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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att reda ut om det finns ett samband mellan religiös åskådning, 

nationalitet och etnicitet i Bosnien och Hercegovina och hur sex personer från landet påverkas 

av detta samband. Meningen är att undersöka intervjupersonernas identitet i jämförelse med 

begreppen religion, nationalitet och etnicitet. För att reda ut detta problem har sex intervjuer 

gjorts och fokus har varit på deras känslor och åsikter kring deras egen tillhörighet. Den 

teoretiska bakgrunden till uppsatsen utåtgår från Peter L Bergers socialisationsteori och 

Gellners definition av begreppet nationalism och etnicitet. Den tredje teorin utgår från 

socialpsykologen Mead, som förklarar hur människors identitet skapas. Den metod som har 

valts är kvalitativ med inriktning på intervjuer. Fyra av sex intervjuer har gjort i Bosnien och 

Hercegovina, Orasje, på bosniska medan de två andra har gjorts på svenska. Bakgrunden till 

uppsatsen handlar om hur Jugoslavien skapades och hur nationen föll samt det krig som 

pågick under början av 90-talet. Resultatet i sin tur kommer presentera intervjupersonerna. 

Deras berättelser om hur de upplevde Jugoslavien, kriget och Bosnien och Hercegovina idag, 

samt deras åsikter och tankar kring begreppen religion, nationalitet och etnicitet, kommer att 

presenteras. Utifrån resultatet är det synligt att det finns en korsning mellan religion och 

nationalitet. Den sista delen av uppsatsen kommer att behandla resultatet i jämförelse med 

teorin. Teorin kommer här att fungera som ett hjälpmedel för att försöka reda ut om det finns 

en koppling mellan religiös åskådning, nationalitet, etnicitet samt varför och hur 

intervjupersonerna tänker som de gör. Analysen besvarar även frågeställningarna utifrån 

resultatet.  

 

 

Nyckelord: etnicitet, nationalism, identitet, religiös identitet, religion, Bosnien och 
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1. Inledning 
 

Det har snart gått 20 år sedan kriget i Bosnien och Hercegovina avslutades och människor har 

fortfarande inte glömt bort vad de har gått igenom under och efter kriget Innan kriget bröt ut 

levde människor inom en gemensam nation, Jugoslavien. Dock föll Jugoslavien ganska snabbt 

efter att ledaren Tito gick bort. Jugoslavien byggdes upp på olika folk och befolkningen levde 

tillsammans utan gränser och utan något som skiljde dem åt, förutom att de tillhörde olika 

religioner. Muslimer, ortodoxa och katoliker var de tre religiösa åskådningar som var störst 

och är fortfarande de ledande religiösa åskådningarna inom länderna från forna Jugoslavien. 

Inom Bosnien och Hercegovina är det politiska styret uppdelat på tre delar och styrs av 

kroaterna, serberna och bosnierna. (Sunic 1995: 19). Befolkningen delas upp i serber, kroater 

och bosniaker (Malcolm 2002:200). Kroaterna tillhör mestadels den romersk katolska kyrkan, 

serberna tillhör den ortodoxa kyrkan och bosniakerna är mestadels muslimer.  

 

Varför är det egentligen på detta sätt? Det finns många frågor inom detta ämne och det är 

ibland svårt att förklara varför Bosnien och Hercegovina är uppbyggt på detta sätt. Därför är 

det viktigt att gå in på djupet av vad människor tycker och tänker kring sin egen religiösa 

identitet för att reda ut om det är ett problem för dem. Men det är också viktigt att förstå olika 

synsätt kring ämnet religiös identitet för att skapa en riktig uppfattning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att undersöka människors religiösa identitet i Bosnien och Hercegovina 

och redogöra om man blandar religiös åskådning med nationalitet och etnicitet.  För att reda 

ut detta kommer en historisk bakgrund till hur Jugoslavien såg ut att presenteras samt en 

förklaring till kriget som pågick under början av 90-talet. Fokus kommer att ligga på de 

intervjuer som har genomförts och intervjupersonernas egna upplevelser och tankar kring 

deras egen religiösa identitet. Samtliga intervjupersoner är födda i Bosnien och Hercegovina 

men två utav dem bor i dag i Sverige. För att försöka reda ut sammanhanget mellan etnicitet 

och nationalitet i sammankoppling med religiös nationalitet har jag valt att utgå från dessa 

frågor: 

 

1. Finns det ett samband mellan religion, etnisk tillhörighet och nationalitet? 

2. Hur påverkar detta samband intervjupersonerna?  

3. Varför och hur har detta samband skapats, enligt intervjupersonerna? 
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4.Hur har detta samband sett ut innan i jämförelse med hur det ser ut idag? 

 

1.2 Disposition 
 

Detta arbete kommer att försöka reda ut om det finns ett samband mellan religiös tillhörighet, 

nationalitet och etnisk tillhörighet. Uppsatsen börjar med en teoretisk bakgrund som fungerar 

som pelare för analysen och för förståelsen över problemet. Teorin kommer att förklaras 

noggrant och kommer att kopplas ihop med resultatet i analysen. Del fyra av uppsatsen 

handlar om den metod som är grunden till resultatet och analysen. Metoden som har valts är 

den kvalitativa och sex intervjuer har gjorts tillsammans med en temaguide som har fungerat 

som ett manus för själva intervjuerna. Fyra av sex intervjuer har gjorts på bosniska och en tolk 

har varit med under själva intervjuerna och hjälpt till med transkriberingarna. De andra två har 

gjorts på svenska men intervjupersonerna är ursprungligen från Bosnien och Hercegovina 

Under detta kapitel finns även en metoddiskussion. 

 

För att förstå varför detta problem är ett problem i Bosnien och Hercegovina kommer en 

bakgrund till Jugoslavien att finnas med men också hur ideologin för nationen såg ut, men 

också vad som hände när nationen splittrades. Inom detta kapitel kommer även begrepp som 

hör till Jugoslavien att finnas med. Det kommer även en förklaring till hur situationen ser ut i 

landet idag och hur uppdelningen mellan befolkningen ser ut med tanke på etnisk, religiös och 

nationalitets uppdelning. Resultatet kommer att behandla hur situationen faktiskt ser ut i 

landet enligt sex intervjupersoner. För att förstå varför intervjupersonerna säger som de gör 

kommer en bakgrund och beskrivning över intervjupersonernas liv samt etniska och religiösa 

tillhörigheter. Den sista delen av uppsatsen kommer att sammankoppla teori- och 

resultatdelarna och en djupare analys av dem kommer att genomsyra hela kapitlet.  För att 

väcka fler frågor kring ämnet kommer förslag till vidare forskning att fungera som avslut av 

denna uppsats.  
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2. Teori 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera de teorier som är väsentliga för själva förståelsen av 

uppsatsen. Begrepp som är viktiga inom ämnet kommer att förklaras och även förklaringar till 

teorier kring socialisering, nationalism, etnicitet och identitet ges. 

 

2.1 Socialisering  
 

I The Sacred Canopy skriver sociologen Peter Berger om socialiseringsprocesser och hur 

människan och samhället styr varandra på olika sätt. Berger menar att samhället är en 

mänsklig produkt men även att människan är en produkt av samhället. (1990[1967]:3). Han 

delar upp denna process i tre delar externalisering, objektivering och internalisering. Det 

förstnämnda innebär att det är människorna som skapar samhället och normerna som finns 

inom det, samhället blir en mänsklig produkt. Objektivering innebär enligt Berger att det 

skapta samhället blir människornas verklighet och börjar leva utifrån det. Den verklighet som 

vi har skapat tar vi också för given. Det sista som sker är internaliseringen och inom denna 

process skapas samhället utifrån vad vi tror att vi själva har skapat och därmed blir människan 

en produkt av samhället (1990[1967]:4). Denna process är enligt Berger socialisationen och 

han menar att den aldrig tar slut utan att den konstant pågår och alltrid förändras. Genom 

denna process skapas människor och socialiseras in i olika kulturer och grupper. Det som styr 

människans socialiseringsprocess är inte bara samhället utan också människor runt omkring 

som påverkar alla val som görs (1990[1967]:16). Eftersom att människan blir en produkt av 

samhället accepterar hon de roller som samhället skapar åt henne. Dessa roller tas förgivet och 

blir en del av människans identitet. Berger menar att om socialisationen blir lyckad kommer 

människor inte att ifrågasätta sitt samhälle eller sin miljö utan kommer att ta till sig sin 

omgivning och sin roll (1990[1967]:17).  

 

Det är inte bara människans accepterande av roller och processer som skapar en social 

ordning utan också ett begrepp som Beger nämner som legitimering. Med legitimering menar 

han att de ledande institutionerna inom samhället använder sin kunskap för att skapa och 

ordna en social ordning. Legitimering handlar om att godkänna en struktur eller också normer 

som människor ska rätta sig efter och följa (1990[1967]:29–30). I och med att legitimeringen 

är en del av socialiseringen så måste förändring av strukturer och kunskap också ske. Allt som 

samhället och institutionerna anser vara accepterat har legitimerats, alltså accepterats och det 



8 

 

gäller även det som har förändrats. Nya normer och nya strukturer sker konstant, via 

socialiseringen, och de måste legitimeras innan de blir accepterade (1990[1967]:31). Berger 

menar att en utav de starkaste legitimeringsteknikerna är religionen, då den ger en helig och 

kosmisk förklaring till varför, precis som de sociala institutionerna svarar på genom 

legitimering (1990[1967]:32–33).  

 

2.2 Nationalism och etnicitet 
 

Ernest Gellner är socialantropolog och beskriver i boken Nationalism (1999), om hur 

människor fungerar i ett gemensamt samhälle och hur nationalismen uttrycks inom samhällets 

alla plan. Gellner menar att nationalism är en politisk princip som syftar på att den kulturella 

likheten bildar ett band mellan människa och samhälle. Han menar också att människan vill 

känna en tillhörighet till andra människor som har samma kultur som i sin tur leder till samma 

nation (1999:21–22). Gellner definierar begreppet kultur som något som människor har 

gemensamt och kan vara till exempel kroppsspråk, mat och klädstil (1999:19). 

 

Utifrån Gellners teori om nationalism förklarar Eriksen att nationalism och kultur är socialt 

konstruerade och att de inte är naturliga för människan (1998:98). Han menar också att 

nationalismen får människorna att känna den gemenskap och den tillhörighet som krävs för att 

det ska skapas ett brödraskap mellan invånarna (1998:102). Inom nationalismen skapas det en 

sammandragning mellan politik och kultur, där de båda ska spegla varandra. Det politiska 

styret kan påverkas av nationens kultur och etnicitet samt som det även kan styra kulturen i 

rätt riktning (1998:108).  

 

Eriksen skriver i Etnicitet och nationalism (1998) om etnisk tillhörighet och nationalism och 

han utgår från Gellners teori om samma begrepp. Enligt Eriksen går begreppet också att 

förklara som ett folk eller ett folkslag som har gemensamma sociala nämnare (1998:11). Det 

som är gemensamt för folket är kulturen. Men det är viktigt att påpeka att två grupper av 

människor kan ha samma etnicitet men inte behöver inneha samma kultur. Etnicitet innebär 

relationen mellan människor och är inte en egenskap i en grupp (Eriksen, 1998:12). Etnicitet 

har tidigare likställts med kultur men i senare kontexter behöver inte kulturen vara den 

bärande faktorn när man ger en förklaring till begreppet etnicitet. Det som utmärker etnicitet 

är enligt Eriksen den sociala interaktionen mellan människor och det är den som har den 

bärande förklaringen till begreppet (1998:59).   
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Ett annat begrepp som förekommer inom diskussionen kring etnicitet är etnisk identitet. 

Eriksen förklarar att människans identitet styrs av en social process, genom en socialisering. 

Etniciteten finns inom den sociala processen och människans identitet. Alltså påverkar båda 

varandra och skapar ett gemensamt begrepp, etnisk identitet. (Eriksen, 1998:59–60). Att olika 

etniska grupper skiljer på andra etniska grupper är inget nytt för människan, utan det händer 

dagligen och även en kategorisering av olika etniska grupper förekommer. Eriksen menar att 

inom ett multikulturellt eller också multietniskt samhälle sker det en kategorisering av ”de 

andra” genom att ranka etniciteterna utifrån deras likheter och olikheter (1998:66–67). Till 

exempel kan en etnisk grupp inom samma land enligt författaren anses vara bättre än den 

andra just för att den kanske liknar den egna gruppen och då är den tredje gruppen väldigt olik 

den egna och automatiskt sker det ett ”vi och dem” tänk. Eriksen skriver att människor och 

grupper har en tendens att alltid rangordna andra som lika och väldigt olika.  Den grupp som 

blir den ”konstiga” eller ”den olika” hamnar utanför (1998:66–67).  

 

2.3 Identitet som social konstruktion 

Filosofen och socialpsykologen George H. Mead skriver i Medvetandet, jaget och samhället 

om hur människan i interaktion med samhället skapas till en social person (1976). Ett krav för 

att människor ska leva i tillsammans med samhället är att människorna bör delta i sociala 

situationer och använda sig av sociala handlingar, dessa handlingar kan ses som gester. 

Gesterna blir sedan en sorts symbol för människornas handlande och sociala liv. Mead menar 

att dessa gester skapar kommunikation mellan individerna och ett socialt sammanhang 

(1976:17).  Jaget som Mead kallar det utvecklas hela tiden, det fanns inte där från början av 

vår födsel utan har skapats inom sociala händelser. Individer utvecklas enligt Mead 

tillsammans med andra personer inom samma process och därmed skapas interaktionen 

mellan dem (1976:109).  

 

Mead skiljer jaget och kroppen och menar att jaget har som egenskap att vara för sig själv 

men han menar att det är viktigt att jaget  är en social konstruktion (1976:110,112). Om 

individen är medveten om sitt jag och att jaget är något annat än kroppen skapas den 

medvetna människan. Den medvetna människan är medveten om sig själv och de handlingar, 

symboler som hon ger uttryck för men också för andras handlingar och symboler gentemot 

varandra, detta skapar ett socialt sammanhang enligt Mead (1976:112–113).  
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Han menar dock att det inte bara gäller mot sig själv och mot varandra utan även mot andra i 

samma sammanhang. För att fullt ut skapa ett jag ska man ta del av den andres sociala 

sammanhang fullständigt och därmed blir man en del av dem och jaget utvecklas. (1976:120–

121). 

 

2.4 Summering av kapitlet 

Socialisering sker i samband med samhället och individen och de båda påverkas av varandra. 

När människorna har påverkats av samhället börjar de anta det som något som är givet och 

börjar leva utifrån det. Inom denna verklighet skapas roller och sociala sammanhang för 

människorna och de börjar leva utifrån dem.  När människorna har börjat leva utifrån dessa 

grupper och roller, skapas det normer och regler för samhället via de högre institutionerna. 

Det är de som bestämmer normerna, reglerna och lagarna men dessa förändras också och detta 

sker i samband med socialiseringen. Socialiseringen gäller också människornas identiteter, 

grupper och roller och tillsammans med samhället är detta en konstant process. Religionen i 

detta sammanhang spelar roll i förändringen av normerna och samhället. Institutionerna 

använder religionen som ett verktyg till att legitimera normer och regler, religionens normer 

kan då bli samhällets normer och lagar. Nationalismen spelar roll i människors liv för att den 

bidrar till en gemenskap och en känsla av att tillhörande och gemensamma nämnare. Här har 

också etniciteten en viktig roll eftersom den också påverkas av gemensamma nämnare.  

Gemensamt för nationalism och etnicitet är att de båda styrs av kulturen och kulturen blir 

viktig för människorna.  

 

Utifrån dessa gemensamma nämnare riktar sig människorna efter det som passar dem och 

därmed skapar grupper. Etnicitet skapas inom en socialisering och det visar på att etnicitet och 

kultur inte står stilla utan att även de förändras. Människans identitet påverkas också av 

socialiseringen fast främst i interaktion med andra människor. Förståelsen av andras symboler 

och handlingar är viktiga för sin egen identitet men också andras sociala umgänge, och dessa 

skapar tillsammans en människas identitet. För ätt förstå hur intervjupersonerna tänker och 

agerar och varför de tillhör olika etniciteter, kulturer och nationaliteter, är det viktigt att förstå 

hur dessa fyra begrepp påverkar varandra.  

 

 

 



11 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

Historien om Balkan och om Jugoslavien är ett ganska omtalat ämne och många har skrivit 

om hur bakgrunden till Jugoslavien såg ut och hur Jugoslavien bildades. Mycket av det som är 

skrivet förklarar hur uppdelningen såg ut mellan folket inom Jugoslavien, att de levde under 

olika religiösa tillhörigheter samt att de tillhörde olika nationaliteter fast att det också fanns en 

Jugoslavisk nationalitet. Att hitta forskning till ämnet religiös identitet i Bosnien och 

Hercegovina är svårt då inga studier har gjorts eftersom att det är ett nytt problem. Med 

anledning till detta blir den relevanta forskningen de böcker och avhandlingar som handlar om 

Jugoslavien och kriget som splittrade landet. 

 

 Sanimir Resic, utbildad inom öst- och centraleuropakunskap, är väldigt objektiv i sitt 

skrivande i En historia om Balkan. Han skriver om den långa historien kring Balkan och 

Jugoslavien men nämner också hur Bosnien och Hercegovina ser ut idag efter kriget. I Bosnia 

a short story, sätter Noel Malcolm sitt perspektiv på hur Bosnien och Hercegovina såg ut 

inom Jugoslavien och hur landet har förändrats. Författaren har en doktorsexamen inom 

historia. Tomislav Sunic kritiserar Tito och hans sätt att leda Jugoslavien på och en utav dem 

är professorn inom statsvetenskap. I hans avhandling, Titoism and Dissidence, skriver han att 

Jugoslavien redan från början var dömt till att misslyckas just för att idén var en multikulturell 

stat. Lenard Cohen beskriver i Broken bonds: Yugoslavia's disintegration and Balkan politics 

in transition, forna Jugoslavien och på ett objektivt synsätt förklarar hur kriget splittrade 

landet.  
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4. Metod och material 
 

Den här delen av uppsatsen kommer att behandla den metod jag har använt mig utav för att 

samla in mitt material och den information som krävs för att på svar på frågeställningarna. 

Kapitlet kommer också att ta upp frågorna hur och varför jag har valt en kvalitativ metod och 

innehåller även en diskussion kring metodvalet. Från början var idén att intervjua människor 

som bodde i staden Orasje i Bosnien och Hercegovina men efter att många har tackat nej, 

intervjuades endast fyra stycken i staden. Därför har jag också intervjuat två personer i 

Sverige för att få svar på mina frågeställningar.  

 

4.1 Metodval  

Jag har valt att fokusera på människors egen uppfattning kring deras egen religiösa identitet 

samt deras tankar om relationen mellan religion och nationalitet i Bosnien och Hercegovina. 

Jag anser att det främsta sättet att nå fram till tankar och erfarenheter är att använda intervjuer.  

Repstad skriver i sin bok, Närhet och distans (2007), om kvalitativa metoder och hur en 

intervju ska genomföras för att uppnå ett optimalt resultat. Han skriver att intervjuer fokuserar 

på människors personliga åsikter och deras tankar kring ett visst ämne och att kvalitativa 

intervjuer är den främsta metoden att använda sig utav (2007:83). Repstad skriver också att en 

intervju ger en direkt väg till människors tankar och känslor (2007:15). Därför anser jag, 

precis som Repstad, att intervjuer är ett bättre alternativ inför ett ämne som går djupare in på 

upplevelser, åsikter och erfarenheter. Även Eliasson skriver i boken om kvantitativ metod från 

början (2006)  att kvalitativa metoder bör användas när det krävs en förståelse kring 

människors tankar och åsikter (2006:27). Och inför mitt metodval, intervjuer, är det relevant 

att försöka förstå andra människor och deras handlingar samt att gå djupare in på deras 

känslor och åsikter.  

 

Repstad menar att observationer går ut på studiet av människor i olika situationer som de är 

bekväma och naturliga i, och hur de beter sig undertiden (2007:33).  Den andra metoden 

kallas för kvantitativ metod och innefattar matematiska uträkningar i form av siffror och 

uträkningar och Eliasson menar att den främst passa in när en enkät eller 

intervjuundersökningar används för att nå ett resultat (2011:28). Eftersom åsikter och känslor 

inte går att mäta i matematiska formler eller heller inte går att observera menar både Repstad 

och Eliasson att en intervju är den främsta metoden att använda sig utav.  
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Det var precis såhär jag resonerade kring metodvalet inför mitt syfte. Jag ville undersöka 

människors tankar och känslor och eftersom intervjuer används i just det syftet blev valet 

ganska självklart.  

 

4.2 Urval 

Den grupp som jag har valt att fokusera på är främst människor som bor eller har bott i 

Bosnien och Hercegovina. Dock har inte tillräckligt med personer ställt upp på en intervju i 

Bosnien och Hercegovina och då var jag tvungen att intervjua personer som bor i Sverige men 

som även har bott i Bosnien och Hercegovina innan kriget började. En diskussion kring detta 

ämne kommer att tas upp i en senare del. Totalt har jag intervjuat fyra personer i Bosnien och 

Hercegovina och två personer i Sverige. 

 

De kriterier jag hade inför själva intervjun var att personerna skulle bo eller ha bott i Bosnien 

och Hercegovina större delen av sitt liv och samt att intervjupersonerna skulle minnas hur 

deras liv såg ut innan kriget. Ett annat kriterium var att åldern inte skulle vara för låg eller för 

hög. Med detta menar jag att jag inte ville intervjua personer som var under 30 eller är över 70 

idag. Att jag valde en minimum ålder på 30 var för att jag ville att intervjupersonerna skulle 

levt under en tid under Jugoslavien. Den högsta åldern blev 70 just för att jag ville att 

intervjupersonerna skulle minnas hur det var att leva innan kriget. Dock var jag inte säker på 

om alla intervjupersoner minns eller vill minnas hur deras liv har sett ut innan kriget.  

Bosnien och Hercegovina är uppdelad i tre olika religioner, katoliker, ortodoxa och muslimer, 

och tre olika nationaliteter, kroater, serber och bosniaker, ville jag inte bara få fram en syn 

utan alla tre och hade som ett sista kriterium att ta med olika religionsåsikter. Repstad 

diskuterar kring valet om intervjupersoner och hur han har gått tillväga för att få kontakt med 

människor inför intervjuerna och nämner begreppet snöbollsprincipen (2007:61). Detta 

begrepp innebär att intervjupersonerna rekommenderar andra personer som de själva anser 

hade varit bra för själva arbetet. Dock ska man vara uppmärksam på att personerna väljer 

andra genom att de vet att de tycker lika som dem (Repstad 2007:61).  Eftersom att det är 

svårt för mig att veta vilka nationaliteter eller religioner människor tillhör har vissa 

intervjupersoner rekommenderat andra personer som tillhör andra religioner. 
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4.3 Intervjuguide 

Min första tanke, när jag skulle börja skriva ner mina frågor inför intervjuerna, var att skriva 

intervjufrågor. Men när jag läste igenom Repstads bok insåg jag att en bättre metod att 

använda sig utav var en temaguide, istället för intervjufrågor. Detta just för att jag ville skapa 

en bra samtalsmiljö där intervjupersonerna kände sig bekväma nog att berätta om sitt liv och 

sina upplevelser och för att själva intervjun skulle vara så flexibel som möjligt. 

Repstad skriver att intervjufrågor kan vara fyrkantiga och svårare att svara på medan en 

temaguide är mer flexibel och innehåller fler småfrågor (2007:85). Att en temaguide är 

flexibel innebär enligt Repstad att den fungerar som en minneslista som intervjuaren inte 

följer till punkt och pricka utan den finns där som en mall (2007:86). Eliasson nämner också 

flexibilitet när hon skriver om den kvalitativa metoden. Hon menar att en utav fördelarna med 

kvalitativa metoder, intervjuer eller observationer, är att metoden är flexibel och att den går 

att anpassa utifrån olika situationer (2006: 27).  

 

Min temaguide har reviderats ett flertal gånger innan den blev klar att användas och detta 

tillhör också, enligt Repstad, metodens flexibilitet. Han menar också att det även gäller att 

intervjuguiden går att anpassa och förändra undertiden intervjuerna genomförs (2007:86–87). 

Dock menar Repstad att det gäller att utföra själva temaguiden väldigt noggrant och grundligt 

planera de teman och frågor som ska användas (2007:87). Innan jag utformade min 

intervjuguide läste jag igenom Repstads kriterier på hur jag skulle gå tillväga för att få 

förståelse över hur den skulle skrivas. Jag fokuserade på att dela upp den i fyra olika teman, 

som var viktiga för mitt syfte. Kaijser & Öhlander skriver i boken, Etnologiskt fältarbete 

(2011), hur viktigt det är med en välarbetad intervjuguide och även att följdfrågorna är viktiga 

att ha med (2011:99). Det som jag har haft i åtanke undertiden jag har skrivit intervjuguiden 

har varit att ställa många frågor och följdfrågor för att inte glömma att ställa en viktig fråga 

undertiden intervjun pågick. Det är precis som Repstad, Kaijser & Öhlander skriver, att 

utforma intervjuguiden på ett noggrant och välarbetat sätt som ger bäst resultat och det är 

precis så jag har tänkt när jag har skapat min egen intervjuguide inför mina intervjuer. 

Temaguiden går att hitta i bilaga 1.  

 

Repstad nämner också hur intervjufrågorna ska vara utformade och hur man ska gå tillväga 

för att nå fram till den information som behövs för att nå sitt resultat (2007:88). Han menar att 

det är viktigt att ställa allmänna frågor i början av intervjuerna och sedan mer konkreta frågor 



15 

 

(2007:99). Han menar också att det inte bör ställas obehagliga och känsliga frågor i början av 

intervjun utan hellre något som intervjupersonen vill prata om och som inte är jobbigt att prata 

om (2007:101). Eliasson menar också att det är bra om intervjun börjar med en öppen fråga 

och senare ställa med strikta frågor (2011:99).  

 

När jag utformade min intervjuguide var jag noggrann med att den skulle bli bra och innehålla 

en röd tråd för att få in mycket information. Även om Repstad menar att känsliga frågor inte 

bör ställas i början valde jag att ändå att medvetet ställa en känslig förstafråga. Detta just för 

att frågan var ganska öppen och för att jag ville att intervjupersonerna skulle börja bli 

bekväma undertiden. Frågan som ställdes var om intervjupersonerna kunde berätta om kriget, 

vilka upplevelser de hade och vad de mindes mest.  

 

De teman jag har valt inför själva temaguiden är; kriget, religion/nationalitet, Jugoslavien och 

Bosnien och Hercegovina och jag har som sagt utifrån dessa fyra teman ställt frågor som jag 

anser ger bästa resultat. Att ställa frågor kring kriget och hur det var att leva under 

Jugoslavien kan vara och har varit svårt, just för att vissa minnen hos människor kan vara 

svåra att nå. Men även för att vissa minnen kan vara bortträngda då intervjupersonerna inte 

vill minnas det som har hänt och för att det var ett tag sen Jugoslavien fanns se(Kaijser & 

Öhlander 2011:97). Syftet med att ställa frågor kring kriget och om hur människorna levde 

under Jugoslavien var främst för att intervjun inte bara ska handla om att ställa frågor utan för 

att ge intervjupersonerna chansen att berätta om något som de har en aning om se(Kaijser & 

Öhlander 2011:93).  

 

4.4 Genomförande 

Syftet med arbetet är att undersöka människors religiösa identitet i Bosnien och Hercegovina 

och för att få tag på intervjupersoner där, var jag tvungen att åka dit och intervjua på plats. De 

flesta intervjuer är gjorda i staden Orasje som består av både bosnier, kroater och serber. För 

att få chans att kommunicera med intervjupersonerna och var jag tvungen att använda mig 

utav en tolk som översatte mina frågor till intervjupersonerna. Den person som översatte 

frågorna och vissa svar var min pappa och detta kommer jag att diskutera och förklara i en 

senare del av uppsatsen. Anledning till att jag valde att intervjua personer i Orasje var just för 

att min pappa kommer där ifrån och även för att det finns olika nationaliteter och religioner i 

den staden. Denna bekvämlighet kommer också att diskuteras framöver. 
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Jag fick många avböjelser och lyckades bara intervjua fyra personer när jag var i Bosnien och 

Hercegovina. Detta resulterade i att jag fick intervjua personer i Sverige också men det har 

gett både positiva och negativa resultat i min forskning. Det positiva är att jag fick utföra 

intervjun på svenska och även att en tolk inte har behövts. 

 De två personer som intervjuades kommer från Bosnien och Hercegovina men bryter på 

svenska och det negativa är att de hade svårt att uttrycka sig på rätt sätt ibland. Denna 

forskningseffekt kommer även den att diskuteras i ett annat avsnitt av uppsatsen. När 

intervjupersonerna hade tackat ja till att ställa upp var det bara att börja med själva 

intervjuerna. Jag har såklart förklarat vad syftet är med arbetet och även förklarat att de inte 

behövde svara på alla frågor. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska principer som en intervjuare ska följa 

innan en intervju påbörjas. De kallas för; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda innebär att intervjupersonerna 

ska veta varför de är delaktiga i själva forskningen att intervjun genomförs på deras egna 

villkor. Samtyckekravet innefattar att informanterna när som helst får lov att avbryta intervjun 

och att de inte behöver svara på alla frågor. Den tredje principen, konfidentialitetskravet, 

betyder att namn och annan information som går att identifiera intervjupersonerna behandlas 

med att intervjuaren har tystnadsplikt om inte intervjupersonerna själva vill att informationen 

ska synas. Jag har utifrån att mina intervjupersoner har velat vara anonyma, valt fiktiva namn 

åt samtliga deltagare. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att intervjuaren informerar 

deltagarna att deras svar bara kommer att användas i det egna syftet, forskningen. Jag har 

utifrån dessa krav förklarat för mina intervjupersoner att deras namn inte kommer att synas, 

att de när som helst under intervjuns gång fick lov att avbryta och även att de inte behövde 

svara på alla frågor.  

 

Jag frågade även personerna om jag fick spela in samtalen och förklarade för dem att 

intervjuerna bara skulle användas i min uppsats. Ett inspelat material kan både vara till en 

fördel men även en nackdel. Fördelarna är att jag som intervjuare kan lyssna på intervjun ett 

flertal gånger och få rätt svar och rätt analys av materialet (Repstad 2007:93). Ett inspelat 

material är också bra för att förbättra och ändra till nästa intervju. Nackdelen är dock att vissa 

personer inte klarar av att bli inspelade (Repstad 2007:93). Jag fick chansen att spela in alla 

mina intervjuer och varje intervjuperson var med på att bli inspelad. Det har varit bra att 
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återgå till intervjuerna eftersom att jag inte själv förstår det bosniska språket fullt ut och 

genom att lyssna på intervjuerna ett flertal gånger har jag förstått mer och mer av svaren jag 

fick.  Innan första intervjun använde jag min pappa som testperson. Detta just för att gå 

igenom frågorna en gång innan och öva på att föra en intervju. Varje intervju blir bättre om 

intervjuaren går tillbaka till den föregående för att bli bättre på att intervjua (Kaijser & 

Öhlander 2011:95). 

 

Intervjuerna pågick i ett avskilt rum hemma hos intervjupersonerna eftersom att de själva 

kände sig mer bekväma (Repstad 2007:95). Varje person bjöd på fika och vi småpratade en 

stund innan intervjun började och anledning till detta var att få dem att slappna av och föra ett 

normalt samtal (Repstad 2007:96). Jag informerade även personerna att det som de berättade 

bara skulle användas i min forskning och att de fick avbryta intervjun när de inte ville vara 

delaktiga mer men också om att de inte behövde svara på de frågor som de tyckte var 

besvärliga.  

 

Jag började med att fråga intervjupersonerna om deras nationalitet, religiösa åskådning samt 

ålder före och efter kriget. Åldern är till för att jag ville vara säker på att intervjupersonerna 

inte var för gamla eller för unga för min studie. Den första frågan handlade om att berätta 

vilka upplevelser informanterna hade från kriget och vad som påverkade dem mest. Repstad 

skriver att en första fråga inte ska vara känslig eller jobbig men jag ansåg att den frågan kunde 

få personerna att bli varma i kläderna men även för att mycket av det de berättade kunde ge 

information som var viktig. Tre personer av sju har under tiden de berättade om kriget blivit 

påminda om hemskheter som de har gått igenom och brustit i gråt. Då har jag avbrutit och 

nämnt att de inte behöver berätta om sina upplevelser om det är påfrestande men de har ändå 

fortsatt och svarat att de vill att andra ska medvetna om det som har hänt.  

 

Intervjuguiden har inte följts till punk och pricka utan följdfrågor har ställts undertiden som 

har passat in i det som personerna har pratat om men jag har ändå försökt att ta med så många 

frågor som möjligt. Vissa intervjuer har varit längre än andra men jag har ändå fått in den 

information som är viktig. Det var dock svårt ibland att inte avbryta samtalet om 

intervjupersonerna började prata om annat istället för den fråga som ställts. Men Repstad 

skriver att om det händer går det att ställa om frågan fast i en annan synvinkel (2007:99). Jag 

har även ställt frågan på ett annat sätt när intervjupersonerna inte har förstått vad frågan 

handlar om. Det är också viktigt att inte avbryta för mycket utan att låta personerna prata 
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färdigt (Repstad 2007:100).  Undertiden personerna pratade, skrev jag ner begrepp eller citat 

för att inte glömma bort det viktiga. När jag inte hade fler frågor eller när jag ansåg att jag 

hade fått nog med värdefull information har jag avslutat med att jag var nöjd med de svar jag 

har fått och frågade även intervjupersonerna om det fanns något de ville lägga till (Repstad 

2007:102).  I en utav intervjuerna har jag fått ännu mer information när de har valt att berätta 

om en annan fråga.  Tolken har inte varit delaktig undertiden utan bara översatt frågorna till 

bosniska. 

 

4.4.1 Olika språk 

Att välja tolk är en viktig del när intervjuerna inte sker på svenska och i ett annat land. Jag 

som sagt min pappa eftersom att han är från Bosnien och Hercegovina och för att han är 

uppväxt i den staden som de flesta av intervjupersonerna bor i. Kvale och Brinkmann menar 

att tolken som används bör vara bra på språket. De skriver också att tolken bara ska fungera 

som en tolk och inte ta del eller ta över själva intervjun (2009:160) Detta har jag tänkt på och 

har försäkrat min pappa om att bara översätta och inte att lägga sig i under själva intervjun. 

Det finns kulturella skillnader som kan påverka resultatet av intervjuerna (Repstad 2007:103). 

Men jag anser inte att det har varit ett problem under intervjuerna, kring kulturskillnaderna 

eftersom att jag själv är från Bosnien och Hercegovina och har en aning om 

intervjupersonernas språkbruk och de kulturella normerna. De två intervjuer som har 

genomförts på svenska var mycket enklare för mig att förstå men det har varit en utmaning för 

intervjupersonerna. De har vid några tillfällen pratat på bosniska för att det var lättare för 

dem. 

  

4.4.2 Transkribering 

Jag har tillsammans med min tolk transkriberat fyra av sex intervjuer och översatt dem från 

bosniska till svenska. Även om det inte undertiden själva intervjuerna genomfördes var något 

problem kring språket har det uppstått svårigheter under transkriberingarna. Språkbruket är 

annorlunda på bosniska och många uttryck har varit svåra för mig att förstå men även svårt 

för tolken, då han inte har vetat hur han ska förklara ordspråken för mig. Det samma gäller 

vissa ord som inte har gått att översätta till direkt svenska utan jag har varit tvungen att ändra 

meningarna så att de är förståeliga. Det var mycket svårare att transkribera än vad jag trodde. 

Även om Repstad skriver att språkliga skillnader kan påverka resultatet anser jag inte 

innebörden av mina intervjuer har påverkats undertiden transkriberingarna gjordes, utan jag 
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har fått fram det som intervjupersonerna har velat framföra (Repstad 2007:103). De andra två 

intervjuer som genomfördes på svenska var lättare att transkribera än de andra. 

  

4.5 Metoddiskussion  

En annan viktig del av att utföra en intervju är att tänka på de forskningseffekter som kan 

påverka svaren under intervjun. Repstad skriver att vissa effekter går att undvika som 

exempel ledande frågor men att andra inte går att påverka (2007:70). Han menar att 

intervjuarens kön eller ålder inte går att ändra på och att de även kan bidra till effekten av 

själva intervjun (2007:71). Repstad skriver också att om det finns statusrelaterade skillnader 

mellan informanten och intervjuaren kan det bidra till både positiva och negativa effekter. Om 

intervjuaren är yngre eller mindre erfaren än informanten kan han eller hon vilja hjälpa 

intervjuaren (2007:72). Men detta kan också leda till att intervjuaren inte bemöts med respekt 

och inte blir tagen på allvar inför själva intervjun.  Repstad skriver att det lätt kan hända om 

intervjuaren är student (2007:72).  

 

När jag gjorde mina intervjuer var både jag om mina informanter medvetna om att jag visste 

mindre än de och att de flesta var äldre än mig. Men eftersom att jag fick de svar jag ville ha 

och samtliga informanter öppnade sig och berättade så mycket de visste, uppfattar jag att min 

roll som student bara har lett till det positiva och inte negativa. Jag har fått den information 

jag har letat efter. En annan effekt som hade kunnat påverka mina informanter kunde vara att 

jag hade min pappa med mig som tolk. Detta har jag heller inte uppfattat som något negativt 

inför mina intervjuer. Mina informanter har före och efter intervjuerna tryckt på att de vill att 

andra människor ska veta vad som hände i Bosnien och Hercegovina och på grund av det fick 

jag mer information än vad jag behövde. Detta ser jag bara som något positivt inför min egen 

c-uppsats.  

 

4.5.1 Reliabilitet och validitet 

För att en uppsats inom den kvalitativa metoden ska vara så pålitlig som möjligt krävs det att 

den har en hög reliabilitet och även en hög validitet. Kvale & Brinkmann menar att begreppet 

reliabilitet innebär om intervjupersonerna kommer att svara olika på samma fråga, till olika 

intervjupersoner (2009:263). Att en metod innehåller en hög validitet avser Kvale & 

Brinkmann om själva metoden verkligen undersöker det som påstås undersöka utifrån syftet 

med arbetet (2009:264). 
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 Eliasson skriver att det är viktigt att intervjuaren påverkar intervjupersonerna så lite som 

möjligt för att intervjun ska få så hör reliabilitet och validitet och menar att desto mindre en 

intervjuguide är strukturerad desto större är chansen att intervjuaren kan påverka svaren som 

ges under själva intervjun (2006:27). 
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5. Bakgrund 

 

5.1 Jugoslavien 

Tito var den enda sammanhållande länken i Jugoslavien (Resic 2006:237). Idén med 

Jugoslavien var att skapa en gemensam nation av flera olika folkgrupper (Resic 2006:237). 

De länder som var en del av Jugoslavien var; Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien och 

Hercegovina, Montenegro och Makedonien (Resic 2006:248). De två största folkgrupperna i 

Jugoslavien var serberna och kroaterna och många utav dem levde i Bosnien och 

Hercegovina. Enligt Resic menar serberna och kroaterna att en del av Bosnien och 

Hercegovina har tillhört dem och för att många kroater och serber bor i Bosnien och 

Hercegovina fortfarande. Bosnien och Hercegovina uppdelat i delar som tillhör Serbien och 

Kroatien (Sunic 1995:19). Annledning till att det skapades en nation av olika folkgrupper var 

för att bevara en stark armé (Resic 2006:237).  

 

Jugoslavien var en kommunistisk nation. Även om Tito ville skapa en gemensam nation med 

olika folkgrupper var han innan 60-talet motvillig till att muslimerna i Bosnien och 

Hercegovina, bosniakerna, skulle erkännas som en etnisk grupp inom Jugoslavien. 

Muslimerna fick inte utöva sin religion fritt och var tvungna att i armén att griskött. De fick 

även inte utföra omskärelse på pojkar, många moskéer stängdes ner och muslimska 

begravningsplatser togs bort (Resic 2006:). Anhängarna av Islam i Bosnien och Hercegovina 

fortsatte ändå att utöva sin religion men oftast hemma eller i en gömd lokal (Malcolm 

2002:195–196). 

 

Bosniska muslimer var tvungna att bestämma om de tillhörde kroater eller serber. 

Anledningen till detta är att Bosnien och Hercegovina var uppdelad av serbiska och kroatiska 

delar och nationaliteten Bosnier fanns inte att välja. Muslimerna hade dock möjligheten till att 

benämna sig själva som antingen kroatisk muslim, serbisk muslim eller muslim obestämd 

(Malcolm 2002: 197). De kunde även under 50-talet att benämna sig själva som Jugoslaver 

och många valde att kalla sig själva som jugoslaver för att just inte associeras med serberna 

eller kroaterna (Resic 2006: 255). I mitten på 60-talet ändrades åsikterna mot muslimerna och 

de fick mer och mer plats i samhället (Resic 2006:233). En utav anledningarna till att 

muslimerna fick det bättre var att presidenten, Tito, började samarbeta med andra muslimska 
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länder och han ville visa på ett fungerande muslimskt samhälle i Bosnien och Hercegovina 

(Resic 2006:255).  

 

Det var inte bara muslimerna som Jugoslavien och Tito hade förtryckt utan även den 

serbiskortodoxa kyrkan. Men fram till 50-talet började även det att ändras (Resic 2006:233). 

Tito ville dock inte att den serbiska nationalismen skulle prägla Jugoslavien och det 

resulterade i att den serbiskortodoxa kyrkan förlorade inflytande. Trots att många serber 

kände sig förtryckta av regimen insåg de snabbt att de kunde dominera Jugoslavien genom att 

gå med i kommunistpartiet och då inta ledande positioner inom politiken, polisen och 

militären (Resic 2006:233,237).  Det var inte bara den serbiska nationalismen som Tito var 

emot utan även den kroatiska och istället skapade han en Jugoslavisk nationalism. För att 

lyckas med denna nya politik var Tito tvungen att skapa en jugoslavisk patriotism, som 

byggdes upp av partisantraditionen, och även en jugoslavisk gemenskap (Resic 2006:238). 

När regimen ändrades ett antal gånger fick slutligen, år 1971, ”muslimer” användas som en 

etnisk grupp och slutligen att användas som en nationalitet. Efter detta delades människorna i 

Bosnien och Hercegovina upp i serber, kroater och muslimer (Malcolm 2002:198–199). 

Enligt Malcolm finns det ingen given anledning till varför katolska och ortodoxa bosnier 

började använda nationaliteterna kroat eller serb (2002:200).  Det är fortfarande otydligt om 

Tito hade som mål att sammanfläta alla olika nationer och etniska grupper till en gemensam 

jugoslavisk identitet eller om han istället ville att det skulle finnas enskilda nationer men med 

en övernationell identitet (Resic 2006:239).  

 

Efter att muslimerna accepterades som en egen etnisk grupp inom Jugoslavien förändrades 

regimen flera gånger. De sex republikerna tillsammans med de två provinserna Vojvodina & 

Kosovo fick utse en representant från varje att representera tillsammans med Tito, 

Jugoslavien. Tito trodde att denna gemenskap kunde undvika en framtida splittring och krig 

mellan nationerna. Presidenten ville att representanterna skulle skiftas så att alla fick lika 

mycket ansvar och att det blev rättvist för dem (Resic 2006:248). Tito ville inte att nationerna 

skulle få för mycket självstyre och valde att utgå från att kontrollera det mesta inom 

Jugoslavien, att Jugoslavien skulle vara en diktatur (Resic 2006:249).  

 

Det som Tito också bestämde över var hur religionen skulle användas och framföras inom 

landet och bestämde att religionen inte fick användas för politiska ändamål. Men den katolska 

kyrkan fick mer och mer plats inom nationen (Resic 2006:249). 1971 var inte bosniakerna 



23 

 

längre en icke nation eller etnicitet utan då erkändes dem men de fick benämnas som 

”muslimer”. Resic menar att detta har skapat frågor och varit förvirrande för andra samt dem 

själva just för att alla bosniaker inte var muslimer. Han skriver också att det är viktigt att 

känna till att det inte bara var Tito och hans regim som bestämde detta utan även bosniakerna 

själva inom det kommunistiska partiet (2006:249). Detta gjorde dem för att de inte ville vara 

med om ett Storserbien men också för att bevara den kultur och historia som fanns i Bosnien 

och Hercegovina & Hercegovina. Detta var enligt Resic bara början på sammanflätningen 

mellan religiös tillhörighet och etnisk och nationell tillhörighet (2006:249). Eftersom att 

invånarna tidigare inte kunde definiera sig som bosniaker och istället fick välja bland kroater, 

serber eller jugoslaver valde många bosniaker och muslimer det sistnämnda. Det handlade 

inte om den religiösa åskådningen utan mer om en tillhörighet till ett folkslag eller en grupp 

(Resic 2006:255).  

 

En annan anledning till att muslimer i Bosnien och Hercegovina och Hercegovina blev mer 

erkända inom Jugoslavien var för att Tito hade börjat samarbeta med muslimska länder. Han 

fick då enligt Resic intresse för att visa upp att det fanns ett fungerande muslimsk samhället 

för de utländska staterna. Man började använda bosniaker, muslimer inom politiska 

tillställningar och det ansågs vara som en fördel att inneha ett muslimskt namn (2006:256). 

Resic skriver också att innan kriget bröt ut i forna Jugoslavien var nästan 40 procent av alla 

äktenskap, blandäktenskap och detta visar på att Jugoslavien började omvandlas mot ett 

sekulariserat samhälle (2006:55).  

 

5.2 Kriget som splittrade Jugoslavien 

Leonard J Cohen beskriver i Broken bonds: Yugoslavia's disintegration and Balkan politics in 

transition, hur kriget startade och menar att kriget började när Slovenien ville gå ur 

Jugoslavien. När Slovenien valde att förklara sig självständiga år 1991 var JNA motvilliga till 

att landet inte skulle tillhöra Jugoslavien längre. Det uppstod ett krig mellan JNA och 

sloveniska soldater på slovenisk mark och kriget pågick i tio dagar och det var inte många 

som blev skadade och dödade under kriget (Cohen 1995:227–228).  

Det var inte bara Slovenien som ville går ut Jugoslavien utan även Kroatien och de ville också 

utropa sig självständiga men det fanns mer motstridighet mot kroaternas självständighet än 

mot slovenernas. Det fanns många serber i delar av Kroatien och de ville inte vara en del av 

Kroatien utan tillhöra Serbien precis som innan (Cohen 1995:229). Delen som många serber 
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bodde i heter Krajina och var även en del av Bosnien och Hercegovina, alltså gränsen mellan 

Kroatien och Bosnien och Hercegovina (Malcolm 1996:215). 

 

En utav städerna som fick ta emot mest stryk av serberna var Vukovar som var en 

multikulturell stad (Resic 2006:271). Eftersom att det fanns många serber i både Kroatien och 

Bosnien och Hercegovina ville Milosevic skapa en gemensam stat för alla serber som bodde i 

dessa delar och skapa ett Storserbien. Detta var vid år 1991 och vid början av året 92 

förflyttades kriget till Bosnien och Hercegovina. Även om själva idén med kriget handlade 

om att bevara Jugoslavien valde Milosevic och hans ledning att lägga ner kriget i Slovenien 

och orsaken till kriget förlorade sitt syfte (Resic 2006:271). En annan anledning förutom att 

skapa ett Storserbien var religionen. I boken, Bortom kriget: sjutton författare om konflikterna 

på Balkan skriver den ena författaren, Marko Orsolic, att ledarna använde religionen för att 

legitimera politiska och militära handlingar (1996:31). År 1992 förklaras Bosnien och 

Hercegovina som en självständig stat men inte alla var eniga om att det skulle få vara så 

eftersom att det fanns olika nationaliteter inom landets gränser (Malcolm 1996:234).   

 

Flera länder blandade sig i men Resic menar att det bara skapade större problem och att det 

istället för att leda till fred, led till fler strider och etnisk rensning (2006:273). Genom att dela 

upp olika territorier och skapa nya gränser trodde man att det skulle bidra till fred men istället 

rensade man bort de folkgrupperna från ställena och Resic menar att denna uppdelning 

drabbade bosniakerna mest (2006:273).  Han skriver också att den mångkulturella och 

mångetniska strukturen som Jugoslavien stod för och kämpade för gav upphov för just etnisk 

rensning och krig (2006:273). För att kriget skulle sluta och för att den etniska rensningen 

skulle avta bestämde man att det skulle finnas tre presidenter i Bosnien och Hercegovina och 

Hercegovina och alla tre nationaliteter, kroater, serber och bosniaker skulle få finnas inom 

landet. Bosnien och Hercegovina och Hercegovina är idag uppdelat utifrån de etniska 

rensningar som gjordes under kriget (Resic, 2006:274). Resic menar att det fortfarande finns 

en problematik i landet med tanke på att man försöker skapa en mångkulturellt och 

mångetniskt land då detta bara har skapat dåliga resultat (2006:274).  
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6. Resultat 

Nedan kommer det en beskrivning på de sex olika personer som har deltagit i intervjuerna. 

Jag väljer att, utifrån konfidentiella anledningar, inte nämna intervjupersonernas riktiga namn 

utan jag har valt att använda fiktiva namn istället.  Efter beskrivningarna av 

intervjupersonerna kommer det att dras likheter och skillnader mellan svaren som gavs under 

intervjuerna 

 

6.1 Beskrivning av intervjupersoner 

Innan jag började med mina intervjuer var målet att intervjua sex stycken både män och 

kvinnor från en gemensam stad i Bosnien och Hercegovina. Tanken var att personerna skulle 

vara en del av olika religiösa åskådningar som finns i landet, alltså ortodox, katolik eller 

muslim. Men efter att många tackade nej till att delta som intervjupersoner var jag tvungen att 

intervjua två stycken personer i Sverige som kommer från Bosnien och Hercegovina. De 

flesta av personerna tillhörde Islam, en var ateist, två katoliker och en ortodox. Tabellen 

nedan visar informanternas ålder, deras egna uppfattande nationalitet, religiös åskådning samt 

nuvarande boendeort.  

 

Namn       Ålder vid kriget     Ålder idag     Nationalitet   Religiös åskådning         Bor      

Irma                 49                         69                     Bosniak           Ateist                Orasje      

Kristina           10                          32                     Kroat              Katolik              Orasje      

Stefan              23                          45                 Bosnisk Kroat    Katolik              Hbg      

Emina              20                          40                     Bosniak          Muslim             Orasje      

Vesna              29                          50                     Bosnier           Ateist                Hbg      

Jasenka            22                          42                     Bosniak          Muslim             Orasje      

 

Som tabellen ovan visar finns det en skillnad mellan intervjupersonernas olika nationaliteter.  

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs begreppet bosnier som en person från Bosnien & 

Hercegovina medan bosniak är en person med muslimskt ursprung från Bosnien & 

Hercegovina (Nationalencyklopedin u.å). Dessa beskrivningar används också av 

intervjupersonerna och det är dem som jag utgår från. I tabellen ovan finns även termerna 

kroat och bosnisk kroat, dessa är likställda med varandra och används av informanterna för att 

förklara att deras nationalitet är sammankopplad med deras religion.  
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Intervjuperson nummer ett väljer jag att namnge som Irma. Hon är idag 69 år gammal och har 

genomgått många olika förändringar i sitt liv. Hon har innan kriget tillhört folkgruppen 

jugoslaver och idag benämner hon sig som bosniak. Irma ansågs sig vara ateist innan kriget 

men menar att kriget inte har ändrat hennes syn på sin egen religionssyn och idag är hon 

fortfarande ateist. När kriget började var Irma 49 år gammal och jobbade som ekonom. 

Hennes man gick bort före kriget och hennes son flydde till Sverige under kriget men hennes 

dotter stannade kvar i byn Orasje. Irma firar muslimska högtider i hemmet tillsammans med 

sin dotter och hennes två barnbarn.  

 

Den andra personen som jag intervjuade benämner jag som Kristina. Kristina var tio år 

gammal när kriget startade och idag är hon 32 och har två barn. Hon anser sig själv vara 

katolik och kallar sig själv för kroat, hon menar att hon är tvungen att använda kroat just för 

att hon är katolik. Kristina är gift med en muslimsk man och firar både katolska och 

muslimska högtider i hemmet. Innan kriget ansåg hon sig tillhöra jugoslaverna och inte 

kroaterna. Sin religion utövar hon inte synligt men ber varje natt och högtiderna firas för att 

det är då familjen samlas.  

 

Intervjuperson nummer tre är man och jag har valt att namnge honom som Stefan. Stefan var 

23 år gammal innan kriget och är idag 45. Han anses sig tillhöra den katolska läran men 

behåller sin tro för sig själv. När jag frågade honom vilken nationalitet han tillhörde svarade 

han att han var bosnisk kroat. Stefan menar att han kallar sig själv för det just för att han är 

katolik. Han går till kyrkan under julen men de religiösa traditionerna firas för att familjen ska 

samlas. Stefan har alltid umgåtts med olika personer som tillhör olika nationaliteter och även 

olika religiösa åskådningar. Stefan är en utav de två intervjupersoner som bor i Sverige och 

som har varit tvungen att fly från kriget. Han säger att han har det bättre i Sverige än vad han 

hade haft om han hade stannat kvar i Bosnien och Hercegovina.  

 

Emina rangordnar jag som intervjuperson nummer fyra. Innan kriget började var hon 20 år 

gammal. Emina anser sig själv tillhöra Islam och hennes nationalitet är bosniak. Hon har 

innan kriget varit religiös men inte i den mån som hon är idag. Någonstans i mitten av kriget 

valde hon att börja bära slöja och gifte sig senare med en imam men idag är de skilda. Emina 

är 40 år gammal idag och är en trogen muslimsk kvinna. Hon försöker att be fem gånger om 

dagen men säger att om hon inte hinner behöver hon inte. Under intervjun hörde vi hur 

imamen via moskéns högtalare, började kalla till bön men Emina ville inte avsluta intervjun 
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för att hon ansåg att den var viktigare än bönen vid den tidpunkten. Hon är även väldigt 

religiöst engagerad och håller i stadens muslimska kör och åker till olika städer i Bosnien och 

Hercegovina till olika religiösa tillställningar.  

 

Person nummer fem bor i Sverige men kommer från staden Derventa i Bosnien och 

Hercegovina. Jag har valt att namnge henne som Vesna. Vesna var 29 år gammal när kriget 

bröt ut i hennes stad och idag bor hon som sagt i Sverige och hon har också varit tvungen att 

fly från kriget. Innan kriget jobbade Vesna på en radiostation och trivdes ganska mycket men 

idag jobbar hon som laboratorieingenjör. Hennes pappa var ortodox och hennes mamma 

delvis katolik men hon anser inte att någonsin har varit troende utan alltid ateist men att hon 

firar ortodoxa högtider. Vesna är gift med en muslimsk man och har två barn. Det är inte bara 

de ortodoxa traditionerna som firas utan även de muslimska. Hon åker ofta ner till sin stad 

men tycker att det är jobbigt att vara där när hon ser hur dåligt många människor lever. Vesna 

trivs i Sverige men tror att hon hade haft det bra i Derventa om inte kriget hade hänt.  

 

Den sista personen som jag intervjuade kallar jag för Jasenka. Hon var 22 år gammal när 

kriget bröt ut och idag är hon 42. Jasenka har varit gift två gånger och hennes första man som 

är far till hennes första barn, var soldat i kriget och dödades även under kriget. Hon kunde inte 

fly för att hon var tvungen, enligt henne själv, att stanna kvar och hjälpa sin mamma. Hennes 

bror flydde till Sverige och kommer ofta och besöker henne. Hon är ensamstående mamma till 

två barn men de bor tillsammans med hennes mamma och får även hjälp av henne när det 

behövs. Hennes pappa dog något år innan kriget bröt ut och än idag har hon svårt att prata om 

honom.  Jasenka är troende muslim men säger att hon inte ber varje dag utan när hon anser att 

det är behövligt. Hon och hennes familj firar muslimska högtider så som bajram. Hon anser 

att bajram är viktigt för att familjen då är samlad och för att alla är glada och lyckliga under 

firandet. De köper nya kläder inför högtiden och det är något hon inte kan vara utan. Jasenka 

tror att hon hade levt mycket bättre om det inte hade varit ett krig men önskar att hon följde 

med sin bror till Sverige när han flydde.  
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6.2 Jugoslavien 

Under detta kapitel kommer det flera resultat på de olika teman som har använts under 

intervjun och jag väljer att utifrån den information jag har fått att presentera dem i jämförelse 

eller liknelse med varandra.  

 

6.2.1 En blandning av nationaliteter 

Samtliga intervjupersoner pratade om att det fanns en religionsfrihet och att alla umgicks med 

varandra. En utav informanterna, Irma, berättar om att när hon som ung inte fick tillhöra 

muslimerna som en nationalitet utan antingen serber, kroater, inget tillhörande eller Jugoslav. 

Hon säger att ”Fram till mitten av 1970-talet var vi muslimer tvungna att förklaras som 

antingen serber, kroater eller inget tillhörande.  Efter denna tidpunkt förklarade jag mig som 

jugoslav.” De andra informanterna minns nog inte att muslimerna hade det svårt om berättar 

om att det var fritt att tillhöra vilken religion som helst. Stefan nämner att han umgicks med 

människor som tillhörde olika nationaliteter men även olika religioner men att han inte brydde 

sig om det:  

 

”Ja det fanns det, men jag kan bara vara medveten om det nu efter alla dessa år. 

Men då var det inte så viktigt. - Religioner? Ja både religion och nationaliteter. 

– Märkte du av detta? Nej…” (2012-10-27) 

 

Vesna pratar om att hennes farfar hade en bästa vän som var muslimsk och att det fanns 

många olika nationaliteter den staden hon bodde i. Samt att inom familjen var det inte ett 

problem att gifta sig med en av en annan nationalitet:  

 

”Han var ortodox, han gick i kyrkan, han följde alla traditioner som man skulle, hans 

bästa vän var muslim och de hade stor respekt för varandra. […] Det området där vi 

bodde, det är känt att det bodde 23 nationaliteter där. Efter andra världskriget flyttade 

folk dit från Polen, från Ryssland, Ukraina, Tjeckien. Min nära kusin gifte sig med en 

tjej vars föräldrar var Tjeckien och från Ukraina. Det var roligt att besöka dem och se 

vad de gjorde.” (2012-10-27) 
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Även om Irma säger att de inte fick lov att vara muslimer under börjar av Jugoslavien 

kommer hon ändå ihåg att hon, tillsammans med sin mamma, besökte människor som 

tillhörde andra nationaliteter men förklarar att hennes vänner tillhörde samma 

nationalitet som hon: 

 

”I mitt grannskap fanns det inte olika nationaliteter och samma gäller mina vänner, vi 

var alla av samma nationalitet. Men min mamma hade vänner i grannbyarna som vi 

ofta besökte och de hade andra nationaliteter. Det hände ofta när det var olika högtider 

att vi besökte dem och självklart besökte de oss när vi firade våra högtider.” (2012-10-

15) 

 

Jasenka berättar om att det fanns ett brödraskap mellan befolkningen i Jugoslavien och hon 

säger att det inte fanns några skillnader mellan människorna: 

 

”Alltså det var Jugoslavien, det spelade ingen roll vad du var för något, ville du vara 

katolik eller ortodox eller muslim, alltså troende, fick du lov att vara det. Det var ingen 

som förbjöd dig att tro på vad du ville.” (2012-10-15) 

 

Kristina berättar om att hon och hennes vänner aldrig tänkte på att de hade olika tillhörigheter 

och att de under kriget inte slutade att umgås pga religiösa olikheter eller för att de tillhörde 

olika nationaliteter: 

 

” […] Jag har vänner som är bosniaker, kroater och även vänner som är serber.[…] två 

eller tre har återvänt efter kriget men också för att vi under kriget bara var ca 10 år 

gamla. De kunde inte ändra på någonting ändå och de har inte betett sig annorlunda när 

de kom tillbaka heller. De var bara barn precis som jag under den perioden. Vi pratade 

inte om att vi tillhörde olika nationaliteter . Både de och jag visste att det inte var vi 

som orsakade kriget och det accepterade vi. ” (2012-10-18) 

 

Även om Jasenka säger att det inte spelade någon roll om vem som var vad eller vilken 

nationalitet någon annan hade berättar hon att hon var medveten om andras nationaliteter men 

att hon respekterade dem:  

 

”Ja det fanns olika nationaliteter inom mitt umgänge, från grundskolan och framåt.. - 

vilka? Ortodoxa och katoliker.. - Påverkade de dig? Nej, man visade inte sin 
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nationalitet.. man vet att den andre var annorlunda men du brydde dig inte. Man 

respekterade varandra.. ” (2012-10-15) 

 

6.2.2 Barndomen 

Samtliga intervjupersoner pratar bara gott om sin barndom och menar att det inte fanns några 

bekymmer. Vesna beskriver sin barndom som bekymmerfri och väldigt bra: 

 

”Jag är uppvuxen i en ganska stor familj, vi var tre barn och min farfar som bodde där 

och även min farmor.. ehh.. mamma och pappa och sen för att farfar bodde där så kom 

det andra av hans barn hem till oss och så. Så det var väldigt roligt, mycket lek och spel 

och skratt! […]. Vi hade inga bekymmer och inget tvång, vi var inte rika men rika på 

mycket annat.” (2012-10-27) 

 

Irma hade svårt att minnas sin barndom men hon pratade mycket om hur hon och hennes man 

levde tillsammans och att hon trivdes med sitt liv: 

 

” […] När jag blev myndig började jag jobba som ekonom på en textilfabrik. Jag fick 

chansen att åka på många olika kurser inom ekonomin, till Sarajevo och Tuzla och 

detta pga av att mina medarbetare såg en potential och ett intresse hos mig.  Jag tjänade 

ganska bra och trivdes med mitt jobb. Jag gifte mig ganska ung, 19 år gammal och 

skaffade två barn. Jag var väldigt nöjd med mitt liv. Vi levde sparsamt men spenderade 

pengar på resor istället, det var viktigt för mig och min man.  Livet var bra tills kriget 

började.” (2012-10-15) 

 

Det var svårt att få ut mycket information kring Stefans uppväxt men han förklarar den som 

lyckad: 

” […] Alltså min barndom var ju ganska, ganska lyckad, inga stora bekymmer, vi var 

ju fyra barn, min syster var ju 6 år yngre än jag. Jag umgicks mest med grabbar, lite 

rulla bollen och så.” (2012-10-27) 

 

Kristina pratar glatt om sin barndom och minns den som bättre och utan bekymmer: 

 

”Jag kommer ihåg saker från och med att jag var fem år gammal.. Allting var 

annorlunda då, min pappa jobbade i Österrike. Jag är född där och kom till Bosnien när 

jag var fem pga olika anledningar men livet var underbart. Min pappa kom ofta och 
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besökte oss, han hade med sig massa pengar, vi kunde nästan bada i dem. Vi hade allt! 

I skolan.. I skolan visste vi inte vem som har kroat, muslim eller serb, alla var samma. 

Ingen tvingade en att praktisera, det var slappare och du fick göra vad du ville och 

livskvalitén och förutsättningarna var bättre. Pengarna hade mer värde. Man var inte 

tvungen att tänka på om man hade råd för en operation eller oroa sig om man blev sjuk. 

Det fanns inte de problem som vi har idag. Idag har de lektioner om tro och religion, då 

hade vi inte det. Eleverna idag delas upp i skolan utifrån det, det gjorde inte vi. Allt var 

bättre, man levde bättre både materiellt och andligt. ” (2012-10-18) 

 

Även Jasenka blir glad när hon tänker tillbaka på sin barndom, dock börjar hon gråta 

om mycket får hon inte fram men hon berättar att det inte fanns något negativt med 

hennes barndom. Hon jämför situationen idag och hur det var då och berättar att det 

var firare innan kriget men att det är människors nationalitet som tyr vilka vägar som 

väljs: 

”Nej. Verkligen inte, inga negativa upplevelser! Under den tiden kunde man utbilda sig 

vart man ville och även jobba. Du kunde besöka vilket sjukhus som helst och inte 

längre vara sjuk, idag måste man betala för allt. Allt är svårare idag.. det är din 

nationalitet som styr vilka förutsättningar du har.. […] Nu kommer du få mig att gråta.. 

-Vi kan avbryta om du vill?  Nej jag vill berätta för dig. Vi var uppväxta i ett friskt 

hem, med mycket kärlek, vi respekterade våra föräldrar mer än idag. Jag har lärt mig 

att respektera andra och bry mig om dem.. Jag har lärt mig att inte vara elak mot 

andra.. Huset var alltid fullt, vi hade allt, Min pappa var lite sträng och mamma var lite 

snällare. Barndomen är något som påverkar och styr ditt liv[…] jag minns min 

barndom som lycklig! Jag kände mig skyddad, att ingen kunde skada mig.. ” (2012-10-

15) 

 

6.3 Kriget 

Som jag har skrivit om innan uppstod det ett krig mellan människorna i Jugoslavien och det 

resulterade i att befolkningen delades upp i olika nationaliteter samt religioner. Samtliga 

intervjupersoner har gått igenom en svår förändring undertiden kriget varade men även efter 

då de har varit tvungna att tänkte på sin nationalitet och religiös åskådning. Jasenka berättar 

att hon var tvungen att tänka på vart hon handlade och med vem hon umgicks med: 

 

” […] Helt plötsligt var ditt namn viktigt och även vart du jobbade någon stans, vart du 

handlade, till vilket kafé du gick till. Man kunde inte få vissa jobb på grund av namnet.. 



32 

 

Bosnien och Hercegovina delades i olika län. I vårt län finns det flest katoliker eller 

kroater, vi, muslimer är en minoritet eftersom att många har tvingats fly, det är alltså 

svårt att vara en minoritet i detta län. Det har påverkat mig på det sättet att jag måste 

tänka på vart jag går och vilka jobb jag kan söka.” (2012-10-15) 

 

Nu säger hon att situationen inte är lika utan att det är lite mer öppet och nu kan hon 

umgås med olika människor. En person som det har vårt svårt efter kriget är Kristina. 

Hon gifte sig med en muslimsk man har och efter det blivit utesluten ur den katolska 

kyrkan: 

 

”Det har uppstått problem när jag skulle gifta mig med min man eftersom att jag är 

kroat och katolik och han är bosniak och muslim. […] Till kyrkan går jag inte ofta för 

att jag inte tillåts göra det, dit går jag främst på min pappas dödsdag. De andra 

högtiderna firar jag inte i kyrkan för att jag blev utesluten ur kyrkan just för att jag 

lever i ett så kallat blandat äktenskap och det tillåter inte den katolska kyrkan just för 

att vi inte gifte oss i kyrkan” (2012-10-18) 

 

En annan som också har fått vara med om att det fanns en uppdelning mellan 

befolkningen var Vesna som precis innan kriget blev sparkad från sin arbetsplats för att 

hon gick ut med att hon var bosnier och inte tänkte blanda sin religion med sin 

nationalitet: 

 

” […] Jag jobbade på en radiostation och det var väldigt lokalt.[…] Kriget började 

kännas bland folk som jobbade där, beroende på hur de kände sig och vilken grupp de 

tillhörde. Så började det bli lite sprickor i teamet kan man säga. Jag blev tvungen att 

sluta jobba där. Själv betraktade jag mig som bosnisk och uttalade det i radio. […]Och 

en stund sa jag men gode gud vi kan bli ortodoxa eller katoliker eller muslimer men vi 

är bosnier fortfarande, vi kan inte bli kroater och serber i Bosnien och Hercegovina, det 

går inte det helt fysiskt omöjligt. Och då fick jag sparken och fick inte komma mer och 

jobba där.” (2012-10-27) 

 

Irma var också en utav de personer som fick ryggen vänd för att hon var bosniak, muslim och 

hon berättar hur hon tyckte det var jobbigt: 
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”Många som kom hem till oss, medan min man var vid liv, var våra vänner oavsett 

nationalitet. Under kriget när jag gick till jobbet, banken eller affären och träffade på 

dem vände de ryggen mot mig och ville inte hälsa. När kriget slutade ville de ha 

kontakt igen men jag avböjde och sa ”jag behövde inte er då och behöver inte er 

längre”.” (2012-10-15) 

 

Emina tycker att det är jobbigt att hon inte är lika fri som innan: 

 

”Varför kan jag inte gå över väggen som byggts runt om Orasje, varför kan jag inte 

besöka Brcko, där jag studerade? Varför kan jag inte skicka ett brev till Velibor? Jag 

hade brevkontakt med honom, han var soldat i JNA” (2012-10-16) 

 

Jasenka säger att kriget har förändrat hennes syn på andras religiösa tillhörighet i den 

mån att hon inte klarar av deras extrema nationalism: 

 

”Innan kriget fanns det ortodoxa, katoliker och muslimer men under kriget uppkom det 

cetniker (serbiska nationalister). För mig är en cetnik någon som förstör allt som 

kommer i vägen, men alla ortodoxa människor är inte cetniks, där har min syn 

förändrats. Någon som har lämnat dig utan hem eller hus, någon som har splittrat hela 

din familj och släkt.. (gråter)..Jag kan varken sitta bredvid eller vara i samma rum som 

de.. De berättar att de har dödat eller förstörs hus och som är stolta över det, det finns 

katoliker också men också muslimer. De som uttrycker sin nationalism så extremt som 

de kan jag inte ens titta på. Men alla normala människor, oberoende av förnamn och 

efternamn har inte förändrats snarare förbättrats. ” (2012-10-15) 

 

6.3.1 En religiös förändring 

Vissa människor blir mer religiösa efter att de har genomgått en kris medan andra tar 

avstånd av religionen helt. Några av mina intervjupersoner har förstått sin religion 

bättre och blivit mer troende efter kriget. Jasenka berättar om att hon inte var uppväxt 

inom en religiös familj och att hon inte visste hur hon skulle be medan hon idag firar 

muslimska högtider och att hon vet hur hon ska be: 

 

”Först och främst så äter jag på ett annat sätt nu. Det är tydligt inom vår religion att vi 

inte får äta griskött, vi får inte dricka, allt som förstör dig som person. Du äter nyttigt. 

Jag har en egen lite tro inom mig, jag ber inte fem gånger om dagen eller går till 
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moskén, jag har bara fått större respekt för Islam. Nu kan jag be lite Gud men innan 

kunde jag inte alls. Det är bara till för mig själv och inte för någon annan. – Finns det 

traditioner du följer? Innan, före kriget, firade vi inte bajram i huset utan vi åkte till 

min farmor på morgonen och min mormor på kvällen och åt mat tillsammans.” (2012-

10-15) 

 

Emina är en utav de intervjupersoner som har förändrat sin religion mest då hon tog på sig en 

slöja efter kriget och hon menar att hon har fått mer förståelse om Islam under kriget. Hon 

fick dock inte visa sin religiösa sida när hon var yngre för att hennes faster inte var troende: 

 

” […] I mitt hem kunde jag inte utöva min religion fritt eftersom min faster var 

medlem i det kommunistiska partiet. Hemma kändes det inte som om vi var religiösa. 

[…] Det var genom min mormor som jag fick den första kännedomen kring min 

religion.[…] När jag gifte mig, min man var imam, och två år efter vårt bröllop då 

började jag bära slöja […] men nu är jag skild bär jag fortfarande slöja. […] jag har 

förstått att en sådan livsstil, i svåra stunder har hjälpt mig. Om jag ser det hela, innan 

kriget, själva kriget och nu, har min syn på denna fråga inte ändrats utan rättare sagt 

utvecklats.” (2012-10-16) 

 

Kristina berättar att hon har blivit mer religiös men hon ville inte utveckla sitt svar: 

”Jag har blivit mer religiös efter kriget.  Men det är i kriget som jag har börjat bli mer 

religiös då vi i familjen bad oftare, innan kriget var det inte så intensivt.” 

 

Intervjuperson Irma säger att hon var ateist innan kriget och att hon fortfarande inte 

tror på gud men hon berättar att hon är tvungen att tillhöra en religion för att andra 

tvingar henne till det: 

 

”Innan kriget så var jag ateist. Kriget har ändrat i princip allas syn på religion. Man blir 

i princip tvungen att tillhöra någon religion eftersom att andra människor driver sitt 

eget synsätt och sin egen religion. Man tvingas till att ta del av de religiösa 

traditionerna för att visa vilken nationalitet man tillhör.” (2012-10-15) 

 

En annan som inte heller har förändrat sin tro eller religion är Vesna som precis som 

Kristina är gift med en man som inte tillhör samma religion: 
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”[…] Min pappa var ortodox och mamma var delvis katolik som också är blandat 

äktenskap. Jag är uppvuxen med både och. Och ingen tvingade mig till något. Sen gifte 

jag mig med en muslim, ingen som är troende muslim.. så det är.. jag tar religion på 

allvar och vill inte såra folk som verkligen är troende. […] det som jag har upplevt har 

inget med själva tron att göra utan missbruket av den. Att någon använder det som i ett 

maktspel för att skilja på folk och folk. Mig själv har det inte förändrat.. kanske att jag 

har tagit mer avstånd från det på det sättet..” (2012-10-18) 

 

6.3.2 Nationalitet 

Stefan är en utav de intervjupersoner som inte har förändrats mycket efter att han hade 

flyttat till Sverige men han säger själv att han efter kriget har börjat tillhöra bosniska 

katoliker. Han förklarar inte mycket mer om varför han väljer att blanda sin 

nationalitet med religion. ”[…] Men naturligtvis jag tillhör ju en grupp eller ett folk 

som kallas för Bosniska kroater. […] Det betyder en tillhörighet, att man tillhör en 

nation eller så. Det är ju så, man tillhör ju en grupp.” 

 

Vesna säger att hon inte har förändrat sin nationalitet efter kriget för att hon alltid har 

känt sig som bosnisk även när hon bodde i Serbien. Hon anser inte att religion bör 

blandas med nationalitet: 

 

”Att jag är bosnisk?.. nej det har det inte..[…] Nationalitet är den miljö som man är 

uppvuxen i och det går inte att förändra. Inte för min del, det är något som jag har levt 

längst i mitt liv med..[…] Jag gillar inte den blandningen, jag tycker att det är väldigt 

orättvist att man ska göra så. Det förenklar vissa saker för folk. […]folk hos oss har 

svårt att skilja på de sakerna, jag tycker att det är.. jag har ingen aning varför vi gör det. 

Det fungerar som en etikett på människor.” (2012-10-27) 

 

Kristina säger att hon och henens familj innan kriget var jugoslaver men hon säger också att 

hon redan innan kriget visste att hon var kroat och katolik. Hon nämner att det efter kriget 

skapades en blandning mellan nationalitet och religion och att befolkningen delades upp på 

detta sätt: 

”[…] Innan kriget var vi jugoslaver. I mitt hem visste vi att vi var katoliker och 

kroater.[…] När Jugoslavien splittrades och kriget började skapades det en uppdelning 
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på nationalitet och religiös åskådning. Det hände att man började blanda religion med 

nationalitet och alla som var katoliker blev såklart kroater.” (2012-10-18) 

 

Irma berättar att hon även före och nu efter kriget har samma nationalitet och önskar att man 

slutade lägga vikt på andras nationalteter. Men även om hon vid ett tidigare tillfälle av 

intervjun påstod att hon var jugoslav säger hon att hon alltid har varit bosniak: 

 

”Ja det har jag. Jag är uppfostrad som bosniak och kommer alltid att vara bosniak. […] 

Jag hade förklarat ordet som en tillhörighet av ett visst folkslag. Det irriterar mig att vi 

idag lägger för mycket vikt på vilken nationalitet andra tillhör. Jag har inte växt upp på 

det sättet.” (2012-10-15) 

 

6.3.3 Krigets påverkan  

Kriget har inte bara förändrat intervjupersonerna när det kommer till deras religion eller 

nationalitet utan även som personer. Kristina berättar att hon var tvungen att växa upp ganska 

snabbt och att hon idag är rädd över sina barns säkerhet eftersom att hon inte vet vad som 

kommer att hända i framtiden: 

 

” […] Jag har alltså vuxit upp för snabbt, på ett ögonblick var jag plötsligt 15. Det har 

ändrat på det sätt att jag alltid är rädd speciellt nu när jag har egna barn, jag tänker ofta 

på hur jag hade det då. […] Jag får panik när jag hör att det händer hemska saker i 

världen och då tänker jag gode Gud, tänk om jag måste ta hand om mina barn under 

dessa omständigheter och vara tvungen att gömma dem i källaren. Rädslan handlar om 

att familjen inte längre skulle vara tillsammans, kommer jag och min egen familj flytta 

någon annan stans, kommer min mamma vara kvar?” (2012-10-18) 

 

Vesna berättar att kriget har påverkat henne på det sätt att hon ansåg att det fanns två sätt att 

se på den religiösa, etniska och nationella blandningen: ”Jag tror att det fanns två möjligheter, 

att man ska vara lite med de egna på ena sida och man ska vara mer öppen och försöka ta folk 

som de är” Hon berättar också att hon har upplevt att andra människor har dömt henne just 

pga hennes namn  

  ”… Jag har upplevt mycket under kriget.. om man säger sitt namn är det väldigt 

enkelt att uppfattas som de ena eller andra […] Jag upplevde att folk dömde mig direkt 

när jag hade sagt mitt namn och tog avstånd direkt från mig. Det spelade ingen roll.. 

det var känsliga tider, det var 94,94 och det var fortfarande krig och folk ville inte 
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umgås med sådana, trots att jag var på samma ställe som de var, i samma situation som 

de” (2012-10-27) 

 

Vesna ville också exemplifiera hennes upplevelser och berättar en tråkig historia om 

hur hon blev bemött av en annan människa. Hon berättar historien med ett leende på 

läpparna och det märks att hon idag inte påverkas av det som hände: 

 

”Det var en söndag morgon när jag skulle till Ica och skulle handla någonting och det 

var en äldre dam som var där och jag märkte att hon var utländsk och jag märkte att 

hon var från balkan. Hon tittade på mjölförpackningar och hon tittade på mig och såg 

att jag var från samma sort så att säga. Hon frågade mig om det var det mjölet det var 

som hon ville köpa och förklarade vilket hon ville ha. Så jag förklarade för henne vad 

det stod och läste lite från förpackningar. Hon vände sig mot mig och sa å vad du är 

snäll, tack så jätte mycket för hjälpen och sen sa hon, vad heter du? Och jag sa mitt 

namn sen sa hon ahaa, okeej.. äh spelar ingen roll!” (2012-10-27) 

 

Stefan berättar att kriget har förändrat honom på det sätt att han inte är samma person 

längre och ser livet på ett bättre sätt: 

 

”[…] Jag blev påverkad på det viset att jag funderar och tänker på livet helt annorlunda 

kan man säga. Eh, alltså jag tror att alla människor blev påverkade av kriget på ett 

individuellt sätt. Jag blev påverad på det sätt att jag aldrig är samma person igen men 

jag gick ju vidare genom att ha min fru och son med mig, det gav en liten trygghet. 

Men som sagt är jag inte samma person och ser nu varje dag jag lever på ett positivt 

sätt här i fred om man säger så.” (2012-10-27) 

 

Jasenka berättar att kriget hat gjort henne starkare som person men att det har varit 

svårt att vara ensamstående mamma med hela världen vilandes på sina axlar. Hon 

säger också att kriget har påverkat henne: 

 

”Ja absolut.. jag var lycklig precis som alla andra, alla hade jobb och 

man kunde åka utomlands… klart kriget har förändrat mig och mitt 

liv.. först och främst så blev jag änka vid 23 års ålder med ett litet 

barn, jag hade ingenstans att ta vägen, min familj hade splittrats och 

försvunnit någon annan stans och jag undrade många gånger om jag 

skulle få träffa dem igen.. (börjar gråta). Alla som har upplevt 
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kriget har upplevt olika trauman som man bär med sig och jag ber 

till gud att det aldrig mer ska hända igen. - Har det du har upplevt 

gjort dig starkare? Ja, i alla fall! När man har någon att luta sig mot 

är det lättare och man kan gemensamt besluta vissa saker. När man 

är själv är allt på dig, du står för alla dåliga och alla bra beslut, du 

vet inte om de var bra eller dåliga men det lär man sig sen..” (2012-

10-15) 

 

 

6.4 Religiös påverkan 

Efterskalvet av kriget har påverkat intervjupersonerna mycket och andra har blivit mer 

religiösa medan andra har tappat sin tro helt. De flesta intervjupersoner känner att det som har 

påverkats dem mest är de har tvingats in i olika kategorier utifrån deras etniska och religiösa 

bakgrund. Som intervjuperson Irma tidigare har berättat, fick inte muslimerna utropa sig som 

bosnier utan antingen jugoslaver eller kroater eller serber. Efter kriget har det vänt och 

människors religiösa åskådning har blivit deras nationalitet.  

 

När jag frågade Irma om hennes religion påverkade hennes nationalitet fanns det ingen tvekan 

om saken i hennes svar. ”Det är klart att min religion påverkar min nationalitet men som jag 

har sagt innan, man tvingas genom andras överdrivenhet att visa sin egen nationalitet och 

religion. Såhär var det inte innan kriget.”  

 

Stefan uttrycker ganska klart och tydligt genom hela intervjun att han aldrig har tänkt på 

andras nationaliteter eller lått människors religiösa åsikt påverkat honom eller hans syn på 

andra. ”Och man tänker, har vi inte aldrig pratat om vem och vad man tillhör. Det är när 

kriget väl bröt ut som man började fundera mycket mer på vad man tillhör och jag själv bryr 

mig inte alls om det. Vi hade inte växt upp med det där syndromet om religion eller 

nationalitet och så..”. Han berättar också att ämnet kring nationalitet och religion är ganska 

känsligt för människor som kommer från forna Jugoslavien men också att det finns olika 

nationaliteter inom gränserna för vad som är Bosnien och Hercegovina.  

 

”[…] Det är så känsligt, om man säger att man tillhör en grupp eller en nation så anser 

de andra att du kommer från ett som heter Bosnien och Hercegovina så måste du 

tillhöra bosnierna, men det är så komplicerat där nere. Själva Bosnien och Hercegovina 
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byggdes av tre olika nationaliteter och de är ju kroater, serber och bosnier eller 

bosniska muslimer kan man säga. ” (2012-10-27) 

 

Vesna berättar att hon märker av skillnaderna från hur det var innan när hon bodde i Bosnien 

och Hercegovina till hur det är i dag. Hon säger att det inte finns något som är bosniskt längre 

utan att det helt plötsligt tillhör muslimerna som bor i Bosnien och Hercegovina: 

 

”[…] .. Jag kan bara prata om den serbiska delen för att jag var varit mest där.. De har 

tappat det.. och de vill inte.. det är mycket känsligt.. känsligt för mig för att jag reagerar 

när jag kommer dit. De har redan bestämt sig. De tycker inte att de är en del av 

Bosnien och Hercegovina eller det bosniska.. man märker det varje gång mer och mer 

tydligare, man märker det i skolor, hur man läser historien, vilka författare och så. Det 

märker man mycket, mycket.. nu är det, för de som vill uppfostra sina barn som 

bosnisk anda då är det upp de dem själva.. nu finns det inte en bosnisk anda som en 

salig röra.. nu är det som är bosniskt är det som tillhör muslimerna.” (2012-10-27) 

 

Hon säger ganska klart och tydligt att den religiösa och nationalistiska blandningen som finns 

i Bosnien och Hercegovina inte fanns innan kriget utan att kriget har skapat det: ”[…] om vi 

pratar bara om Bosnien och Hercegovina så har de bestämt sig. De blandar religions 

tillhörighet och nationalitet och bla bla bla ,om de är serber eller kroater och de flesta har 

bestämt sig vad de tillhör.. det har med kriget att göra…” 

 

Vesna berättar även att hennes föräldrar tillhörde olika religioner men att hon inte tänkte 

mycket på det, hon berättar även att hon är gift med en muslimsk man idag: 

 

”[…] Min pappa var ortodox och mamma var delvis katolik som också är blandat 

äktenskap. Jag är uppvuxen med både och. Och ingen tvingade mig till något. Sen gifte 

jag mig med en muslim, ingen som är troende muslim..” Hon menar att den blandning 

som finns i landet inte har förändrat henne: ”det som jag har upplevt har inget med 

själva tron att göra utan missbruket av det. Att någon använder det som i ett maktspel 

för att skilja på folk och folk. Mig själv har det inte förändrat.. kanske att jag har tagit 

mer avstånd från det på det sättet.” (2012-10-27) 
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Att bry sig om andras religiösa tillhörighet finns inte hos Emina, hon säger att hon inte vet 

vem som har skapat kriget och heller inte varför man ska lägga energi på andras religion. Hon 

kategoriserar människor utifrån onda och goda istället: 

 

”Jag anser att kriget har påtvingats av någon, av vem, det vet jag inte. Därför har jag 

inte ändrat min syn. Tack gode god att min pappa har lärt mig att tycka om människor 

som är goda och förakta dem som inte är goda […]. För vi människor här har liknande 

beteende, liknande vanor. Varför skulle jag känna obehag bara för att någon heter Savo 

eller Miroslav, det sättet de ber till gud, Varför skulle jag ha något emot det.” (2012-

10-16) 

 

Jasenka berättar att hon har fått gå igenom mycket hemskt under kriget och att det har varit 

svårt efter kriget. Hon säger att kriget har förändrat människor och att tillhörigheten har blivit 

viktig. Hon berättar även att hennes man dog i kriget. 

 

”Min mans död såklart.. Helt plötsligt blev vi alla olika, innan kriget fanns det inga 

skillnader, man brydde sig inte om namn och efternamn och heller inte tillhörigheten.. 

Jag visste att många av mina vänner använde vapen och sköt mot oss.. Det var ganska 

svårt för alla och även för mig.” (2012-10-15) 

 

Att vara religiös för Stefan innebär inte att gå ofta till kyrkan utan mer något som 

tillhör kulturen som han och han säger att han inte har blivit mer religiös efter kriget: 

 

”Alltså jag är ju katolik men jag tillhör inte dem som går till kyrkan varje dag eller 

varje vecka eller så. Men det är mer en kulturgrej eftersom att vi firar jul och så precis 

som här i Sverige. Så det är inget som har fått mig att bli mer troende eller så men jag 

har ju min åsikt och så. Jag tycker inte att kriget har påverkat mig religiöst. Jag är inte 

mer troende nu än vad jag var innan kriget.” (2012-10-27) 

 

Och han säger att hans religion inte påverkar hans nationalitet ” Nej.. det är klart och 

tydligt att kroaterna är katoliker. Nu menar jag Kroatien som nation och givetvis finns 

det kroater som är muslimer eller serber” Emina berättar att hon efter kriget har valt att 

använda slöja men hon säger att kriget inte har påverkat hennes val utan mer utvecklats 

hennes tänkande kring religion: 
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 ”Sen, när jag gifte mig, min man var imam, två år efter vårt bröllop då började jag 

bära slöjan.[…] Om jag ser det hela, innan kriget, själva kriget och nu, min syn på 

denna fråga har inte ändrats utan rättare sagt, utvecklats.”  
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7. Analys och diskussion 

 

7.1 Religiös och kulturell tillhörighet 

Utifrån de intervjuer som har gjorts framkommer det att samtliga intervjupersoner blandar 

religiös åskådning med etnicitet och nationalitet. Detta syns tydligt då de under intervjuerna 

nämner bosniaker som muslimer, kroater som katoliker, serber som ortodoxa och vice versa.  

Intervjupersonerna kategoriserar också sig själva utifrån dessa kategorier.  Gellners teori om 

nationalism och varför den är viktig för människor innebär den gemensamma nämnaren och 

tillhörigheten (1999:21–22). Intervjupersonerna visar tydligt att de tillhörde Jugoslavien som 

nation och att de inte brydde sig om andras tillhörigheter. Denna gemensamma nämnare och 

den tillhörighet som intervjupersonerna upplever eller känner av, påverkas av den nation som 

de delar. Stefan på att han tillhör kroaterna, ”Men naturligtvis jag tillhör ju en grupp eller ett 

folk som kallas för Bosniska kroater. […] Det betyder en tillhörighet, att man tillhör en nation 

eller så”.   

 

Gellner nämner kulturen som en gemensam nämnare för tillhörigheten (1999:21–22) och hos 

Stefan kan man se ett drag på att hans kultur påverkas av hans religion. Gellner menar att 

kulturen kan förknippas med mat och kläder (1999:19) . Kristina visar också på att hon tillhör 

kroaterna eller katolikerna som hon själv nämner dem som: ”[…] Innan kriget var vi 

jugoslaver. I mitt hem visste vi att vi var katoliker och kroater. […] Det hände att man började 

blanda religion med nationalitet och alla som var katoliker blev såklart kroater”. Hon visar 

också att hon har socialiserats in det tänket, att hon var katolik och kroat från början. Eriksen 

skriver att människors etnicitet skapas utifrån en socialisering (1998:59–60). Socialisering 

innebär enligt Berger den process där samhället och människorna som lever i den påverkar 

varandra och tillslut skapar ett normaliserat beteende. Han menar också att samhället är en 

produkt av människan och lika så är människan en produkt av samhället (1990[1967]:16). 

Kristinas tillhörighet till kroaterna, katolikerna, kommer från hennes familj då hon har 

socialiserats in i en viss etnicitet och en kultur. Dock visar Kristina på att hon ändå kände en 

tillhörighet till Jugoslavien som nation just för att hon kände sig som jugoslav. Utifrån 

Eriksens teori om hur nationalism och etnicitet skapas, genom gemensamma nämnare 

(1998:11), visar Kristina på att hon kände en tillhörighet till andra som också benämnde sig 

som jugoslaver. Det samma gäller Irma då hon också kallade sig själv för jugoslav, fast att det 
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var påtvingat. Hade inte andra i deras omgivning också benämnt sig som jugoslaver hade 

heller inte intervjupersonerna gjort likställts dig med dem.   

 

Kulturen verkar, utifrån resultatet, påverkas av den religiösa åskådningen. Gellner menar att 

en gemensam kultur leder till samma nationstillhörighet (1999:21–22). Stefan säger i 

intervjun att katoliker likställs med kroater:, ” Nej.. det är klart och tydligt att kroaterna är 

katoliker. Nu menar jag Kroatien som nation” och detta tyder på att han känner en gemenskap 

och en tillhörighet till dem då han styr sin tillhörighet till kulturen. Mead skriver om sociala 

situationer och hur de skapar människor handlande. Detta handlande blir symboler för hur 

människor interagerar i sociala sammanhang, man umgås med andra som ger ut samma 

symboler och agerar som en själv (1976:17).  Stefan visar på att hans identitet och hans 

handlande har påverkats av andras då han känner en tillhörighet till dem. Han benämner sig 

själv även som bosniak då han känner en tillhörighet till dem också.  Vesna känner bara en 

tillhörighet till bosnierna: ”Att jag är bosnisk?.. nej det har det inte..[…] Nationalitet är den 

miljö som man är uppvuxen i och det går inte att förändra. Inte för min del, det är något som 

jag har levt längst i mitt liv med ”. Vesna är en av de intervjupersoner som inte identifierar sin 

nationalitet med något annat än det land som hon är uppvuxen i. Att etniciteten och kulturen 

skapas utifrån interaktion med andra som Eriksen skriver om, har i Vesnas fall inte påverkats 

till att hon blandar sin nationalitet med religiös åskådning. Snarare att hon istället har tagit 

avstånd från religionen helt och inte alls vill ha med den att göra. Detta kan vara utslag av att 

hon är uppväxt med en blandning av nationaliteter och religioner och därför inte vill blanda 

dem.  

 

7.2 Socialisering och legitimering 

Samtliga intervjupersoner känner av eller har känt av att det finns en korsning mellan religiös 

åskådning, nationalitet och etnicitet men de vet inte varför det är så och förklarar det som 

komplicerat eller invecklat. Berger skriver att om socialiseringen ska vara lyckad ska inte 

människorna i samhället ifrågasätta det och bara acceptera de roller och normer som finns 

(1990[1967]:17).  Det går tydligt att se att Irma inte kan påverka hur samhället ser ut men att 

hon inte vill att det ska vara så ”Det irriterar mig att vi idag lägger för mycket vikt på vilken 

nationalitet andra tillhör. Jag har inte växt upp på det sättet.”. Även om hon ifrågasätter 

situationen i landet, accepterar hon den genom att hon vet att inte kan påverka den, hon säger 

att hon måste för att andra tvingar henne.  
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Hon är inte den enda som ifrågasätter situationen i Bosnien och Hercegovina, Vesna säger 

att:” Jag gillar inte den blandningen, jag tycker att det är väldigt orättvist att man ska göra så”. 

Detta kan betyda att de inte riktigt litar på samhället men också att det inte har skett en korrekt 

socialisering i deras stad. Precis som Berger skriver, borde de inte ifrågasätta situationen och 

samhället men de visar tydligt på att de gör det. Stefan visar dock att han har accepterat 

situationen och det samhället som finns i Bosnien: ”[…] Men naturligtvis jag tillhör ju en 

grupp eller ett folk som kallas för Bosniska kroater. […] Det betyder en tillhörighet, att man 

tillhör en nation eller så. Det är ju så, man tillhör ju en grupp.”. Kan det vara så att han har 

socialiserats in i ett annat samhälle som han tar förgivet och accepterar, det som finns i 

Sverige? Eftersom att han har socialiserats in i ett nytt tänk och ett nytt land påverkar inte 

situationen i Bosnien och Hercegovina idag honom längre. Han behöver egentligen inte 

acceptera samhället där eftersom att han inte bor där längre. 

 

Intervjupersonerna Stefan och Vesna är de som har flytt kriget och lämnat sin familj och sitt 

land och de visar på störst ointresse för sammanblandningen av religiös åskådning och 

nationalitet. Detta tyder på att de har socialiserats in i ett nytt samhälle och ett tankemönster 

(Berger 1990[1967]:29-30) och att de har accepterat de normer och grupper som finns i 

Sverige. Stefan visar mest ointresse för problemet och bryr sig inte alls då han redan har 

accepterat situationen medan Vesna visar känslor för det problem som har uppstått efter 

kriget. Hon vill inte att det ska finnas men ändå accepterar hon det, hon säger att hon inte kan 

påverka det. I och med deras nya socialisering har de också skapat andra identiteter i Sverige 

än de som de hade innan kriget. Identitetsskapandet styrks av socialiseringen och är därför en 

pågående process (Eriksen 1998:59–60).  Genom att de inte längre bor kvar kan de heller inte 

vara helt påverkade av problemet där borta utan har istället stött på problem i Sverige. Vesna 

har stött på problem när det kommer till hennes namn då människor har dömt henne för att 

hon har ett såkallat serbiskt namn. Det har såklart påverkat henne och hon har tyckt att det har 

varit jobbigt men hon vet att situationen är som den är och hon kan inte påverka den.  

Socialiseringen ser annorlunda ut hos de olika intervjupersonerna Det som skiljer dem åt är 

deras ålder och när de växte upp i Jugoslavien. Irma är den enda intervjuperson som har varit 

med när bosniakerna, muslimerna i Jugoslavien inte fick benämna sig som det utan var 

tvungna att välja serb, kroat eller inget tillhörande. Hon bestämde sig då för att kalla sig för 

jugoslav. Hon är dock inte själv om att en ny identitet har skapats och deras liv har förändrats. 

Mead menar att identiteten påverkas av andras handlingar och symboler (1976:112–113). 
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Samtliga intervjupersoner oberoende om de lämnade landet under kriget eller inte har varit 

tvungna att vara någon annan och börja tänka och handla utifrån nya normer och regler. Alla 

berättar om att de tidigare inte brydde sig om andras religiösa tillhörighet och heller inte 

andras nationalitet. Jasenka berättar att hon visste att hennes vänner hade andra nationaliteter 

eller religiösa åskådningar men att on inte brydde sig om dem. Även Kristina visar på att hon 

inte brydde sig om vilka nationaliteter eller vilken religiös åskådning hennes vänner hade. 

Vesna är en utav de intervjupersoner som tydligt visar att hon är uppvuxen med blandade 

nationaliteter och religioner.  

 

Alla intervjupersoner har benämnt sig som jugoslaver innan kriget och visat på att de har varit 

stolta över det. De har alla bara berättat positiva och glada historier om sin barndom och 

uppväxt. När de berättar om sina liv idag och hur det har varit under och direkt efter kriget har 

det bara varit negativa berättelser. De intervjupersoner som bor kvar i in stad har visat på en 

förändring av deras tänkande och identitet. De har varit tvungna utifrån den nya 

samhällsordningen att bry sig om andra och sin egen nationalitet och religiösa åskådning och 

det är tydligt att det har varit påfrestande för dem. Enligt Berger måste den nya ordningen och 

de nya normerna legitimeras för att de ska gälla alla (1990[1967]:31). När de sedan blir de 

givande normerna är det människornas uppgift att rätta sig efter dem. Med legitimering menar 

Berger att de normer och den ordning som samhället tillsammans med människorna har 

kommit fram till blir det normaliserade sättet att vara på (1990[1967]:29–30). Han skriver 

också att en utav de främsta sätten att legitimera normer och lagar på är genom religionen då 

den ger svar på varför strukturen ser ut som den gör (1990[1967):32-33). Utifrån situationen i 

Bosnien och Hercegovina går det tydligt att se att de politiska auktoriteterna använde 

religionen som ett bärande syfte till att dela upp befolkningen. Samtliga intervjupersoner visar 

på att det inte var befolkningen som påverkade valet.  

 

7.3 Religiös påverkan 

 

Religionen användes för att skylla på andra och för att ge en förklaring till varför kriget 

startade. Det samma gäller situationen idag, Irma säger att det är pga deras uppdelning av 

befolkningen som landet ser ut som det gör. Hon är inte ensam om det utan alla 

intervjupersoner nämner samma sak. Eftersom att intervjupersonerna har visat att alla var av 

samma slag innan kriget, alla var jugoslaver och att det idag inte är så idag går det att utifrån 
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Bergers teori se ett mönster av varför uppdelningen ser ut som den gör. Det politiska styret 

har, enligt intervjupersonernas berättelser, delat upp befolkningen i olika religiösa 

tillhörigheter och inte nationaliteter. Denna nya uppdelning har skapat ett nytt samhälle och 

en social struktur och det går tydligt att läsa av utifrån resultatet. Denna nya uppdelning på 

religiösa åskådningar har påverkat begreppet nationalitet och därför benämner 

intervjupersonerna sig själva som kroater eller muslimer. 

 

I och med Bergers socialisationsteori, har människorna styrts in i ett annat tänk och deras nya 

identiteter har utgått från denna uppdelning. Det samma gäller nationaliteten och etniciteten. 

Gellner menar att nationaliteten påverkas av de gemensamma nämnare människorna har och 

de grupper som de rättar sig efter (1999:19). Denna gemensamma nämnare för nationen och 

nationaliteten blir kulturen (Gellner 1999:21–22). Den religiösa identiteten som tydligt visas i 

resultatet utgår från den uppdelningen om har gjort i Bosnien och Hercegovina. Eftersom att 

intervjupersonerna visar tydligt att deras nationalitet styrs av kulturen och att kulturen i sin tur 

styrs av den religiösa åskådningen har intervjupersonernas nya identiteter skapats utifrån ett 

religionsperspektiv. Mead skriver att identiteten är en social konstruktion som påverkas av 

människors handlingar och symboler 1976:109). Den identitet som intervjupersonerna har 

skapat har varit styrd av religionen Intervjupersonernas nya tillhörighet blir den nya 

uppdelningen av invånarna. Den nya samhällsstrukturen delar upp invånarna genom 

religionen som leder till nationaliteten. Utan att tänka på det visar intervjupersonerna att deras 

definition av nationalitet styrs av kulturen men främst av religiösa tillhörigheter.  

 

Intervjupersonerna visar att de drar sig till andra som har samma kultur som dem själva och 

utifrån att kulturen och nationaliteten styrs av religionen blir religionen den bärande faktorn 

till tillhörigheten och identiteten. Att intervjupersonerna identifierar sig själva utifrån deras 

religiösa åskådning är inte längre konstigt för dem så de har socialiserats in i det och har ingen 

aning om hur det annars skulle sett ut. Det går dock tydligt att avläsa att intervjupersonerna 

vet att det är en förändring, att det inte såg ut så innan kriget, men de visar också på att de inte 

själva kan påverka situationen. Utifrån de intervjuers som har gjorts är ett tydligt mönster att 

kriget i Bosnien och Hercegovina har skapat denna uppdelning av invånarna.  

 

De olika identiteterna som intervjupersonerna har påverkats av olika samhällen, personer och 

symboler. Mead skriver att det är andras handlingar och symboler som styr ens egen identitet 

då man vill vara som de, något gemensamt (1976:17).  



47 

 

Irma är en utav de intervjupersoner som har förändrat sin identitet utifrån de personer som var 

viktiga samt den samhällsstruktur som fanns innan kriget. Idag är hon påverkad av att andra 

tvingar henne att benämna sin religiösa åskådning medan, dock fanns inte nationaliteten 

bosniak att välja på då.  

 

7. 4 Krigets efterskalv 

 

Idag är det tydligt att intervjupersonerna blandar nationalitet, etnicitet och religiös tillhörighet 

med varandra, vilket inte fanns inte innan kriget enligt samtliga intervjupersoner. Den 

anledning till att intervjupersonerna gör det idag är den socialisering som har påverkat det nya 

samhället efter kriget. Berger menar att socialiseringen är en pågående process och att den 

styrs av människorna och samhället (1990[1967]:16). Han menar också att de roller som har 

uppkommit inom samhället är skapta av människorna själva (referens). Samtliga 

intervjupersoner klandrar någon annan för den uppdelning mellan nationalitet och religion 

som finns inom landets gränser, är det inte de själva som har skapat den då? Enligt 

intervjupersonerna har det skapats ett nytt samhälle då de berättar att situationen i Bosnien 

och Hercegovina inte har sett ut som den gör och att allt var annorlunda då. Genom att ett nytt 

samhälle har skapats har människorna skapat nya identiteter och tillhörigheter.  

 

Att religionen har spelat en större roll i dagens Bosnien och Hercegovina visar tydligt att 

några intervjupersoner har blivit mer religiösa. Emina bar inte slöja innan kriget utan har 

börjat göra det innan men hon säger att hon inte har förändrat sin religion utan blivit mer 

intresserad och förstår den bättre idag än innan kriget. Jasenka visar på att hon också har 

förändrat sin religiösa tro då hon idag kan be och följer de muslimska traditionerna. Vesna 

visar på att hon har tagit mer avstånd från religionen och vill inte ha med den att göra.  

 

7.5 Slutsats 

 

Utifrån resultatet och analysen är det uppenbart att det finns en koppling mellan begreppen 

nationalitet och religiös åskådning hos intervjupersonerna från Bosnien och Hercegovina. De 

visar att deras nationalitet påverkas av deras religion och kultur. Intervjupersonerna blandar 

dessa begrepp utan att ens tänkt på det och visar att deras identitet är skapad utifrån detta. 

Istället för att identifiera sig med andra som har samma nationalitet eller kultur definierar 
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intervjupersonerna sig själva utifrån deras egen religiösa åskådning. Detta i sin tur skapar en 

religiös identitet då identiteten är styrd av religionen. Intervjupersonerna är inte ensamma om 

att blanda dessa begrepp utan de visar på att Bosnien och Hercegovina som land är uppdelat 

på människors religiösa åskådning.   

 

Att detta är ett problem i landet är tydligt i resultatet och analysen då intervjupersonerna har 

varit med om hemskheter i sitt land på grund av deras religion och nationalitet. De menar att 

det är krigets fel att denna uppdelning finns och de menar att denna uppdelning inte fanns 

innan. Intervjupersonerna säger att de var medvetna om andra nationaliteter och religioner 

innan kriget men att de inte brydde sig om dem. Den skillnad som finns mellan Jugoslavien 

och Bosnien och Hercegovina idag är inte att det finns olika nationaliteter och religioner utan 

att människor delas upp utifrån dem. Det är själva uppdelningen som har skapat problem för 

intervjupersonerna och de menar på att om inte kriget hade varit hade heller inte uppdelningen 

funnits.   

 

Att det finns ett problem kring begreppen nationalitet och religion i dagens Bosnien och 

Hercegovina är tydligt, kan det bara vara krigets fel att denna uppdelning finns? Jugoslavien 

visade redan på bristningar men de var inte lika synliga som idag. Går det att bara skylla på 

kriget eller kan inte befolkningen i Bosnien och Hercegovina också stå för problemet? Jag tror 

det och jag tror att om människorna i landet inte hade använt sig utav begreppet på fel sätt och 

då hade inte problemet varit lika uppenbart. Om de istället hade använt begreppen rätt hade de 

kunnat undvika förvirringar och hemskheter. Som intervjupersonerna ett flertal gånger har 

svarat, var alla människor lika inom Jugoslavien . Varför i så fall förändra detta och inte 

fortsätta som tidigare? Eftersom att intervjupersonerna vill förändra och påverka 

begreppsanvändningen bör de börja vid sig själva och inte skylla på andra och annat.   
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8. Sammanfattning 

 

Uppsatsen försöker ge svar på varför det finns en uppdelning på religiös åskådning i Bosnien 

och Hercegovina samt vilka faktorer som ligger till grund för den sammanslagning som finns 

mellan religion och nationalitet. Det är inte bara själva problemet som undersöks, utan främst 

hur detta påverkar sex personer från landet samt hur de själva resonerar och tänker kring sin 

egen religiösa åskådning, nationalitet och etnicitet.  Jag har främst använt mig utav intervjuer 

och utifrån dem har jag kommit fram till att begreppen nationalitet, etnicitet och religion är 

sammanflätande. Resultatet har visat att intervjupersonerna blandar sin nationalitet med sin 

religiösa tillhörighet och att deras identitet och nationalitet styrs av vilken religion de tillhör.  

 

Med hjälp av Ernest Gellners teori om etnicitet och nationalitet och George Mead teori om 

identitetsskapande förklaras det i analysen om varför intervjupersonernas liv styrs av denna 

överlappning. Intervjupersonerna visar tydligt i sina berättelser att de inte vill blanda 

begreppen nationalitet och religion men att de har blivit tvingade till det. I samband med 

teorin visar analysen att intervjupersonerna har blivit påverkade av andra och av samhället till 

att blanda sin nationalitet med sin religiösa åskådning. Analysen kommer fram till att det finns 

en koppling mellan begreppen nationalitet, etnicitet och religiös åskådning och att denna 

koppling påverkar intervjupersonernas identitet. 

 

 

9. Förslag till vidare forskning 

 

För att få en större bild av problemet i Bosnien och Hercegovina hade en studie flera personer 

i landet varit relevant. Även att studera hur olika människor från olika städer resonerar kring 

sin religiösa identitet i jämförelse med deras nationalitet och etnicitet. Detta för att få en stor 

och klar bild över hur det verkligen ser ut i landet. En annan del som hade varit intressant att 

fördjupa sig i är skillnaderna mellan de personer som bor kvar i Bosnien och Hercegovina och 

de som har lämnat landet under kriget. Tänker de lika kring frågor om nationalitet och 

religion, finns det några skillnader och vilka i så fall. En ingående analys kring varför de 

tycker olika hade också varit givande.  

  

 



50 

 

10. Referenser 

 

10.1 Primärlitteratur 

Berger, Peter L. (2007). The sacred canopy elements of a sociological theory of religion /. 

Enskede: TPB 

 

Cohen, Lenard J. (1995). Broken bonds: Yugoslavia's disintegration and Balkan politics in 

transition. 2. ed. Boulder, Colo.: Westview Press 

 

Eliasson, Annika (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur 

 

Eriksen, Thomas Hylland (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa 

Gellner, Ernest (1999). Nationalism. Nora: Nya Doxa 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) (2011). Etnologiskt fältarbete. 2. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Malcolm, Noel (1996). Bosnia: a short history. Rev. ed London: Papermac 

 

Mead, George Herbert (1976). Medvetandet, jaget och samhället: från socialbehavioristisk 

ståndpunkt. Lund: Argos 

 

Milivojevic, Neven (red.) (1996). Bortom kriget: sjutton författare om konflikterna på Balkan. 

Stockholm: Carlsson 

 

Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Resic, Sanimir (2006). En historia om Balkan: Jugoslaviens uppgång och fall. Lund: 

Historiska Media 



51 

 

 

Sunic, Tomislav (1995). Titoism and dissidence: studies in the history and dissolution of 

communist Yugoslavia. Frankfurt am Main: Lang 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm. 

 

10.2 Internetkällor 

Nationalencyklopedin (u.å). Hämtad 2013-06-13 från http://www.ne.se/bosnier. 

Nationalencyklopedin (u.å). Hämtad 2013-06-13 från 

http://www.ne.se/bosniaker?i_h_word=bosniak 

 

10.3 Muntliga källor 

Intervju med Irma, Orasje 2012-10-15 

Intervju med Kristina, Orasje 2012-10-18 

Intervju med Stefan, Helsingborg 2012-10-27 

Intervju med Emina, Orasje 2012-10-16 

Intervju med Vesna, Helsingborg 2012-10-27 

Intervju med Jasenka, Orasje 2012-10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/bosnier
http://www.ne.se/bosniaker?i_h_word=bosniak


52 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Namn 

Kön 

Ålder före och efter kriget. 

Nationalitet 

Religiös åskådning 

 

Kriget – Nationalitet och religionstillhörighet 
Kan du inte berätta om kriget? – vilka upplevelser har du, vad påverkade dig mest? 

Har kriget påverkat dig på något sätt? – hur? Varför? 

Har kriget ändrat din syn på din religionstillhörighet? – nationalitet?  

Har kriget ändrat din syn på andras religionstillhörighet? – nationalitet? 

Har kriget ändrat dig som person? – Hur, varför? 

Hur tror du att ditt liv hade sett ut om det inte hade varit ett krig? 

Hur tror du att Bosnien och Hercegovina hade sett ut om kriget inte hade inträffat? 

Har kriget påverkat din religiösa tillhörighet? – nationalitet 

Har kriget påverkat din syn på andras religioner? – nationaliteter? 

 

Religion/Nationalitet – Religionsfrihet, nationalitet, identitet, 

skillnader/likheter 
Vad är nationalitet för dig? 

Har du alltid tillhört den nationaliteten? – följdfråga, varför? 
Vad är religion för dig? 

Har du alltid tillhört den religionen? 

Har du religion påverkat din egen nationalitet? 

Har din religion påverkat din syn på andras nationalitet? 

Har din religion påverkat din syn på andra religioner? 

Hur praktiserar du din religion? 

Går du till moskén/kyrkan? – följdfråga, anser du att det är viktigt att gå till moskén/kyrkan? 

Har du några religiösa traditioner som du följer? – följdfråga, hur viktiga är de för dig? – Kan 

du berätta lite om dem? Skiljer sig dessa från dina vänners? Har dessa traditioner en stor 

betydelse för dig? Kan du tänka dig att vara utan dem? 

Kan du utöva din religion fritt? 

Påverkas du av andras religion? 

 

 

Jugoslavien – samhällsförändring, identitet, religion, nationalitet 
Berätta lite om din uppväxt? – vilka du umgicks med, vad du minns mest och vad som var 

viktigast för dig. 

Är du nöjd med hur du har växt upp? 

Tänker du ofta på hur ditt liv såg ut innan? 

När du var liten, fanns det olika nationaliteter runt om dig? – var dina vänner av samma 

nationalitet som du? Påverkades du av andras nationalitet? Spelade det någon roll vart dina 

vänner kom ifrån? Eller deras nationalitet? 

Fanns det olika religioner runt om dig? – påverkades du av dem? Var ditt umgänge av samma 

religion som du själv? 

Var religion något viktigt för dig när du var yngre? – har det förändrats? 

Kom du någon gång i konflikt med någon av en annan nationalitet/religion? 
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Upplevde du att olika nationaliteter skapade problem mellan varandra? – religionerna då? 

Kunde du utöva din religion fritt när du var yngre? 

Anser du att andra kunde utöva sin religion fritt? 

Fanns det både kyrkor och moskéer i din stad när du var yngre? Påverkade det dig på något 

sätt? 

 

Bosnien och Hercegovina (idag) – Nationalitet, religion, samhället 
Kan du berätta om hur en vanlig dag ser ut för dig? 

Finns det vissa skillnader mellan hur du lever idag och hur det var innan kriget? – Likheter? 

Finns det andra skillnader som har påverkat ditt liv? 

Finns det skillnader mellan din religiösa praxis idag och när du var yngre? 

Är du mer religiös idag än när du var yngre? 

Umgås du med människor från olika nationaliteter idag? – har det alltid varit så? 

Umgås du med människor som tror på något annat? – har det alltid varit så? 

Finns det enligt dig förändringar mellan Bosnien och Hercegovina idag och Bosnien och 

Hercegovina före kriget? – samhällsförändringar? Religiösa förändringar? Finns det både 

kyrkor och moskéer i din stad? Påverkar det dig på något sätt? Hur, varför? 

Har din syn på din nationalitet förändrats? Hur, varför? 

 

Finns det något mer du anser att du skulle vilja berätta? 
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391 82 Kalmar / 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

kv@lnu.se
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