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ABSTRACT 

The lost country: People's view of and approach to Yugoslavia in exile. 

 

This study is an analysis of how people from the former Yugoslavia saw their 

homeland. The aim is to investigate exiled Yugoslavs’ view of their homeland. The 

paper will also examine how Yugoslavia contributes to nostalgia. Additionally 

examine various groups’ of people view of Yugoslavia and the civil war. The source 

material used in this paper is mainly interviews. The interviewed persons are exiled 

Yugoslavs who were born between the years 1946-1960. Secondary source material 

is from literature. First hand literature used to examine Yugoslavia are: New 

Perspectives on Yugoslavia: Key issues and controversies edited by Dejan Djokic 

and James Ker-Lindsay, Balkan history: Yugoslavia rise and fall written by Sanimir 

Resic, Tito: Folkets diktator written by Björn Kumm. Method used in this paper is oral 

history. Through oral history, exiled Yugoslavs will tell how they experienced the 

former Yugoslavia. The survey showed that most exile Yugoslavs highlighted how 

good society, and their lives were back then in Yugoslavia. In addition, the study 

came to the conclusion that Yugoslavia contributes to nostalgia among exile 

Yugoslavians. Most of them travel back to their home country during their holidays to 

recharge both mentally and physically. 
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1. Introduktion 
Jag har valt att studera upplevelser av och uppfattningar om jugoslavisk historia från 1945 till 

Jugoslaviens fall 1991/92. Mina nära och kära berättade för mig att livet var mycket bättre 

förut i Jugoslavien och där väcktes mitt intresse för denna uppsats. De berättade hur det hade 

varit jämfört med idag. Därtill berättade de att avbilden av Jugoslavien hade ”svartmålats”. 

Den nya generationen blev påverkad av propaganda och tror att livet är bättre nu än det var 

förr i tiden. 

1.1 Syfte 
Syfte med uppsatsen är att studera vilken bild skapar man av Jugoslavien i exil. Uppsatsen 

kommer även undersöka hur Jugoslaviens upplösning bidrar till nostalgi. Undersökningen 

kommer att ske genom sex omständigheter (faktorer) och dessa är arkitektur, politik, 

ekonomi, religion, det sociala livet och kultur. Anledningen är att få en bättre förståelse av hur 

Jugoslavien var förr i tiden utifrån människornas upplevelser och berättelser. Efteråt 

undersöker jag respektive folkgrupps (bosnier, kroater och serber) syn på Jugoslavien. Att 

höra de olika gruppernas syn ger en bättre förståelse till motsättningar som fanns mellan dessa 

etniska grupper. 

1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar jag har valt att utgå ifrån är: 

- Hur talar exiljugoslaver om arkitektur, politik, ekonomi, sociala livet, religion och 

kultur i Jugoslavien?  

- Vad anser man inom de respektive folkgrupperna (bosnier, kroater och serber) om 

Jugoslavien och dess fall? 

1.3 Disposition 
Uppsatsens struktur kommer först att beskriva Jugoslaviens uppkomst till dess fall. Efteråt 

kommer uppsatsen att fördjupa sig på hur människorna upplevde Jugoslavien utifrån sex olika 

faktorer. Dessa faktorer ger en bredare bild på hur Jugoslavien var under denna tid. Vidare 

kommer uppsatsen att ta upp olika folkgruppers syn på Jugoslavien. Under kapitel ”diskussion 

och resultat” kommer uppsatsen att koppla ihop de teoretiska utgångspunkterna med 

intervjupersonernas uttalande. 
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2. Metod 
2.1 Källmaterial 
Det källmaterial som jag använde mig av under detta arbete är intervjuer och litteratur. Jag 

valde att intervjua personer som var födda mellan år 1946 och 1960. Dessa intervjupersoner 

hade upplevt hur Jugoslavien var då och skulle vara ett viktigt källmaterial för uppsatsen. Jag 

valde att intervjua 11 personer och hur de upplevde Jugoslavien. Jag intervjuade alla 11 

personer inom respektive faktorer/tema (ekonomi, politik o.s.v.) men har inte återgivit vad 

alla har sagt. Anledning till det är att inom de respektive faktorer har alla uttalad sig liknande 

och därför referera jag de första personer som jag intervjuad. För att granska informationer 

från mina skriftliga källor kommer jag använda källkritik som metod. Vem står bakom källan? 

Vilket budskap formulerar källan? Vem är författaren?  När tillkom källan? Går källan att 

använda? 

Två metodhandböcker som hade en stor betydelse i min kandidatuppsats är: Handbok i 

kvalitativa metoder, redigerat av Göran Ahrne och Peter Svensson och Muntlig Historia, 

redigerat av Lars Hansson och Malin Thor.  

Göran Ahrne är professor i sociologi vid Stockholms universitet och Peter Svensson är docent 

i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Bokens budskap är att förmedla, utifrån 

olika forskarens praktiska erfarenheter, hur man skall arbeta med muntligt källmaterial. Den 

tillkom år 2015. 

I boken, Muntlig Historia, medverkar olika historiker som verksamma vid olika universitet i 

landet. Bokens budskap är att beskriva hur man kan använda intervjuer som metod och teori. 

Boken vänder sig till studenter och forskare vid universitet. Den tillkom år 2006. 

Litteraturerna tar upp hur man kan använda intervjuer som metod och teori. Intervjuer är ett 

viktigt material inom min uppsats och därför är dessa böcker viktiga att följa för att 

strukturera mina intervjuer. Jag anser att dessa böcker går att användas eftersom de utgår ifrån 

tidigare praktiska erfarenheter. Dessa erfarenheter tar upp styrkorna och svagheter samt 

struktur inom olika typer av intervjuer. 

2.1.1 Intervjuer 
Förstahandsmaterial som användes under arbetet var intervjuer. Jag är medveten om problem 

som kan komma med att ha intervjuer som källmaterial. Men det finns även fördelar med att 

ha intervjuer som källmaterial. Det är viktigt att mina frågeställningar passa in i kvalitativa 

syften. Frågor som hur någonting upplevs eller fungerar, vad någonting innebär eller vilka 
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faktorer eller egenskaper som påverkar någonting är lämpligt att besvara med hjälp av 

kvalitativ metod. Finessen med intervjufrågorna är att få ett perspektiv om hur människor 

upplever historiska förändringar. Som Eriksson-Zetterquist och Ahrne skrev i sin bok 

Handbok i Kvalitativa metoder genom att fråga andra människor, om exempelvis hur de 

upplever ett fenomen, kan forskare och studenter få de nödvändiga kreativa uppslagen till sitt 

fortsatta arbete.1 Intervjuer är ett sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden. Intervju 

kan även ta upp frågor om enskilda människors känslor och upplevelser.2 

Former av intervjun i min uppsats kommer består av kvalitativa intervjuer. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne tar upp att kvalitativa intervjuer kan göras på olika sätt och varierar hur 

många mer fasta frågeformuleringar man vill ha med vid intervjun.3 En fördel med att göra 

kvalitativa intervjuer, som de tar upp, är att man kan anpassa frågorna och den ordning man 

ställer dem i efter situationen på ett helt annat sätt än om man är bunden till sina 

frågeformulär.4  

Zetterquist och Ahrne beskriver att det finns olika former av kvalitativa intervjuer5 och den 

form som jag valde att utgå ifrån är djupintervjuer. Djupintervjuer, innebär att ”två personer 

möts, samtalar länge och försöker möjliggöra en relation där båda kan vara öppna om sig 

själva.”6 Det handlar om att intervjuaren berättar mer om sig själv än vid andra typer av 

intervjuer och ägnar tid åt självreflektion för att lära känna sig själv under intervjuandet.7 Med 

den närhet som skapas kan djupintervjun likna ett samtal mellan nära vänner. Zetterquist och 

Ahrne beskriver att genom den här formen vill man fånga de personliga aspekter hos den som 

intervjuas som ofta tas för givna exempelvis som identitet, upplevda erfarenheter, värderingar, 

beslut, kulturell kunskap eller kulturella perspektiv.8   

Urval kommer bestå av familjemedlemmar, kusiner och vänner. Jag kommer också använda 

snöbollsmetoden för att kunna intervjua personer som jag inte känner. Zetterquist och Ahrne 

beskriver att snöbollsmetoden innebär att man inleder med att intervjua en person som man 

fått kännedom om och som har erfarenhet eller upplysningar som är intressanta.9 Med det 

                                                            
1 Svensson och Ahrne 2015, sid 34‐35. 
2 Ibid. 
3 Svensson och Ahrne 2015, sid 37‐39. 
4 Ibid. 
5 Ibid sid 37‐38. 
6 Ibid sid 38‐39. 
7 Ibid sid 38‐39. 
8 Ibid. 
9Svensson och Ahrne 2015 Sid 42. 
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menas att genom den första personen som jag intervjuade fick jag tips om att kontakta en 

annan person som denne känner och som anses passande för studien. 

En fördel med intervjuer är att det är lätt att säkerställa att alla kommer till tals och att följa 

upp att alla respondenter har uttalat sig i alla frågor. I boken Muntlig historia av Lars Hansson 

och Malin Thor står det ’’allt som har skett i det förflutna går inte att undersöka med hjälp av 

de källor som finns i våra offentliga arkiv’’10. Detta eftersom vissa händelser som skedde inte 

har dokumenterats i källorna. Svenska historiker har diskuterat om muntliga källor och kom 

fram till att det främst handlat om källornas tillförlitlighet och värde som källor. ’’Inom 

källkritiken görs vanligen en åtskillnad mellan två slags källor: kvarlevor och berättande 

källor.’’11 Det som gör muntliga källor unika i jämförelse med traditionellt skriftligt 

källmaterial är att de flesta gånger har skapats av historiker i visst syfte. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne beskriver att intervjun bygger på att kunskap om något som forskaren eller 

studenter inte känner till skapar.12 Med det menas att man kan få kunskap på hur människor 

upplevde exempelvis sina känslor till fenomen. Litteratur tar inte upp hur respektive 

människor känsla till platsen eller fenomen. Zetterquist och Ahrne tar även upp att intervjuers 

styrkor att den går relativt snabbt att genomföra.13 Man får även ett brett material när man 

använder kvalitativa intervjuer. 

Problem - Ett källkritiskt problem som brukar framhållas med muntliga källor i form av 

intervju är att de görs flera år efter det som forskaren är intresserad av att undersöka enligt 

boken Muntlig historia. En huvudregel i källkritiken är att en källa är trovärdigare ju mer 

samtida den är.14 En annan svagheter, som Zetterquist och Ahrne nämner, till intervjun är ett 

resultat av ett samtal på viss plats och vid ett visst tillfälle, där det som sägs kan ha andra 

syften än vad intervjuaren tänkt sig eller förstår. En intervju kan därmed, förutom att vara en 

förmedling av fakta och erfarenheter, också vara en politisk handling.15 

2.1.2 Litteraturer 
Litteratur som används för historisk analys och bakgrund för uppsatsen är: 

New perspectives on Yugoslavia: Key issues and controversies redigerades ut av Dejan Djokic 

och James Ker-Lindsay. Djokic är universitetslektor i historia vid Goldsmiths, Londons 

                                                            
10 Hansson och Thor, sid 22. 
11 Ibid sid 23. 
12 Svensson och Ahrne 2015, sid 35. 
13 Ibid sid 53‐54. 
14 Hansson och Thor, sid 21‐36. 
15 Svensson och Ahrne 2015, sid 53‐54. 
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universitet. Han specialiserade sig inom historiska och nutida händelser i det forna 

Jugoslavien. Ker-Lindsay är forskare med fokus på politik och internationella relationer. Han 

är även är Eurobank EFG Senior forskarassistent på politik i sydöstra Europa på ”London 

School of Economics.” De är objektiva i sin källa genom att referera till andra källor i form av 

fotnoter och källhänvisning. De bekräftar var de får fram informationen ifrån. I boken 

beskrivs ett samarbete med andra forskare vilket tar upp i de respektive kapitel. Bokens 

budskap är att informera läsaren hur Jugoslavien kom till, hur det utvecklades och varför det 

misslyckades. Bokens målgrupper är till studenter.    

Balkans historia: Jugoslaviens uppgång och fall är skriven av Sanimir Resic. Han är en 

svensk historiker och universitetslärare med inriktning på Balkans historia. Författaren är 

objektiv eftersom han har inga egna åsikter eller föreställningar till vad han skriver. Han 

hänvisar sig till andra böcker och forskare inom samma tema genom att referera i sina noter. 

Bokens budskap är att ge ett grundligt perspektiv som gör det möjligt att begripa Jugoslaviens 

uppgång och fall. Den ger en detaljerad beskrivning på Jugoslaviens uppgång och fall. Den 

tillkom år 2006. 

Tito: folkets diktator är skriven av Björn Kumm. Han är författare och journalist. Han har 

skrivit ett flertal böcker, däribland Terrorismens historia, Kalla kriget och en biografi om Che 

Guevara. Kumms material bygger mest på engelskspråkig litteratur, men också på en del 

nordisk. En del är översatt från serbokroatiska. Författaren är medveten om dessa problem och 

skriver om Titos tidigare liv kronologiskt. Till det är Josip Broz själv oftast den enda och 

främsta källan. Trots källkritiska problem har Kumm en god balans mellan 

hyllningslitteraturen och kritikerrösterna. Bokens budskap är att informera läsaren om vem 

Tito var. Var han en partisan och krigshjälte, en stor politiker eller kommunistisk diktator? 

Den tillkom år 2012. 

Open Borders, Nonalignment, and the Political Evolution of Yugoslavia är skriven av William 

Zimmerman. Han har en examen från Princeton och Stanford Universitet i kemiteknik och 

författare till över 100 vetenskapliga publikationer. Tidigare var jag chef för MSc i Energi- 

och miljöteknik, och en vinnare i USA och Storbritannien nationella tävlingar i fem 

prestigefyllda stipendier. Boken är skriven på ett objektivt sätt genom att den referera sig till 

andra böcker. De där böckerna går att jämföras med varandra och innehållet stämmer överens 

med varandra. Det finns även en källförteckning och bekräftelser till de som hjälpte honom 

under arbetet. Bokens budskap är att presentera en klarsynt analys av den ömsesidiga 
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påverkan av yttre och inre faktorer i den jugoslaviska politiken. Bokens målgrupp är till 

studenter och bokens syfte är att informera studenterna. Den tillkom år 2014. 

After Yugoslavia: The Cultural Spaces of a Vanished Land skriven av Gorup, Radmila 

Jovanović. Radmila Gorup är universitetslektor vid institutionen för slaviska språk och 

litteratur vid Columbiauniversitetet. Informationen i boken är skriven på ett objektivt sätt där 

författaren hänvisar sig var hon fick informationen ifrån. Boken samlar många av de mest 

kända kommentatorer och forskare som skriver om det forna Jugoslavien. De olika volymerna 

i boken är en blandning av personliga essäer och vetenskapliga artiklar. Denna kombination 

av olika genrer gör boken informativ. Det gör bokens innehåll unik. Bokens budskap är att 

informera läsarna om den post-jugoslaviska kulturella övergången och hon försöker svara på 

frågor om vad som har gjorts och vad som försvunnit sedan upplösningen av det 

gemensamma landet. Målgruppen är till studenter. Den tillkom år 2013. 

Som avslutning anser jag att källorna som jag använder är trovärdiga och går att använda. 

Anledning till att jag tror det är på grund av böckernas information stämmer med mina 

intervjupersoners uttalande. Mina 11 intervjupersoner är födda och upplevt hur livet var i 

Jugoslavien. De har upplevt i stor skala vad författarna skrev.  

Källorna är även objektiva för att författarna inte tar upp sina egna åsikter utan hänvisar sig 

till andra källor. Jag kontrollerade tillförlitlighet inom varje källor som används. Källorna som 

författarna referera sig till går att jämföras och innehållet mellan dessa källor samstämmer 

med varandra.  

 

3. Forskningsläge/tidigare forskning 
Min kandidatuppsats kommer att bli en fortsättning ifrån min B-uppsats. I min B-uppsats 

skrev jag hur människorna upplevde omgivningen och förändringen i min hemstad Mostar. 

Min kandidatuppsats kommer att ta upp hur människorna upplevde livet i Jugoslavien.  

Teorin om nationalismen värderar jag som användbar för att förstå motsättningar som fanns 

mellan olika etniska folkgrupper i Jugoslavien. Jag valde att använda Eriksens avhandling 

Etnicitet och nationalismen tar upp teorin om nationalismen och hur den kan kopplas med 

etnicitet.   

En annan tidigare forskning som hade stor betydelse var teorin om Historiebruk. Historia är 

nu: en introduktion till historiedidaktiken, redigerad av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, 
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tar upp just historiebruk. Jag värderar denna källa som användbar till uppsatsens syfte för att 

förstå hur intervjupersonerna brukar sin historia. 

Sanimir Resics bok Balkans historia ger ett uttömmande perspektiv som gör det möjligt att på 

allvar greppa Jugoslaviens uppgång och fall. Han går igenom de historiska slitningarna mellan 

folkgrupper, som man i de nutida konflikterna fortfarande hänvisar till.  

Dejan Djokic och James Ker-Lindsays bok New perspectives on Yugoslavia tar upp om hur ett 

land som en gång fungerade som modell för multietniska stater runt om i världen har nu blivit 

synonymt med etno nationell splittring och konflikt. Den tar även upp hur olika folkgrupp 

upplevde Jugoslaven då. Detta värderar jag som viktigt för att uppnå uppsatsen syfte 

angående hur olika folkgrupper upplevde landet.  

Björn Kumms bok Tito: folkets diktator ger en initierad skildring, ger Tito en rimlig plats i 

historien och fördjupar bilden av det Jugoslavien som föddes och gick under på 1900-talet. 

Tito var en viktig figur ifrån mina intervjuer. Denna källa tar upp hur Tito organiserade 

Jugoslavien och hur människorna levde då.   

Avgränsning och vidare forskning 

Jag valde att avgränsa mig till tiden mellan Titos period och landets fall. Eftersom många har 

hävdat att hur livet var underbart då och därför koncentrerar sig uppsatsen mellan dessa 

perioder. Därför valde jag att intervjua personer som är födda mellan 1946-1960 som kunde 

berätta hur livet var då.  

I detta ämne kan man fördjupa sig genom att beskriva hur människorna upplevde hur de då 

upplevde landet jämfört med idag. Man kan även fördjupa sig genom att jämföra tiden i 

Jugoslavien med hur det är idag här i Sverige. 

 

 

 

 

 



8 
 

4. Teori 
I denna del av uppsatsen kommer jag att fördjupa mig i två olika teoretiska områden som 

kommer vara grunden för min undersökning.  

Den första teori som jag kommer att ta upp är ett historiebruk. Syfte med att jag tar upp 

historiebruk är att se hur kroater, serber och bosnier uppfattar Jugoslavien. Även att se om det 

finns någon skillnad eller likhet på hur kroater, bosnier och serber framför sin historia. För att 

kunna studera detta område kommer jag att ta hjälp av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zanders 

bok Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Klas-Göran Karlsson är professor 

i historia vid Lunds universitet och Ulf Zander är docent i historia vid Lunds universitet. 

Källans budskap är att beskriva hur man kan förmedla historia ut i samhället. Jag anser att 

boken är trovärdig eftersom författaren är objektiv i sin skrivande. Han hänvisar sig till andra 

källor genom fotnot. Dessa olika källor går att jämföras och informationen stämmer med 

varandra. Det finns även en källförteckning som beskriver var författaren fick informationen 

ifrån. Boken vänder sig till studenter. Den tillkom 2009. 

Det andra teoretiska området som jag kommer att använda är nationalismen. Denna teori är 

viktig att ta upp då många av Jugoslaviens konflikter uppstått p.g.a. de olika nationaliteterna i 

landet. För att granska området kommer jag ta hjälp av Thomas Hylland Eriksens bok 

Etnicitet och nationalism. Thomas Hylland Eriksen är professor i socialantropologi vid 

universitetet i Oslo. Källans budskap är att informera läsaren angående teorin om 

nationalismen och hur den kan kopplas med etnicitet. Källan är tillförlitlig eftersom 

författaren hänvisar sig till andra källor. Författaren hänvisning till andra källor går att 

jämföras och finns en samstämmighet med respektive källor. Det finns även en 

källförteckning. Den tillkom år 1998. 

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

Som Karlsson tar upp att historia kan användas på olika sätt. Den kan ägna sig åt historia som 

vetenskap, men det finns många andra sätt att använda den, t.ex. i politiskt eller kommersiellt 

syfte. Individer och grupper använder sig ofta av historia som ett verktyg för att få stöd för 

egna åsikter.16 Karlsson nämner även att 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. Dessa 

                                                            
16 Karlsson & Zander 2009, sid 56‐58. 
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perspektiv kan präglas beroende på vad individen kommer ifrån, vilka värderingar och 

intresse av historia den har.17  

Peter Aronsson i sin artikel ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden” skrev att 

historiebruk handlar om hur vi använder (brukar) historia i samhället för olika syften. 

Historievetenskapen har ett vetenskapligt intresse, det vill säga att historiker ska försöka ta 

reda på vad som är sant om det förflutna. Men vanliga människor behöver inte intressera sig 

för det, utan kan använda historia på andra sätt. Historiebruk handlar just om att analysera hur 

människor använder historia.18 Peter Aronsson sammanfattar begreppet så här: 

”Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma 
bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter.”19 

Karlsson har i sin bok delat in historiebruket i sju olika kategoriseringar: 

Vetenskapligt historiebruk: Detta sätt att använda historia är det som akademiska historiker 

ska eftersträva. Det bygger på vetenskapliga metoder och syftar på att fastställa och tolka 

historiska skeenden, diskutera bakgrund och konsekvenser till förändringsprocesser samt 

tolka om, granska eller ifrågasätta tidigare tolkningar.20 

Existentiellt historiebruk: Man pratar om existentiellt historiebruk när historia används i 

identitetsskapande eller förstärkande syfte. Det kan gälla nationen, den egna etniska gruppen 

eller andra folkgrupper.21  

Moraliskt historiebruk: Det moraliska historiebruket handlar om att granska och kritisera, 

och lyfta fram begångna orättvisor samt utsatta grupper. Funktionen är att ifrågasätta vissa 

versioner av historia och belysa andra, ofta med målet att återupprätta någon eller några som 

drabbats av orättvisor.22  

Ideologiskt historiebruk: Det ideologiska historiebruket går ut på olika ideologier lyfts fram 

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

ifrågasätts andras ideologier.23 

                                                            
17 Ibid. 
18 Aronsson 2002, sid 189‐196. 
19 Aronsson 2002, sid 189. 
20 Karlsson & Zander 2009, sid 58‐60. 
21 Ibid sid 60‐62. 
22 Ibid sid 62‐63. 
23 Ibid sid 63‐64. 
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Icke-bruk av historia: Icke-bruket av historia kan ses som att en statsmakt ignorerar det som 

hänt i historien, eller att statsmakten förnekar det förflutna. Intresset ligger inte i hur det 

förflutna såg ut, utan statsmakten är snarare framtidsinriktad.24 

Politiskt-pedagogiskt historiebruk: Det politisk-pedagogiska historiebruket består i 

jämförelser av historiska händelser/skeenden med nutiden för att förmedla ett budskap.25  

Kommersiellt historiebruk: De som använder historia med syftet att tjäna pengar håller på 

med kommersiellt historiebruk. Det kan också vara så att historiskt viktiga platser lyfts fram 

för att attrahera turister.26 

4.2 Nationalismen: 
Eriksen tar upp att nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild 

gemenskap inom nationens gränser. Han tar även upp grundläggande saker om innebörden av 

nationalismen och dess förhållande till etnicitet. Han påstår att begreppet nationalism har 

olika former i hela världen. Men den centrala kärnan för begreppet är likadan världen över. 

Kärnan för nationalism är en etnisk och medborgerlig enhet som både anknyter språket, 

kulturen, religionen och härkomsten med geopolitiska, institutionella, ideologiska samt 

sociala mål.27
 Historier i Jugoslavien har baserats på nationalistiska motsatser som varit 

grundade i de olika etniciteterna. 

Eriksen väljer att presentera teorin om nationalismen så hänvisar han till två andra teoretiker: 

Ernest Gellner och Benedict Anderson.28 

Gellner framhäver begreppet nationalism på följande sätt: 

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.29 

Som termen ”nationalism” används av Gellner betecknar den med andra ord ett speciellt band 

mellan etnicitet och stat. Enligt detta synsätt är nationalismen etniska ideologier som hävdar 

att den egna gruppen bör dominera en stat. En nationsstat är därför en stat som domineras av 

                                                            
24 Ibid sid 64‐66. 
25 Ibid sid 66‐67. 
26 Ibid sid 67‐68. 
27 Eriksen 1998, sid 125‐128. 
28 Ibid sid 125‐126. 
29 Gellner Ernest citerad i Eriksen, Tomas Hyllands (1998) bok Etnicitet och nationalism s. 125. 
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en etnisk grupp vars identitetsmarkörer (språk och religion) ofta förankras i statens officiella 

symboler och lagstiftning.30 

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

följande definition kring nationalism genom att säga ”den är en föreställd politisk gemenskap 

– och föreställd både som nödvändigtvis begränsad och som suverän”.31 Med ”föreställd 

menar Anderson inte ”påhittad”. Snarare menar han att människor som definierar sig själva 

som medlemmar av en nation ”aldrig kommer att lära känna majoriteten av andra medlemmar 

ändå lever bilden av deras gemenskap i vars och ens medvetande”.32 Med detta menar 

Anderson att människor upplever en gemenskap ett sorts brödraskap inom en nation.33 

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

att nationalismen är baserad på olika etniska ideologier. Dessa olika etniska ideologier har 

skapat någon sorts form av 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 exempelvis kultur eller religion.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30  Eriksen 1998, sid 126‐128. 
31 Anderson, Benedict citerad i Eriksen, Tomas Hyllands (1998) bok Etnicitet och nationalism s 126. 
32 Eriksen 1998, sid 125‐126. 
33 Ibid sid 125‐127. 
34 Ibid sid 127‐129. 
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5. Bakgrund: 
Kungariket Jugoslavien bildades den 1 december 1918 under namnet Serbernas, kroaternas 

och slovenernas kungarike. I detta rike ingick, förutom de tre nämnda nationaliteterna, 

bosnienmuslimer, makedonier, albaner och montenegriner. Det nya landet bildades genom att 

Serbien gick samman med sloveners och kroaters stat. 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.35  

Redan från det nya kungarikets första dag började dess motståndare samlas. Inom Jugoslavien 

fanns det olika folkgrupper som inte var sydslaver och som varken kände delaktighet eller 

fick någon representation. Statens namn angav konkret endast tre folkslag. Därmed uteslöts 

viktiga grupper som de judiska köpmännen i Sarajevo, italienarna i Dalmatien, tyska 

jordbrukare, turkar i Makedonien, albaner i Kosovo och så vidare. Alla dessa folkgrupper var 

en del av den nya sydslaviska staten men var inte sydslaver.36  

Vidare var det nya landets vänsterpartier fientligt inställda till monarkin. I tydligaste 

opposition mot den nya staten stod Stjepan Radić och hans kroatiska bondeparti. 

Bondepartierna kämpade för kroatisk självständighet, böndernas rättigheter och en omfattande 

agrarreform. Radić och kroatiska bondepartiet krävde påträngande en federal stat. Serberna, 

som dominerade statsapparaten, förespråkade en centraliserad stat. Dessa två problem som 

kroaterna och serberna hade skulle visa sig vara det största politiska problemet i landet fram 

till 1941.37 

Efter mordet på Radić 1928 blev det politiska motsättningarna akuta. Kung Alexander I av 

Jugoslavien upplöste parlamentet på grund av den politiska krisen och istället införde 

personlig kunglig diktatur. Alexander försökte sig på en komplicerad balansakt för att säkra 

sin diktatur. Landets namn ändrades till ”Kungadömet Jugoslavien” och han lät skapa en 

politisk organisation, ”Det jugoslaviska nationalistpartiet”, för att ge regimen en politisk bas. 

Alexanders försök att diktatoriskt trycka ned de nationalistiska motsättningarna var dömt att 

misslyckas. 1934 mördades han under ett statsbesök i Frankrike på order av kroatiska 

nationalister. Eftersom tronföljaren Peter bara var elva gammal år inträdde Peters kusin, prins 

                                                            
35 Ibid sid 187‐190. 
36 Resic 2016, sid 187‐190. 
37 Ibid sid 190‐194. 
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Paul, som regent. Paul valde att kompromissa med de kroatiska ledarna och 1939 gavs 

Kroatien status av en självstyrande provins.38 

Andra världskriget och motståndsrörelserna 

Av rädsla för en invasion av axelmakterna (bestående av Tyskland, Japan och Italien) och att 

bli indragen i andra världskriget skrev prins Paul under tremaktspakten 1941. Reaktionen i 

Jugoslavien, angående att landet skulle samarbeta med axelmakterna, resulterade i en våldsam 

statskupp. Detta ledde i sin tur till att en ny regering bildades som var engelskvänlig. Oavsett 

att den nya regeringen var öppen emot Tyskland var de rädda att Hitler skulle anfalla 

Jugoslavien och att Storbritannien inte kunde erbjuda något aktivt stöd. Trots detta anföll 

axelmakterna den 6 april 1941 och kunde snabbt erövra landet.39 

Slovenerna och kroaterna bjöd inget motstånd våren 1941. De var sedan tidigare trötta på det 

serbdominerade Jugoslavien. I början uppfattade många slovener och kroater invasionen i 

början som en befrielse och hälsade framför allt de tyska trupperna välkomna. Känslan av 

befrielse vid det tyska angreppet förbyttes dock ganska snabbt i skräck. Människor insåg snart 

att i släptåg följde brutalitet, övergrepp och folkmord. Efter Jugoslaviens kapitulation skedde 

genast en uppdelning av landet. Jugoslavien blev uppdelat i flera entiteter mellan 

ockupationsmakterna Tyskland, Italien (med Albanien), Ungern och Bulgarien.40 

Kapitulationen uppväckte ett hat bland invånarna och motståndsgrupper skulle bildas. Syftet 

var med dessa grupper var att tillsammans föra ut inkräktarna (från Tyskland, Italien, Ungern 

och Bulgarien) ur landet. En av de första rörelsena som bildades var ”Cetniker” som stod 

under den serbiske översten Dragoljub Mihailović och organiserades med gerillaförband i de 

jugoslaviska bergen. Rörelsens mål var återupprättande av den serbiska monarkin och 

skapandet av ett ”Storserbien”, som skulle omfatta Bosnien-Hercegovina och större delen av 

Kroatien. Hösten 1941 sammanträffade Mihailović och kommunistledaren Tito för att 

samordna motståndet mot ockupanterna. I takt med kommunistpartisanernas växande 

popularitet och styrka ändrade Cetnikerna dock kurs 1942 och samarbetade med axelmakterna 

mot Titos partisaner.41 

Den kroatiska bondeledaren Vladko Maček hade precis före krigsutbrottet visat stöd för ett 

enat Jugoslavien och ingick till och med regeringen i Belgrad. Maček var skeptisk till 

                                                            
38 Ibid sid 195‐204 och http://www.marxistarkiv.se/europa/jugoslavien/jugoslaviens_uppgang_och_fall.pdf.  
39 Resic 2016, sid 211‐212. 
40 Resic 2016, sid 211. 
41 Ibid sid 212‐214. 
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axelmakterna och avböjde det tyska förslaget. En majoritet i bondepartiet var emellertid 

missnöjd med Maček eftersom man strävade efter ett självständigt Kroatien. Samtidigt som 

motståndsrörelserna växte, skapade kroater en grupp kallad ”Ustaša”. Bakom skapandet av 

gruppen låg Ante Pavelic som även skapade en ny kroatisk stat NHD (Nezavisna drzava 

Hrvatska). Rörelsens ideologi byggde på en glorifierad historisk bild av ”Storkroatien”. Målet 

var att skapa ett etniskt rent Storkroatien. Efter Italiens nederlag hårdnade den tyska 

kontrollen i Kroatien, vilket resulterade i att flera kroater sökte sig till Titos kommunistiska 

partisaner.42 

Efter Nazitysklands angrepp på Sovjetunionen den 22 juni 1941 fick Jugoslaviska 

Kommunistpartiet (KPJ) instruktioner från Komintern att omedelbart organisera en 

partisanrörelse och inleda gerillakrig bakom axelmakternas linjer. De jugoslaviska 

kommunisterna leddes av kroaten och stalinisten Josip Broz, mer känd som ”Tito”. 

Kommunisterna var kloka nog att uttryckligen bortse från etniska skillnader, vilket visar sig 

vara en fördel i nationellt kraftigt uppsplittrade jugoslaviska områden. Tito lyckades rekrytera 

allt fler montenegriner, slovener, kroater och bosnier. Titos partisaner tog bestämt avstånd 

från storserbiska och storkroatiska idéer och de blev ett alternativ för dem som ville ha ett 

framtida Jugoslavien, där nationalitet inte skulle tillåtas spela någon roll.43  

”Narodni Oslobodilacki Pokret” (nationell befrielserörelse), NOP, som tillhörde partisanerna 

och kommunistpartiet. NOP hade som målsättning att förena alla de olika jugoslaviska 

människorna i en kamp mot axelmakterna. 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.44 

Ćetnikgruppen hade till en början kämpat för att få ut tyskarna ur landet, men Mihajlovic 

ändrade sin riktlinje och ställde sig i stället på deras sida och hoppades 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.”45  

Partisanerna organiserade den 26 november 1942 i bosniska Bihać det första ”AVNOJ-mötet” 

(”antifascistiska rådet för nationell frigörelse av Jugoslavien”). I motsatts till den sovjetiska 

motsvarigheten bjöd Titos partisaner även in icke-kommunister att delta i arbetet och kampen 

                                                            
42 Ibid sid 214‐217. 
43 Resic 2016, sid 217‐218. 
44 Djokic och ker‐Lindsay 2011, sid 82‐83. 
45 Kumm 2012, Sid 82‐88. 
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mot fascismen. ”Bihaćmötet” medförde en viktig resolution att Jugoslaviens nationer skulle 

ges lika rättigheter. Den 29 november 1943 hölls ett andra AVNOJ-möte i bosniska staden 

Jajce, där partisanerna skapade en interimsregering och en folkkommitté. AVNOJ-

kongressens beslut att ”nationerna i Serbien, Kroatien, Slovenien, Makedonien, Montenegro 

och Bosnien-Hercegovina” skulle ges fullt likaberättigande och att minoriteterna garanteras 

”alla nationella rättigheter”. Här drogs sålunda för första gången riktlinjerna upp för den 

första jugoslaviska federationen.46  

År 1944 övergick britter och amerikaner till att stödja Titos kommunister i stället för 

Mihailović, som öppet samarbetade med tyskarna när det passade ćetnikerna.47 

Det andra Jugoslavien 

Kommunistpartiets president och krigshjälten Tito dök upp som en politisk ledare efter andra 

världskriget. Med en slovenska till mor, en kroat till far, en serbiska till hustru, och ett hem i 

Belgrad, var Tito en sann jugoslav.48  

Efter andra världskriget stod Tito inför uppgifter att återuppbygga och återförena det av kriget 

förödda och splittrade landet. Han valde en federativ modell enligt sovjetisk förebild. Titos 

nya Jugoslavien var avsedd för en mer rättvis fördelning av befogenheter. Den bestod av sex 

republiker, var och en med sitt eget parlament: Kroatien, Slovenien, Serbien, Bosnien-

Hercegovina, Montenegro och Makedonien. Tito inrättade även två autonoma provinser, var 

och en dominerades av en etnicitet som var en minoritet i större Jugoslavien: albaner i Kosovo 

och ungrare i Vojvodina. Genom att låta dessa två provinser ha en viss grad av 

självständighet, inklusive rösträtt, hoppades Tito att det skulle balansera det politiska 

inflytandet. Syftet med denna uppdelning var att undanröja grogrunden för nationellt förtryck 

och därmed bana väg för nationernas jämlika samverkan och framtida förening.49 

Titos Jugoslavien var ett kommunist land men var inte som sovjetisk typ av kommunism. 

Trots starka påtryckningar från Moskva, bröt Tito sig loss från Stalin 1948 och vägrade att 

alliera sig med Sovjet. Brottet med Stalin innebar dock att Jugoslaviens ekonomi hotades av 

kollaps. Hälften av landets import kom i själva verket från Sovjetunionen och de övriga 

stalinistiska diktaturerna. 1950 var situationen kritisk. I detta desperata läge vände sig Tito 

västerut. En av de första tydliga signalerna om den jugoslaviska regimens villighet att komma 

                                                            
46 Resic 2016, sid 217‐220. 
47 Ibid sid 219. 
48 Kumm 2012, sid 96‐100. 
49 Resic 2016, sid 226‐231. 
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på talefot med väst var dess ställningstagande i Koreakriget. När kriget bröt ut i juni 1950 

ställde sig Tito överraskande på den USA-ledda FN-alliansens sida mot det stalinistiska 

Nordkorea. Mellan 1950 och 1960 mottog Jugoslavien militärt stöd från USA som uppgick 

till 2,7 miljarder dollar.50 

1972 uppgick den totala utrikesskulden till 2,5 miljarder dollar utan att en ljusning var i sikte. 

Tvärtom tvingades landet att låna för att klara av att betala de tidigare lånen. Inflationen steg 

från drygt 4 procent under 1952-62 till drygt 250 procent i slutet av 80-talet. Arbetslösheten 

sköt i höjden och den växande arbetslösheten spädde i sin tur på utvandringen. När Tito dog 

1980 befann sig landet på ett sluttande plan. Landet var djupt skuldsatt, arbetslösheten hög 

och inflationen låg på rekordnivå.51 

Sönderfallet 

Efter att Tito avled, år 1980, ställdes Jugoslavien inför ett val om vem som skulle överta 

ledarrollen. Det fanns ingen som kunde överta Titos roll som regimens erkände ledare och 

sammanhållande kraft. Det kollektiva och roterande ledarskap som ersatte honom var ett 

ledarskap utan auktoritet. 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. 

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.52   

Den slovenska befolkningen uppfattade serberna som ett stort hot eftersom serberna var en av 

federationens största folkgrupper och slovenerna inte ville hamna under ett storserbiskt styre.  

Nationalistiska strömningar skapades och Slovenien var först ut att lämna Jugoslavien. 

Sloveniens 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 det 

bodde ca 12 % serber i den kroatiska republiken. Dessa serber ville inte lämna Jugoslavien på 

grund av oro för att bli förföljda av ”Ustaša”.53  

1991 genomfördes folkomröstningar i alla delrepubliker utom Serbien om självständighet. 

Samma år förklarade sig Slovenien och Kroatien självständiga. Detta vägrade serberna att 

                                                            
50 Ibid sid 234‐239. 
51 William 2014, Sid 3‐12 och 
http://www.marxistarkiv.se/europa/jugoslavien/jugoslaviens_uppgang_och_fall.pdf.  
52 Resic 2016, sid 253‐255. 
53 Ibid sid 263‐265. 
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acceptera. Ett häftigt krig utspelade sig innan FN lyckades genomdriva en vapenvila. 

Striderna flyttade då över till Bosnien, där serber, kroater och muslimer sedan lång tid tillbaka 

bott tätt inpå varandra, ofta i samma byar. Genom inbördeskriget förvandlades denna samvaro 

till bittert fiendskap. Nästa konflikthärd blev Kosovo, där den albanska folkmajoriteten 

tröttnat på det serbiska förtrycket och gjorde uppror. Också här ingrep NATO genom att 

bomba militäranläggningar, fabriker, broar och städer i Serbien för att få slut på förföljelserna 

och framtvinga fred.54  

I samband med inledningen på de jugoslaviska krigen 1991 förklarade sig både Slovenien och 

Makedonien självständiga. 1992 förklarades Bosnien-Hercegovina självständiga. 1995 

uppnådde även Kroatien självständighet efter nästan fem års krig. Den sista officiella resten 

av det forna Jugoslavien upplöstes 2006 då statsförbundet mellan Serbien och Montenegro 

upphörde. 2008 förklarade sig även Kosovo självständigt från Serbien.55 

 

6. Jugoslavien från intervjupersonernas ögon 
Hundratusentals människorna flydde från kriget i Jugoslavien. Människorna som en gång 

hade haft sitt land, sina hem, jobb, vänner och släktningar förlorade allt detta under en natt. 

Folk var tvungen att börja sitt liv från början i sina nya hemländerna. Idag minns fortfarande 

människorna i exilen hur livet varit i Jugoslavien.  

6.1 Arkitektur: 
Den 3 oktober träffade jag Dragan. Han berättade att det i Jugoslavien fanns olika former av 

arkitektur.56 Han menade att det var resten av en blandning mellan Österrikes och Osmanska 

rikets arkitektur samt med samtidens former av arkitektur.  

Dragan berättade även att arkitektur, form av byggnader, från Osmanska riket befann sig mest 

i Bosnien-Hercegovina, medan Kroatien och Slovenien hade en del österrikiska former av 

arkitektur.57 Den 4 oktober intervjuade jag Senad som berättade att Serbien, Montenegro och 

Makedonien hade gjord en kulturell genocid. Vad han sade angående det var: 

Efter Osmanska rikets fall i Serbien, Makedonien och Montenegro har gjord en 
kultur genocid. De förstörde nästan allt form av arkitektur från den Osmanska 

                                                            
54 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jugoslaviska‐krigen. 
55 http://www.so‐rummet.se/fakta‐artiklar/jugoslaviens‐upplosning.  
56 Intervju, man född 1950. 
57 Intervju, man född 1950. 
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perioden. De ville förstöra allt minne från Osmanska perioden. Anledningen är att 
de kände sig förtyckta av osmanerna nästan ca 600 år.58 

De berättade även att fanns former av religiösa arkitektur exempelvis Gazi Husrev-beg 

moskén. ”Den religiösa arkitekturen är både varierande och imponerande.”59 Förutom 

moskéer fanns det flera ortodoxa kyrkor, katedraler och en sefardisk judisk synagoga. I 

Bosnien-Hercegovina fanns det också ett historiskt museum och ett nationellt konstgalleri.60  

De tog även upp några exempel på arkitektur från Osmanska riket och Österrike som än i idag 

finns kvar. Byggnader som kännetecknas från Osmanska perioden var ”Morica Han” som 

ligger i Sarajevo. ”Morica Han” är ett hotell. ”Gazi Husref Bezistan”, som också ligger i 

Sarajevo, är ett varuhus som kännetecknas från Osmanska perioden. ”Stari Most”, som ligger 

i Mostar, är en bro från osmanska riket. ”Gazi Husrev-beg” är en moské som representerar 

den tidiga perioden av klassisk ottomansk arkitektur.61 Byggnader som kännetecknas från 

Österrikes period är ”Vijecnica”, som ligger i Sarajevo och är ett stathus samt ”Pola” som är 

en militär ort.62   

De avslutade med att berätta att Jugoslavien även följde den nya teknologin angående 

arkitektur. ”Det fanns massor med höga hus med 16 våningar, skyskrapor, nya fabriker, 

idrottsplaner, skola o.s.v.”63 Det är även bra att veta att Jugoslavien var helt förstört under 

andra världskriget. Många av dessa byggnader, gamla som nya, var tvungna att bygga på nytt 

under Titos regim.  

6.2 Politik: 
Den 4 oktober intervjuade jag Meho och där vi pratade om politiken i Jugoslavien. Han 

berättade att Jugoslavien var en socialistisk stat (Socijalisticka Federativna Republika 

Jugoslavija, SFRJ). Det var en federation som bestod av sex republiker.64 Socialistiska 

Förbundsrepubliken Jugoslavien representerade enligt honom en god ambition att lösa de 

nationella, religiösa och etniska konflikterna i den jugoslaviska delen av Balkan.65  

Dragan har sagt att under Titos period fanns det bara ett parti (det kommunistiska). 

Kommunistiska partiet hade en social ideologisyn och andra partier var förbjudna. Enligt 

                                                            
58 Intervju, man född 1948. 
59 Intervju, man född 1950. 
60 http://www.everyculture.com/Bo‐Co/Bosnia‐and‐Herzegovina.html.  
61 Intervju, man född 1950 och 1948. 
62 Intervju, man född 1950 och 1948. 
63 Intervju, man född 1950 och 1948. 
64 Intervju, man född 1946. 
65 Kumm 2012, sid 216‐222. 
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honom var anledningen till varför andra partier blev förbjudna att det kommunistiska partiet 

hade den bästa ideologin och andra partier skulle leda till problem. 66 Meho berättade att det 

kommuniska partiet Jugoslavien (KPJ) introducerade socialismen och antog en policy om 

arbetarnas självförvaltning och oberoende av Stalins kommunism. Detta kom att kallas 

Titoismen.67 

Titoism var den vanligaste benämningen på den formen av socialismen som utvecklades och 

tillämpades i Jugoslavien under Titos period. Kännetecknande för Titoismen var det aktiva 

oberoendet av Moskva. Tito förde ett socialistiskt system med ovanligt decentraliserad 

statsapparat och liberaliserade den ekonomiska organisationen samt skapandet av ett 

marknadssocialistiskt ekonomiskt system.68 Detta var en stor skillnad jämfört med de andra 

kommunistiska länderna. 

Dragan berättade att när Tito avbröt med Stalin och SSSR (Sovjetunionen) orsakade det 

spänningar samt oroligheter av Stalins och SSSRs anhängare i Jugoslavien. Han berättade att 

Stalin och SSSR faktiskt var stora idoler för det Jugoslaviska folket. Detta kom som en chock 

för de flesta av befolkningen i Jugoslavien.69  

Meho har sagt att Tito och KPJ gjorde hänsynslösa åtgärder, bland annat öppnandet av det 

ökända fängelset, ”Goli otok” (namnet betyder ”den nakna ön”).70 Dit sändes politiska fångar. 

De var motståndare mot Titos politik. Där skulle de bli ”omskolade”, vilket ofta 

kombinerades med misshandel och i varje fall innebar hårt arbete under uppsikt av fångar som 

ångrat sina synder.71  

Meho berättade även att 

I stort sett egendomen i Jugoslavien var samhällens egendom. Allt som fabriker, 
företag, stora jordbruks- och landsbruk företag, m.m. Det fanns också delvis 
begränsad privat egendom. Ex. krogar, restauranger, åkerbruk, en del inte så stora 
industriverksamheter.72 

Dragan berättade lite om hur det Jugoslaviska politiska systemet fungerade på den tiden. 

Församlingen i SFRJ (Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien) var det högsta 

representativa organ och innehavare av konstitutionell och lagstiftande makt. Församlingen 

                                                            
66 Intervju, man född 1950. 
67 Intervju man, född 1946. 
68 Resic 2006, sid 236‐239. 
69 Intervju man, född 1950. 
70 Intervju man, född 1946. 
71 Intervju man, född 1946. 
72 Intervju man, född 1946. 
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bestod av församlingens president, vice presidenter och medlemmar. Alla de var valbara. I 

praktiken var KPJ och de högst uppsatta medlemmarna som styrde det politiska livet i 

Jugoslavien. Partiet hade fullständig kontroll på ett enkelt sätt. Alla högt uppsatta personer 

över hela landet, från toppen till botten, var tvungna att vara medlemmar i KPJ. Icke 

medlemmar kunde inte ha styrande ställningar någonstans.73 

Efter 1972 fick republiker i Jugoslavien mycket mer självstyre och var med tiden alltmer 

självständigare.74 Det visade sig i kommande åren som ett av Titos ödesdigra misstag, enligt 

Dragan.75 Nämligen, ”när republiken fick möjlighet att ha friare händer och bestämma en del 

själva kunde man föreställa sig vad som skulle ske.”76 Efter att republikerna blev allt mer 

självständiga började det lagom och säkert strid om makt och positioner efter Tito. Redan då 

fanns dom faktorer som ville splittra Jugoslavien. De blev allt kraftigare, speciellt efter Titos 

död.77    

Meho nämnde att Jugoslavien offentligt hade en oberoende politik visavi östblocket (SEV) 

och västblock samt USA. ”Men, man måste säga att Tito var ganska benägen till dåvarande 

västblocket och USA.”78 Sovjet styrde de andra kommunistiska länderna med järnhand. Tito 

ville inte ha det så och därför bröt han med Sovjetunionen. Han fortsatte med sin oberoende 

politik men han hade en ganska nära relation med västblocket.79     

De avslutade med att berätta att Tito var en av skaparna till ”Alliansfria rörelsen”. Med det 

menade de att den Alliansfria rörelsen ”var en internationell rörelse vars medlemmar 

inkluderade 120 länder och 17 observatörsländer.”80 Tito och Jugoslavien hade största roll i 

denna rörelse. Syftet med Alliansfria rörelsen var att övervaka det nationella oberoendet, 

suveränitet, territoriell integritet och säkerhet av alliansfria länder.81 

6.3 Ekonomi:  
Den 10 oktober intervjuade jag Mirna som berättade att den jugoslaviska ekonomin var ett 

försök för att bli oberoende av ”utomstående faktorer”.82 Hon menade att landet skulle vara 

oberoende av andra ländernas hjälp och att landet skulle vara självständigt i sin utveckling i 

                                                            
73 Intervjuad man, född 1950. 
74 Kumm 2012, sid 216‐218. 
75 Intervjuad man, född 1950. 
76 Intervjuad man, född 1950. 
77 Intervjuad man, född 1950. 
78 Intervjuad man, född 1946. 
79 Intervjuad man, född 1946. 
80 Intervjuad man, född 1950 och Intervjuad man, född 1946. 
81 Intervjuad man, född 1950 och Intervjuad man, född 1946. 
82 Intervjuad kvinna, född 1955. 
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största möjliga utsträckning. Mirna sade att Tito och hans kamrater i det kommuniska partiet 

hade en vision där man kunde tillverka inom landet allt som behövs för folkets behov.83  

Mirna berättade vidare att efter andra världskriget genomförde Jugoslavien en femårsplan för 

en återuppbyggnad av en massa frivilligt arbete. Hon berättade: 

”att hela Jugoslavien var en stor byggnadsplats. Man utförde arbete på att införa 
elström i glesbygder, att bygga industri, att utveckla jordbruk och lantbruk, att 
jobba på infrastrukturer, m.m.84” 

Jugoslaviens ekonomi var baserad på en federativ modell enligt sovjetisk förebild.85 Tito 

avskaffade den statliga planekonomin efter brytningen med Stalin.86 Efter att landets ekonomi 

organiserades som en socialistisk ekonomi, utfördes nationalisering av fabriker och arbetarna 

hade rätt till en viss del av sina vinster, enligt Mirna.87 

Mirna berättade även att: 

”Privata hantverksbutiker kunde ha en viss del anställda i sina butiker eller handel. 
Marken var delvis nationaliserad, delvis kollektiviserad. Jordbrukarna kunde hålla 
sin egen mark till 10 hektar per person.88” 

Den 11 oktober träffade jag Fahro där han berättade lite hur han upplevde ekonomin i 

Jugoslavien. Han berättade, att Tito (efter brytningen med SEV) vände sig till västvärlden för 

hjälp. Då bistod västvärlden Jugoslavien genom lån och militärt stöd.89 

Den 12 oktober träffade jag Dragan och Fahro där de berättade mer om de ”gyllene tiderna” 

för den jugoslaviska ekonomin. De berättade att landets ekonomi blomstrade mellan 1960 och 

1980. Jugoslaviens ekonomi utvecklades snabbt. Arbetslösheten var låg och utbildningsnivå 

ökade ständigt. På grund av neutraliteten och den ledande rollen i den ”Alliansfria rörelsen”, 

exporterades jugoslaviska företag till de västra och östra marknaderna. Jugoslaviska företag 

genomförde byggandet av många stora och viktiga infrastruktur och industriprojekt i Afrika, 

Europa och Asien. Titos mycket bra förbindelser med arabiska politiker hade denna fördel att 

Jugoslavien hade tillgång till billigare olja och bränsle från dessa länderna. Under denna 

                                                            
83 Intervjuad kvinna, född 1955. 
84 Intervjuad kvinna, född 1955. 
85 Zimmerman 2014, Sid 3‐12. 
86 Ibid. 
87 Intervjuad kvinna, född 1955. 
88 Intervjuad kvinna, född 1955. 
89 Intervjuad man, född 1938. 
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period jobbade ett stor antal jugoslaver i Västeuropa. Den utvandringen har varit en källa till 

kapital och utländsk valuta.90 

Dragan och Fahro berättade vidare om den ekonomiska situationen efter Titos död 1980. De 

berättade att Jugoslaviens federala regering efter Titos död hade insett att landet inte kunde 

betala tillbaka utlandsskulden på cirka 20 miljoner dollar.91 Det rådde samtidigt brist på 

västvaluta, som var en nödvändighet för inköp av exempelvis olja och bensin på den 

internationella marknaden.92 

De har även berättat att dem gamla politikerna och kommunisterna som skapade landet 

försvann redan i ett tidigare skede. De sex republikerna och deras nya politiker hade allt större 

makt. Det började en strid om herravälde över Jugoslavien. Dragan har sagt att ”på många sätt 

började redan då förberedelse om framtidens splittring av Jugoslavien.”93 Den ekonomiska 

krisen i Jugoslavien började efter Titos död. 

En ytterligare faktor som försämrade Jugoslaviens ekonomi under 1980 var kriserna i SSSR 

och Östeuropa. Dessa områden var för jugoslaviska varor och tjänster viktiga marknader som 

nu successivt gick förlorade.94 

Dragan har nämnt till mig att samtidigt med den ekonomiska krisen ”frodades” också på alla 

håll ett nationalistiskt och religiöst tänkande bland folkgrupper över landet.95  

Dragan berättade följande: 

”Politikerna och religiösa ledarna eldade mindre eller mer sådan ställning bland 
folket. Det kom inte på en gång. Det började lagom efter Titos död och varade tills 
1990 då det nåddes sin höjdpunkt.96” 

Mirna har berättat att ” Den sista möjligheten att rädda ekonomi och Jugoslavien var Ante 

Markovic, den sista premiärministern i Jugoslavien.”97 Hon berättade att Markovic försökte 

införa " kapitalism med socialistiskt ansikte" och började med ekonomiska och politiska 

förändringar. Reformerna gav i sin tur en förbättrad och betydande levnadsstandard samt 

                                                            
90 Intervjuad man. Född 1950 och Intervjuad man, född 1938. 
91 Intervjua man, född 1950 och intervjuad man, född 1938. 
92 Resic 2006, sid 253‐255. 
93 Intervjua man, född 1950 och intervjuad man, född 1938. 
94 Resic 2006, sid 253‐255. 
95 Intervjuad man, född 1950. 
96 Intervjuad man, född 1950. 
97 Intervjuad kvinna, född 1955. 
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stoppad inflation. Markovic började med en del privatisering och lyckades att stabilisera den 

jugoslaviska valutan.98 

Mirna avslutade med att berätta att Markovic var dömd att misslyckas eftersom ”han i dessa 

ansträngningar var nästan ensam.”99
 Han hade inte stöd av intellektuella, politiska, 

ekonomiska och kulturella eliter, har hon sagt. Aggressiva nationalister och intoleranta 

religiösa ledare tog över Jugoslavien och det fanns ingen mer återvändo till det normala 

värdet.100 

6.4 Religion: 
Den 12 och 13 oktober träffade jag Dragan och Fahro som berättade lite om hur religionen var 

i Jugoslavien. 

Dragan har berättat att ”i Jugoslavien har kommunister satt religionen utanför offentliga 

marginalen.” Han menade att religion och kommunism (politik) gick i skilda vägar.101 Från 

officiellt håll var konfession inte förbjuden och det varade religionsfrihet i landet. Han har 

sagt att: 

”Det fanns en regel angående relation mellan staten och de där religiösa institution. 
Trossamfunden kunde inte blanda sig i politik och statens utslag. De kunde bara 
driva religiösa frågor.102” 

Dragan har även berättat att ateism (avståndstagande från all religion) var en del av den 

officiella statliga politiken. Det antogs som givet att kommunister och statliga högt uppsatta 

tjänstemän var icke troende. Trots anti-religiösa kampanjer var de flesta av befolkningen i 

Jugoslavien religiösa. Många av invånarna visade inte sitt troende på ett öppet sätt på grund 

av olika anledningar, men religion var väl utbredd i Jugoslavien.103 

Det var en oskriven regel att medlemmarna i kommunistpartiet inte fick vara religiöst troende. 

På samma vis var det opassande för medlemmarna i partiet att gifta sig i kyrkan eller döpa 

sina barn. Kommunisterna förväntades dessutom avstå från allt traditionellt religiöst 

firande.104 

De tre största religionerna i Jugoslavien var katolska, ortodoxa och islamska. 

                                                            
98 Intervjuad kvinna, född 1955. 
99 Intervjuad kvinna, född 1955. 
100 Intervjuad kvinna, född 1955. 
101 Intervjuad man, född 1950. 
102 Intervjuad man, född 1950. 
103 Intervjuad man, född 1950. 
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Katolikerna var bosatta mest i Slovenien, Kroatien och en del i Bosnien. Ortodoxa bosatte sig 

som mest i Serbien, Monte Negro, Makedonien och östra Bosnien. Ett stort antal ortodoxa 

serber bodde i Kroatien (ca 200.000 - 250.000 ). Muslimer var mest bosatta i Bosnien och 

Hercegovina och i delar av Serbien och Monte Negro.105 

Dragan berättade att den katolska kyrkan hade det kraftigaste inflytandet över den kristna 

befolkningen. Han menade att det fanns en stark bindning mellan kyrkan och den kristna 

befolkningen i Jugoslavien. Han tog även upp även att den katolska kyrkan och deras präster 

hade anklagats för att samarbeta med nazister och inhemska förrädare i det andra 

världskriget.106  

Han har berättat till mig: 

”Man måste veta att under andra världskriget den tyska nazistregimen tillsammans 
med det fascistiska Italien skapade en quislings stat, den oberoende staten 
Kroatien. Katolska kyrkan godkände invigningen av den oberoende staten.”107 

Under den oberoende staten Kroatiens tillvaro gjordes förföljelser och hundratusentals 

avrättningar av serber, judar, romer, liksom kroater som motsatte sig en sådan idé. De som 

utförde sådana hemska brott var mest kroater, medlemmar i ”Ustasjar rörelsen” som hade ett 

fullständigt nazistisk godkännande.108 Dragan berättade att ” många präster inte ville veta vad 

som egentligen händer i verkligheten och vände bort sina blickar angående det.”109  

Fahro har berättat lite om den ortodoxa kyrkan och dess roll i Jugoslavien. Han berättade att 

den ortodoxa kyrkan hade genomgått bättre efter andra världenskriget. Fastän i de första åren 

gjordes det ett starkt förtryck mot ortodoxa kyrkan angående kyrkosamfund. Han förklarade 

att kommunisterna inte ville att religion skulle vara inblandat inom politiken och därför 

skedde ett starkt förtryck. Detta gällde inte bara för den ortodoxa kyrkan, utan även de andra 

religionerna.110 Fahro har sagt att efter krigsåren kom den ortodoxa kyrkan undan billigt om 

man jämför det med den katolska kyrkan.111 

Man kan inte säga att ortodoxa kyrkan var så oskyldig angående sin ställning under 
andra världenskriget. Serbien var offentligt allierat med nazistiska Tyskland och 

                                                            
105 Ibid. 
106 Intervjuad man, född 1950. 
107 Intervjuad man, född 1950. 
108 Intervjuad man, född 1950. 
109 Intervjuad man, född 1950. 
110 Intervjuad man, född 1938. 
111 Intervjuad man, född 1938. 
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där hände många brott samt avrättningar av judar, muslimer och de människorna 
som gjorde motstånd mot nazismen.112 

Han nämnde att detta gjorde främst ”Tjetniker” som var en serbisk beteckning för ett militärt 

kompani med hjälp av nazister. Han berättade att ”ortodoxa kyrkan aldrig tog offentligt 

avstånd av sådana fasansfulla händelser men samtidigt exponerade inte sig någon gång som 

meningsfrände med nazisterna.” I Jugoslavien höll de ganska låg profil och undvek öppen 

strid mot kommunisterna och Titos regim.113 

Fahro berättade också hur muslimerna upplevde sin religion islam i Jugoslavien. Han 

berättade att muslimerna var annorlunda eftersom de inte hade sin egen nationalitet då.114 Han 

har sagt att: 

”Muslimer uttalade sig som serber eller kroater. Muslimer kämpade hela tiden att 
få sin egen national identitet.115” 

Han berättade att kommunisterna behandlade islam likadant som dom andra religionerna i 

Jugoslavien. Domstolarna i islamisk lag avskaffades, det var förbjudet för kvinnor att bära 

slöja, det var förbjudet att ge ut islamiska böcker i Jugoslavien osv.116 

Den officiella inställningen till islam förändrades i början av 1960-talet. Jugoslavien fick 

ledande roll i den tredje världen som hade muslimsk bakgrund. Det jugoslaviska muslimska 

samfundet blev då ett verktyg för Titos utrikespolitik hos muslimska länder.117
  

Fahro avslutade med att berätta att 1971 fick muslimer sin nationalitet. Ordet muslim betydde 

inte mer bara en mening för någon som har islam som sin religion. Dom blev en nation som 

en av de sex ingående folken i Jugoslavien.118 

6.5 Sociala livet: 
Dragan hade berättat för mig, den 17 augusti, följande 

Trots dagens politiker med sina sympatisörer och trossamfunden smutskastar ner 
livet i Jugoslavien på alla håll, vi som bodde längre tid där vet att det stämmer 
faktiskt inte. Politikerna och prästerna har sina anledningar att måla i svart den 
förfluten tid men jag och de flesta av mina generation behövs inte göra så.119 
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Han menade att livet, för de flesta, var bättre då. Jugoslavien hade sina upp- och nedgångar 

såsom andra länder hade. Oavsett detta kunde man leva i ett fint och givande liv.120  

Den 17 augusti hade jag intervjuat Jasminka och Mirna som berättade mer detaljerat om hur 

det sociala livet var på den tiden. Enligt dem, bodde mest medelklass i Jugoslavien. Ca 70 % 

av invånarna kunde man beskriva som medelklass.121 

Mirna berättade att man hade ett säkert jobb och de flesta var anställda. Om man var händig 

kunde man alltid hitta ett jobb. Hon berättade även att det var en oskriven regel att i varje 

familj måste en medlem arbeta.122 Jasminka berättade att i senare skede efter andra 

världskriget var det vanligt att bägge två föräldrarna jobbade.123 De menade att det inte fanns 

en social struktur där männen jobbade och kvinnor stannade hemma. Där kunde båda arbeta 

och ibland stannade männen hemma. Men det ofta att kvinnor som stannade hemma för att ta 

hand om barnen.124 På detta sätt fanns det alltid någon som kunde försörja en familj.  

Jasminka har berättat att alla anställda hade en säker anställning på sina arbetsplatser. ”Det 

var garanterat 40 veckor timmars arbete, ett mål gratis mat varje arbetsdag, betald semester 

och betalda helgdagar.”125 Hon har berättat att företag stod för boende åt sina anställda. Hon 

menade att det var vanligt att de ”anställda i företagen får lägenhet eller icke återbetalnings 

krediter under sina arbetande liv.” Massor av arbetande folk jobbade hela sitt liv i samma 

firma eller fabrik. Från början till pensionen.126  

Mirna berättade att folk hade gratis vård och gratis skola från grundskolan till fakulteten. Hon 

berättade även att folk inte bara gick till jobbet för att jobba. De hade arbetskamrater och 

vänner som var en viktig social bindning.127 

De berättade att familjen hade högsta prioritering. Man var uppfostrad att hand om sin familj. 

”Föräldrarna tog hand om sina barn och senare, när föräldrarna blev gamla, var det barnen 

som vårdade dem.”128 De har sagt även sagt att släktningar och grannar var mycket viktiga i 

folkets vardagliga liv. Man umgicks och brydde sig om varandra. Livet på detta sätt gav 
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122 Intervjuad kvinna, född 1955. 
123 Intervjuad kvinna, född 1956. 
124 Intervjuad kvinna, född 1955. 
125 Intervjuad kvinna, född 1956. 
126 Intervjuad kvinna, född 1956. 
127 Intervjuad kvinna, född 1955. 
128 Intervjuade kvinnor, född 1956 och 1955. 



27 
 

människorna en känsla av säkerhet. Vid behov kunde man alltid söka efter och få hjälp från 

släktningar eller grannar.129 

De avslutade med att berätta om fritiden där man hade möjligheter till olika aktiviteter. Det 

var att välja mellan besök på bio, teater, att gå till krogar, restauranger, att gå till idrotts 

arrangemang o.s.v.130 

Dragan hade berättat hur språket var i Jugoslavien. Han berättade att i Jugoslavien fanns det 

ett gemensamt allmänt språk – serbokroatiska. Tillika fanns det kvar makedoniska och 

slovenska språket som man lärde i sina respektive republiker. Språket som serberna, 

montenegriner, bosnierna, kroaterna använder hade i grunden samma språk. Efter 

Jugoslaviens fall ville alla respektive republiker ha sitt eget språk. Idag har vi olika språk 

oavsett att människorna förstår varandra utan några problem.131 

6.6 Kultur: 
Den 18 oktober intervjuade jag Dragan där han berättade om Jugoslaviens kulturarv. Han 

berättade att Jugoslavien som kulturarv hade många monument från sina svunna tider. Man 

kunde hitta sådana monument på olika platser i Jugoslavien.132  

I staden Pula fanns det amfiteatrar från romerska tider. Arenan är den sjätte största amfiteatern 

i ordningen i världen.133 Den berömda ringmuren i Dubrovnik var ett ytterligare exempel. 

Ringmuren uppfördes under 1100-1600-talet och det var meningen att skydda dåvarande 

republiken Dubrovnik. Den var upptagen, år 1979, på Unescos världsarvslista och utgör en av 

Dubrovniks och Kroatiens mest besökta turistattraktioner.134 I staden Mostar fanns den 

berömda ”Gamla bron” över floden Neretva. Den invigdes 1566 efter Suleyman den stores 

förordnande.135 Dragan har även berättat att det i staden Split fanns ”Diocletianus palats”. Det 

uppfördes av den romerska kejsaren Diocletianus.136 

Kulturminnen hade spelat en stor roll i Jugoslavien speciellt efter andra världskriget. Under 

perioden 1960-1980 gav Tito befogenhet att bygga mer än 100 monument. Dessa monument, 

exempelvis minnessten i Tjentiste (Bosnien och Hercegovina) hade speciell betydelse. Dessa 

monument var till minne av offren för fascismen. Dessa kulturminnen var inte bara ett minne 
                                                            
129 Intervjuade kvinnor, född 1956 och 1955. 
130 Intervjuade kvinnor, född 1959 och 1955. 
131 Intervjuad man, född 1950. 
132 Intervjuad man, född 1950. 
133 Jovanović 2013, Sid 79. 
134 Ibid Sid 39. 
135 Ibid. 
136 Intervjuad man, född 1950. 
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utan också ett budskap. Budskapet handlade om en framtid av frihet, jämlikhet, oberoende, 

framsteg och ett bättre liv för alla. Det var en framtid som bara kunde existera tack vare det 

faktum att andra hade gett sitt liv.137 

Jasminka har även berättat att Jugoslavien hade ett livlig och avancerat kulturliv. Hon menade 

att man kunde besöka teatrar och biografer i varje stor stad. De stora städerna lockade till sig 

artister och olika konstnärer. Man hade ofta utställningar och konserter exempelvis 

jazzkonsert, violinkonsert eller olika musikaliska konserter med berömda sångare eller 

grupper som uppträder.138 

Dragan berättade att kulturens betydelse skilde sig mellan stora städer och små orter, byar och 

småstäder. Han menade att i de små orter, byar och småstäder höll sig fortfarande gamla 

traditioner och sedvanor såsom uppfostran av barn, hur kvinnor klär på sig o.s.v. Medan de 

moderna sederna fanns i de större städerna som till exempel Belgrad, Zagreb och Sarajevo.139  

 

 

 

7. Perspektiv på Jugoslavien 
7.1 Serbers syn på Jugoslavien: 
Den 24 oktober 2016 träffade jag Ognjen, Milovan och Lazar som berättade hur serber 

framför och upplevde Jugoslavien och dess fall.  

 Ognjen berättade att: 

”Alla ger skulder till oss serberna för Jugoslaviens fall och inbördeskrig. Det vore 
löjligt att det inte är sorligt. Serberna är syndabockar för händelser som hände i det 
förgångna.140” 

Han menade att det var Serberna som kämpade för att upprätthålla Jugoslavien i livet. Han 

berättade att serberna ansåg att kroater, slovener, makedonier och bosnier var enhetliga att 

riva ner Jugoslavien. Deras mål var att de skulle bli självständiga. De ville inte att leva i 

gemenskap med andra nationaliteter.141 Han fortsatte och berättde att efter Titos död började 

kroater och slovener förbereda sig på olika sätt hur de ska skilja sig från Jugoslavien. Bland 
                                                            
137 http://www.failedarchitecture.com/mortal‐cities‐and‐forgotten‐monuments/  
138 Intervjuad kvinna, född 1956. 
139 Intervjuad man, född 1950. 
140 Intervjuad man, född 1950. 
141 Intervjuad man, född 1950. 
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annat inledde de en kampanj av olika anklagelser mot serberna, de började försvåra 

ekonomisk stabilitet i landet. Kroaterna ville inte ha ett stabilt land. De räknade enkelt att med 

orolighet och ostabilitet skulle de ha mer chanser att nå sitt mål.142 

Ognjen berättade att hundratusentals serber som bodde utanför Serbien. Serbernas 

gemensamma land var Jugoslaven. De ville inte skilja sig och leva i skilda länder. Serberna 

glömde inte vad kroaterna i ”Oberoende staten Kroatien” gjorde mot dem i andra 

världskriget.143 Han berättade även att ” vi serber ville att leva i samma land, inte i skilda 

länder.”144 

Lazar hade berättat att serberna inte startade inbördeskrig utan bara försvarade sig själva. 

Detta eftersom kroater och bosnier hotade och anföll dem. Han berättade att några 

hundratusen serber var deporterade eller var tvungna att fly från sina hembygder när kroater 

och bosnier, samfällt, började kriga mot serberna.145  

Lazar berättade att bosnierna och kroaterna hade USA på sin sida och de länderna i 

Västeuropa. Detta gjorde det lättare att lägga all skuld på serberna och Serbien efter 

inbördeskriget.146 Milovan berättade att serberna ofta anklagades för en massa krigsbrott och 

mord. Detta trots att även tusentals serber dödades under kriget, inte bara kroater och 

bosnier.147 Krigsbrott och mord gjorde alla sidor inblandade i inbördeskriget. Inte bara serber. 

Dock var serber anklagade för allt möjligt. Ett välkänt faktum är att serber var de största 

offren vid Jugoslaviens fall.148 

7.2 Kroaters syn på Jugoslavien: 
Den 25 oktober intervjuade jag Franjo och Ivan som berättade lite hur kroater upplevde 

Jugoslavien och dess fall. 

Franjo berättade, utifrån en kroatisk synvinkel, att det var Serbien och serberna som var 

skyldiga till Jugoslaviens fall och inbördeskrig. Han menade att det var serberna som med 

kommunisternas hjälp erövrade makten i Jugoslavien och förtryckte de andra nationerna.149 

                                                            
142 Intervjuad man, född 1950. 
143 Intervjuad man, född 1950. 
144 Intervjuad man, född 1950. 
145 Intervjuad man, född 1955. 
146 Intervjuad man, född 1955. 
147 Intervjuad man, född 1953. 
148 Intervjuad man, född 1953. 
149 Intervjuad man, född 1950. 
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”De hade övermakt på många viktiga ställen. I polisen, i armén, i nationella och 
allmänna myndigheter... Man kan säga att serberna var närvarande överallt. Vi 
kroater var förtryckta.150” 

Vidare påpekade han att kroaterna ville ha förändringar och likadana villkor som serberna 

ställde. Kroaterna var beslutna att bestämma över sig själva i framtiden. De ville inte fortsätta 

leva i en kommunistisk-serbisk regim. Han har även berättat att serberna inte ville tappa sin 

makt. Alla förslag som kom från Kroatien om nya rättvisa reformer i Jugoslavien avslog 

serberna.151 

Detta ledde till att kroaterna började förberedelse om utträde från Jugoslavien. Vi hade absolut 

rätt göra det, menade Franjo. Vi gjorde en självständighetsförklaring 1991.152  

Serberna, med hjälp av Jugoslaviska folkarmén, ockuperade då delar av Kroatien. De bildade 

Serbiska republiken ”Kraina”.  Kraina var områdena där flesta serber bodde. Det spelade inte 

någon roll för att FN erkände Kroatien som ett självständigt land. Serberna räknade med att 

bortföra denna del av kroatiskt territorium.153 

Ivan berättade att det inte var Kroatien som anföll Serbien utan tvärtom. Han sade följande:  

”Vi försvarade oss, krigade och slutligen vann vi.”154  

Han berättade även att Kroatien också hjälpte Bosnien och Hercegovinas armé i deras strid 

mot serberna. En del av befolkningen har anklagat kroaterna för kriget mellan dem och 

bosnier. Men, Ivan har sagt att: ” vi var inte inblandade i detta.”155 Ivan hävdade att kroaterna 

i Bosnien och Hercegovina hävdade sin rätt att själva bestämma om sitt öde. De kunde inte 

låta bosnierna att ta över dem.156  

Ivan avslutade med att berätta att bosnierna startade kriget mot kroaterna i Bosnien och 

Hercegovina. Han har sagt att kroaterna bara försvarade sig. Kroaterna i Bosnien och 

Hercegovina formerade ett tillfälligt område som benämndes ”Herceg Bosna”. Detta område 

var en fri oas för kroaterna i krigshärjade Bosnien.157 

                                                            
150 Intervjuad man, född 1950. 
151 Intervjuad man, född 1950. 
152 Intervjuad man, född 1950. 
153 Djokic och ker‐Lindsay 2011, sid 135‐140. 
154 Intervjuad man, född 1946. 
155 Intervjuad man, född 1946. 
156 Intervjuad man, född 1946. 
157 Intervjuad man, född 1946. 
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7.3 Bosniers syn på Jugoslavien: 
Den 26 oktober intervjuade jag Meho och Fahro där de berättade om hur bosnier såg på 

Jugoslavien och dess fall. 

Meho berättade att muslimerna genomgick en svår tid under Titos och kommunisternas 

period. Detta eftersom de inte var etablerade som nation. Muslimerna var tvungna att 

beteckna sig som serber eller kroater i många år efter andra världskriget. Han berättade att 

varje försök när muslimerna sökte rättvisa svarade staten med repressiva åtgärder. Dessa 

åtgärder var att kommunisterna avskaffade domstolarna i islamisk heliga lag, förbjöd 

kvinnorna att bära slöja och avstängde Maktab (där man fick en grundlig kunskap om 

Koranen). Imamer (andliga islamska ledare) kunde inte undervisa barn i moskéer. Muslimerna 

i armén tvingades att äta fläsk och mycket mer.158 

Meho berättade och hänvisade till media, där andra bosnier utryckte sig, att: 

”Serber och kroater hade nyckelroller och nyckelord i alla viktiga frågor eller 
beslut. Vi var bara deras marionetter. Muslimer kunde sällan ha några höga 
uppsatta positioner i den statliga förvaltningen.”159 

Han berättade även att många människor tyckte att, efter 1971, hade muslimerna bättre liv i 

Jugoslavien, eftersom de för första gången i sin historia fick status som en nation. Men det 

som han läste och hörde utifrån medier och andra muslimska folk var att allt detta var en 

kommunistisk fälla. De ville tillfredsställa muslimer med ett namn som faktisk har varit 

påhittat. Muslimer är ingen nation, de är och de hade alltid varit namnet för alla människor i 

världen som har islam som sin religion.160 

Fahro har berättat att bosnierna var olyckliga i Jugoslavien. Därför ville de gå ut från 

Jugoslavien när de fick chansen. Han berättade att ” vi skulle ha ett enhetligt Jugoslavien eller 

vår egen stat.”161 1992 hölls en folkomröstning om självständighet för Republiken Bosnien 

och Hercegovina. Serberna ville inte vara med. Det var mest kroater och muslimer som 

röstade då. Ca 60 % av de valdeltagande röstade var för självständighet.162 

Fahro berättade att: ”Serbien accepterade inte det och anföll oss.”163 Han berättade att 

Bosnierna var tvungna att organisera och försvara sig. För muslimerna har det varit att 

                                                            
158 Intervjuad man, född 1946. 
159 Intervjuad man, född 1946. 
160 Intervjuad man, född 1946. 
161 Intervjuad man, född 1938. 
162 Intervjuad man, född 1938. 
163 Intervjuad man, född 1938. 
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försvinna eller att överleva. Nästan 200 000 bosnier/muslimer dödades för sin frihet och stat. 

Han berättade även att: ” vi höll ut och vann trots att kroaterna också högg en kniv i vår rygg. 

De ville ha sin egen republik ”Herceg Bosna” och förena den med Kroatien.”164 

Fahro nämnde en annan aspekt till varför Serbien och Kroatien anföll Bosnien. Han berättade 

att Bosnien var rikt på naturresurser som exempelvis skog, vatten, kol o.s.v. Länder som 

Serbien och Kroatien försökte göra anspråk på bosniskt territorium för att komma åt 

naturresurserna.165 

 

 

 

 

 

 

8. Diskussion och resultat 
I denna del av min undersökning kommer frågeställningarna att besvaras och analyseras med 

hjälp av mina teoretiska utgångspunkter samt mina informanters uttalanden. Jag kommer att 

börja med att analysera de olika historiebruken, för att se hur människorna bruka sin historia 

när det gäller hur livet var i Jugoslavien. Sedan går jag in på nationalismens roll för att förstå 

motsättningar som fanns mellan de olika etniska grupperna.  

8.1 Historiebruk 
Historiebruk som berörts i denna uppsats är det Existentiella, Moraliska, Ideologiska och 

Politisk-pedagogiska historiebruket.  

Existentiellt historiebruk: 

Vilket jag redan har nämnt i teoridelen handlar existentiella historiebruk att förstärka en 

identitet. Detta handlar om ett meningsskapande då det definierar en grupp människor med en 

identitet. Det existentiella historiebruket berördes av samtliga intervjupersoner eftersom det 

fanns en likhet i alla mina intervjupersoners uttalande. De flesta intervjupersonerna lyfter 

fram hur bra samhället var. De tog upp hur sociala livet var bra och hur politiken var bra 
                                                            
164 Intervjuad man, född 1938. 
165 Intervjuad man, född 1938. 
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organiserad med tanke på de olika etniciteterna. De hade även en gemensam identitet som de 

skapade och förstärkte. Det gemensamma som de hade var språket som var serbokroatiskt och 

hade även en egen nationalsång. De hade massor med saker som var gemensamma men det 

deras nationaltillhörighet fanns alltid i bakgrunden. Mina intervjupersoner har lyft fram hur 

samhället var bra men de flesta ville inte identifiera sig som jugoslaver. De som ville 

framställa sig som jugoslaver var exempelvis Dragan, Jasminka och Meho. Men exempelvis 

Fahro vill framhäva sig som bosnier.  

Moraliska historiebruk: 

Det moraliska historiebruket, som jag nämnde i teorin, handlar om att granska, kritisera och 

lyfta fram begångna orättvisor och utsatta grupper. Utifrån mina olika intervjupersoners 

uttalande finns det en koppling till detta historiebruk. Genom att titta på hur 

intervjupersonernas uttalande angående serbernas, kroaternas och bosniernas syn tar de upp 

de olika orättvisor som respektive grupp upplevde. Utifrån serbernas syn var det de som var 

den utsatta gruppen och offret under inbördeskriget. Ognjen uttalade sig att ”serberna ville 

leva i samma land, inte i skilda länder”. Medan Lazar uttalade sig hur hundratusen serber var 

deporterade eller måste fly från sina hembygder när kroater och bosnier anföll. Utifrån en 

kroatisk synvinkel uttalade exempelvis Ivan sig att det var serberna som anföll och inte 

tvärtom. Han uttalade sig också om hur kroaterna var det utsatta gruppen och hur de bara 

försvarade sin rätt att själva bestämma sitt öde. Utifrån en bosnisk synvinkel var det de som 

upplevde att de var den utsatta gruppen. Som Fahro uttalade sig så dödades nästan 200 000 

bosnier/muslimer för sin frihet och stat.  

Hur man än ser på det så framställs alltid de olika folkgrupperna att de är de oskyldiga och 

offer för Jugoslaviens fall. De olika grupperna upplevde även orättvisor när det gäller 

partisystemet. I Jugoslavien fanns det bara kommunist partisystem medan de andra grupperna 

ville ha ett flerpartisystem. Även religion upplevde folkgrupperna orättvisor i Jugoslavien. 

Anledningen var att de tyckte att religion borde ha en större roll vilket den inte hade i 

Jugoslavien. 

Ideologiskt historiebruk 

Ideologiskt historiebruk är när man lyfter fram historia som stärker eller legitimerar den 

ideologi man själv står för eller kritiserar någon annans. Utifrån mina intervjupersoners 

uttalanden nämnde de hur ideologin kommunism var bra och dåligt i Jugoslavien. De beskrev 

hur denna ideologi (kommunism) var viktig för Jugoslavien på grund av de olika nationella 
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tillhörigheterna i landet. Jasminka och Mirna uttalade sig om hur livet var i Jugoslavien. Där 

hade alla säkert jobb och flesta var anställda, menade de. Även att folk hade gratis vård och 

gratis skola från grund tills fakulteten. Deras uttalande stärker ideologin (kommunism) vilket 

de står för och berättade att livet var bra då. Mina intervjupersoners uttalade var att det fanns 

mening till att demokrati inte skulle fungera i Jugoslavien på grund av de olika folkgrupperna. 

Dragan hade nämnt att ett av Titos ödesdigra misstag var att ge republikerna möjlighet att 

själva bestämma. Därför fungerade då ettpartisystemet och flerpartisystem skulle bara leda till 

problem vilket visade sig senare i form av inbördeskrig. 

Politisk-pedagogiska historiebruk 

Politisk-pedagogiska historiebruk handlar om att jämföra historiska händelser med nutid. I 

detta historiebruk finns en koppling till hur mina intervjupersoner uttalade sig angående 

ekonomiska situationen i Jugoslavien. Där media och litteratur målar upp att ekonomi var 

orsakerna till att Jugoslavien kollapsade. Mina intervjupersoner uttalade sig att ekonomin inte 

var orsaken. En av mina intervjupersoner, Dragan, jämförde den ekonomiska situationen med 

USA som hade en stor skuld jämfört med Jugoslavien. Han berättade att USA har än idag stor 

skuld. Massor av länderna har hamnat i samma skuldsituation som inte försvann. Dagens 

media och politiker vill måla upp en bild att Jugoslaviens stora skulder var en orsak för 

landets fall. Mina intervjupersoner uttalade sig även att Markovic, premiärminister efter Titos 

död, löste det ekonomiska dilemmat, men de respektive republikerna ville få bort honom 

eftersom de ville vara självständiga. Därför passar inte sådana förbättringar. Den ekonomiska 

situationen var bara en ursäkt för att kunna få med sig sina folk ut i krig.    

8.2 Nationalism 
Thomas Hylland Eriksen menar att nationalism bygger på idén om en särskild gemenskap 

inom nationens gränser. Med det menar han har det skapats en gemensam nämnare som håller 

ihop de olika grupperna. Han lyfter fram språket som den gemensamma nämnaren, vilket de 

olika etniska grupperna kunde identifiera sig med. Dragan har berättat att det i Jugoslavien 

bara fanns ett språk - serbokroatiska. Men efter Jugoslavien fall började de respektive 

republikerna att skapa egna språk: kroatiska, bosniska och serbiska. Anledningen är att 

språket var en viktig del för att sammanlänka människorna.  

Språket var ett exempel på nationalismens utveckling. I grunden kroater, serber och bosnier 

pratar med samma språk. De förstår varandra utan något problem. Ordstam kommer från 

gemensam språkets rot. Plötslig erkänner nationalisterna inte detta faktum. Tillsammans med 
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sin självständighet vill de nyskapade nationerna bland annat ha sitt eget språk och sin egen 

grammatik. Man finner nya ord, går tillbaka i svunna tider och försöker hitta de gamla ord 

som användes då. De har bytt reglerna i grammatiken att det låter annorlunda än tidigare. 

Oavsett detta pratar alla och förstår varandra på samma sätt som förut. 

Nationalism och religion har gått hand i hand i Jugoslavien. Utifrån mina intervjupersoners 

uttalande var det ett faktum som många religiösa och politiska ledare inte vill erkänna. I 

Slovenien och Kroatien bodde det mest kristna människor. I Serbien, Montenegro och 

Makedonien bodde mest de ortodoxa. Det är viktigt att poängtera att i Bosnien-Hercegovina 

bodde en blandning av alla tre nationaliteter. Ett stort antal serber bodde i Kroatien. 

Under Titos och kommunisternas tid hade nationalism och religion inte stort inflytande över 

landet. Nationalismens och religionen började få ett stort inflyttande efter Titos död och 

kommunismens fall. Inbördeskriget startade i första hand eftersom republikerna inte kunde 

samsas om uppbrottet ur Jugoslavien. Samtidigt började folk driva bort alla de andra som inte 

hade inte nationalitet eller religion som de själva står för. 

Ifall man tittar på Gellners teori om sambandet mellan nationalism och industrialisering så är 

det svårt att se någon koppling till ländernas frigörelse från Jugoslavien. Det kan bero på att 

spänningen i Jugoslavien inte var baserat på industrisamhällets betydelse. Men med tanke på 

den ekonomiska situationen som intervjuarna berättade och vad Fahro berättade så kan 

Gellners teori kopplas ihop. Fahro nämnde att det fanns stora ekonomiska resurser i Bosnien. 

Han berättade att ”Bosnien var rikt med naturresurser som exempelvis skog, vatten, kol 

o.s.v.” Dessa naturresurser är viktiga att komma åt för att dem skapar förutsättningar för att 

landet ska moderniseras. Länder som Serbien och Kroatien försökte göra anspråk på bosniskt 

territorium för att komma åt naturresurserna. Gellners teori om att nationalism hör ihop med 

industrialiseringen stämmer till viss del. Men i många andra kontexter som berör fallen om 

nationalismens roll i Jugoslavien så stämmer inte detta påstående rätt eftersom andra faktorer 

intog en viktigare roll. 

Ifall man tittar på Andersons teori på nationalismen så är den mindre ideologiskt präglad och 

att ”brödraskap” och ”religion” har mer anknytning till nationalismen. Till viss del har han 

rätt med tanke på intervjuarnas uttalanden angående de olika syn på Jugoslavien. Om man 

tittar på bosnierns syn på Jugoslavien finns faktor på religion som orsak till dess fall. När 

oroligheter bröt ut mellan serber och kroater så tog konflikten sig uttryck i både etniska och 

religiösa stridigheter. Man kunde se stridigheten mellan katoliker och ortodoxa eller mellan 
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två etniska grupper. Som jag kom fram till ifrån mina intervjuer så anslöt sig människorna till 

den folkgrupp som de ansåg att de hör hemma i och på så sätt uppstår ett gemensamt 

brödraskap. 

Avslutningsvis tyckte de flesta människor jag intervjuade att Jugoslavien borde och kunde 

varit kvar som ett land. Folk som lever i landsflykten är väldigt nostalgiskt. Folk har som vana 

att gå till sina hembygder i besök. Människorna byggde om sina hus som blev förstörda i 

kriget. Man brukar säga att de går dit att ladda sig med hemkänslor och deras själar är nöjda 

hela året. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur mina intervjupersoner upplevde och framförde 

Jugoslavien. Jag valde att utgå ifrån sex olika faktorer (arkitektur, politik, ekonomi, religion, 

sociala livet och kultur). Angående arkitekturen nämnde intervjupersonerna att de var en 

blandning mellan Österrike och Osmanska rikets arkitektur samt med samtidens former av 

arkitektur. Jugoslaven var en socialistisk stat med ett partisystem som var det kommunistiska. 

Utifrån intervjupersonernas uttalande var det ett bra system som hade hållit landet ihop. 

Jugoslaviens ekonomi var baserad på en federativ planmässig modell. Ekonomin blomstrade 

mellan 1960 och 1980, men efter Titos död hamnade landet i en stor kris. Enligt 

intervjupersonerna kunde den ekonomiska situationen lösas när Ante Markovic blev 

premiärminister men han hade inget stöd av högt uppsatta eliter. Religion och politik gick 

skilda vägar i Jugoslavien. Intervjupersonerna framhävde att livet i Jugoslavien var bra. De 

nämnde att det bodde mest medelklass i Jugoslavien och man hade ett säkert jobb samt att de 

flesta var anställda. Folk hade gratis vård och gratis skola från grundskolan till fakulteten. I 

Jugoslavien fanns det ett gemensamt allmänt språk – serbokroatiska. Efter Jugoslaviens fall 
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ville alla respektive republiker ha sitt eget språk. Kulturminnen hade spelat en stor roll i 

Jugoslavien speciellt efter andra världskriget. Människorna framhävde att kulturminnena var 

ett budskap för en bättre framtid.  

Hur respektive folkgrupper anser om Jugoslavien och dess fall så varierar det från person till 

person. Utifrån serbisk synvinkel var det de som var offren när Jugoslavien föll. Serberna 

anklagades ofta för en massa krigsbrott och mord. Men det var även tusentals serber som 

dödades under kriget, inte bara kroater och bosnier. Utifrån en kroatisk synvinkel var det 

Serbien och serberna som var skyldiga för Jugoslaviens fall och inbördeskriget. En del har 

anklagat kroaterna för kriget mellan dem och bosnierna. De anser att bosnierna startade kriget 

mot kroater i Bosnien och Hercegovina. Bosniernas uppfattning var att serber och kroater 

hade nyckelroller och nyckelord i alla viktiga frågor eller beslut. 1992 hölls en 

folkomröstning om självständighet för Republiken Bosnien och Hercegovina. Ca 60 % av 

valdeltagande röstade för självständighet. Serberna accepterade inte att Bosnien och 

Hercegovina ska vara självständigt och anföll. 
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