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1. Inledning  
 

"De kristna hatar muslimerna för de kristna var drängar under ottomanerna. Muslimerna 

hatar de kristna för muslimerna var drängar under kommunisterna. Kroaterna hatar 

serberna för att de samarbetade med kommunisterna, på samma sätt som serberna hatar 

kroaterna för deras samarbete med nazisterna; nu hatar bosnierna montenegrianerna för 

deras samarbete med serberna. Serberna hatar albanerna för att de kommer till 

Jugoslavien. Makedonierna hatar Jugoslavien och vill till Grekland. Alla hatar serberna 

eftersom de är fler än alla andra som kan hata ... Och alla har vapen. Så - fråga inte 

jugoslaverna varför de krigar". http://www.eckermalm.com/jugoslavien.html  

 
Den som skrivit ovanstående ger en bild av att de etniska grupper som bodde i forna 

Jugoslavien tenderar att alltid vara i luven på varandra. Frågan är om detta på något sätt 

stämmer eller om det är en mytbild, en schablon av relationerna på Balkan. För ett decennium 

sedan utkämpades det dock ett krig på Balkan som ledde till Jugoslaviens upplösning.  

Jugoslaviens president Tito förde efter andra världskriget ihop de olika etniska 

tillhörigheterna till en union där de skulle leva tillsammans. Detta fungerade fram tills Titos 

död eftersom Tito utgjorde en enande kraft genom att vara ledare för en totalitär regim. 

Ekonomin kollapsade därefter, inte bara p.g.a. Titos död utan också p.g.a. strukturella 

ekonomiska problem och gamla konflikter kom upp till ytan. Därmed var kriget ett faktum 

mellan flera olika etniska tillhörigheter och följden blev att Makedonien, Slovenien, Kroatien 

och Bosnien bröt sig ur den Jugoslaviska federationen. Kosovo har fått ett visst självstyre och 

Montenegro har nyligen röstat för ett utträde ur federationen med Serbien. (Resić, 2006) 

 

Jag har länge velat göra en studie om forna Jugoslavien för att se hur relationer kan se ut 

mellan etniska tillhörigheter som har upplevt en situation av krig med varandra. Jag tänkte att 

det skulle vara intressant och se vilken relation medlemmar av de etniska tillhörigheterna som 

tillhört federationen Jugoslavien hade för relation till varandra i Sverige. Jag inriktade mig på 

individer från de etniska tillhörigheter som drabbades hårdast under Jugoslaviens splittring; 

serber, kroater och bosnier. De relationer de har till varandra i Sverige kommer även att 

belysas utifrån deras situation som invandrare i Sverige och deras relation till det svenska 

samhället. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur representanter från de olika etniska grupper som 

ingår i mitt urval uppfattar eventuella konflikter mellan de olika etniska grupperna. Jag vill 

försöka förstå hur de sett på relationerna före kriget, under kriget och hur konflikterna 

gestaltar sig i exilen i Sverige i den mån det finns sådana konflikter.   

 

Frågeställning 

 

Hur uppfattar representanter för den kroatiska, den serbiska och den bosniska etniska 

tillhörigheten, som i sig kan bestå av flera etniska grupper, konflikten i forna Jugoslavien och 

på vilka sätt har denna konflikt gett avtryck i relationen mellan dessa grupper i Sverige idag?  
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1.2 Uppsatsens disposition 
 

Dispositionen ser ut som följande. Jag börjar med inledningen till min uppsats vidare tar jag 

upp uppsatsens syfte och frågeställning. Mitt mål med det här kapitlet är att ge läsaren en 

inblick i vad uppsatsen kommer att beröra 

 

I det andra kapitlet vill jag ge läsaren en bakgrundsbild om Jugoslavien, hur federationen 

skapats och hur relationerna mellan de etniska grupperna serber, bosnier och kroater tidigare 

såg ut och hur Jugoslavien sedan splittrades.  

 

I tredje kapitlet så presenteras de teorier som jag sedan knyter samman med det material som 

jag har fått med hjälp av mina respondenter.  

 

I det fjärde kapitlet beskriver och diskuterar de metoder som jag har använt mig av för att 

kunna genomföra min undersökning.  

 

I femte kapitlet presenterar jag resultat av det insamlade materialet. Jag har valt att dela upp 

intervju- materialet i sju olika teman; Livet i Jugoslavien innan kriget, att leva i krigets 

Bosnien, att leva i krigets Kroatien, etniska relationer före kriget, konfliktens karaktär i exilen, 

krigets konsekvenser och att känna sig delaktig i det svenska samhället.    

 

I kapitel sex analyserar jag resultatet av det insamlade materialet och sammankopplar sedan 

detta med relevanta teorier för att försöka få svar på min frågeställning. 

 

I sista kapitel, sju delar jag med mig av mina sammanfattande reflektioner, som grundar sig i 

mina personliga tankar om det jag har undersökt. 
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2. Bakgrund  

Inledningsvis följer här en redovisning för Jugoslaviens uppgång och fall. Informationen om 

Jugoslaviens historia grundar sig i boken ”En historia om Balkan” (Resić, 2006) 

 

2.1 Det första Jugoslavien 

Den första Jugoslavien uppstod år 1918 och bestod då av Serbien, Kroatien och Slovenien 

som var ett kungarike med en serbisk kung vid tronen; Petar II. Under andra världskriget 

flydde kungen med sin regering till London och lämnade folket åt sitt öde. Efter några 

veckors strider med den Tyska armén kapitulerade den Jugoslaviska armén. Efter 

Jugoslaviens kapitulation skedde en uppdelning av landet mellan tyskarna och italienarna. 

Kommunisterna med Josip Broz Tito i spetsen började organisera sig mot den tyska 

ockupationen. Tito med sina partisaner befriade stora områden från tyskarna, deras popularitet 

växte och folk anslöt sig till dem. Tito och hans partisaner ville ha ett Jugoslavien där 

etniciteterna inte skulle spela någon roll. Broderskap och enighet var något de förespråkade. 

De ville att folket skulle leva som sex bröder i enighet tillsammans.  

 

2.2 Det andra Jugoslavien 

Det kommunistiska partiet med Tito i spetsen bildade den federativa socialistiska republiken 

Jugoslavien den 29 november 1945 bestående av republikerna Serbien, Kroatien, Slovenien, 

Bosnien - Hercegovina, Montenegro och Makedonien. Två provinser som redan tillhörde 

Serbien var Kosovo & Methoien och Vojvodina. Jugo betyder syd och slavien betyder 

slaviskt folk. Den nya Jugoslavien erkände ytterligare tre nationaliteter Montenegriner, 

Makedonier, och senare muslimer som fick namnet bosnier. Jugoslavien var ett enpartisystem 

styrt av det kommunistiska partiet där andra partier var förbjudna. Huvudstaden blev Belgrad 

eftersom den ligger i Serbien och serberna var den etniska grupp som var störst och mest 

inflytelserik. I författningen utlovades religionsfrihet och separation av staten och kyrkan. 

Kommunisterna saknade respekt för religionen. Som medlem av partiet gifte man sig inte i 

kyrkan, man döpte inte sina barn i kyrkan och man förväntades att avstå från allt religiöst 

firande. Jugoslavien var inte ett helt stängt kommunist land då invånarna kunde resa, studera 

och arbeta utomlands.  
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I Jugoslavien bodde det olika etniciteter; slovener, kroater som är katoliker, serber, 

makedonier och montenegriner som är ortodoxa och bosnier och albaner som är muslimer. 

Ända sedan 1920 talet var den etniska sammansättningen komplicerad som i inget annat land i 

Europa. Makedonien, Bosnien & Hercegovina och Dalmatien som ligger vid Kroatiens kust 

samt Vojvodina och flera områden ingick i Jugoslavien med resten av republikerna. I de 

delarna bodde sedan tidigare en stor majoritet tyskar, italienare, ungrare som var allierade 

med nazisterna och var tvungna att fly med tyskarna när de förlorade kriget. Dessa områden 

befolkades sedan av kolonister från Montenegro som fick överta deras hus och mark. Min far 

var en av dessa. Jugoslavien hade till en början nära förbindelser med Sovjetunionen då de var 

kommunister. Tito var som ung utbildad i Sovjetunionen och blev kommunist där. År 1956 

avbröt Tito och hans parti kontakten med Sovjetunionen då de ville gå sin egen väg.  

 

År 1990 upplöstes Jugoslaviska federationen vid en extra kongress den 20 januari efter det att 

man inte kunde enas om framtiden. Slovenien ville gå sin egen väg, likadant Kroatien. 

Serbien ville behålla unionerna in i det sista. Slovenska deltagare lämnade kongressen och 

Kroatiska deltagare vägrade fortsätta utan Slovenien. Det blev det slutliga fallet för 

kommunistpartiet och federationen. Under perioden efter Titos bortgång bildades 

nationalistiska partiet i Kroatien ”HDZ” med Franjo Tudjman i spetsen. I Bosnien bildades ett 

muslimskt parti med Alija Izetbegović. Serberna med Slobodan Milosević i spetsen höll kvar 

vid ideologin om ett stor- Serbien d.v.s. Jugoslavien. Sommaren 1991 utbröt krig i Slovenien 

och Kroatien. Striderna Slovenien blev inte långvariga. Militären fick order från Belgrad att 

lämna Slovenien och trupperna förflyttades istället till Kroatien där striderna utmynnade i ett 

regelrätt krig. Kriget spreds därefter till Bosnien- Hercegovina. Under det kriget skedde 

fruktansvärda övergrepp mellan de etniska grupperna. Själva kriget kan betraktas som ett 

etniskt krig. (Resić, 2006) Först den serbiska och sedan den kroatiska sidan eftersträvade att 

skapa nya etniskt rensade stater inte minst på bekostnad av muslimerna. Kriget pågick under 

fyra år. Vid förhandlingarna i Dayton i USA i november 1995 kom Milosević, Tudjman och 

Izetbegović överens om att kriget var slut. Följden blev att Bosnien-Hercegovina delades upp 

i tre delar som tillhör nu serberna, kroaterna eller bosnierna. I september 1991 blev 

Makedonien en självständig stat. I januari 1992 erkände Vatikanen Kroatien och Slovenien 

som självständiga stater. EU gjorde samma sak. Bosnien-Hercegovina blev erkänt den 6 april 

1992. År 2004 övergick rest Jugoslavien officiellt till namnet Serbien och Montenegro. Den 

21 maj 2006 röstade Montenegro för självständighet.  
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3. Teoretisk referensram 

 

Till min hjälp med att undersöka området har jag valt att använda mig av Ferdinand Tönnies 

(1887) teori om gemeinschaft och gesellschaft som Johan Asplund diskuterar i sin essä ”En 

essä om gemeinschaft och gesellschaft” Mitt syfte är att koppla gemeinschaft och gesellschaft 

till hur det såg ut innan, under och efter kriget i forna Jugoslavien eftersom dessa två begrepp 

syftar på hur det kan se ut i ett samhälle.  

 

Jag använder mig även av Peter Berger och Thomas Luckmans teorier om primär, sekundär 

och misslyckad socialisation. Vidare använder jag mig av Anthony Giddens om traditionell 

och modern reflexivitet, Zygmunt Baumans studie om Auschwitz och det moderna samhället. 

Thomas Hylland Eriksen analys av olika former av etnicitet, Ove Sernhede om första och 

andra generationens invandrare och hur det påverkar deras identiteter att bo i ett annat land 

med en annan kultur och andra normer och värderingar.  

 

3.1 Johan Asplund 
 

Johan Asplund har skrivit en bok ”Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft” där han använder 

sig av Ferdinand Tönnies (1887) begrepp om Gemeinschaft och Gesellschaft. Jag tänkte 

härmed gå in mer ingående på vad dessa två begrepp kännetecknas av; 

 

Gemeinschaft  
 

Ordet gemeinschaft har sitt ursprung i det tyska språket, på svenska kan man översätta 

gemeinschaft med gemenskap. Asplund (1991) skriver att i ett gemeinschaft- samhälle syftar 

gemeinschaft på ett traditionellt by samhälle där människor  lever i nära och täta relationer till 

varandra. Banden mellan individerna är ofta av livslångt slag och baserade på ett 

känslomässigt utbyte. Ett gemeinschaft samhälle präglas av starka band till familjen och 

grannskapet. Människorna är djupt beroende av religionen, traditioner samt givna normer och 

regler. I ett gemeinschaft samhälle lever man med sina egna från födseln. Ett gemeinschaft 

samhälle är inte i sig ett ekonomiskt utvecklat samhälle. Asplund menar att ett gemeinschaft 

samhälle är den traditionella formen av samhörighet. Ett gemeinschaft samhälle är ett 

naturligt och oplanerat samhälle där det sociala livet i sig är viktigt. Gemeinschaft är inte 
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konfliktfritt, utan ett samhälle av konflikter också, vilket utgör gemenskapens baksida. 

Samtidigt utspelar sig de mest dramatiska konflikterna i förhållande till andra grupper som 

upplevs som främlingar. Att vara vän eller fiende är något centralt i gemenskapen  

 
Gesellschaft  
 

Ordet Gesellschaft har även det sitt ursprung i det tyska språket, man kan ersätta gesellschaft 

med ordet offentligheten samtidigt som det också syftar på och betyder gemenskap. Asplund 

(1991) att ett gesellschaft- samhälle förekommer exempelvis i större städer och det drivs fram 

olika typer av kontakter som gör att samhället kan utvecklas. Gesellschaft är ett mer modernt 

samhälle än det samhälle som präglas av gemeinschaft. I ett gesellschaft samhälle utvecklas 

ekonomin hela tiden då samhället bygger på affärsverksamhet. Man kan säga att ett 

gesellschaft- samhälle bygger på rationalitet och teknik som innebär att samhället utvecklas.   

 

I ett gesellschaft- samhälle så finns det ingen naturlig gemenskap mellan individerna, det 

förekommer inte nära och täta relationer mellan individerna Människor uppträder istället mer 

som främlingar för varandra samtidigt som man upprättar relationer med varandra som 

främlingar. Ett formell artigt förhållningssätt mellan individerna är en förutsättning för att 

detta samhälle ska fungera eftersom alla invånarna tänker på sina egna fördelar. Invånarna i 

ett gesellschaft samhälle använder sig mera av ett rationaliserat tänkande och beteendet som 

bidrar till en utökad individualisering istället för att ingå i en kollektiv gemenskap och de 

starka band som finns i denna. Man är i ett gesellschaft samhälle mer som ”främlingar” även 

om man råkar vara släkt med varandra. Ett gesellschaft- samhälle kan ses som ett 

industrisamhälle som bygger på industri- och affärsverksamheter. Att leva i ett gesellschaft-

samhälle innebär att invånarna har en stor frihet att utforska sin individualitet. Att leva i ett 

gesellschaft samhälle är att leva i en storstad som kännetecknas av att det finns en stor mängd 

främlingar där. Dessa främlingar måste förbli främlingar. Om de inte förblir det så förvandlas 

storstaden till en småstad. En välfungerade storstad är en trygg plats menar Asplund eftersom 

affärsrelationerna kräver en rationalitet som innebär att alla bidrar till att samhället fungerar. 

Samtidigt så bottnar denna rationalitet i konflikter eftersom relationer i grunden är 

affärsmässiga. Gesellschaft drivs och organiseras av konflikter samtidigt som dessa konflikter 

kan vara helt funktionella för samhället och inte behöver leda till dramatiska konflikter så som 

i Gemeinschaft. Man förhandlar istället kring de olika intressen som finns.  
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Förhållandet till de andra individerna i Gesellschaft grundas på om dessa utgör hot eller en 

tillgång och känslor är oväsentliga. (Asplund, 1991) 

 

”I Gemeinschaft förblir människorna i grunden förenade trots alla åtskiljande 

faktorer, I Gesellschaft är de i grunden åtskilda trots alla förenade faktorer.” 

Asplund, 1991. 

 

I Gemeinschaft så är sammanhållningen mellan människorna det centrala vilket gör att 

olikheter accepteras medan i Gesellschaft är åtskiljandet av människor vad hela 

samhällsordningen bygger på. I gesellschaft företräder var och en bara sig själv och det råder 

en spänning mellan en själv och alla andra.  

 

Tönnis använder begreppen för att belysa övergången från ett traditionellt till ett modernt 

samhälle medan Asplund (1991) undersöker huruvida begreppen är användbara för att förstå 

dagens samhälle. Detta betyder inte att gemeinschaft enbart syftar på ett traditionellt samhälle 

och gesellschaft på ett modernt samhälle som skulle representera olika historiska tider, utan 

begreppen används för att förstå ett samhälle utifrån olika infallsvinklar. Begreppen är både 

varandra uteslutande men kan inte existera var och ett för sig. Gemeinschaft och gesellschaft 

utesluter inte därför varandra. Asplund menar att gemeinschaft och gesellschaft alltid 

innefattar varandras inslag. I verkligheten förekommer gemeinschaft och gesellschaft som 

blandning av dessa två, men som teoretiska konstruktioner utesluter de varandra. Vill man 

exempelvis göra en sociologisk studie av fristaden Christiania i Köpenhamn kan man anlägga 

ett gemeinschaftsperspektiv och finna att de lever i en given gemenskap utanför moderniteten 

som påminner om traditionella livsformer. Anlägger man däremot ett gesellschaftsperspektiv 

finner man kanske istället att Christiania i mycket handlar om affärer av olika slag, från 

droger, tillverkning och försäljning av varor till turism. Christiania betraktas då som en 

kommersiell plats som spelar en specifik roll i Danmark som ett modernt samhälle. 
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3.2 Berger och Luckman  
 

  

I sin bok "Kunskapssociologi" undersöker Berger och Luckman (1998) hur individen 

socialiseras att bli en samhällsvarelse. Ett centralt begrepp i boken är socialisation. 

Socialisation är den process genom vilken den äldre generationens värderingar och normer 

överförs till den yngre generationen. Det är den medvetna uppfostran föräldrar ger sina barn 

men även de signaler föräldrarna sänder genom exempelvis kroppsspråk och verbala utsagor 

det vill säga även de attityder som inte medvetet förmedlas. Dessa normer och värderingar, 

även de omedvetet förmedlande, internaliseras av barnet som på så sätt gör föräldrarnas 

verklighet till sin egen.   

 

Primär socialisation 
 

Individen föds inte som samhällsmedlem enligt Berger och Luckman (1998) men föds 

däremot social och beroende av andra. Den första gemenskap en individ ingår i är vanligtvis 

familjen vilken utgör barnets primärgrupp. De normer och värderingar som primärgruppen 

har är de första och därför de viktigaste som barnet kommer i kontakt med. Det är även de 

normer och värderingar som kan komma att prägla barnets framtida identitet. Därför 

internaliseras dessa vanligtvis starkare än de som inträffar under den sekundära 

socialisationen och är även avgörande för hur lyckosam den sekundära socialisationen kan bli. 

Om uppväxten är svår så har individen mindre möjlighet att anpassa sig till samhällets normer 

och värderingar. Det är under den primära socialisationen man skapar en modell för 

verkligheten med vilken andras verkligheter jämförs.  

 

Sekundär socialisation 

 

Den sekundära socialisationen menar Berger och Luckman (1998) är det samma som 

internaliseringen av institutionella undervärldar, det vill säga alla de miljöer som en normal 

tillvaro är uppbyggd av. Det innebär också att vi lär oss de roller som förknippas med dessa 

undervärldar i form av rollspecifika ordförråd och beteenden, till exempel tysta 

överenskommelser. Till skillnad från de basnormer som internaliseras i den primära 

socialisationen är de normer som internaliseras i den sekundära socialisationen miljö- och 

situations specifika. Vi lär oss att identifiera oss med en tillfällig grupp och antar det 



 11 

gemensamma attityd och det värderingssystem som råder i den gruppen. Den sekundära 

socialisationen måste handskas med ett redan format jag och således måste de undervärldar 

som förmedlas fogas till den underliggande verklighet som individen internaliserat i den 

primära socialisationen. Om de normer och värderingar som exempel skolan förmedlar inte 

överensstämmer med barnets redan formade jag uppstår konflikter och oförmåga att tillägna 

sig dessa.  

 

Misslyckad socialisation 
 

Om barnet av skäl, som bland annat behandlats ovan, inte socialiseras på ett sådant vis att hon 

kan ta till sig de normer, regler och kunskaper som finns i det samhälle som omger henne kan 

hon drabbas av vad Berger och Luckman (1998) kallar en misslyckad socialisation. 

Barnet/individen införlivar då inte de erfarenheter den äldre generationen har utan utvecklas 

på andra sätt vilket kan leda till konflikter och problem för henne och andra. Alla råkar 

naturligtvis ut för misslyckande i sin socialisation eftersom jaget inte kan vara synonymt med 

omgivningen utan vi alla utvecklar ett eget unikt jag om än socialt fungerande. Men vissa kan 

misslyckas i mer avgörande avseenden. 

 

3.3 Anthony Giddens  
 

Anthony Giddens har utvecklar en omfattande modernitetsteori som innehåller en rad olika 

begrepp. Jag kommer att använda mig av ett av dessa begrepp som på sätt och vis 

sammanfattar Giddens modernitetsteori, nämligen begreppet "reflexivitet". 

Giddens (2002) menar att all mänskligt handlande i grund och botten är reflexivt vilket syftar 

på att alla människor håller kontakt med orsakerna till sitt handlande. Giddens delar 

reflexivitet i traditionellt och modern reflexivitet. Den traditionella reflexiviteten handlar om 

att lära sig från de äldre hur olika åtaganden och roller ska utföras, ofta på ett sätt där inte 

mycket ny kunskap skapas från generation till generation. Den moderna formen för 

reflexivitet bygger istället på att samhället hela tiden förändras och att individen måste 

tillägna sig ständigt ny kunskap för att kunna följa med i samhällsutvecklingen och leva i det 

moderna samhället. Att samla på sig kunskap är inte det enda som utmärker reflexiviteten 

utan individen måste också utveckla en förmåga att läsa av och förstå samhällsutvecklingen 

genom att både till viss del "anpassa" sig till den men att samtidigt kritiskt skärskåda den. Det 

handlar om att utveckla en reflexiv identitet i både ett personligt och social hänseende. 
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Eftersom individen inte, som förr i tiden, kan förlita sig på auktoriteter måste hon på egen 

hand skapa sig en reflexiv förmåga för att kunna bli en handlande individ. En del av den 

kunskap individen tar till sig kommer dock från en slags auktoriteter, från expertsamhället, 

men mot vilket hon är kritisk. Reflexiviteten skapas genom interaktionen mellan olika nivåer 

av reflexivitet, där den institutionella reflexiviteten, samhällets reflexivitet kan ses som den 

ena polen, och där individens psykologiska reflekterande, ibland i terapeutisk form, kan ses 

som den andra polen. Mellan dessa finns olika former för reflexivitet, exempelvis den 

reflexivitet som uppstår i olika gemenskaper.     

 

3.4 Zygmunt Bauman 

 

Zygmunt Bauman (Johansson & Miegel, 1996) skriver i sin bok "Auschwitz och det moderna 

samhället" att judeutrotningen under andra världskriget inte var något avvikande i det 

moderna samhället utan snarare möjliggjordes genom olika egenskaper det moderna samhället 

kännetecknas av. Bauman menar att moderniteten var en given omständighet för att detta 

skulle kunna ske. Judarna och de andra nationaliteterna som ansågs som avvikande utgjorde 

en symbol för ambivalensen som moderniteten strävade att avlägsna. Dessa grupper 

uppfattades som främmande och hotade nazismens bild av Tyskland som det perfekta 

samhället. Judarna och de andra nationaliteterna störde bilden av den eftersträvande 

felfriheten som nazisterna ville ha i Tyskland. De ansåg att judarna och andra avvikande 

grupper var ogräs som skulle utrotas, för att de skulle kunna uppnå deras mål, det ideala 

samhället med enbart tyska invånare.  

 

Bauman (Johansson & Miegel, 1996) menar att olika faktorer bidragit till judeutrotningen så 

som diktatur och kris/krigstillstånd. Men dessa är inte tillräckliga faktorer för att förstå hur en 

så omfattande utrotning av judar skulle kunna komma tull stånd. Bauman använder sig därför 

av Max Webers byråkratimodell och menar att byråkratin var den organisation som i 

praktiken kunde se till att judarna utrotades. Byråkratin är rationell, effektiv, opersonlig, 

byråkratisk, bygger på karriär och att dess aktörer intar strikta byråkratiska roller. 

Byråkraterna samverkade och utförde plikttroget sina uppgifter, sina roller och sitt uppdrag 

till punkt och pricka. Byråkratin blev en självgående maskin som när den väl satts igång var 

svår att stoppa. Det som tenderar hända människor i en byråkrati är att de är så plikttrogna och 

ser till sin roll i första hand att den i mindre utsträckning reflekterar över vad arbetet 

egentligen får för konsekvenser för människor och samhälle. Är föremålet för byråkratins 
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arbete människor riskerar dessa att avhumaniseras eftersom en avståndseffekt uppstår mellan 

byråkratens roll och uppgift och berörda människor. Baumans poäng är att byråkratin i det 

moderna samhället kan komma att bidra till en avhumanisering av människor om den blir för 

självgående och inte präglas av moraliska ställningstaganden. Det som hände judarna behöver 

inte vara något unikt skapat av nazismen. Bauman illustrerar sin tanke med Stanley Miligrams 

experiment där det visades att individer var beredda att gå långt ifråga om att tillföra lidande 

till andra med hjälp av livshotande elektriska stötar. Detta menar Bauman visar på att vanliga 

”normala” individer kan begå obarmhärtigheter enbart av tilltro till den rationella och 

förnuftiga vetenskapen och det ledarskap som tilldelar dem roller och uppgifter. Bauman 

menar att grymhet inte finns som egenskap i dessa individer utan att dessa hyser tilltro till en 

auktoritet. Det handlar om makt och lydnad. Moralen hos individer är därmed något som 

samhället kan manipulera och sätta ur spel.  

 
3.5 Thomas Hylland Eriksen 

 

Thomas Hylland Eriksen (1993) undersöker hur begreppen etnicitet och nationalitet kan 

förstås i vårt samhälle idag. Några begrepp som Eriksen tar upp är begreppen etnicitet, etniska 

grupper och konflikter. Han menar att genom specifika sociala situationer skapas etnicitet och 

blir då relevant som ett begrepp människor använder sig av. Till följd av invandring av 

arbetskraft och att invandrare flytt till Västeuropa har den etniska identiteten fått en märkbar 

roll för förståelsen av samhället, som har orsakat att nya etniska minoriteter har uppstått i de 

länder där invandring har skett.  

 

Nation och nationalism betonar att dessa har kulturella överensstämmelser. Nationalister anser 

att politiska gränser bör sammanfalla med kulturella gränser och när etniska rörelsers politiskt 

inriktade ledare ställer sådana krav övergår dessa rörelser ibland till att bli nationalistiska. 

Många av dem som har blivit involverade i etniska konflikter är etniska minoriteter som 

betraktas som ursprungsbefolkningar. Följden av detta är att många tidigare medlemmar av 

sådana grupper utvandrat till bland annat Europa. Etniska grupper är mer eller mindre 

avskilda från varandra men de är medvetna om det och står i kontakt med representanter av 

andra etniska grupper. Dessa grupper är dessutom skapade just genom denna kontakt och 

behovet av att definiera sig som en bestämd grupp, en bestämd tillhörighet. Eriksen menar att 

det finns en del etniska grupper som har flyttat till länder, till exempel Sverige, och i 

kontakten med svenskar får då känna av seder, språk och identiteter som de inte är vana vid 
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sedan tidigare. De etniska grupper som har migrerat till Sverige håller ibland starkt på sina 

släktband där etniska kvarter och etniska grupper ibland uppstår. Även om Eriksen skriver att 

den kulturella förändringen kan förändras snabbt i vårt svenska samhälle på grund av ständiga 

förändringar i samhällets utveckling har individer en strävan att hålla kvar vid sin etniska 

identitet trots att de har flyttat till ett nytt land.  

 

Det har gjorts forskning kring invandrare situation i det nya landet och resultaten har visat till 

att invandrare har problem att anpassa sig till det nya samhället och att de känner etnisk 

diskriminering från det mottagande samhället. Invandrarna använder sig av klassifikationen 

”Vi” och ”Dem” eftersom de känner att det är för stor kontrast mellan dem som invandrare 

och etniska svenskar.  

 

Eriksen (1993) skriver om att andra- och tredje generationens invandrare, i tillexempel 

Sverige, upplever att de har identitetsproblem eftersom de tillämpar två kulturer samtidigt. 

Eriksen menar att det kan vara svårt att hantera dubbeltydiga situationer i ett samhälle vars 

omgivning förväntar av dem att ha en sammanhängande och avgränsad identitet. Andra- och 

tredje generationens invandrare riskerar därför att bli avvikande, inte på grund av sin kultur 

utan för att de misslyckades med att passa in i samhällets sociala klassificering. Eriksen menar 

vidare trots att andra- och tredje generationens invandare inte är helt assimilerade identifierar 

sig invandrares barn eller barnbarn starkare med den svenska kulturen än vad deras föräldrar 

gör. Detta kan medföra att etnicitetens sociala betydelse minskar. Men i ett samhälle där 

etnicitet är förhållandevis viktiga verkar det som att etnicitetens roll inte minskar. Sådana 

etniciteter kan naturligtvis uppfattas som hävdandet av en identitet. Men de kan likaväl 

uppfattas som defensiva försvar mot diskriminering och mot majoritetens vägran att låta dem 

assimileras.  

 

3.6 Ove Sernhede 

 
Ove Sernhede (2002) skriver om unga invandrare i sin bok ”Alienation is my nation”. 

Sernhede skriver om andra generationens invandare som är födda i Sverige. Den andra 

generationens invandrares främsta problem i det svenska samhället är att de är inbegripna i 

vad som betraktas som kulturell identitetsdiffusion. Med det menar Sernhede att de står 

mellan att utveckla en identitet i förhållande till antingen sina föräldrars kultur eller den 

svenska kulturen. Det framkommer då att ungdomarna får välja mellan att antingen ansluta 
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sig till föräldrarnas kultur eller att låta sig assimilera sig in i det svenska samhället. Ett 

återkommande tema i denna diskussion är kulturkrock som innebär att man som individ måste 

ha en tillhörighet i antingen den ena eller den andra kulturen, annars så kan normerna och 

värderingarna krocka med varandra.  

 

Sernhede (2002) menar att ungdomarna blir etniskt medvetna genom föräldrarnas etniska 

bakgrund som ger ungdomarna de meningssammanhang som strukturerar individens hela 

värld. Sernhede finner att ungdomarna befinner sig i ett övergångsområde som kan kallas för 

”ett tredje rum” mellan föräldrakulturen och det svenska samhället. Sernhede ser att viktiga 

aspekter av de ungas identitetsarbete äger rum i detta övergångsområde i vilket de försöker 

skapa sig en identitet. Detta menar Sernhede är något positivt eftersom det då sker med en stor 

dos kreativitet. Sernhede skriver att under den senare tid så har det blivit mer tydligt att andra 

generationens invandrare inte tänker finna sig som andra klassens medborgare och därför 

profilerar sin specifika identitet.  

 

Sernhede (2002) skriver vidare att i den gemenskap som utvecklas i en ungdomsgrupp bidrar 

bland annat till att skapa samhörighet över de sociala, religiösa och etniska skillnader som i 

vardagen separerar människor ifrån varandra. Ungdomarna är indragna i olika sociala 

processer och eftersom individer umgås mycket i sociala grupper så kan det vara svårt att hitta 

sin egen identitet. Kulturer kan skapa ”Vi” och ”Dem” relationer och i sociala grupper så kan 

man bli starkt påverkad av grupptryck så att man kan ändra på sig själv för att vara en i 

gruppen. Sernhede menar att i Sverige finns som han kallar för den ”symboliska 

vardagsrasismen” som ofta är svårare att se än med den ”faktiska” diskrimineringen som sker 

i det svenska samhället. Denna ”faktiska” diskrimineringen kan man bekämpa genom att 

hänvisa till medborgerliga rättigheter medan den andra är betydligt svårare att ”bevisa” och 

där med blir problematisk för invandrarna.  
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4. Metod 

 
4.1 Kvantitativa och kvalitativa metod 

 

Begreppet kvantitativ betyder i mäng eller grad av något som man vill undersöka. 

(Gustavsson, 2003) I den kvantitativa metoden intresserar sig forskaren för observerbara och 

mätbara faktorer under undersökningens förlopp. De resultat som forskaren kommer fram till 

med hjälp av statistisk omarbetning generaliseras för att man ska kunna få fram resultat om en 

större mängd individer än dem man har studerat. Genom kvantitativ data får forskaren fram 

noggranna mätningar och förmågan att dra allmänna slutsatser.  

 

Begreppet kvalitativ har sin betydelse i art, värde och egenskap. Man kan tillämpa den 

kvalitativa metoden genom tillexempel intervjuer. Widerberg (2002) skriver att det handlar 

om ett möte mellan forskare och respondenten. Kvalitativ data uppstår genom ett unikt samtal. 

Den kvalitativa metoden handlar om att ställa frågor till de man valt att intervjua för att få 

fram deras uppfattningar och upplevelser. Intervjuerna ska vara genomtänkt och strukturerade 

med frågor som man själv har förberett att ställa, eller så kan frågorna också utvecklas under 

intervjuns gång.   

 

4.2 Varför valde jag den kvalitativa metoden? 
 

Jag valde den kvalitativa metoden eftersom den problematik jag undersöker främst kan visa 

sig i sin omfattning och djup i ett samtal med berörda parter. Jag strävade efter att få reda på 

mina respondenters personliga uppfattning om min frågeställning och att ge dem möjlighet att 

utveckla sina tankar. Jag satte mig ner och funderade över vilka frågor som jag skulle använda 

mig av. När jag kände mig nöjd med dem, använde jag mig av frågor av karaktären att de 

intervjuade inte enbart skulle svara på mina frågor jag ställde utan att de även skulle utveckla 

sina svar. Därför skulle mina frågor vara en mall för mig, något för mig att utgå ifrån, som var 

lätt för mina respondenter att prata fritt kring ämnet. Min kvalitativa metod är av induktiv 

karaktär, vilket betyder att jag försöker finna slutsatser utifrån det specifika till det allmänna. 

(Nilsson, 1996) 
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4.3 Varför valde jag inte den kvantitativa metoden? 

 

Det hade varit svårt att få fram den typ av ingående information som vuxit fram i 

intervjusituationen, i interaktionen med respondenterna, genom att be dem svara på ett antal 

enkätfrågor i ämnet. Det hade blivit en väldigt omfattande enkät om jag skulle få svar på mina 

frågor och det hade varit svårt att tolka svaren. Ett annat problem jag såg med att välja en 

kvantitativ metod är att jag tror att det hade varit svårt att få tillgång till en tillräcklig stor 

mängd respondenter. Jag anser att det hade uppstått problem med validitet i min undersökning 

eftersom det inte skulle gå att få in tillräckligt stor mängd material. De respondenter jag har 

intervjuat har varit många och de har gett sitt erkännande genom intervjuer och inte genom 

kvantitativ undersökning. Mina respondenter tolkar sin ”värld” utifrån det som är av värde för 

dem. Min uppgift som forskare är då att omtolka det som redan har tolkats av mina 

respondenter. Oberoende om mina informanters tolkningar är rätt eller fel så måste jag förlita 

mig på dem för att kunna förstå det fenomen som uppsatsen är inriktad på. (Gilje/Grimmen, 

1992)  

 

Det finns två inriktningar att följa i sin undersökning, dessa två riktningar är följande 

positivism och hermeneutik.  

 

4.4 Hermeneutik och Positivism 
 

Begreppet hermeneutik använder forskaren sig för att försöka tolka och förstå det insamlade 

materialet. (Widerberg, 2002) Detta kan göras genom att försöka tolka och leva sig in i de 

händelser informanter tar upp och försöker beskriva Både själva intervjutillfället är en form av 

hermeneutiskt arbete likaväl som tolkandet av texten. Inom hermeneutiken använder man sig 

av den hermeneutiska cirkeln Den innebär att förståelse framträder när forskare relaterar 

delen, exempelvis den unika intervjupersonen, och helheten, exempelvis samhället eller en del 

av det, till varandra växelvis. Hermeneutiken fokuserar det unika, individens egna 

uppfattningar, men är samtidigt holistisk och sätter in dessa uppfattningar i ett sammanhang. 

Forskarens tolkningar måste motiveras med att alltid ge hänvisningar till andra tolkningar. 

Eftersom respondenters utsagor tolkas i ett sammanhang kan man säga att intervjupersonen i 

ett avseende inte kan avge "hela sanningen" om sig själv, den beror ju av det sammanhang 

respondenten inte alltid har en systematiserad förståelse för. Forskaren använder sig därför av 
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vad Paul Ricoeur kallar för "misstankens hermeneutik". Detta syftar inte primärt på att 

intervjupersonen inte berättar "hela sanningen" utan att intervjupersonen inte kan känna till 

"hela sanningen om sig själv”. I intervjun kan i bästa fall en slags sanning om 

intervjupersonen friläggas genom intervjusamtalet som en process. Genom frågor och 

resonemang reflekterar respondenten över sig själv och kan ge ny information om sig själv. 

Ricoeur är inspirerad av psykoanalysen där det som i början av en psykoanalys är omedveten 

för klienten under hand han bli mer medvetet genom associationer och i samtalet med 

terapeuten. (Gilje & Grimmen, 1992)   

 

Inom positivism har man som syfte att söka efter lagbundenheter och orsaker. Positivismen 

hör ihop med den kvantitativa metoden. Positivismen vill finna fullständiga sanningar genom 

tillexempel mätbarhet i tabeller, efter insamlat material ifrån enkäter. (Gustavsson, 2003) 

 

4.5 Varför valde jag hermeneutik?  

 

Jag anser att hermeneutik passade bäst för att beskriva hur jag tolkar och försöker förstå mig 

på mitt insamlade material. Inom hermeneutiken finns också begreppet dubbel hermeneutik 

vilket betyder att som forskare tar jag del av mina respondenters berättelser om sig själva, om 

deras uppfattningar om sig själva och sin omvärld. Min uppgift är att medvetet förhålla mig 

till ett fenomen som redan på förhand är tolkad av mina informanter. Jag får göra en 

rekonstruktion av mina respondenter egna tolkningar till teoretiska begrepp. Det räcker inte 

att enbart få fram respondenter egna tolkningar utan de måste sammanlänkas med teorier. 

Dessutom får forskaren och respondenten fram djup kunskap genom ett utbyte i ett samtal om 

ett gemensamt ämne. (Gilje, Grimmen, 1992) 

 

4.6 Min förförståelse 
 

Under mina år som student på Högskolan i Halmstad har jag alltid velat göra en studie som 

inriktar sig på det forna Jugoslavien. Detta kommer sig av att mina föräldrar har rötter från 

Montenegro och Kroatien. Man kan säga att min bakgrund bidrar till mitt intresse för 

området. Det krävs ett personligt engagemang av mig som forskare för att resultatet i min 

undersökning ska vara så tydlig som möjligt. Den förståelse som jag har som forskare berikar 

mig, men som forskare har jag även ett intresse och syfte att förmedla min kunskap. Då måste 

man vidhålla objektivitet. (Svenning, 2000)   
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 Som forskare möter man inte världen objektivt då individer alltid bär med sig förförståelse 

och fördomar. För mig som forskare är det väsentligt att ha en förförståelse, annars så hade 

jag inte väckt någon nyfikenhet hos mig själv och hjälper mig att placera in mitt fenomen i 

dess rätta sammanhang för att kunna skapa en förståelse om meningens innebörd. Inom 

hermeneutiken kan ett meningsfullt fenomen bara förstås i den omgivningen eller samhälle 

där det existerar. (Gilje, Grimmen, 1992) 

 

Min förförståelse är att jag har påbrå från f.d. Jugoslavien och av den anledningen berörts och 

påverkats av konflikten i Jugoslavien. Jag kan se bland olika grupper som kommit till Sverige 

från f.d. Jugoslavien att dessa konflikter påverkar relationen mellan och inom grupperna. 

Eftersom jag själv inte känner mig delaktig i dessa konflikter har jag till viss del svårt att 

förstå dem vilket är ett skäl till att undersöka dem lite närmre. 

  

4.7 Materialinsamling och urval 
 

För att få fram material till min undersökning använde jag mig av mitt sociala nätverk för att 

få tag på representiva respondenter. Dessa i sin tur informerade mig om individer de ansåg sig 

ha kunskap om det jag ville undersöka. Jag tog kontakt med dem, och jag anpassade mig efter 

när de hade tid för att ställa upp på en intervju. Jag informerade mina respondenter om vad 

syftet var med min undersökning. Jag hade med mig en mp3 spelare och jag frågade om de 

accepterade att jag spelade in intervjun med den. Mina intervjuer blev ganska informella då 

jag lätt dem tala fritt om tematiserade frågor. Jag använde mig av en tematiserad guide för att 

inte styra mina respondenter.  Eftersom det var för mig ogenomförbart att intervjua hur många 

individer som helst angående min problemställning fick jag göra ett urval. Jag gjorde ett urval 

av hela den populationen som jag hade som avsikt att forska om. Min population var serber, 

kroater och bosnier. Äldre som kom innan kriget, äldre och ungdomar som kom under kriget 

och svenskfödda. Målet var att få fram ett urval som kan generaliseras till hela populationen 

för att kunna vara representativ. (Giddens, 1998) Jag använde mig av subjektivt urval som går 

ut på att urvalet handplockas för det aktuella ändamålet. Jag valde respondenter som jag visste 

hade kunskap om det som jag ville undersöka om.  
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4.8 Hur gick intervjuarbetet? 
 

Under en av mina intervjuer bad en av mina respondenter att jag skulle stänga av mp3 

spelaren respondenten kände att vi kom in på för privata saker. Fördelen med min 

undersökning är att alla mina respondenter ställde upp på en intervju och alla var positiva till 

min undersökning. Jag intervjuade tolv stycken personer. Det som var nackdel med mina 

intervjuer var att en del av mina frågor kunde kännas för privata och att de kunde känna att 

det blev för jobbigt för dem. Speciellt när jag intervjuade mina respondenter som levde under 

kriget i Bosnien och i Kroatien, de blev påminda om sina trauman under kriget, det fick dem 

att minnas allt svårt de fått uppleva. 

 
 

4.9 Reliabilitet, validiteten och etik 
 

  

Reliabilitet betyder att om man gör en undersökning så är den stabil och inte utsatt för 

slumpmässigt inflytande. Forskarens fråga till respondenten ska ställas på samma sätt och 

under samma förutsättningar för alla respondenter. (Trost, 1997). Jag använde mig utav en 

intervjuguide där jag ställde samma frågor till alla mina respondenter.  

 

Validiteten betyder om man anser att ens undersökning är giltig, om det man undersökt var 

det man hade för avsikt att undersöka. Genom min intervjuguide anser jag att jag fått fram 

utförliga svar som resulterade till att bidra att skapa min undersökning (Trost, 1997) Eftersom 

jag har fått likartade svar av mina tolv olika respondenter så anser jag att min undersökning 

innehåller giltighet.     

 

När individers utsagor står för den övervägande delen av insamlat material, betonas etik. 

Informerat samtycke är något som man ska diskutera med sina respondenter då man förklarar 

för dem att medverkandet är frivillig. De kan dra sig ur intervjun när de själva känner för det 

att forskaren berättar för sina respondenter att de känner till och förstår syftet ned 

undersökningen samt att informanterna vet vilka fördelar och risker det kan generera att delta 

i en undersökning. Jag har anonymiserat mina respondenter då de inte ska utelämnas till 

allmänheten. Jag garanterade att intervjun skulle förbli konfidentiell. Jag försökte uppträda så 

professionellt som möjligt för att mina informanter skulle kunna känna tillförlitlighet och 
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förtroende för intervjun. (Bell, 2000) I min intervjuguide använde jag mig av en fråga där jag 

bad mina respondenter att svara på varför dem kom till Sverige, de som kom under kriget 

svarade att det var på grund av kriget. Denna fråga berörde en av mina respondenter då 

individen berättade för mig om sin flykt till Sverige, individen bad mig stänga av mp3 

spelaren, och ville inte att jag skulle använda mig av det. Alla mina respondenter tyckte att det 

var synd att Jugoslavien splittrades, mina frågor fick dem att minas allt gammalt, min 

respondent Emir blev en aning känslosam då han berättade sin livshistoria för mig om allt han 

fått uppleva, han är min enda respondent som levde under hela kriget i Bosnien.  
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5. Resultat 
 
I resultatet har jag valt att presentera information som jag har fått fram, av tolv stycken 

genomförda intervjuer. Mitt intresse är att jag vill veta hur uppfattar representanter för den 

kroatiska, den serbiska och den bosniska etniska tillhörigheten, som i sig kan bestå av flera 

etniska grupper, konflikten i forna Jugoslavien och på vilka sätt har denna konflikt gett 

avtryck i relationen mellan dessa grupper i Sverige idag?  

 

 
5.1 Livet i Jugoslavien före kriget  

 

De flesta respondenterna upplevde att livet i Jugoslavien före kriget var ganska lätt att leva 

och att de konflikter som senare skulle träda fram då lyste med sin frånvaro. Min första 

intervjuperson Emir, bosnier, berättar för mig hur en typisk dag i Bosnien kunde se ut innan 

kriget bröt ut. Kvinnorna var hemma och lagade mat, männen var verksamma ute i arbetslivet 

och barnen var ute och lekte. Under helgen så kunde det komma släkt. Emir berättar att det 

var väldigt lätt att leva. 

 

”När jag var liten så trodde jag att allting kretsade runt omkring mitt hus, att hela planeten 

snurrade runt där, att det inte fanns någonting mer.” 

 

Emir visste inte var Sverige låg som liten. Han trodde att allting kretsade runt omkring den 

lilla gården där han vistades. Han tycker att det är rätt komiskt nu när han tänker tillbaka. Han 

fick som liten reda på av de äldre att de visste att ett eventuellt krig var på gång, men ändå så 

var de i ett förnekelse tillstånd. De intalade sig att det inte kommer att hända oss, att det inte 

kommer att bli något krig.  

 

” Jag minns min pappa en dag då man ser folk flytta och alla säger flytta härifrån och min 

pappa säger nej. De kommer inte att ta oss, nej det kommer att lugna ner sig.” 

 

Som Emir berättar så var deras vardagsrutiner innan kriget mer åt det traditionella hållet, då 

kvinnorna var hemma och männen arbetade. När kriget närmade sig och Emir och hans familj 

fick se folk som flydde så blev de uppmanade att också fly, men hans far avstod då han 

vägrade att tro att kriget hade börjat, även när han kunde se det med sina egna ögon.  
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” Det är inte allvarligt, vilket krig? Det finns inget krig. Det stod i nyheterna och det började 

koka i grytan där nere liksom. Men alla trodde inte att det skulle bli något krig.” 

 

Min respondent Ana, kroat, berättar för mig hur det kunde se ut i Bosnien. Ana berättar att 

hon levde ett helt vanligt liv som precis här i Sverige tills att sedan en dag helt plötsligt så fick 

Ana och hennes familj tillsammans med släkt och vänner bo i en källare dygnet runt utan 

knappt någon mat för att kunna överleva. De kunde inte sova under nätterna för att de hörde 

bomber och skjutvapen överallt, det fanns bara stridsvagnar på gatorna och inga bilar. Här ser 

vi en drastisk förändring från att ha haft ett normalt liv till att en dag helt plötsligt tvingas leva 

under de mest fasligaste förhållanden. Att en dag leva helt tvärtemot vad du är van vid, att 

gömma sig och att leva i ständig skräck för sitt och för sina nära och käras liv.  

 

Min respondent Mile serb, som bodde i Serbien berättar om hur det såg ut i Serbien innan 

kriget bröt ut i grannländerna Bosnien och Kroatien. Mile tycker att allting fungerade bra 

ekonomiskt och att de hade ett normalt liv. Under kriget blev ekonomin sämre. Till detta 

tillkom sanktioner och de fick inte lämna landet. 

 

” Man kände sig instängd, det var svårt att leva. Man var helt chockad, eftersom vi var unga 

man var inte riktigt säker, man trodde att det skulle komma till oss, det kändes i luften.” 

 

Innan kriget bröt ut i Bosnien och Kroatien så var det inga större problem med att folk levde 

som grannar oavsett etnicitet och religion. Mile bodde i Serbien som inte var direkt 

krigsdrabbat han fick se genom media hur det helt plötsligt vände.  

 

”När man såg på tv så fick man bara se massa sjuka grejer och folk hatade verkligen 

varandra. Så det handlade bara om vem man är, vilken nationalitet och vilken religion du 

har.” 

  

Där Mile bodde fanns det många nationaliteter och redan som barn så började de att reta 

varandra. Mile som liten blev påverkad av media och äldres uppfattningar av krigssituationen. 

Mile tycker inte att det var något fel på de i sin omgivning utan att de blev påverkade av 

situationen runt omkring dem och andras syn av händelserna. 
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Mile växte upp under kriget i Serbien under kriget och var en passiv åskådare till att det 

krigades i hans grannländer Bosnien och Kroatien. Detta påverkade honom negativt. Han fick 

via media se att folk blev dödade på grund av deras etniska tillhörigheter. Detta gjorde att 

Mile redan som liten fick en negativ syn på de andra etniciteterna på grund av kriget. Han 

blev medveten via media att de olika etniska grupperna hatade varandra och att det började 

handla om vart man kom ifrån och vilken religion man hade.  

 

Alexandar, serb ifrån Kroatien berättar för mig hur det kunde se ut innan kriget började. I 

Kroatien så levde de som alla andra med kroater som grannar. De lekte tillsammans och gick i 

skolan tillsammans. Människorna jobbade tillsammans. På somrarna så åkte Alexandar och 

hans familj till kusten, de trodde aldrig att det skulle bli krig hos dem i Kroatien eftersom 

ingen tänkte på något sådant. 

 

Min respondent Danica kroat, berättar för mig hur det kunde se ut i hennes födelsestad innan 

kriget bröt ut. Hon berättar för mig att hennes barndom var underbar och att det var ett bra 

klimat mellan alla folkgrupper. Hennes far var egen företagare och modern var hemma med 

henne och hennes bror. Hon saknade ingenting som liten och hon levde efter de förhållanden 

som rådde då. Hon anser att det var en bra relation mellan de olika etniska tillhörigheterna.  

 

5.2 Att leva i krigets Bosnien 
 

Emir berättar att han minns att när kriget började så var det många män som inte hade ordnat 

någon säkerhet för sina familjer. Följden av detta blev att serberna fick en stor fördel för 

serberna hade Jugoslaviska arméns vapen.  

 

”För vi ligger där i (hemstaden) och det är gränsen, det är den första staden när de kommer 

in får de komma in genom (hemstaden) och ta över det och det handlar om fördel.” 

 

Emir berättar även vad som hände när de serbiska soldaterna först kom till hans stad, om hur 

de serbiska soldaterna började hota stadens muslimska invånare. 

 

”Det första du fick när serberna kom och dem sa har du vapen? Om du inte lämnar in vapen 

så skjuter vi ditt barn eller din hund, vi dödar alltihopa.” 
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Emir berättar att de var väldigt rakt på sak och det var en väldigt oskyddad tillvaro för ingen 

hade försatt sina familjer i säkerhet. Sedan var det propaganda från serberna att om de bara 

skulle ge dem deras vapen så kommer ingenting att hända. 

 

”När man såg Serbiens armé träna så var det bara en övning, en arméövning kändes det som 

så ingen grejade någonting förrän den natten då allting bröt ut. Natten blev som den där 

natten för judarna, kristallnatten. ” 

 

Emir berättar för mig att han minns den natten att serberna kom och dödade, de körde ut 

människor ifrån deras hus. De sorterade alla kvinnor, barn och män och sedan började de 

bränna hus. De var fulla och drogade och Emir berättar att de gjorde allt möjligt som man kan 

göra. Ändå befann sig folk i förnekelse. 

 

”Ingen fattade någonting, imorgon så tar det slut sa de äldre, i morgon tar det slut.” 

 

Den natten sökte Emir, hans föräldrar och hans lillebror skydd ute i skogen. De skiljdes från 

deras far. 

 

”Det var bara ut så man hann inte ta med några kläder, du skulle bara försvinna annars dör 

du.” 

 

 

Emir höll på att frysa ihjäl ute i skogen, i bakgrunden hörde han granater och folk skrika. 

Ändå berättar Emir att han var som förlamad, allt stod stilla i huvudet och han minns att han 

bara ville hålla sig varm. Dagen efter gick de hem för att hämta lite kläder och för att se var 

hans far var någonstans. När de kom hem var huset tomt och Emir får syn på sin kusin som 

var fem år gammal. Hon var ute med sin mormor och det började skjutas okontrollerat. Emir 

springer ut till gården för att se vad som händer.  

 

”Så springer hon (kusinen) och sedan så ser man hur hon blir skjuten i ryggen och hennes 

mormor blir skadad i handen.” 

 

Emir började springa för att se hur det var med dem men hans mamma stoppar honom, hon 

får grepp om honom men Emir försöker slita sig loss.  
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”Så såg jag hennes pappa springa neråt och ta upp sin dotter och får se att hon är död. Så 

han började springa med henne och efter en bit så blev han ner skjuten. Så de låg där på 

marken båda två.” 

 

Emir och hans familj hamnar i en situation där de måste fly in till skogen för att söka skydd 

ifrån alla vapen och granater. Det viktigaste för Emir är att hålla sig varm när han och hans 

familj flytt. Han stänger av hjärnan ifrån allt fruktansvärt som händer runt omkring i hopp om 

att det bara är en hemsk mardröm. Dagen efter inser de att det är verklighet och Emir berättar 

att han fått se sin kusin och hennes far bli skjutna framför ögonen på honom. Emir och hans 

mamma gick in i huset och stängde alla dörrar, sedan kom det två serbiska soldater in och 

frågade efter vad männen och vapnen fanns. Emir berättar att hans mamma ingenting visste. 

Då soldaterna började slå hans mamma  

 

”Så jag hoppade upp och gick fram till han ena soldaten och sedan, jag minns bara att jag 

gick upp. Jag vet inte var jag fick det modet ifrån. Så fick jag ett gevär, själva geväret, rakt i 

skallen att han slog till mig ordentligt och sa sätt dig ner din jävla muslim jävel och grejer 

innan jag skjuter dig.” 

 

Emir sätter sig ner blodig och blir tyst. Hans lillebror går fram till soldaterna och ber dem att 

inte skjuta dem.  

 

”Så ena soldaten av dem började tveka liksom han andre var ju drogad eller full och höll 

geväret emot oss. Så han andre bara nej vi kan inte döda barn och kvinna.” 

 

Soldaterna gick därifrån och Emir stannade kvar i hemmet med sin mamma som plåstrade om 

honom, Emir berättar att hans mamma nästan började slå på honom för att han var dum nog 

att springa fram till soldaterna eftersom att han kunde ha blivit dödad. Emir, hans mamma och 

lille bror fick ta sig därifrån så snabbt som möjligt. De började gå emot stan. Emir minns att 

han kom till busstationen i staden, där fick han se att de serbiska soldaterna höll imamen 

(muslimsk präst), de höll honom framför alla människorna där på busshållsplatsen.  

 

”De sa till honom att han skulle, han som är Guds man att han skulle sjunga serbiska visor 

och lyfta upp tre fingrar men istället lyfte imamen upp två fingrar och började be. Så de skar 
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av honom halsen och hängde upp hans huvud på den busstationen där alla skulle se att de 

menade allvar.” 

 

Folk sorterades på gatorna, alla smycken skulle lämnas in i en påse som de serbiska 

soldaterna gick runt.  

 

”Jag minns att det var en kvinna hon fick inte av sig ringen, hon drog i den alltså hon drog i 

den ringen, att det var för livet alltså. Jag tror hon slet av halva jävla fingret bara för att dra 

ut den för att ge den.” 

 

Emir berättar att folk som hade smycken som visade måne och stjärna blev slagna för det och 

även om de hade färgen grönt på sig (grön färg symboliserar att vara en muslimsk färg), i 

värsta fall blev de dödade för det. Människorna var väldigt rädda och de sorterades in i bussar 

därifrån. 

 

”Jag minns att de gick med en stor jävla megafon och sa staden är nu vår, det är ett serbiskt 

territorium. De som inte kommer härifrån kommer att bli dödade så enkelt är det.” 

 

Emir berättar att männen togs till en skola, Emirs farbror var i den skolan och han kommer 

ihåg vad hans farbror berättade för honom att de blev slagna, misshandlade och dödade där. 

Männen satt i köer och hade huvudet nere, männen fick inte titta upp och de valdes ut efter 

namn. Det kanske var folk som umgicks för längesedan som kanske hade hamnat i bråk, 

kanske inte gillade den personen. 

 

” Det var dina egna kompisar som valde ut dig för att du skulle bli slagen eller dödad, då 

tänker man var tog mänskligheten vägen? Jag minns en kille de la en stol på hans rygg och 

dansade och la honom på magen och hade stolen på hans rygg så att stolsbenen gick igenom 

hans rygg.” 

 

Emir berättar att de gjorde så här för att det var krig, för att det var ett utlopp för uppdämda 

känslor.  

 

”Vad kan man göra än att döda människor om inte i krig där det inte finns en regel, vad ska 

du bli straffat för när det är krig så du fick göra vad fan du ville. Släpp ut människor och säg 
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gör vad fan ni än vill. De hade krossat rutor de hade börjat slåss och inga lagar finns ingen 

kan straffa dig för det.” 

 

Emir menar att kriget var på grund av religion och etnicitet. Han menar att det är väldigt 

solklart att det var orsaken till att kriget startade. 

 

”Det var en etnisk utrotning det var precis vad det var. Det kan väl vilken idiot som helst 

förstå, de ville utrota alla muslimer därifrån. De ville ha Jugoslavien för sig själva.” 

 

Emir berättar att serberna ville hålla på att Jugoslavien skulle vara likadant som innan men då 

började människorna tänka nej vi vill inte vara med i den här delen, vi vill ha ett eget land, så 

började det koka för serberna som inte ville släppa. Emir menar att etniska rensningen var 

organiserad ifrån Serberna och väl genomtänkt.   

 

”Man kan inte komma ut någonstans flygplan bussar man stänger in ett helt land och börjar 

utrotningen.” 

 

Emir berättar att människor har studerar nu i många år om andra världskriget i skolan, och han 

anser att man får en repris av andra världskriget i Jugoslavien.  

 

”Har inte folk lärt sig någonting, då du fick en repris av den framför ögonen på en” 

 

Emir berättar för mig att han fick bevittna att fem killar står i ett led med händerna knutna så 

säger den serbiska soldaten till den första killen i ledet att han ska gå fram så skjuter han 

honom. Soldaten säger till nästa man att han ska gå och titta på honom som redan har blivit 

skjuten och den andra går och blir skjuten. Soldaten säger till den tredje att gå och titta på dem 

som har blivit skjutna. Den tredje går och de träffar honom i axlar och ben och han är så rädd.  

 

”Att han gör som soldaterna säger för att han tror att de inte kommer att ta honom för att det 

finns något litet hopp i honom att han ska bli fri. Att Gud kanske ska rädda honom eller att en 

ängel kommer ner, att ett mirakel kommer att ske.” 

 

Emir berättar att han sedan blev till fånga tagen av serbiska soldater var han tvungen att bära 

ammunition och mat till de serbiska soldaterna vid fronten, en upplevelse som satte djupa spår 
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som fortfarande påverkar honom. 

 

”Så att vara barnsoldat vid åtta nio års ålder, jag ser min kusin som är nio år idag, jag var 

mitt i krig och bar ammunition och mat och han tittar upp till mig och säger och?” 

 

 

Emir ser sin kusin leka med bilar, och tänkte att han inte hade någon barndom, att han fick 

ladda om gevär och bära ammunition och mat till de serbiska soldaterna.  

 

”Jag fick se mina kompisar bli skjutna för varje sekund där, du tänker inte längre än den 

sekunden, kommer jag leva eller kommer jag att dö?” 

 

Emir berättar att ibland så brydde han sig inte om det, när det sköts skott och regnade granater 

och han sprang och ramlade ner i gyttja och blod. Han berättar att när han hade ont i hela 

kroppen och hade inte ätit på flera dagar, att han hellre hade velat ligga kvar nere på marken 

och dö. 

 

”Men ändå det finns ett hopp, jag hade min lille bror och min mamma, min pappa var död, 

jag ville leva så att jag kunde uppfostra min lille bror så att han kunde ha en manlig 

förebild.” 

 

Emir berättar att han idag är glad över att han överlevde kriget, han säger att ingenting är värt 

att dö för, att man ska kämpa. Han vet inte tack vare vem han lever idag för, och att han 

trodde på Allah under kriget då han var muslim. Efter kriget vet han inte vad han ska tro på. 

 

”Jag vet inte längre vad jag ska tro på, om det finns någon gud, om det finns någonting, låter 

det hända att straffar sitt folk så.” 

 

Emir berättar att kvinnor och barn blev dödade, att det är ingenting sådant som man ser på 

filmer utan att det här var verklighet, mycket högre ljudeffekter, att det är mycket förstärkta 

bilder, att han kunde känna lukten av lik. 

 

”Det är en speciell lukt, jag har den fortfarande i näsan när jag tänker på det, jag vet hur det 

är att få blod på sig och under alla de åren så började man vänja sig, det var vardagsmat för 
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en.” 

 

Emir upplever att han har blivit bestulen på sin barndom eftersom han fick tjänstgöra som 

barnsoldat för de serbiska soldaterna.  

 

Ana, berättar om hennes situation i hemstaden som var bosniskt när hon föddes men som idag 

är serbiskt. Ana berättar för mig att hon får återvända till sin födelsestad, men att hon inte får 

bo där. I hennes hus så bor det nu serbiska flyktningar. De tillåter inte Ana och hennes familj 

att komma tillbaka, de tillåter dem enbart att stå utanför huset och titta. Ana behöver papper 

som bevisar att huset är hennes familjs. Hennes släktingars hus som låg jämte deras hus och 

deras grannes hus har de bombat så att ingen av dem ska kunna komma tillbaka för att bo där. 

De måste ordna papper för att kunna bevisa att det är deras hus. De papperna kommer inte att 

kunna ordnas lätt.   

 

”Det kostar pengar att få tillbaka det som är ditt.” 

 

Ana berättar för mig att när hon var liten så tvingade de henne att gå till skolan, och att hon då 

var tvungen att gå över ett minfält, bakom stridsvagnar upp över ett berg för att komma till 

skolan varje dag som låg två km ifrån hennes hus. En händelse som Ana berättar för mig om 

som hon tackar Gud för är att en vecka efter att hon och hennes familj flydde till Sverige 

invaderade serberna deras del av byn. Det kom in serbiska soldater i vartenda hus som totalt 

förstördes. Ana betraktade sin granne som sin bästa vän som var något år äldre än hon själv, 

hon var fjorton år. 

 

”Deras hus blev invaderat och hennes mamma och pappa blev ihjäl slagna, hennes bröder 

blev bortförda in i armén, de hittades ett år senare och hon (grannen) blev våldtagen framför 

dem alla och det var en vecka efter vi stack.” 

 

Tamara, serb, från Serbien berättar för mig hur det såg ut i Serbien när kriget bröt ut i Bosnien 

och i Kroatien. Tamara berättar att hon inte kände av det eftersom det inte krigades på deras 

mark. Hon fick se Serbiens soldater åka ner och hörde mycket från media och ifrån dem som 

kom tillbaka. Serbien blev utsatt för sanktioner, de saknade export och import av varor. Det 

var svårt att få tag på mat. De hade enbart det som producerades i Serbien och produktionen 

fungerade inte under de rådande förhållandena.  
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Tamara bodde i en stad som ligger på gränsen till Ungern så då kunde de åka dit, det tog en 

halvtimme, de handlade mat och allt som var billigare där att köpa och på så sätt hade de det 

bättre än dem som bodde i inlandet. Tamara berättar att de kunde köpa mjölk och eventuellt 

bröd om de gick till affären klockan 05.00 på morgonen. Landet var i en stor kris när maten 

inte kunde köpas i affärerna och det fanns ingen bensin att köpa på bensinstationerna. Man 

fick köpa bensin ute på gatan i plastdunkar och så var det långa köer vid gränsen. Ibland så 

fick man vänta i tolv tretton timmar eller tjugo timmar för att komma över den ungerska 

gränsen. 

 

5.3 Att leva i krigets Kroatien  
 

Alexandar, serb ifrån Kroatien, berättar att serberna hade utropat serbiskt område i hans 

födelsestad för där bodde flest serber. Alla kroater och bosnier flydde från staden eftersom det 

skedde en etnisk rensning och serber ifrån Kroatien och Bosnien kom till staden. Det var det 

enda stället som de kunde vara säkra att inte bli anfallna av kroatiska armén. Serberna 

utropade området Kninska Krajina. De var tvungna att med hjälp av Jugoslavisk armén 

försvara sig 

 

”Serberna var rädda att det skulle hända samma sak som under andra världskriget när 

kroaterna gick med fascisterna och dödade serber och andra icke kroater i Jasenovac 

koncentrationsläger.” 

 

Alexandar berättar för mig att han trodde att serberna kunde leva med kroaterna som innan 

men deras ledare Tudjman och hans parti H. D. Z. som var ett nationalistiskt parti med en 

propaganda som påminde om den florerade under andra världskriget (Ustasa regimen). Därför 

gjorde serberna motstånd och började kriga mot kroaterna. Det har hänt samma sak i alla 

andra områden där majoriteten är serber. År 2004 så kom den stora kroatiska offensiv som 

kallas ”Oluja” med hjälp av Nato och Tyskland och som körde iväg alla serber till Serbien. 

Folk blev tvungna att flytta för de var rädda att bli dödade. Alexandar och hans familj flydde 

genom att de tog bilen. Han berättar för mig att han såg att andra familjer tog traktorer och 

körde igenom hela Kroatien.  

 

”Kroaterna kastade sten på oss, spottat på oss och många dog på vägen av brist på mat och 
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vatten, det var jätte varmt.” 

 

Alexandar och hans familj blev stoppade på vägen av kroatisk militär, de ville se om det fanns 

serbiska soldater i bilen och om det fanns vapen. Många blev skjutna av militären på sin väg 

därifrån.  

 

”Jag upplevde att min granne, hans pappa hade de tagit honom för att han blev misstänkt för 

att vara soldat och många andra, jag vet inte än idag vad som hände med honom om han 

lever? Det kommer jag aldrig att glömma, det var den värsta perioden i mitt liv.” 

När Alexandar och hans familj kom till Serbien då åkte de till deras släkt där de fick lite hjälp, 

de stannade där två månader och sedan vidare till flyktingläger där de alla bodde i ett litet rum 

och delade dusch och toalett med flera hundra andra. Alexandar berättar att det var en svår 

situation för Serbien då de hade ett stort antal flyktningar ifrån Kroatien och Bosnien. Det var 

svårt med hjälp till dessa flyktningar. 

 

5.4 Etniska relationer före kriget 
 

Bogdan, montenegrin, från Serbien, berättar för mig att innan kriget började så var etnicitet 

inte något man tänkte på men att detta drastiskt ändrade sig så fort kriget startade. Han 

berättar för mig att de olika etniska grupperna umgicks med varandra utan att folk tänkte på 

vad de andra hade för någon etnicitet. Man var inte uppväxt med att hata andra. Bogdan tror 

att den andra generationen som växte upp under kriget har blivit påverkade genom media och 

att politikerna gjort så att de har blivit mer medvetna om sin egen etnicitet. Bogdan tror att 

den andra generationen har mer hat för att de har växt upp med kriget. 

 

Danica, kroat, berättar att innan kriget upplevdes mångkulturaliteten som något positivt. 

Danica berättar för mig att man inte tänkte så mycket på vad de andra hade för etnicitet. Hon 

själv tyckte att det var intressant med att någon hade en annan kultur och språk. Så tyckte hon 

om alla från före detta Jugoslavien. 

 

Ana, kroat, berättar även hon att hon inte upplevde mångkulturaliteten som något negativt 

eller hotande. Ana berättar för mig att hon inte visste någonting om dessa skillnader då hennes 

kompis faktiskt just var hennes kompis. Inte för att hon hade någon speciell nationalitet utan 

för att hon var hennes kompis. Ana kommer ihåg ett speciellt minne då hon gick i skolan, då 
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kriget var igång ordentligt, men i klassrummet var de alla blandade. När Ana nu tänker efter 

så minns hon att det inte märktes någon skillnad mellan dem. Som vänner kom alla lika bra 

överens oavsett etnicitet. De umgicks alla tillsammans utan några större problem.  

 

Velmira, bosnier ifrån Bosnien, berättar för mig att etniciteten inte spelade någon roll och att 

det inte var något man tänkte på. Velmira berättar att hon och hennes familj hade det bra 

innan kriget, att hon inte tänkte på vad de andra hade för etnicitet. Alla gick i skolan 

tillsammans, jobbade ihop, festade ihop, gick och besökte varandra hemma, alla var som 

vanliga vänner oavsett vilken nationalitet man tillhörde.  

 

5.5 Konfliktens karaktär i exilen  
 

Emir berättar att visst hälsar folk från olika etniska tillhörigheter på varandra på fester, men 

det är grupperingar bland de olika etniska tillhörigheterna och det är väldigt organiserat. Emir 

påpekar om att det kan finnas problem med att vilja umgås med de med en annan etnicitet och 

att man ibland t.o.m. väljer att inte umgås med dem. 

 

”Klart att det finns, klart att det finns här i (staden) kan man ta, det är uppdelat. För serber 

är med serber här, bosnier är med bosnier och kroater är med kroater här, men när man ser 

varandra på stan så hejar man. Sedan vet jag fan vad man säger bakom ryggen det kanske är 

jävla fjant eller något sådant.” 

 

Emir anser att människorna kan avstå från att vilja skapa nära relationer mellan de olika 

etniska tillhörigheterna, personen i fråga kan vara trevlig men ändå kan den etniska olikheten 

komma mellan dem.  

 

”Klart folk säger han är serb nej vi är bosnier eller fuck dem jävla muslimerna eller dem 

serberna jag vill inte umgås med dem, han är serb killen kan vara hur schysst som helst men 

nej han är serb.” 

 

Emir har själv gått enbart efter andras etnicitet och detta har orsakat konflikter för honom 

själv när han precis kom till Sverige. Han minns en speciell händelse där han hamnade i en 

konflikt med en kille som tillhörde en annan etnisk nationalitet än Emir själv.  
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”Jag minns en kille han hette Marko och jag minns i skolan att han hette Marko och att han 

var serb jag minns att jag spöade honom för att han hette Marko och var serb.” 

 

 

Emir berättar att hans mamma idag känner att efter det hon upplevde i kriget gjorde så att hon 

medvetet inte vill umgås med serber efter vad de har gjort mot dem. Emir jämför detta med att 

du kan ta två bästa väninnor och en kille kommer mellan dem så kan de bli värsta fiender för 

kärlek och hat ligger väldigt nära varandra, de kan vända väldigt snabbt. 

 

”Så blev de också mellan våra två grupper (bosnier och serber) folket som älskade varandra 

de vände sig snabbt.” 

 

Mile berättar att när han först kom till Sverige så märkte han av att det fanns konflikter mellan 

de olika nationaliteterna. Att det var skrämmande hur det var utvecklat i Sverige mellan de 

etniska grupperna. 

 

”Ja det finns, när jag kom hit så såg jag att folk hatade även här det var nästan mer här än 

där nere.” 

 

Mile tror att det var så för att dem som bor här har blivit påverkade av media och de har hört 

ifrån sina släktingar där nere hört en massa dåliga grejer mellan folket där nere. Mile berättar 

om att när han först kom till Sverige att han gav alla de olika etniciteterna en chans i början, 

men att han såg att han inte fick det som han gav tillbaka.  

 

”Jag umgås inte med de andra nationaliteterna jag går inte på deras fester och dem går inte 

på våra fester och jag vet inte. Det är något som sitter kvar det kommer att ta många år innan 

det kommer att försvinna helt, många generationer, kriget har orsakat detta och det sitter i 

skallen.” 

 

Ana berättar att hon tror att det finns konflikter mellan de äldre i Sverige. Hon anser att det 

finns dolda konflikter, sådana som inte syns. Att de inte använder ord, att det är mer hemligt 

hat. 

 

”Jag tror att det finns dolda konflikter mellan de yngre med.” 
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Ana berättar om att under arbetskraftsinvandringen i Sverige på sextio och sjuttio talet så kom 

det många jugoslaver till Sverige. De levde som jugoslaver här och när kriget började så 

började de olika etniska tillhörigheterna hamna i konflikt mellan varandra. 

 

”Vem är de största kroaterna, bosnierna och serberna? Jo de som kom på sextio sjuttio talet 

det är dem som inte ens var där nere, de är mest stolta över att vara kroater, bosnier och 

serber och de såg ingenting, de upplevde ingenting, inte ens ekonomi krisen.” 

 

Ana anser att den serbiska nationalismen finns bland svenskfödda serber. Berättar om hur 

svenskfödda serber kan vara hänsynslösa med saker de egentligen kanske inte vet något om.  

 

”Det finns de svensk födda som drar upp tre fingrar upp på näsan på mig, de tre fingrarna 

skrämmer skiten ur mig. Den här personen som inte ens har upplevt kriget och vet inte ens 

vad de här tre fingrarna betyder, egentligen ingenting det var en stolthetsgrej ej Serbien det 

här visar för Serbien men för mig de tre fingrarna det är skräck folk blev dödade för dem tre 

fingrarna det är skräck för mig men den här personen han vet inte ens vad det handlar om 

och slänger upp dem i ansiktet på mig.” 

 

Emir menar att hatet mellan grupperna är något som är inlärt från föräldrar och släktingar. 

Som påverkar individen att själv utvecklas. Emir menar att det blir så som ens föräldrar 

uppfostrar en 

 

”Vi vet bara att vi måste hata serber eller att vi måste hata dig för att du är serb. Det har de 

lärt sig från barnsben, de har lärt sig det ifrån sina föräldrar.” 

 

Tamara säger att folk som flydde ifrån sina hem, tillexempel bosnier eller serber, det är lite 

svårare för dem nu att börja tycka om varandra här. Tamara känner att speciellt de som flydde 

från kriget har ändrat attityd, hon får en känsla av att folk som har upplevt krig tittar på henne 

annorlunda nu.  

 

Velmira berättar att hon upplever att det finns konflikter, och att konflikterna kan handla om 

olika saker.  
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”Det finns konflikter, folk här ligger efter än där nere, man bråkar om olika grejer här så 

bråkar man fortfarande om kriget bara och där nere så är det kanske lite annat också.” 

 

Velmira menar att människorna där nere mer vill gå vidare med sina liv och glömma, medan 

här så lever människorna kvar i det gamla.  

  

”De flesta som är födda här kanske har hört något från en nationalistisk farbror så tror de att 

det stämmer, de fattar inte för de har inte upplevt kriget. Folk hävdar sig mycket speciellt de 

som är födda här i Sverige. Här hatar man och är okunnig, gör det utan anledning.” 

 

Bogdan berättar att det är en liknande relation mellan de etniska grupperna här i Sverige som 

det är där nere. Han anser att människor har svårt att glömma kriget, att det kommer att ta tid 

för att relationerna mellan de etniska grupperna ska kunna bli bättre. 

 

” Ja de tål inte varandra precis som det är där nere. Det finns hat fortfarande, kriget gjorde 

så att många familjer förlorade sina närmaste där nere det kommer att ta tid för att komma 

över.” 

Danica berättar att man har relationer till varandra till den gräns man är tvungen att ha det, 

annars så undviker man helst att ha det på grund av att inte hamna i konflikter. 

 

”Hade jag börjat umgås med någon av dem andra nationaliteterna så hade det säkert kommit 

fram konflikter. Man tolererar varandra på arbetsplaster, men hade vi umgåtts så hade vi förr 

eller senare haft konflikter på grund av olika åsikter.” 

 

Samir, bosnier ifrån Bosnien, berättar att man uppenbarligen ser vilka som umgås med vilka, 

att han tror att den yngre generationen blir uppväxt med hatkänslor gentemot de andra etniska 

grupperna.  

 

”Jag märker på människor att de är mer dragna på sitt sätt. Man ser på vilka som umgås med 

varandra. Den yngre generationen är uppvuxen med hat.” 

 

Danko född i Sverige med föräldrar ifrån Kroatien berättar däremot att han upplever att hans 

egen generation som inte direkt upplevde kriget inte känner samma hat som de som upplevde 

kriget. 
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”Tror inte vår generation bryr sig lika mycket om det som tillexempel våra föräldrar” 

 

Danilo svenskfödd med mamma från Kroatien och pappa ifrån Serbien berättar att han tror att 

religionen spelar en stor roll mellan de etniska grupperna, att de etniska grupperna är 

segregerade, att de håller sig till sina egna etniska grupper där man försöker att undvika bråk. 

 

” Jag anser att det finns dold rasism, där religionen spelar en viktig grund. Det är segregerat 

för alla håller sig till sina fester och sina föreningar, det blir en starkgruppering. Man 

försöker undvika bråk för då kan det bli förödande konsekvenser eftersom man håller ihop 

med sina egna etniskt.” 

 

Alexandar berättar att hans upplevelser från dåtiden gör det svårt för honom att kunna komma 

över det som hänt och därmed umgås med de andra etniska grupperna men han är inte helt 

pessimistisk.   

 

”Jag umgås bara med mina egna, alltså serber för att det är svårt att komma över det som 

har hänt där nere, men med tiden kanske det kommer att ändra sig” 

 

Sladja kroat, ifrån en stad i Bosnien, som nu tillhör Serbien berättar om hennes mans synsätt 

och handlingar gentemot en annan etnicitet skiljer sig när han är med vänner till honom med 

samma etniska tillhörighet som han själv har. 

 
”Han är ingen nationalist han har bara ett sådant sätt när han hör att andra snackar skit om 

 
serber så går han in och gör likadant.” 

 

 
5.6 Krigets konsekvenser 
 

Emir berättar att han känner att kriget har utvecklat honom som person och att han har lärt sig 

att ta egen ställning angående konflikten. Emir anser att han har utvecklats mycket från att 

hata något till att tänka själv och se det ljusa i det, se de felen som han har gjort och kunna 

snacka med serber, kroater och bosnier och att allt det där ska funka. Emir säger att han har 

fått psykiskt vård och börjat komma in i samhället. Han känner tacksamhet till Sverige att han 
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fått stanna när han tänker på situationen som han hade nere i Bosnien. 

 

Ana berättar att hon känner sig som att hon har blivit starkare genom att ha fått uppleva kriget 

dock känsligare också. Ana känner att hon kanske är en lyckligare person med mycket tur 

men kanske också en smartare person. Hon känner sig absolut inte försvagad.  

 

Tamara berättar att kriget har gett henne en ny insikt i hur världen egentligen fungerar. 

Tamara säger att kriget har gjort så att hon har blivit mer mogen, att man har insätt på vad 

som kan hända i verkliga livet och då har hon en erfarenhet mer. 

 

Velmira berättar att hon nu känner sig avskuren både från Sverige och från Bosnien. De enda 

som egentligen förstår henne är de som är i precis samma situation som hon själv är i. Hon 

känner sig splittrad, hon är född i Bosnien men hon bor i Sverige. Hon berättar att när hon 

kommer ner till Bosnien så är hon tjejen från Sverige och här i Sverige är hon tjejen från 

Bosnien.  

 

”Man är väldigt splittrad, jag känner inte att jag har något gemensamt med svenskarna alltså 

kulturellt och jag har inte så mycket gemensamt med folket där nere, jag har mest gemensamt 

med folk i precis i samma situation som jag själv och det är inte många.” 

 

 

Danica berättar att hon känner sig splittrad men att det är väldigt positivt att hon inte upplevde 

kriget och att få ta del i en annan kultur än sitt ursprungs kultur. 

 

”Jag känner mig delad att jag har två länder, men det kan enbart berika en. På så sätt att jag 

har fått ta del av två kulturer, fått ta del av andra seder och bruk. Jag är även tacksam att jag 

inte upplevde kriget.” 

 

Det började förändras då hon skulle börja högstadiet i Sverige som var ett nytt land. Danica 

känner att hon fick växa upp snabbare eftersom hon fick ta mer ansvar,  

 

”Man kan säga att min barndom tog slut där” 

 

Danica berättar om att man levde efter de omständigheterna som fanns, man visste inte om 
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någonting annat. Men hennes barndom blev lidande då hon en dag kom till Sverige, för henne 

ett främmande land, och då helt plötsligt behöva lära sig ett helt annat språk, ta till sig en 

annan kultur som hon inte var van vid. Hon blev tvungen att växa upp snabbbare för att hon 

fick större ansvar på sig än vad barn kanske får vid den åldern. 

 

”I och med att jag var barn så lärde jag mig språket lättast och fick hjälpa min mamma med 

att tolka, man mognade fortare än vad andra barn kanske hade gjort i den åldern.” 

 

Trots det skulle inte hon vilja byta sin barndom i Sverige då det skulle ha inneburit att hon 

skulle ha vuxit upp i kriget. Hon hade inte velat förändra något. Om hon hade stannat i 

Kroatien så hade hon fått uppleva krig och det är något som ingen människa vill vara med om. 

Danica har även idag svårt att säga att hon kommer ifrån Kroatien. Hon har fortfarande starka 

känslor för Jugoslavien.  

 

” Jag har svårt att säga att jag är från Kroatien utan säger att jag är från Jugoslavien. Det 

fastnar liksom aldrig när jag säger det så låter det konstigt det låter inte naturligt.” 

 

 

Alexandar berättar att han tänker på allt som hänt fortfarande, att han kan få mardrömmar om 

sina upplevelser från kriget. Han hoppas att framtiden kommer att vara ljusare, att människor 

ska ha lärt sig saker från att ha upplevt krig. 

 

”Idag tänker jag på framtiden och en bättre värld, hoppas att folk där nere har lärt sig efter 

kriget.” 

 
5.7 Att känna sig delaktig i det svenska samhället 

 

När Emir först kom till Sverige så upplevde han det som väldigt befriande. När Emir först 

kom till Sverige så var det vinter. Han kommer ihåg att det var iskallt. Han kommer ihåg att 

han inte visste vart han hade kommit någonstans men det hördes inga skott, det hördes inga 

granater. Han berättar om att det var väldigt tyst och att man såg ljus. 

 

”Herregud man såg lampor, vägar wow allt var så.” 
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Emir berättar att nu när han bott i Sverige ett tag så har han börjat fundera kring sin position i 

det svenska samhället. Han känner att han inte passar in någonstans nu.  

 

”Du känner där att du är utlänning, du kommer hit och är utlänning, så du vet inte vad du är 

någonstans egentligen”  

 

 

Mile berättar att han längtar hem till ”våran way of life”.  Alla i hans generation bodde i 

Serbien och ingen har bosatt sig fast i ett annat land så Mile har bestämt sig för att flytta ner 

igen. Mile kom hit på grund av ekonomi. Han har nu varit i Sverige i fem och ett halvt år och 

han känner att han inte tillhör Sverige riktigt. Han känner att han hör hemma i Serbien och 

ingen annanstans. 

 

”Jag tycker att hemma är bäst för man är född och uppväxt där man är nöjd när man är 

hemma man känner att det är mitt det är jag och jag känner inte så här.” 

 

 

Ana säger också att hon inte känner sig integrerad. Ana berättar att hon kan ta till sig den 

svenska mentaliteten om hon vill tillexempel när hon ska gå på möte i skolan.  

 

”Annars så skiter jag fullständigt i det.” 

 

Tamara berättar att identiteten som hon skapade nere i Serbien är så pass stark att hon inte 

känner att hon är integrerad och att hon inte kommer att bli det på lång tid. Tamara känner sig 

inte som svensk. Hon kom till Sverige när hon var nitton år och då hade hon utvecklats som 

människa och då kunde hon inte bara ändra på sig själv. Hon berättar om att hon kan 

acceptera de svenska sederna och allt som är bra med Sverige, men hon känner att hon har en 

historia bakom sig. Kanske om tjugo år kommer hon att känna sig som svensk.  

 

Velmira berättar att hon aldrig kommer att känna sig integrerad i Sverige oavsett hur länge 

hon bor här. Velmira anser att hon inte känner sig som svensk. Hon berättar om att hon inte 

kan vara någonting som hon inte är. Hon känner att hon aldrig kommer att bli svensk, hon 

anser att man är det som man föds till. 
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Samir berättar att han känner att han är så annorlunda att det inte går att bli integrerad.  

 

” Nej mitt utseende och mitt namn jag tänker på ett annat språk. Jag drömmer på ett annat 

språk, jag tänker annorlunda.” 

 

Danilo berättar att han trots omgivningens påtryckningar har integrerats i Sverige, nästan lite 

mot sin vilja. Att han har kommit in i det svenska samhället omedvetet. 

 

” Eftersom man är andra generationens invandrare så har man kommit in omedvetet i 

samhället och behärskar svenska språket som i sin tur blir modersmål. Man försöker att 

förneka att man är mer svensk än serb. Men när man rannsakar sig och ser hur man tagit en 

del i samhället och mentalitet som liknar mer den svenska kulturen.” 

 

 

Alexandar, berättar att han uppskattar den svenska kulturen och han trivs i Sverige. Han 

känner sig intrigerad eftersom han har lärt sig det svenska språket och har ett jobb som han 

trivs med. Han trivs även med den svenska livsstilen och med demokratin. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 42 

6. Analys och sociologisk tolkning 

 
I min analys har jag som mål att koppla det insamlade empiriska materialet med relevanta 

teorier. Min strävan är att försöka lyfta fram det som är sociologiskt relevant för min 

frågeställning och att tolka det empiriska materialet utifrån de sociologiska teorier jag tidigare 

redogjort för. Syftet med min analys är att skapa kunskap om min frågeställning 

 
6.1 Gemenskapen innan kriget  
 

Innan kriget bröt ut i Kroatien och i Bosnien så var delrepublikerna sammansvetsade i 

unionen Jugoslavien. Tito var president och han förespråkade broderskap och enighet bland 

folken. Han ville att de skulle leva som bröder i enighet tillsammans. (Resić, 2006) En 

karakteristisk vardag i Bosnien kunde se ut så att kvinnorna lagade mat, männen jobbade och 

barnen var ute och lekte och under helgerna så kunde det komma släkt och hälsa på. 

Ekonomin fungerade på ett bra sätt för respondenterna och de levde ganska normala liv. Det 

var väldigt lätt att leva tycks de alla tycka om situationen före kriget. Innan kriget bröt ut i 

Bosnien och i Kroatien så var det inga större problem med att folk med olika etnisk bakgrund 

levde som grannar, barnen lekte tillsammans, de gick i skolan tillsammans och de äldre 

arbetade tillsammans.  

 

Innan kriget kunde de etniska tillhörigheterna i landet av var och en upplevas som något 

positivt. Det kunde ses som intressant att någon hade en annan kultur och ett annat språk i 

bagaget. De etniska tillhörigheterna var inget hotande eller negativt. Individerna tänkte 

egentligen inte på vad de andra hade för etnicitet. De umgicks alla tillsammans utan några 

större problem. De tänkte inte att det skulle kunna bli krig under Titos styre. Den 

gemenskapen som de olika etniska tillhörigheterna hade mellan varandra kan liknas med den 

gemenskapen som Asplund skriver om som finns i ett gemeinschaft samhälle där 

gemenskapen mellan individer utgör en central del, med nära och täta relationer.  De av 

respondenterna som bott i Jugoslavien beskriver tillvaron där i mycket av de termer som 

utmärker gemeinschaft. De kände en tillit till det samhälle de levde, till familj, släkt, grannar, 

vänner och gemenskapen i stort. I gemeinschaft kan det finnas stora konflikter mellan 

grupper, exempelvis av olika etniskt slag, men respondenterna ser hela sin livsvärld som ett 

gemeinschaft fritt från grundläggande konflikter. Eftersom de har växt upp med individer från 
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andra etniska tillhörigheter har de inte reagerat på detta utan på ett självklart vis införlivat 

dessa i sin gemenskap. Detta har att göra med vad de varit vana vid men det kan också tänkas 

att de vant sig vid Jugoslavien som en nation där regionerna är enade. Jugoslavien fungerar 

lite som ett nationellt gemeinschaft för dess invånare om än Jugoslavien som nation i hög 

utsträckning skapats utifrån behov som ställts av gesellschaft, exempelvis i form av utbytet 

mellan olika regioner som jordbruks- och industriregioner. Den politiska retoriken kan tänkas 

på ena sidan ha varit formulerad i gemeinschaftstermer, vad folket i Jugoslavien har 

gemensamt, och i gesellschaftstermer, hur nationen ska utvecklas. 

 

Mot bakgrund av att den äldre generationen har växt upp och levt i Jugoslavien som en given 

nationalstat där gemenskapen i hemorten också varit given tycks de förknippa livet i 

Jugoslavien före kriget i mycket med det som kan förstås som gemeinschaft. De beskriver en 

starkt genuin gemenskap som förstördes av skäl de inte förstår, något som nästan skedde över 

en natt. Den yngre förknippar Jugoslavien mer med krig och konflikter och har inte den ljusa 

bild av livet i Jugoslavien som ett väl fungerande gemeinschaft där naturligtvis gesellschaft 

gjort sig gällande på en rad olika sätt som inte redovisas här. 

 

 

6.2 Primära socialisationen och tillhörighet 
  

Den äldre generation som är född i och bott i Jugoslavien före kriget har socialiserats till ett 

samhälle som de delvis upplevt som ett stabilt gemeinschaft men också som ett komplicerat 

industriellt samhälle som hela tiden utvecklas och därmed också präglas av gesellschaft. 

Berger och Luckman menar att den första primära grupp en människa känner sig tillhöra är 

familjen, där den får sina första normer och värderingar som även karaktäriserar barnets 

framtida personlighet. Det är under den primära socialisationen som man skapar en modell 

med vilka andras verkligheter jämförs. Den äldre generationen kan sägas ha socialiserats i sin 

primära socialisation till en jugoslavisk identitet om än den etniska tillhörigheten kan ha 

funnits med i bakgrunden. Barnen som har vuxit upp i Jugoslavien har tagit till sig den 

jugoslaviska identiteten och ser ingen skillnad över vad de andra har för etnicitet. Som vi 

kommer ihåg Bogdan, nämnde innan ”Vi var inte uppväxta att hata andra”.  De 

socialiserades att kunna umgås med de som fanns i närmiljön. 
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När det gäller de unga som växte upp under kriget har de blivit mer medvetna om sina egna 

etniciteter. När kriget började så började folket tänka på vad de andra hade för etniciteter. För 

dessa barn har det varit vanligare att deras primära socialisation mer stått i förhållande till en 

mer enhetlig etnisk grupp, även om många undantag här finns, inte minst i blandäktenskap. 

De kan eventuellt redan som små fått veta att de tillhört en specifik etnisk grupp som skild 

från och "annorlunda" än andra etniska grupper. Som vi kommer ihåg Emir nämna innan ”Vi 

vet bara att vi måste hata serber eller att vi måste hata dig för att du är serb. Det har de lärt 

sig från barnsben, de har lärt sig det ifrån sina föräldrar.” Men det kan också vara så att de 

inte upplevt denna etniska skillnad i sin tidiga barndom. Att påstå att barn känner tillhörighet 

till en nation eller etnisk grupp redan i sin primära socialisation är kanske att gå lite långt, 

men barnet kan tänkas ta till sig olika slags information som de sorterar allt bättre i takt med 

att de växer upp och känslor, tankar och relationer från den tidiga barndomen kan senare 

komma att kläs i termer av nationalitet och etnisk identitet. 

 

    

6.3 Sekundära socialisation och konflikter 
 

Människorna i Jugoslavien lär sig så som vi alla genom den sekundära socialisationen (Berger 

& Luckman,) att identifiera sig med en tillfällig grupp och antar den gemensamma attityd och 

det värderingssystem som råder i den gruppen. Genom att de olika etniska grupperna levde i 

Jugoslavien har de tillägnat sig en jugoslavisk identitet som inneburit att de haft likartade 

normer och värderingar som resten av befolkningen. Den primära socialisationen gjorde att de 

kunde leva med varandra vilket resulterade att i den sekundära socialisationen i exempelvis 

skolan gjorde att människorna inte visste något annat eftersom de är uppväxta med att leva 

med varandra oberoende vilken etnisk nationalitet den andra hade och att därmed respektera 

varandra. Samtidigt har de i någon utsträckning under den sekundära socialisationen 

påverkats av vetskapen om de konflikter som funnits mellan de etniska grupperna tidigare, 

exempelvis under andra världskriget.  

 

Att Jugoslavien fungerat väl både som ett gemeinschaft och som ett gesellschaft av 

ekonomiska framsteg har dock inneburit att dessa tidiga konflikter inte spelat en avgörande 

roll i den sekundära socialisationen. Den sekundära socialisationen har därmed fungerat 

smidigt för de flesta. Den har inneburit en "lyckad" socialisation där de har tagit till sig en 

viss uppsättning givna normer och regler i samhället. Denna "lyckade" socialisation förstärks 
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av deras upplevelse av Jugoslavien som en gemenskap i den betydelse gemeinschaft ger 

gemenskapen. Här är det viktigt att påpeka gemeinschaft och gesellschaft inte behöver 

betraktas som faktiska sätt att organisera gemensamma angelägenheter på utan kan vara 

individens subjektiva föreställning om den gemenskap man lever i. Jugoslavien var 

naturligtvis inte ett renodlat gemeinschaft före kriget även om det kan tolkas vara det utifrån 

respondenternas bild av det liv de levde där. Jugoslavien var också ett modernt samhälle och 

därför också karaktäriserat av gesellschaft, av en modern organisering av samhällets 

ekonomiska och sociala liv där människor också kunde uppleva varandra som främlingar.  

 

 

6.4 Kriget  
 

Jag vet inte varför kriget startade men kanske man kan säga att det delvis berodde på 

ekonomiska och politiska orsaker som kan kopplas till den utveckling som främst påverkades 

av gesellschaft. Kriget för gemene man kanske istället framstod som etniska och religiösa 

konflikter och som därmed har med gemenskap och tillhörighet att göra, som kan förstås med 

begreppet gemeinschaft, något som också kommer fram i intervjuerna.  Asplund menar att 

dramatiska konflikter i det moderna samhället, som i fallet Kitty Genovese, beror på att 

samhället inte är fullt ut modernt, dvs. inte helt och hållet är ett gesellschaft. Om samhället 

bara var präglat av gesellschaft skulle människor lösa sina konflikter med förhandlingar på ett 

professionellt affärsmässigt sätt. Dramatiska konflikter beror enligt Asplund på att samhället 

påverkas av både gemeinschaft och gesellschaft. Det finns då fortfarande känslomässiga 

laddningar och behov av nära gemenskap som "stör" möjligheten till professionella 

handlingar och regelrätta konflikter bryter ut istället. Kriget i Jugoslavien kan då förstås som 

en konflikt mellan gemeinschaft och gesellschaft där dess inbördes förhållande för aktörerna 

är outrett. En sådan förståelse för kriget och den etniska rensning som följde är till viss del 

annorlunda än Baumans förståelse för etnisk rensning. Bauman menar visserligen att en 

extrem ideologi, kristillstånd och diktatur var orsak till judeutrotningen men pekar samtidigt 

ut byråkratin som den mekanism som utförde utrotningen. Byråkratin beskrivs av Bauman 

som bestående av individer utan känslor som bara utförde sitt uppdrag, alltså helt i 

gesellschafts anda. En förklaring av nazismen och judeutrotningen utifrån Asplunds 

användning av Tönnies begrepp tycks mig mer rimlig vilket då skulle vara att Tyskland var 

påverkat av både gemeinschaft och gesellschaft men där ledarna och folket inte kunde 

bestämma sig på vad de skulle luta sig. Detta ledde till en extrem ideologi, hat mellan 
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människor, krig och etnisk resning tillsammans med de övriga specifika situationer som 

Bauman skissat upp. Jag kan som sagt inte förklara kriget i Jugoslavien men mot bakgrund av 

respondenternas utsagor och Asplunds teori kan det vara rimligt att påstå att liknande 

mekanismer fanns i Jugoslavien som fanns i Tyskland på 30-talet, om än mycket också skilde 

dem åt.  

 

6.5 Traditionell och modern reflexivitet 
 

De respondenter som vuxit upp i Jugoslavien har som vi sett beskrivit att de levt i en 

gemenskap som påminner om den gemenskap som begreppet gemeinschaft lyfter fram. Till 

denna gemenskap socialiseras individerna smidigt utan några större konflikter gällande 

värden, normer och regler eftersom det inte finns motstridiga sådana i någon större 

utsträckning. Man kan då säga att när individerna reflekterar över saker och ting gör de det på 

ett traditionellt sätt, de relaterar till de normer de är vana vid. I ett samhälle som präglas av 

gesellschaft finns olika normer, regler, livsstilar och individuella sätt att vara på som var och 

en kan relatera till. Samhället förändras och utvecklas hela tiden. Reflexiviteten blir därmed 

mer komplicerad och individen måste ägna sig åt ett mer omfattande reflexivit arbete, så som 

vi såg att Giddens menade i teoriavsnittet. Denna mer komplexa reflexivitet utmärker också 

livet i Jugoslavien tidigare men är inte så komplex beroende på upplevelsen av Jugoslavien 

som ett gemeinschaft. 

 

I samhället präglat av gemeinschaft glider den primära och sekundära socialisationen ihop 

med varandra eftersom normer och regler i familjen så väl som i det omgivande samhället 

liknar varandra. Att då uppnå den "lyckade socialisationen" är enkelt. I ett samhälle präglat av 

gesellschaft kan det råda konflikt mellan de normer och regler som råder i familjen och de 

som finns i på dagis, i skolan och i samhället i övrigt. Ibland kanske även familjen präglas av 

motstridiga regler och normer. Här finns det en risk för en konflikt mellan den primära och 

den sekundära socialisationen som kan innebära en misslyckad socialisation. I ett samhälle 

helt präglat av gesellschaft kan man säga att den misslyckade socialisationen är helt 

nödvändig för att barnet ska kunna utvecklas att bli en vuxen. Samhälle förändras hela tiden 

och individen måste lära sig att hänga med i den utvecklingen och att klara av ständiga 

"misslyckanden". Genom att misslyckas i olika sociala situationer lär sig individen hur hon 

ska förstå sin sociala situation. Den misslyckade socialisationen innebär att individen 

utvecklar en modern reflexiv förmåga. Den primära socialisationen sker främst i förhållande 
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till familjen när barnet är litet medans den sekundära socialisationen sker i förhållande till 

samhällets instutioner. Den sekundära socialisationen kan alltså prägla barnet när det är några 

år gammal på dagis men också när det är ungdom i skolan. För att förstå hur individen genom 

socialisationen kan vara reflexiv vill jag dela upp den sekundära socialisationen i två faser;  

 

 

1. "den ickereflexiva sekundära socialisationen"   

2. "den reflexiva sekundära socialisationen".  

 

Den förstnämnda glider ihop med den primära socialisationen och beskriver hur barnet tar in 

värderingar och normer utan att reflektera så mycket över dem, även om barnet på olika sätt 

upplever skillnader i de uppfattningar andra delger henne. I nästa fas av den sekundära 

socialisationen börjar barnet eller den unge att reflektera över saker och ting, något som 

uppmuntras i den moderna skolan, och utvecklar då ett reflexivt tänkande. Detta är 

nödvändigt för att hon ska kunna hantera alla de skillnader som finns i samhället när det gäller 

uppfattningar, värderingar, livsstilar etc.   

 
6.6 Respondenternas uppfattning av konflikten 

 

Respondenterna har lite olika uppfattningar om Jugoslavien, om kriget och om konflikter 

mellan etniska grupper efter kriget. Alla är naturligtvis påverkade av kriget och de flesta 

känner av konflikten mellan de etniska grupperna även nu när de bor i Sverige. Många 

undviker att umgås med de som har en annan etnisk tillhörighet eftersom de är rädda för att 

konflikter ska uppstå, samtidigt som de ändå ibland hälsar på varandra på stan som om att de 

ändå har något gemensamt. Det finns en del skillnader mellan hur respondenterna uppfattar 

konflikten mellan de olika grupperna. De äldre som kommit till Sverige på 60-talet, eller strax 

därefter, har inte tidigare upplevt någon direkt konflikt mellan grupperna utan de minns 

snarare hemlandet som ett gemensamt gemeinschaft. När väl kriget bryter ut har de dock ofta 

tagit en tydlig ställning för sin etniska grupp och blivit patriotiska med det land (f.d. 

delrepublik) som de nu känner att de också tillhör.  

 

Den äldre generationen som flydde under kriget känner också en tillhörighet till sin etniska 

grupp. Men det är en tillhörighet som delvis påtvingats dem, de har varit tvungna att välja 

sida. De är naturligtvis också mycket chockade över det som hände eftersom de upplevt 
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krigets fasor och ett krig som kom snabbt. Deras uppfattning av konflikten är mer komplex än 

den första gruppen eftersom de funderar mycket på allting som har hänt och som de själva 

upplevt. Hos denna grupp kan man skönja en längtan efter Jugoslavien som en enande kraft. 

Den yngre generation som är uppvuxen i Sverige har också tagit ställning för sin respektive 

etniska grupp i den mån det går mot bakgrund mot att en del vuxit upp i ett blandäktenskap. 

Men detta ställningstagande tycks inte vara så djupgående som för den äldre generationen 

utan handlar mer om att hitta sin identitet med hjälp av kategorier som finns till hands, även 

om dess uttryck kan vara radikala. Den yngre generation som varit med om kriget är präglad 

av hatet mellan grupperna men har genom sina konkreta upplevelser haft ett tydligt "material" 

att bearbeta. Emir har slagit de som tillhört en annan grupp men har därefter bearbetat sina 

trauman och verkar vara den som mest har en ödmjuk och förstående inställning till de andra 

grupperna. Dessa ungdomar verkar inte längta tillbaka till Jugoslavien som en enande nation 

utan accepterar uppdelningen i nya länder utan att direkt känna sig nationalistiska. På ytan är 

de unga som är födda i Sverige mer patriotiska än de unga som varit med om kriget. Som jag 

nämnde innan Velmira ”De flesta som är födda här kanske har hört något från en 

nationalistisk farbror så tror de att det stämmer, de fattar inte för de har inte upplevt kriget. 

Folk hävdar sig mycket speciellt de som är födda här i Sverige. Här hatar man och är 

okunnig, gör det utan anledning.”  

 

6.7 Reflexivitets karaktär hos respondenterna 
 

Den äldre generationen som kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare har kommit till 

ett nytt samhälle med delvis andra kulturella mönster och en annan blandning eller karaktär av 

gemeinschaft och gesellschaft än vad de tidigare upplevt. Detta behöver inte betyda att 

Sverige är mer av ett gesellschaft och Jugoslavien mer av ett gemeinschaft men att begreppen 

kan användas på lite olika sätt för att belysa olika aspekter i de båda länderna. Man kan tänka 

sig att de som kommit i kontakt med det nya landet skulle få mer distans till hemlandet och 

därför i hög utsträckning skulle reflektera över det som skedde i Jugoslavien på ett omfattande 

sätt. Istället har de ganska entydigt tagit ställning för en part i konflikten. Eriksson skriver att 

det är vanligt att den äldre generationen invandrare trots att de bott länge i ett nytt land är 

starkt knutna till sitt hemland och dess kultur. Det kan förstås som att deras primära- och 

sekundära socialisation både ickereflexiv och reflexiv utspelats i hemlandet och att det är 

primärt de värden de tagit med sig därifrån som de är engagerade i. De trivs på många sätt i 

Sverige men känner sig inte genuint intresserade av majoritetskulturen i Sverige. Den äldre 
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generationen som varit med om kriget reflekterar mer över det som skett. De har påverkats av 

den process som kriget inneburit. Man kan säga att deras reflexivitet bygger på att deras 

reflexiva sekundära socialisation inte är en harmonisk fortsättning på de två första stegen i 

socialisationsprocessen utan den är istället konfliktfylld. Det kanske är missvisande att se 

detta som en del av den reflexiva sekundära socialisationen eftersom kriget kom när de var 

vuxna. Reflexiviteten skapas här snarare som ett brott i den socialisation som de känner igen. 

De är socialiserade in i ett visst samhälle och engageras när detta samhälle så radikalt 

förändras. Den äldre generation som sedan länge bott i Sverige har upplevt ett alltför radikalt 

brott i sina livs omständigheter genom flytten att de inte är så engagerade i vad som händer i 

Sverige på samma genuina sätt som de är engagerade i det som händer i Jugoslavien. 

Eftersom de inte upplever kriget och de omställningar som skett har de inte samma konkreta 

utgångspunkter för sina reflektioner som de äldre som varit med om kriget. De unga som 

upplevt kriget har gjort denna konkreta erfarenhet i sin reflexiva sekundära socialisation och 

reflekterar därför mycket över det som händer vilket kan leda till olika ställningstaganden och 

uppfattningar. Detta är tydligt för Emir som upplevt krigets fasor och gått igenom en lång 

förändringsprocess. För honom är allt det som hänt komplext och inga ställningstaganden är 

givna. De unga som växt upp i Sverige har också upplevt kriget i sin reflexiva sekundära 

socialisationsfas men på distans från kriget. De har istället använt sina bilder och en sekundär 

information om kriget för att skapa sin uppfattning som också återverkar på deras identitet. 

Konflikten ter sig mer abstrakt för dem. Till skillnad från sina föräldrar känner de sig delvis 

som svenskar samtidigt som de också inte känner sig hemma i Sverige och har en viss distans 

till majoritetskulturen, om än inte på samma grundläggande sätt som föräldrarna. De har 

använt konflikterna i Jugoslavien för att hitta en egen identitet vilket tillsammans med den 

svenska delen av deras identitet och möten med ungdomar från olika kulturer innebär att de 

utvecklar vad Sernhede kallar ett "tredje" rum.  

 

 Detta kan åskådliggöras med följande tabell: 
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Traditionell och modern reflexivitet  

Traditionell reflexivitet är som namnet antyder grundat på traditioner och modern reflexivitet 
är att människans tänkande och handlande ständigt bryts mot varandra då det inte längre 
räcker att grunda sitt handlande på traditioner vilket innebär att handlingen i sig måste ha 
betydelse. Det är missvisande att här nedan beskriva de äldres reflexivitet som "traditionell" 
utan detta är ett sätt att åskådliggöra deras bild av Jugoslavien under Tito som ett 
gemeinschaft. 
Giddens (2002) menar att senmodernitet utgör ett ständigt förändrat socialt sammanhang utan 
starka traditioner. Den påföljande oro som detta resulterar i bidrar till en ökad reflexivitet då 
den tidigare ordningen, exempel nationsstaten, utmanats. Detta i sin tur gynnar utvecklingen 
av nya identiteter som tidigare varit omöjliga eller oacceptabla, som politiska eller etniska 
extremgrupper.  
Följande tabell kan åskådliggöra respondenternas uppfattningar om sin tillhörighet och sätt att 
uppfatta konflikterna i Jugoslavien. Tabellen är inte på något vis en korrekt kategorisering av 
deras uppfattningar utan måste betraktas mer som ett understöd för att vidare diskutera deras 
förhållande till Jugoslavien som nation, till en etnisk identitet och till eventuella konflikter 
mellan de etniska grupperna. 

 De äldre som 
kom innan kriget  

De äldre som 
kom under kriget  

De unga som kom 
under kriget  Svenskfödda unga  

     

Primär  Jugoslav  Jugoslav Jugoslav Jugoslav/Svensk  

     

       

Sekundär 
Soc. IR. 

Jugoslav (Etnisk) Jugoslav (Etnisk) Jugoslav/Etnisk  Svensk/Jugoslav  

      

Sekundär 
Soc. R 

Jugoslav Jugoslav/Etnisk Etnisk/Jugoslav Svensk/Etnisk 

     

     

     

Resultat  Traditionell 
reflexivitet  

Traditionell + 
modern reflexivitet  Modern reflexivitet  Tredje rummets 

reflexivitet  

Tabell  
Skapad av Tanja Raičević 

(Soc.IR = Ickereflexiv sekundär socialisation. 

 Soc. R = Reflexiv sekundär socialisation) 
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6.8 Delaktighet till Sverige 

 

Eriksen menar att etniska grupper kan komma att vidhålla sina släktband när de kommer till 

ett nytt land. De äldre kommer till Sverige som vuxna människor tenderar att hålla på sina 

traditioner. De har redan skapat sig en identitet som är så stark att de inte kan ta till sig den 

svenska mentaliteten fullt ut. Eriksen skriver om att invandrares barn har lättare att komma in 

i den svenska kulturen än vad deras föräldrar har. Som vi kommer ihåg Danilo ”Eftersom man 

är andra generationens invandrare så har man kommit in omedvetet i samhället och 

behärskar språket som i sin tur blir modersmål. Man försöker förneka att man är mer svensk 

än serb. Men när man rannsakar sig och ser hur man tagit en del i samhället och mentalitet 

som liknar mer den svenska kulturen.” 

 

De unga som har växt upp i Sverige har svårt att tillämpa en identitet som tydligt härrör från 

föräldrarnas kultur och den svenska kulturen gör så att ungdomarna istället skapar en 

dubbeltydig identitet i ett samhälle där man förväntas ha en entydig identitet. Enligt Eriksen 

så kan andra generationens invandrare uppleva att de har identitetsproblem eftersom de 

tillämpar två kulturer samtidigt. De unga som upplevde kriget känner sig avskurna (från ett 

tydligt socialt sammanhang), de vet inte riktigt var de hör hemma någonstans, de känner att de 

enda som förstår dem är de som är i samma situation som de själva. De känner sig splittrade 

de har svårt att hitta sin position i det svenska samhället. Sernhede menar på att en individ 

måste ha en tillhörighet antingen i den ena eller den andra kulturen annars kan de normer och 

värderingar att krocka med varandra dvs, att det blir en kulturkrock.  

  

Det som splittrar identiteten mest är om det finns en stark konflikt mellan den primära och 

den sekundära socialisationen, att helt olika normer och värderingar möter individen i dessa 

olika sfärer. Det kanske inte behöver vara så i ett renodlat gesellschafts-samhälle där barnet 

redan i den primära socialisationen kan tänkas vara van vid olika normer och värderingar eller 

att barnet åtminstone delar att konflikt finns mellan socialisationsstadierna med alla andra. 

Gesellschaft kan då bl.a. förstås som hur man upprättar förhandlingar med andra för att förstå 

hur olika normer ska anpassas till varandra. Den "misslyckade socialisationen" är här en 

"lyckad" socialisation, en lyckad socialisation i egentlig mening hade kanske kunnat leda till 

problem i ett renodlat gesellschaft, till "misslyckanden", men det ska inte utredas här. Inget 

samhälle är dock ett renodlat gesellschaft och när förhållandet mellan gemeinschaft och 

gesellschaft i ett visst samhälle eller för en viss individ eller familj inte är helt utrett kan detta 
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leda till konflikter. De från den äldre generationen behöver inte påverkas av denna konflikt så 

djupt eftersom de känner sig i mycket som jugoslaver genom både den primära och den 

sekundära socialisationen. De unga som kommit till Sverige under kriget har upplevt en viss 

kontinuitet mellan den primära och den sekundära socialisationen som kan tänkas ha gett dem 

en relativt stabil identitet. Denna ifrågasätts dock av den reflexiva delen av den sekundära 

socialisationen som utlösts både i Jugoslavien under kriget och i Sverige. De känner sig inte 

riktigt hemma i Sverige och funderar över vad kriget inneburit för dem och deras familj.  

 

En del av mina respondenter känner att de svenskfödda ungdomarna har blivit mycket 

påverkade av media och av släkt, att de svenskfödda hävdar sig för mycket i umgänget bland 

ungdomar. Eriksen menar att etnicitet spelar en viktig roll och kan därmed uppfattas som 

hävdandet av en identitet som därmed även kan uppfattas som defensiva försvar mot 

diskriminering och mot majoritetens vägran att låta dem assimileras. Som jag nämnde innan 

när Mile kom till Sverige fick han se att ”Folk hatade, även här det var nästan mer här än 

där nere” Det är väldigt organiserat speciellt på fester. De väljer att inte umgås med dem 

andra etniciteterna. Sernhede menar att etniska kulturella grupper kan använda sig utav 

klassifikationen ”Vi” och ”Dem” mellan de olika etniska tillhörigheterna. En av mina 

respondenter berättar om att hennes mans synsätt och handlingar gentemot en annan etnisk 

nationalitet skiljer sig när han är med gemensamma vänner till honom med samma etniska 

tillhörighet som han själv har. Sernhede menar på att när man umgås i sociala grupper så kan 

man bli starkt påverkad av grupptryck, att man kan ändra på sig själv för att vara med i en 

grupp. 

 

Det tycks att den äldre generationen som kommit till Sverige under arbetskraftsinvandringen 

medförde att de började som Sernhede hävda sin etnicitet i Sverige. Det sker en dold rasism, 

där etniciteten och religionen håller ihop dem, det blir en stark gruppering. Vi minns Danilo 

”Man försöker undvika bråk för då kan det bli förödande konsekvenser eftersom man håller 

ihop med sina egna etniskt”.  

 

 De unga som vuxit upp i Sverige har i varierande utsträckning upplevt en konflikt mellan den 

primära och den sekundära socialisationen. Eftersom denna konflikt omgärdats av oklarheter i 

förhållandet mellan olika former av gemeinschaft och gesellschaft kan denna konflikt 

innebära ett problem, en faktisk "misslyckad socialisation" som leder till identitetsproblem. 

Dessa ungdomar löser delvis denna konflikt genom att söka sin etniska tillhörighet samtidigt 
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som de också skapar det tredje rum Sernhede talar om. Skapandet av ett tredje rum är dock 

ingen isolerade företeelse i det svenska samhället utan någonting som utmärker vår typ av 

mångkulturellt samhälle i vilket också svenska ungdomar ingår. Det tredje rummet kan ses 

som en plats där ungdomarna formulerar sin identitet utifrån olika relationer mellan 

gemeinschaft och gesellschaft och mellan socialisationsstadierna. Detta pågår inte i ett 

renodlat gesellschaft men är något som kan leda till att nya identiteter skapas och accepteras 

att "misslyckandet" även i denna form leder till något "lyckat".  
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Sammanfattande reflektioner 
 

 

I min analys har jag kommit fram till att alla de fyra grupperna, dvs. de äldre som kom till 

Sverige innan kriget, de äldre som kom under kriget, ungdomarna som kom under kriget och 

de svensk födda ungdomarna dvs. andra generationens invandrare upplever att konflikterna 

mellan de olika etniska tillhörigheterna upprätthålls i Sverige. 

 

Federationen Jugoslaviens upplösning år 1990 gjorde så att de fem delrepublikerna som 

ingick i federationen blev självständiga, mina respondenter blev alla påverkade av detta krig, 

oavsett om de kom innan kriget, under kriget eller efter kriget. De anser att det var kriget som 

var orsaken till det blev konflikter mellan dem.   

 

Respondenterna upplever att den gemenskap som tidigare fanns mellan människor från de 

olika etniska tillhörigheterna försvann. Man försöker visserligen att upprätthålla en ömsesidig 

respekt för varandra men privat så umgås helst med de som har samma etniska ursprung. 

Detta gör de för att de inte vill ha konflikter med varandra och de anser att det kommer att ta 

lång tid att kunna glömma, förlåta och gå vidare. Eftersom det var många som förlorade 

anhöriga, förlorade sina hem, så känner de som sedan tidigare är bosatta i Sverige att de som 

kom hit under kriget ser annorlunda på dem.  

 

Mina respondenter som kom hit under kriget, ville börja om från början, de blev förvånade att 

det var så mycket ”hat” mellan de etniska grupperna som redan var bosatta I Sverige. De 

undrar vad all deras hat kom ifrån eftersom dessa inte hade upplevt kriget. De insåg ganska 

snabbt att det var ännu mer fyllt av hat än de själva och att de grupperade sig efter sin etniska 

tillhörighet, följden blev att de började göra likadant, att sammansluta sig till sin egen etniska 

grupp.   

 

Denna uppdelning är väldigt organiserad. Serberna, kroaterna och bosnierna har alla sina egna 

föreningar och de anordnar sina egna fester.  På föreningarna och på festerna är det fåtal av de 

andra etniska grupperna som kommer dit.  
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Alla mina respondenter anser att det finns dolda konflikter mellan de tre olika etniska 

tillhörigheterna. Det finns spänningar mellan dem och alla ”skyller” ifrån sig på de andra, att 

den andra etniciteten är ”värre” än den andra. De unga som kom under kriget anser i sin tur att 

de svenskfödda hävdar sig för mycket om något som de inte har upplevt. De gör samma sak 

mot de äldre som kom innan kriget. De unga som kom med kriget anser att de svenskfödda 

blir påverkade av media och släktingar som ger dem uppfattningen om vilka etniska 

tillhörigheter de ska tycka om och vilka de inte ska tycka om. Det anses även redan ske i den 

primära gruppen, då barnet är litet att den får in normer och värderingar av sina föräldrar, 

vilka de ska tycka om och inte tycka om.  

 

Detta får konsekvenser i den sekundära socialisationen där barnet ska försöka anpassa sig till 

en annan grupp, tillexempel med vänner. Jag anser att det är här allt händer. De vet sedan de 

är små vilka de ska tycks om och vilka de inte ska tycka om. Det blir svårt för barnet i den 

sekundära socialisationen att släppa det redan formade jaget.  
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Bilaga 1.  Intervjuguide 

 
1. Kan ni berätta lite om ert liv nere i forna Jugoslavien? 
2. Hur hade ni det? 
3. Hur var det före, under och efter kriget? 
4. När/Hur kom ni hit? 
5. Hur var ditt liv medan Tito fortfarande fanns? 
6. Innan kriget vilka umgicks ni med, hur mycket kontakt hade ni? 
7. Hur ser du på dig själv, efter att ha upplevt ett krig? 
8. Vad har ni för inställning över det som hänt? Att Jugoslavien splittrades? 
9. Har ni blivit påverkade av andra, eran synsätt på kriget? 
10. Anser ni att det finns konflikter mellan kroater, serber och bosnier i 

Sverige?  
11. Tror ni på ett nytt Jugoslavien? En försoning?  
12. Umgås ni med bosnier, serber, kroater i Sverige? 
13. Hur upplever ni drabbningen över att Jugoslavien splittrades?  
14. Tror ni att Serbien, Kroatien, Bosnien kommer in i EU? 
15. Vad hade ni för synsätt på serber, kroater, bosnier innan Jugoslavien 

splittrades?  
16. Känner ni är som svenskar nu när ni bor i Sverige? 
17. Tror ni att konflikterna är annorlunda i forna Jugoslavien mellan serber, 

kroater och bosnier än här i Sverige?  
18. Vad tror ni att andra som inte är insatta i detta tror om eran relation till 

varandra från forna Jugoslavien? 
19. Hade ni vilat förändra något om ni hade kunnat? 
20. När ni tänker på ordet Jugoslavien, vad tänker ni på då? 
21. Får ni återvända till eran födelsestad idag? 
22. Tänker ni återvända till forna Jugoslavien i framtiden? 
23. Om ni har släkt i forna Jugoslavien, har ni kontakt? 
24. Brukar ni gå på semester i forna Jugoslavien? 
25. Har ni blivit intrigerade i det svenska samhället? Har ni svenska bekanta? 
26. Anser ni att ni har blivit utsatta för svårigheter att komma in i det svenska 

samhället på grund av er härkomst, har ni blivit utsatta för rasism? 
27. Har ni arbete, trivs ni? Om ni är arbetslösa, är det svårt att hitta arbete? 
28.  Fick ni hjälp av staten t.ex. utbildning i svenska, läkarhjälp för trauma, 

boende och arbete, rådgivning om ni kommer från krigsdrabbade 
områden?  

 
 
 


