verkar vara när han minns tillbaka på Jugoslavien. Han lyfter även fram 

följande:  

Alla var förenade under en ledare och under en kommunistisk flagga. 
55 

Milica och jag träffades på ett fik strax utanför Karlstad. Min första uppfattning av henne var 

att hon var en blyg och återhållsam kvinna. Dock så försvann hennes blyga sida direkt så fort 

hon började prata om tiden i Jugoslavien. Milica menar att tiden då hon bodde i Jugoslavien 

var den bästa hon någonsin levt i. Hon framför att hon aldrig tidigare känt av en sådan form 

av gemenskap som då fanns i Jugoslavien. Milica lyfter även fram att hon aldrig märkte av 

samhällsklyftorna i Jugoslavien, hon fortsätter med att säga att alla hade pengar och kunde i 

och med det leva ett bra liv. Milica skiljer sig dock från de andra när hon talar om 

Jugoslavien, hon väljer att lyfta medias roll i förenandet av landet:  

Via filmerna och media lyfte Tito fram sitt budskap. Filmerna gav oss budskapet att vi jugoslaver 

besegrat tyskarna, likväl lyfte media fram hans valspråk (bratsvto-jedinstvo) 56 

Resterande del av mina intervjupersoner belyser ett Jugoslavien fritt från bekymmer, där allas 

identitet var jugoslaver. Alla umgicks med varandra och det var aldrig några motsättningar 

kring någons nationalitet. Något som ofta lyftes fram under intervjuerna var 

jobbmöjligheterna som fanns, där alla hade möjligheten till att få jobb och kunde på så vis 

leva ett bra liv. Det blir dock skillnad i mina intervjupersoners historiesyn när jag kommer in 

på hur de upplevde kriget på 1990-talet. För att underlätta förståelsen kring deras historiesyn 

kommer jag först att lyfta kroaternas intervjuer för att sedan ta upp hur serberna såg på 

historien. 

 

Minnena från kriget  

I denna del kommer mina intervjupersoner få beskriva hur de minns tiden i Jugoslavien när 

kriget bröt ut.  
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Kroaterna 

När jag och Vladimir sågs vid den kroatiska föreningen i Kalmar började vår intervju med att 

han beskrev om sin historiesyn på kriget och det väckte många känslor hos honom.Han har 

svårt att prata om det utan att bli tårögd. Vladimir lyfter fram hur människor i Kroatien 

började försvinna och tar upp en situation som drabbade honom hårt. Vladimir minns hur hans 

bästa vän en dag bara var försvunnen och att ingen visste vart han hade tagit vägen. Han 

fortsätter med bestämd ton och säger att det var serber som förde iväg hans vän och att han 

hade läst om flera sådana händelser i de kroatiska tidningarna. Vidare menar även Vladimir 

att han fortsatt, även idag, har svårt att lita på serber. Han står även fast vid att det var 

serberna som orsakade kriget och väljer att beskylla dem. Vladimir väljer att lyfta fram 

Milosovics nationalistiska ideologi som boven för utbrottet av kriget med att säga följande:  

Milosovic kontrollerade alla serber, jag förstår inte hur dem kunde ställa sig vid hans sida. 

Milosovic var en ond man och jag tycker att alla som var på hans sida är lika onda. Hade serberna 

tänkt som oss kroater under kriget hade det slutat annorlunda.
57 

Jag och Jagoda träffades i lokalen för den kroatiska föreningen i Kalmar. Det var en glad, men 

ändå återhållsam kvinna jag träffade. Intervjun med Jagoda väckte både känslor hos henne 

och mig. Det fanns även vissa frågor som Jagoda hade svårt att besvara, utan att bryta ut i 

tårar. Hon började dock med att beskriva hur hon och hennes familj låg gömda i ett 

skyddsrum och hörde flyganfall komma i hennes hemstad Vukovar. Hon antar att det var 

serberna som var ute efter kroater. Hon har idag svårt att beskriva rädslan som väcktes inom 

henne den dagen hon låg i skyddsrummet. Jagoda menar även att hon idag inte vill berätta för 

sin son om händelserna hon upplevt och säger följande:  

Jag vill inte berätta för min son om det jag har upplevt..(gråter).. Jag tycker inte att något barn 

skall få uppleva det jag har upplevt. Jag önskar att jag inte mindes allt, jag vill inte minnas vissa 

delar.  
58

 

 

När jag och Todor kommer in på hur rollen såg ut under 1990-talet i Jugoslavien, ser Todor 

på mig med en bekymrad blick. Todor lyfter fram att han under kriget förlorat många serbiska 

vänner, men han vill samtidigt lyfta att kriget gav en mening för de kroatiska människorna. 

Han menar att kroater fick en ny identitet tack vare kriget. Todor belyser även att han var trött 

på hur Milosovic försökte styra hela den Jugoslaviska befolkningen och genom det kunna 
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skapa ett Storserbien. När Todor fortsätter att prata om Milosovic märker jag hur han blir mer 

och mer argsint. Todor vill påpeka att Milosovic låg bakom mycket under 1990-tals kriget.  

När jag och Todor närmare kommer in på delen då han förlorade många serbiska vänner, blir 

han återhållsam och har svårt att prata om det. Jag får uppfattningen att Todor skäms när han 

lyfter fram följande:  

Ingen som var från min hemstad Sibenik vågade hjälpa serberna. Många ville inte hjälpa dem. 

Deras mat började försvinna, men vi gjorde inget. Vi var rädda för att bli stämplade som 

serbienälskare. Med den stämpeln var risken hög att bli dödad… (Ögonen fyllda med tårar) 
59

 

Jag och Marin träffades på ett fik i Kalmar centrum. Intervjun började med att Marin beskrev 

hur underbart han tyckte Jugoslavien var att leva i. Jag hade svårt att få Marin att byta spår 

från det. Dock så kom jag och han in på krigets roll under 1990-talet efter ett tag. Här ändras 

Marins framförande, det krävs långa funderingar och många djupa andetag innan han är 

beredd att berätta vad han varit med om. Marin belyser att kriget tog hårt på honom och att 

han hade många serbiska vänner innan kriget bröt ut. Marin fortsätter med att säga att allt 

nästan förändrades på en dag. Han menar att det gick rykten om att han umgicks med serber 

och blev utifrån det hotad av sina kroatiska vänner:  

Jag vet inte om jag blev hotad, men..(tårögd) de sa åt mig att sluta umgås med serber för det kunde 

skapa konskevenser för både mig och min familj. 
60

 

Marin menar vidare på att han inte kunde agera, även fast han ville. Han säger även att han 

ville behålla sina serbiska vänner, men att han inte kunde. Marin ställer efter det frågan ”Vad 

hade du gjort?” Innan jag hann svara, så fortsatte han med att säga: 

Jag var rädd att något skulle hända min familj, blod är trots allt tjockare än vatten. 
61

 

Mitt samtal med Marin tar sedan en ny utveckling där han går in på hans historiesyn. Marin 

menar att han från en början inte visste vad han skulle tro, men hade ändå sina misstankar åt 

att Milosovic var människan som borde beskyllas. Han fortsätter och säger att han idag ändrat 

på sin historiesyn, och menar att två saker var avgörande för krigets utbrott:  

Den första faktorn som var avgörande till att kriget bröt ut var de ekonomiska skulderna 

Jugoslavien drogs med.
62 
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Den andra faktorn som Marin belyser är politikernas kontroll av den inhemska median. Marin 

berättar för mig, att han blir oerhört ledsen när han på senare tid fått veta att både Tudjman 

och Milosovic styrde den inhemska median. Jag uppfattar att Marins nästa uttalande berör 

honom mycket och att han på sätt och vis blir arg av att behöva säga det. 

Båda politikerna är en stor anledning till att mitt kära Jugoslavien fick splittras.
63

  

 

Serberna 

När jag och Milovan kommer in på hans historiesyn på kriget säger han att han alltid kommer 

se sig själv som jugoslav. Han belyser att det aldrig för honom spelat någon roll, varifrån 

någon kommer. Han menar att i hans ögon är alla jugoslaver och att det enda som skiljer 

jugoslaverna åt är religionen. Milovan belyser även att människorna som vände ryggen åt Tito 

inte var trogna den jugoslaviska enheten:  

Att människor vände ryggen åt den jugoslaviska identiteten, har visat vilka som är trogna Tito och 

inte. 
64

 

När Milovan forsätter att prata om den jugoslaviska identiteten så minns han en situation från 

hans hemstad Benkovac. Milovan menar att han under krigets gång såg många kroater som 

fick det dåligt ställt. Milovan belyser att kroaterna hade det oerhört svårt, deras ekonomin 

blev lidande och att de överlag hade svårt att överleva. När Milovan sedan går in på en 

situation som berör han och hans granne, blir Milovan oerhört ledsen. Han får avbryta sitt 

uttalande flera gånger för att undvika tårar.  

Min granne var en som hamnade i den här situationen, han talade ofta om för mig att han hade det 

svårt, att hans familj var hungrig..(lång paus). Så jag hjälpte honom, jag gav honom mat och även 

ibland pengar så att han skulle klara sig. Jag vet dock att jag äventyrade med mitt liv på så vis. 

Nationalistiska serber ville inte att kroaterna skulle få någon hjälp. Jag känner personer som de har 

hotat när de hjälpt kroater i smyg, jag och min familj klarade oss dock. 
65

 

 

När jag och Zoran kommer in på hur han såg på situationen under kriget så belyser han 

politikernas kontroll över den civila befolkningen. Zoran menar att han redan från början 

visste att Jugoslavien skulle drabbas av krig. Fortsättningsvis så belyser Zoran även hur han 

                                                                                                                                                                                     
62

 Intervju med Marin (2014-05-03) 
63

 Intervju med Marin (2014-05-03) 
64

 Intervju med Milovan (2014-04-28) 
65

 Intervju med Milovan (2014-04-28) 



26 
 

märkte att människor i hans närhet blev mer hatiska mot det andra folkslaget. Det hatiska 

tänkandet, förklarar Zoran, utgjordes på grund av att politikerna försökte få med sig folket på 

sin sida. Ett sätt att få med människorna menar Zoran är att skapa ett hat mot 

motståndsgruppen.  

Fortsättningsvis menar Zoran att han är trött på att prata om historien, detta då han menar att 

den lyfts fram på ett felaktigt sätt. Zoran säger att i Sverige och alla andra europeiska länder 

har enbart serber målats ut som bovar för kriget: 

Jag är trött på att läsa i de svenska tidningarna om hur serber förstörde Jugoslavien. För mig känns 

det då som om en felaktig historia beskrivs. Jag tycker snarare att människor borde sätta sig in i 

situationen för att på så vis lära sig av vad som hänt för att undvika att liknande krig återuppstår.
66

 

När Zoran beskrev hur han enbart uppfattat att serber målats ut som bovar för kriget, så var 

det med en uppgiven ton han beskrev det.  

När jag och Milica kommer in på hennes situation under kriget så har hon svårt att svara på 

mina frågor utan att bli tårögd och hon stannar upp flera gånger för att hämta andan. Milica 

återberättar att kriget är den absolut svåraste tiden i hennes liv. Hon lyfter fram att hon 

förlorat både vänner och familj på grund av att hon hade en kroatisk man. Milica menar att det 

inte var omtyckt från hennes familj att hon träffade en kroat. Hon forsätter och säger att hon 

förlorat kontakten med många familjemedlemmar för att hon valde att stå sida vid sida med 

sin man. Jag fortsätter att fråga Milica som situationen med henne och hennes man, men hon 

vill inte berätta mer för mig och säger att hon tycker det är jobbigt att tala om just det.  

Efter att Milica återhämtat sig går jag och hon vidare på in på hur hon ser på själva kriget. 

Milica lyfter då fram att hon från början inte visste vad hon skulle tro när kriget bröt ut, hon 

kunde först inte säga vem som låg bakom det och inte. Hon belyser dock att hon på senare år 

har försökt att sätta sig in i situationen i det forna Jugoslavien och lyfter fram följande:  

Idag har jag lärt mig att det inte är jugoslavernas fel att kriget bröt ut. I mina ögon är det Amerikas 

fel. Amerika lovade serberna ett Storserbien, de lovade muslimerna en stor muslimsk stat och de 

lovade kroaterna ett Storkroatien. Amerika hade kontakt med politiker från både Serbien, Bosnien 

och Kroatien och via media skyllde alla på varandra. Amerika förstörde mitt Jugoslavien. 
67
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Jag och Dragan träffades utanför lokalen för den serbiska föreningen i Karlstad.  Mitt första 

intryck av Dragan var att han verkade vara en oerhört social människa. I början av vår intervju 

beskrev Dragan hur han längtade tillbaka till tiden då Jugoslavien var ett enat land, där 

människor oavsett nationalitet stod sida vid sida. Vidare går jag och Dragan in på hur han ser 

på kriget och då väljer han att lyfta fram betydelsen av politikernas kontroll av den civila 

befolkningen. Dragan säger att han inte vill klandra varken kroater eller serber för att kriget 

bröt ut, han menar snarare att det var politikerna som hade kontrollen. Dragan lyfter sedan 

fram ett uttalande som både berör honom och mig:  

Att döda en människa för en politiker är som ett sorts spel för att visa vilka det är som 

bestämmer.
68 

Efter det uttalandet från Dragan, så får jag intrycket att han verkligen menar allvar när han 

fortsätter att diskutera rollen i Jugoslavien. Han belyser att både Tudjman och Milosovic var 

två politiker som inte borde stått vid ledningen samtidigt. Han fortsätter och säger att deras 

handlande enbart byggde på att beskylla varandra.  

Dragan fortsätter att berätta om situationen då han var tvungen att fly från Jugoslavien. Han 

säger att han var på väg att bli inkallad som soldat i den serbiska armén och kände då att han 

inte ville gå med i något krig. Dragan blir vid det här tillfället känslofull och säger följande: 

Varför skall jag gå med i ett krig där politikerna lurar människor?
69

 

De olika yttrandena från mina intervjupersoner visar på att många olika historiebruk berörs. 

Det som framförallt dyker upp är det existentiella historiebruket. Jag kommer vidare i min 

diskussionsdel att visa på hur existentiella bruket och de andra bruken är sammankopplade 

med de olika yttrandena. Några av mina intervjupersoner har även visat på att de varit med 

om olika maktutövande som jag vidare kommer beskriva i diskussionsdelen.   

 

Nya ledare, nya reformer?  

I denna del kommer uttalanden kring mina informanters minnen om nationalismen att belysas.  

När jag och Jagoda kommer in på hur hon anser att nationalismen hade någon inverkan på 

Jugoslaviens fall, får jag till svar att den hade en stor inverkan. Hon poängterar att 

nationalismen hade två funktioner i Jugoslavien. Den första funktionen som Jagoda menar 
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nationalismen hade var att den utgjorde en öppning för etnisknationalistiska ideologier att ta 

kraft. Sedan menar även Jagoda att den kroatiska ledningen använde nationalismen för att 

sätta skräck hos de andra republikerna, framförallt Serbien. Jagoda berättar även om ett 

tillfälle, då många serber reagerade negativt, då en skola döptes efter en Ustasa ledare. 70 

När jag och Dragan kommer in på nationalismens roll i Jugoslavien, lyfter han fram två 

avgörande faktorer till varför nationalismen fick ett stort utbrott i Jugoslavien. Dragan menar 

att Kosovo konflikten är en betydande del i att nationalismen tog fart. Dragan lyfter sedan 

fram att den serbiska minoriteten som fanns i Kosovo blev diskriminerade av både Kosovos 

befolkning, samt av den inhemska polisen i Kosovo:  

När Milosovic fick reda på att Kosovos befolkning hade smutskastat och slagit den serbiska 

minoriteten fick det honom att agera. Milosovic gick ut och sa ”ingen kommer att slå er igen” och 

att Serbien aldrig mer skulle underställa sig islam..
71

 

Genom att Milosovic uttyckte sig på föregåendevis skapade det en rädsla hos de andra 

republikerna i Jugoslavien, menar Dragan. Fortsättningsvis berättar Dragan att Milosovic 

agerande att dra in Kosovos, Montenegro och Vojvodinas autonomitet utgjorde en ännu större 

rädsla hos de andra republikerna. Dragan belyser att Milosovics agerande visade på att han 

var ute efter att skapa ett Storserbien. Därför önskar Dragan att han idag önskar att Milosovic 

hade agerat annorlunda, då han anser att ett annat agerande skulle kunnat räddat Jugoslavien.  

Dragan väljer dock inte enbart att beskylla Milosovic, han menar även att Tudjman hade en 

inverkan på att kriget bröt ut:  

När Tudjman kom fram som president för kroaterna så återinförde han den högerextrema Ustasa 

gruppen. Efter Milosovics uttalande i Kosovo gick Tudjman ut med att han skulle bryta ut 

Kroatien ur Jugoslavien och på så vis skapa en ny och bättre identitet åt den kroatiska 

befolkningen. 
72

 

Milica är inne på samma spår som Dragan. Milica belyser att återinförandet av de högextrema 

grupperna var en viktig symbol för båda länderna.  

När kroaterna återinförde Ustasagruppen, så blev det en sorts nationalistisk symbol för kroaterna 

och direkt kände den serbiska ledningen och befolkning sig hotade av kroaterna.
73
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Milica forsätter med att säga att serberna var tvungna att kontra på kroaternas agerande. Hon 

väljer att kalla det för en sorts växelverkan. Med detta menar Milica att om kroaterna gjorde A 

så var serberna tvungna att göra B osv. Serbiens svar till kroaterna var att återinföra den 

serbiska gruppen Cetniks. Milica berättar att Cetniks kännetecknade sig med en gammal 

serbisk hälsning. Hälsningen var att lyfta tre fingrar i luften och genom det visade 

människorna vilken sida de stod på. Milica belyser även att själva hälsningen blev en 

nationalistisk symbol för serberna under kriget.74
    

När Marin kommer in på nationalismens betydelse lyfter han fram rädslan som uppstod hos 

de jugoslaviska människorna när båda de högerextrema grupperna Ustasa och Cetniks 

återskapades: 

Människor som både var från Serbien och Kroatien blev rädda av återskapandet av grupperna. De 

blev rädda att terrorn som funnits mellan serber och kroater skulle återuppstå. Då en rädsla spreds 

bland befolkningen kände många en förtroendebrist gentemot den andra etniska gruppen.
75 

Marin berättar även att han själv under en viss tid kunde känna av en företroendebrist mot 

vissa serber som var i hans närhet. Jag uppfattar att Marin på något vis ångrar att han kände av 

den här förtroendebristen gentemot serber. Min uppfattning stärks även när Marin senare 

under intervjun säger att många i hans närhet föll för ett ”grupptryck” när det kom till frågan 

om vilka som gick att lita på och inte.  

. 

 

När Zoran kommer in på nationalismens roll belyser han symbolernas betydelse för de olika 

länderna. Zoran menar på att de olika symbolerna som de olika länderna lyfte fram var av en 

stor betydelse för att människorna på så vis kunde känna en ”vi-känsla”. Zoran säger även här 

att symbolerna bidrog till ett ”vi-och-de” perspektiv. Fortsättningsvis belyser han att 

symbolerna var en stark koppling till att den jugoslaviska identiteten upphördes: 

När kroaterna lyfte fram ett nationalistiskt schackbräde som speglades på den kroatiska flaggan, så 

skapade det en misstänksamhet hos serber. Serberna lyfte i sin tur då fram de nationalistiska fyra 
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S:en Samo Sloga Srbina Spasava. Vilket på svenska betyder enbart den serbiska gemenskapen 

räddar.
 76 

När jag och Vladimir kommer fram till frågan om nationalismen lyfter han fram en situation 

som berört honom väldigt stark. Vladimir berättar om hur den serbiska minoriteten i det 

kroatiska området Krajina gjorde uppror mot kroaterna:  

Jag minns att serberna i området Karjina utropade sig som självständiga och det visade på att 

serber inte ville ha något med oss kroater att göra. Serber stötte bort oss och ville visa upp sin 

makt.
 77

 

Vladimir berättar även för mig att han tycker det är synd att serberna agerade på föregående 

vis. Samtidigt så lyfter Vladimir återigen fram att kriget skapade den kroatiska identiteten och 

att han är glad för det. 

Medan Vladimir klagade på hur serber i Kroatien agerade är Milovan arg på hur vissa bland 

de kroatiska människorna valde att agera under kriget utbrott. Milovan säger att han blir 

frustrerad på att vissa kroater började förändra det jugoslaviska språket, för att på så vis kunna 

bygga en egen kroatisk identitet:  

När kroaterna började känna ett hot från serber så valde de kroatiska människorna att hitta ett nytt 

språk för att komma ifrån serberna. Kroaterna bytte ut E:na mot I på olika jugoslaviska ord.
78

  

Då Todor och jag börjar prata om hur han uppfattade nationalismens roll i Jugoslavien, 

belyser han två olika aspekter. Den första aspekten som Todor belyser är hur median i 

Kroatien hyllade den kroatiska flaggan. Todor berättar om en specifik händelse då den 

jugoslaviska flaggan eldades uppför att sedan ersättas av den kroatiska flaggan. Genom att 

media valde att lyfta fram sådana klipp vill Todor påstå att det utgjorde att de jugoslaviska 

människorna gled längre och längre ifrån varandra. Den andra aspekten som Todor lyfte fram 

var hur de olika ledningarna lyfte fram historiska orättvisor som utförts mot varandra. Todor 

menar att Cetnik-gruppen enbart skapades, då serberna var rädda för att Ustasa skulle 

återinföra förföljelse av ortodoxa serber. 
79
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Man kan således utan tvekan visa på att nationalismen hade en betydande roll i Jugoslaviens 

sönderfall. Jag kommer vidare i min diskussionsdel koppla intervjupersonernas yttranden med 

min teoretiska bakgrund rörande nationalismen.  

Diskussion och resultat  

I denna del av min undersökning kommer frågeställningarna att besvaras och analyseras med 

hjälp av min teoretiskadel samt mina informanters uttalanden. Jag kommer börja med att 

analysera de olika historiebruken, för att sedan gå in på nationalismens roll och avslutningsvis 

väva samman undersökningen med maktaspekten. 

Historiebruk 

Efter granskning av intervjupersonernas uttalanden har det varit svårt att hitta ett specifikt 

historiebruk för kroater och serber. Alla mina intervjupersoner har en unik historia där det har 

varit svårt att hitta likheter och skillnader dem emellan. Här nedan kommer historiebruk av 

icke vetenskaplig karaktär att lyftas. De historiebruk som berörts är det existentiella, 

ideologiska, moraliska,politisk-pedagogiska, icke bruket samt det diskursiva bruket av 

historia. I delen som berörde rollen i Jugoslavien innan kriget gick det att hitta en likhet i alla 

mina intervjupersoners uttalanden. Det historiebruk som berördes av samtliga 

intervjupersoner var det existentiella historiebruket. Detta historiebruk handlar, som berörts 

ovan, om ett meningsskapande där saker och ting som hänt i det förflutna är viktiga för 

nutiden då det definierar en grupp av människor med en identitet. Mina intervjupersoner lyfte 

fram hur bra samhället var och alla ville identifiera sig som jugoslaver innan kriget bröt ut. 

Genom att alla beskrev hur bra det jugoslaviska samhället var och att intervjupersonerna valde 

att identifiera sig som jugoslaver så är det en stark koppling till det existentiella 

historiebruket. Det ideologiska historiebruket handlar om att lyfta fram en ideologi antingen 

genom att lyfta fram dess positiva sidor eller negativa sidorna. Intervjupersonerna menade på 

att Tito höll ihop landet. Jag tolkar det på så vis att Titos kommunistiska ideologi förenade 

Jugoslavien. Milica lyfte fram Titos handlnade i Jugoslavien på följande vis:  

Via filmerna och media lyfte Tito fram sitt budskap. Filmerna gav oss budskapet att vi jugoslaver 

besegrat tyskarna, likväl lyfte media fram hans valspråk (bratsvto-jedinstvo) 

Handladet av Tito var att lyfta fram hur bra jugoslaverna var genom att dem besegrade 

tyskarna och på så vis fick han med sig människorna. Utifrån Milicas uttalande går det att se 

att Titos ideologi (kommunismen) besegrade nazisterna, samtidigt skapades en identitet hos 

jugoslaverna. På så vis berörs både det ideologiska och existentiella historiebruket.    
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När Jugoslavien drabbades av kriget så finns det några likheter i mina intervjupersoners 

uttalanden, men mestadels är deras syn på historien olik. Om vi börjar med hur Vladimir 

valde att se på historien så lyfte han fram följande:  

Milosovic kontrollerade alla serber, jag förstår inte hur dem kunde ställa sig vid hans sida. 

Milosovic var en ond man och jag tycker att alla som var på hans sida är lika onda. Hade serberna 

tänkt som oss kroater under kriget hade det slutat annorlunda. 

Utifrån denna informants uttalande går det tydligt att se hur han väljer att trycka ner det 

serbiska styret och höja det kroatiska. Utifrån det går informantens uttalande i linje med det 

ideologiska historiebruket. Jag tolkar även att informanten inte vill att det kroatiska 

människorna skall kritiseras för krigets utbrott, på så vis försöker informanten legitimerar och 

rationaliserar kroaternas position i samtiden, vilket även stärker att informanten använder sig 

av ett ideologiskt historiebruk. Går jag sedan vidare på Jagodas uttalande säger hon följande: 

Jag vill inte berätta för min son om det jag har upplevt..(gråter).. Jag tycker inte att något barn 

skall få uppleva det jag har upplevt. Jag önskar att jag inte mindes allt, jag vill inte minnas vissa 

delar.   

Icke-bruket av historia, som berörts tidigare, handlar om att förtränga tidigare händelser som 

uppstått. I och med att Jagoda beskriver att hennes son inte borde få uppleva det hon varit 

med om så väljer Jagoda att förtränga vissa delar av historien och på så vis går hennes 

uttalande i linje med icke-bruket av historia. När jag ser närmare på hennes uttalande vill hon 

inte dela med sig av historien för sin son och på så vis drabbas sonens historiekompentens. I 

och med att Jagoda inte vill berätta om historien för varken mig eller sin son, tolkar jag även 

att hon är mer framtidsinriktad. Då Jagoda även väljer att berätta vissa delar av historien, kan 

hennes son få en förskönad och felaktig bild av förhållandet i forna Jugoslavien.   

 

 

Fortsätter jag med Milicas uttalande så säger hon följande: 

Idag har jag lärt mig att det inte är jugoslavernas fel att kriget bröt ut. I mina ögon är det Amerikas 

fel. Amerika lovade serberna ett Storserbien, de lovade muslimerna en stor muslimsk stat och de 

lovade kroaterna ett Storkroatien. Amerika hade kontakt med politiker från både Serbien, Bosnien 

och Kroatien och via media skyllde alla på varandra. Amerika förstörde mitt Jugoslavien. 
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I hennes uttalande berörs två olika historiebruk. Då Milica väljer att ifrågasätta hur Amerika 

agerade i Jugoslavien hamnar hennes uttalande i linje med det ideologiska historiebruket. 

Milica lyfte även att hon på senare år försökt sätta sig in i situationen i forna Jugoslavien och 

har utifrån det skapat sig denna uppfattning. Genom att Milica ändrat sitt sätt att se på 

historien med hjälp av fakta så går hennes uppfattning i linje med det diskursiva 

historiebruket. Jag tolkar även att Milica ville undersöka vad som egentligen hände i 

Jugoslavien för att på så vis kunna legitimera och skapa en identitet åt sig själv i samtiden. 

Det politiskt-pedagogiska historiebruket, som berörts tidigare, handlar om att lära sig av 

historien för att inte samma misstag begås igen. Zorans uttalande lyder följande:  

Jag är trött på att läsa i de svenska tidningarna om hur serber förstörde Jugoslavien. För mig känns 

det då som om en felaktig historia beskrivs. Jag tycker snarare att människor borde sätta sig in i 

situationen för att på så vis lära sig av vad som hänt för att undvika att liknande krig återuppstår 

Här ser jag ett tydligt exempel på det politiskt-pedagogiska historiebruket, speciellt då Zoran 

vill att människor ska lära sig den rätta historien för att undvika liknande krig. Zoran menar 

även att media målar upp en felaktig bild av historien. Detta kan i sin tur utgöra att Zoran 

själv tappar sitt intresse för historien och på så vis hamnar i att bruka ett icke-bruk av historia. 

Jag tolkar även att Zoran menar att den mediala bilden är förvrängd och orsakar en felaktig 

historia åt människorna som bor i Sverige. Det utgör inte enbart en felaktig bild av historien, 

utan media kan även skapa en felaktig identitet åt de serbiska människorna.  

Jag har här ovan kopplat samman min teoretiska bakgrund med mina intervjupersoners 

uttalanden. Syftet med att ta upp historiebruket var att se om det fanns några 

likheter/skillnader mellan hur serber och kroater väljer att framföra historien från tiden i 

Jugoslavien innan och under kriget. Både den serbiska och kroatiska sidan valde att framföra 

tiden innan kriget på liknande vis. Det som kännetecknade alla mina intervjupersoners 

uttalande var identiteten som jugoslav, på så vis framför både serber och kroater fram det 

existentiella historiebruket. Går jag vidare till hur mina intervjupersoner väljer att framföra 

historien under det jugoslaviska kriget så har alla informanter uttalat sig på unika vis. Det går 

således inte att hitta ett specifikt historiebruk för de serbiska informanterna eller de kroatiska 

informanterna. Båda sidor har olika historiebruk inte enbart gentemot varandra utan även 

sinsemellan.  
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Nationalismen  

Thomas Hylland Eriksen menar att när en nation skapas av flera etniska grupper så har det 

skapats en gemensam nämnare som håller ihop de olika grupperna. Eriksen lyfter bland annat  

fram språket som en gemensam nämnare, där de olika etniska grupperna skall kunna 

identifiera sig med nationens språk. När Tito var ledare i Jugoslavien skapade han en identitet 

bland det jugoslaviska folket. Han ansåg att språket var en viktig del för att sammanlänka 

människorna. Vilket Milovan konstaterar med sitt uttalande:  

Vi var alla jugoslaver som talade samma språk och det hjälpte Tito oss att förstå. Tito var en man 

som förenade oss alla. 

Språket är med andra ord en bärande del i ett nationsbygge. I ett annat uttalande från Milovan 

så lyfter han fram:  

När kroaterna började känna ett hot från serber så valde de kroatiska människorna att hitta ett nytt 

språk för att komma ifrån serberna. Kroaterna bytte ut E:na mot I på olika Jugoslaviska ord. 

När jag ser till Milovans uttalande så valde kroaterna att distansera sig från den tidigare 

jugoslaviska identiteten för att skapa en ny kroatisk identitet. Eriksen menar vidare på att det 

blir svårt att hålla ihop en nation om någon av de etniska grupperna utsätts för hot. Då väljer 

dessa grupper istället att ställa sig bakom sin egen etniska grupp än den stora nationen, då den 

egna gruppen har fler gemensamma nämnare gentemot nationen. Tim Judah menar på att 

språket och Tito var det enda som egentligen höll ihop Jugoslavien. Min tolkning är när Tito 

dog så ökade de nationalistiska strömningarna i Jugoslavien, då de olika politikerna i de olika 

republikerna strävade efter att bygga ett Storserbien/Storkroatien. Marin menar då Serbien 

och Kroatien återinförde de två högerextrema grupperna Ustasa och Cetniks,  kände sig den 

jugoslaviska befolkningen hotade: 

Människor som både var från Serbien och Kroatien blev rädda av återskapandet av grupperna. De 

blev rädda att terrorn som funnits mellan serber och kroater skulle återuppstå. Då en rädsla spreds 

bland befolkningen kände många en förtroendebrist gentemot den andra etniska gruppen. 

I och med att dessa två republiker  försökte bygga ett ”nytt” land av Jugoslavien blev de olika 

människogrupperna utsatta av hot från den andra högerextrema gruppen. Det går således 

utifrån den teoretiska bakgrunden att se hur både Marin och Milovan kände av hur 

nationalismen började sprida sig i Jugoslavien. Milovan kände av att språket började 

förändras och att Jugoslavien i och med det tappade sin styrka, medan Marin var rädd för att 
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terrorn skulle återuppstå i samhället och kände på så vis en rädsla gentemot den andra etniska 

gruppen.  

Vidare menar Eriksen att olika symboler kan förstärka den kulturella tillhörigheten och skapar 

på så vis en nationalistisk känsla inom en nation. Två av mina informanter kände av 

symbolernas värde hos de olika länderna under konfliktperioden. Milica lyfte följande:  

När kroaterna återinförde Ustasa gruppen så blev det en sorts nationalistisk symbol för kroaterna 

och direkt kände den serbiska ledningen och befolkningen sig hotade av kroaterna. 

Zoran i sin tur lyfte fram följande:  

När kroaterna lyfte fram ett nationalistiskt schackbräde som speglades på den kroatiska flaggan, så 

skapade det en misstänksamhet hos serber. Serberna lyfte i sin tur då fram de nationalistiska fyra 

S:en Samo Sloga Srbina Spasava. Vilket på svenska betyder enbart den serbiska gemenskapen 

räddar 

Båda dessa informanter lyfter fram hur de olika ledningarna i Serbien och Kroatien använde 

sig av olika nationalistiska symboler. Jag tolkar deras uttalande på så vis att dessa symboler 

var avsedda att förena de olika människorna inom respektive etnisk grupp. Eriksen lyfter fram 

att om symboler används för att förena människor så skapas det en nationalistisk era inom 

landet. Utifrån Eriksens teori och min tolkning anser jag att båda dessa informanter menar att 

symbolerna var det som enade folket i kampen mot ett självstyrande land. Utifrån 

informanternas uttalande kände dessa av nationalismens kraft i Jugoslavien. 

Går jag sedan vidare till hur Dragan väljer att uttala sig så säger han följande:  

När Milosovic fick reda på att Kosovos befolkning hade smutskastat och slagit den serbiska 

minoriteten fick det honom att agera. Milosovic gick ut och sa  ”ingen kommer att slå er igen” och 

att Serbien aldrig mer skulle underställa sig islam 

Dragans uttalande går i linje med Eriksens tankar om en underlägsen etnicitet. Eriksen menar 

att om en etniskgrupp, i det här fallet muslimerna i Jugoslavien, blir underlägsna den 

dominerande gruppen så skapas ett ”vi” och ”de” tänk inom nationen. I och med att serberna 

var mest till antal i forna Jugoslavien så var de redan dominerande i den stora nationen. När 

Milosovic sedan agerade genom att säga att ingen serb skulle underställa sig Islam blir den 

muslimska gruppen utstött i det dominerande samhället. Eriksen menar vidare på att om det 

här sker i en nation skapas en etnisk nationalism där den underlägsna gruppen försöker bryta 

sig ur den dominerande staten. Eriksen menar också att den etniska gruppen som försöker 
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bryta sig ut ur den stora nationen använder sig av oförätter i historien för att mobilisera kraft. 

Ser jag sedan till Todors uttalande säger han följande:  

Båda sidorna lyfte gamla historiska orättvisor som utförts mot varandra, senare började även de 

olika sidorna prata om deras rätt till olika landområden i Jugoslavien.  

Utifrån dessa två informanters uttalande lyfter de båda fram hur de var väl medvetna om att 

nationalismen började träda fram i forna Jugoslavien. Både den kroatiska och serbiska sidan 

ville vara dominerande i forna Jugoslavien, speciellt då båda ville mobilisera kraft genom att 

lyfta fram oförätter i historien.    

 

Utifrån mina informanters uttalanden kopplat till min teoretiska bakgrund så går det att fastslå 

att nationalismen var en bakomliggande orsak till att Jugoslavien splittrades. Från början var 

Jugoslavien sammanvävt av ett och samma språk, samt en ledare som alla respekterade. 

Under tiden då Tito levde sågs all etnisk nationalism med misstänksamhet. Efter hans 

bortgång kom ledare som Franjo Tudjman och Slobodan Milosovic till makten, dessa 

personer valde att använda nationalismen som ett sätt att ge ett ekonomiskt instabilt land 

trygghet och säkerhet.  

Maktaspekten 

I den här delen var mitt syfte att se om någon av mina intervjupersoner känt av någon from av 

över eller underordnad ställning i förhållande till maktkampen i det sönderfallande 

Jugoslavien. Jag och Milovan kom in på en situation där han berättade om hur han såg att 

många kroater fick det dåligt ställt i hans stad Benkovac. Han lyfte sedan en specifik händelse 

som handlade om honom och hans granne:  

Min granne var en som hamnade i den här situationen, han talade ofta om för mig att han hade det 

svårt, att hans familj var hungrig..(lång paus). Så jag hjälpte honom, jag gav honom mat och även 

ibland pengar så att han skulle klara sig. Jag vet dock att jag äventyrade med mitt liv på så vis. 

Nationalistiska serber ville inte att kroaterna skulle få någon hjälp. Jag vet personer som de har 

hotat när de hjälpt kroater i smyg, jag och min familj klarade oss dock. 

Mikromakten, som berörts ovan, är ett maktredskap som utgör en motkraft mot den 

dominerande makten. Då Milovan hjälpte sin granne utgjorde han en form av mikromakt, han 

beskriver att ingen fick hjälpa kroaterna under kriget. En fullbordad mikromakt går dock ut på 

att få den dominerande makten att ändra sitt sätt att styra. Milovan fick aldrig den 

dominerande makten att ändra på sitt styre, dock så gick han emot den dominerande makten 
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och hjälpte sin granne. På så vis kände Milovan av en underordnad ställning i förhållande till 

maktkampen, då han valde att hjälpa sin granne trots att han riskerade sitt liv. Milovans 

agerande går även i linje med Börjessons och Rehns uttalande om att en individ inte vill 

kännetecknas med maktens villkor. I och med att Zoran valde att hjälpa sin granne så 

ignorerade han villkoren som den dominerande makten lagt upp, på så vis riskerade han även 

att tappa sin pålitlighet gentemot makten. 

Går jag vidare och lyfter fram min och Todors intervju, så lyfter han följande:  

Ingen som var från min by Bilice vågade hjälpa serberna. Många ville inte hjälpa dem. Deras mat 

började försvinna, men vi gjorde inget. Vi var rädda för att bli stämplade som serbienälskare. Med 

den stämpeln var risken hög att bli dödad… (Ögonen fyllda med tårar) 

Informantens uttalande går här tydligt i linje med Horgbys tankar om maktrelationer. Horgby 

beskriver de olika maktrelationerna skapas då A har makten över B. I denna relation använder 

A makten olika medel för att förstärka sin roll som den dominerande makten. Jag tolkar 

Todors uttalande på så vis att den kroatiska ledningen inte ville se det kroatiska folket hjälpa 

serber. Todor beskriver även att om någon gick emot ledningen så var risken stor att bli 

dödad, på så vis använde sig den kroatiska ledningen av hot för att förstärka sin maktposition i 

förhållande till folket. Todor har med andra ord känt av en underordnad ställning i förhållande 

till makten.   

Om jag fortsätter oh går vidare till min och Marins intervju så lyfte han fram att han hade 

många serbiska vänner innan kriget bröt ut, men att han en dag var tvungen att välja bort 

dessa vänner då han blev hotad av sina kroatiska vänner. Marin lyfter följande:  

Jag vet inte om jag blev hotad, men..(tårögd) de sa åt mig att sluta umgås med serber för det kunde 

skapa konskevenser för både mig och min familj. 

Fortsättningsvis menade Marin på att han ville agera och behålla sina serbiska vänner, men att 

det inte gick då han var rädd att hans familj skulle bli drabbad av konsekvenserna.  

I denna informants yttrande så finns det återigen en koppling till en maktrelation, men 

informantens yttrande går även i linje med en motkraft. Motkraften, som berörts tidigare, 

handlar om de som är maktlösa eller underkastade i förhållande till den dominerande makten. 

Börjesson och Rehn beskriver att dessa människor lyder andra fast de egentligen inte vill, det 

är dock även dessa människor som kan skapa ett motstånd mot den dominerande makten. 

Marin hade med andra ord kunnat skapa ett motstånd mot den dominerande makten om han 



38 
 

mobilserat en motståndsgrupp som ville gå emot den kroatiska ledningen och på så vis fått en 

förändring i antingen en större eller mindre skala. Dock så hade den kroatiska ledningen för 

hög maktposition i förhållande till det kroatiska folket, då de använde hot mot människorna. 

Jag tolkar Marins uttalande på så vis att han ville hjälpa sina serbiska vänner, men att han inte 

vågade på grund av att han var rädd att det skulle skapa konsekvenser för både honom och 

hans familj. På så vis kände Marin av en underordnad ställning i förhållande till den 

dominerande makten.  

Utifrån dessa tre informanters uttalande och den teoretiska bakgrunden går det att fastställa att 

människorna i forna Jugoslavien var underordnade i förhållande till de olika ledningarna i 

både Serbien och Kroatien. Många vågade inte agera då de olika ledningarna hade en för 

kraftfull maktposition i förhållande till människorna. De olika ledningarna använde sig av 

olika medel för att stärka sin position, informanterna belyser rädslan för konsekvenserna som 

skulle ske om de gick emot makten. I och med att de olika ledningarna hade en sådan kraftfull 

position i det jugoslaviska samhället, skapade det följder för de jugoslaviska människorna. I 

och med att både Franjo Tudjman och Slobodan Milosovic förespråkade för att den ena sida 

var bättre än den andra, skapade det en schism mellan serber och kroater. I och med att en 

schism spreds mellan serber och kroater påverkades synen på varandra, samt synen på 

historien. Jag tolkar även utifrån mina informanters uttalanden att människorna under kriget 

styrdes som marionettdockor, dock är det inte den enda följden av kriget. I och med att de 

olika ledningarna skapade ett nationalistiskt tankesätt hos den jugoslaviska befolkningen, så 

skapades även en schism mellan två grupper. Schismen har i sin tur reglerat hur de olika 

människorna väljer att framföra historien. När Tito var ledare i Jugoslavien så fanns det en 

likhet i hur mina informanter såg på historien. När det sedan kom fram ledare med 

nationalistiska tillvägagångssätt så var mina informanters uttalanden olika. Genom att 

människorna i forna Jugoslavien kände sig underordnande i förhållande till de olika 

ledningarna, så skapade det konsekvenser inte enbart under kriget, utan det ligger även kvar i 

hur de olika människorna väljer att se på historien.  

 

 

 

Avslutningsvis vill jag belysa att personerna jag intervjuat har under en längre tid bott i 

Sverige och har på så vis förmodligen blivit påverkade av svensk media och kultur. Svaren 
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som mina intervjupersoner har gett på mina frågor speglar inte hela den jugoslaviska 

befolkningen, utan deras svar är unika då de är tagna från deras eget minne. I och med att 

dessa människor förmodligen blivit påverkade av den svenska kulturen och median, så hade 

jag kunnat få ett helt annorlunda resultat om jag intervjuat människor som bor kvar i Balkan.  

Det skall även tilläggas att jag enbart intervjuade fyra kroater och fyra serber och utifrån deras 

svar kom jag fram till mina resultat. Jag hade kunnat få helt annorlunda resultat om jag 

intervjuat flera personer inom de olika etniciteterna, men tyvärr så fanns det inte utrymme för 

det inom denna undersökning.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera närmare på konflikten i forna Jugoslavien. Jag har 

utifrån det lyft fram tre olika frågeställningar som berör konflikten i forna Jugoslavien.  

 Finns det några likheter eller skillnader i hur serber kontra kroater framför sin historia? 

 Var nationalismen en bakomliggande orsak till att kriget i forna Jugoslavien bröt ut? 

 Uppfattade människorna sig att ha en över- eller underordnad ställning i förhållande 

till makten i det sönderfallande Jugoslavien? Jag vill även se om denna fråga fick 

följder för de båda förstnämnda frågorna. 

För att besvara dessa frågor använde jag mig av en teoridel som lyfte fram historiebruk, 

nationalism och en maktaspekt. Jag kopplade sedan teoridelen till uttalanden från olika 

intervjupersoner som tidigare har bott i Jugoslavien. Första frågan gick att besvaras med att 

det innan kriget bröt ut fanns likheter hur de olika informanterna brukar historien. Där kunde 

jag koppla alla mina informanter uttalanden till ett gemensamt historiebruk, nämligen det 

existentiella historiebruket. När informanterna sedan fick uttala sig om inbördeskriget på 

1990-talet, så var det skillnad på alla mina informanter svar. Det fanns inte ett specifikt 

historiebruk som kännetecknades för kroater eller för serber. På den andra frågan går det att 

fastslå att nationalismen var en bakomliggande orsak till att kriget i forna Jugoslavien bröt ut. 

Det går att fastslå då bland annat kroaterna valde att byta ut det jugoslaviska språket, för att 

kunna bygga en ny kroatisk identitet samtidigt som serberna tog fram de nationalistiska fyra 

S:en. Den tredje och sista frågan så gick det att fastslå att människorna i forna Jugoslavien 

upplevde en underordnad ställning i förhållande till makten i Jugoslavien, detta då 

ledningarna besatt en alldeles för hög position i maktrelationen. Den sista frågan visade sig 

även ha följder för de två första frågorna. Detta då de olika ledningarnas makt var så pass 

kraftfull så de kontrollerade inte enbart människorna under kriget, utan kontrollen utgjorde 

även hur människorna väljer att minnas det förflutna.  
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