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Inledning 

Den socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien bildades efter andra världskriget i 

form av sex delrepubliker, Slovenien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Monte-

negro samt Makedonien. Ledaren för det nya landet kom att bli Josip Broz Tito som 

regerade fram till sin död 1980. Titos politik byggde på den sovjetiska modellen och 

allteftersom utvecklade han en egen form av kommunism, titoismen. Han kämpade för 

att hålla Jugoslavien neutralt och alliansfritt gentemot de två supermakterna, Sovjetun-

ionen och USA. Han strävade även efter att skapa ett socialistiskt land där harmoni 

skulle råda mellan de olika nationella, etniska och religiösa grupperna i landet. Men vem 

var Tito Broz i folkets ögon egentligen? Utifrån media och litteratur skildras alltifrån en 

självupptagen, kommunistisk tyrann till en krigshjälte som kom att bli folkets diktator 

och fader till en hel federation.  

 

Målet med studien är att den ska skildra tio personers bild av Josip Broz Tito. Genom att 

intervjua tio personer som levde i forna Jugoslavien under hans styre är ambitionen att 

komma in i deras tankevärld, hur var det att leva under hans styre? Hur var bilden av 

honom? Hur skapade man sig den uppfattningen och är den densamma idag eller har 

den förändrats? Genom att intervjua tio personer med rötter i forna Jugoslavien, där det 

är jämnt fördelat mellan könen och både högskoleutbildade och icke-högskoleutbildade 

finns representerade är målet att få en så bred och nyanserad bild som möjligt om denna 

omtalade man som tycks vara både hatad och älskad av sin samtid och nutid.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att intervjua tio personer som levde i forna Jugoslavien 

under Tito Broz styre för att visa deras bild av honom. Syftet är vidare att undersöka vad 

denna bild grundar sig i och om informanterna upplever att den bilden förändrats från 

då till nu, och i så fall hur och varför.  
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Frågeställningar  

Frågeställningar som ska besvaras är följande: 

- Hur ser bilden av Tito ut hos de tio informanterna från forna Jugoslavien?  

- Vari uppger informanterna att denna bild grundar sig? 

- Upplever informanterna att denna bild förändrats genom åren? Hur och varför i 

så fall? 

 

Metod, källmaterial och avgränsningar 

Detta är en intervjustudie kring tio individers bild av Josip Broz Tito där metodiken som 

används är kvalitativ. Det är muntliga, individuella intervjuer som genomförs med moti-

veringen att få en djupare förståelse för deras tankar kring Tito och hans ledarskap. 

Bedömningen är att kvalitativ metod lämpar sig bäst för den här typen av studie då syf-

tet med själva studien är en mer djupgående analys av de tio informanternas bild av 

Tito, inte att endast återge en statistisk beskrivning av hur utbredda och skilda 

uppfattningarna är. Fokus under intervjuerna har legat på det som faktiskt sagts men 

det strävades även efter att försöka komma åt underliggande meningar och föra en ana-

lys kring dessa i undersökningen för att få en djupare förståelse för individernas inställ-

ningar och ståndpunkter.1 Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär på så sätt att 

det fanns en förbestämd kontext med förbestämda frågor samtidigt som möjligheten 

fanns att ställa följdfrågor etc. För att samla informanter spreds information om studien 

och målet med den. Urvalet bland intresserade frivilliga grundade sig i ett par olika fak-

torer. Först och främst var det viktigt att alla informanter levt i Jugoslavien under Titos 

styre för att kunna bilda sig en egen bild av honom. Vidare var alla informanter bosatta i 

Småland. Det strävades efter en så jämn fördelning som möjligt mellan kön, 

högskoleutbildade och icke-högskoleutbildade samt efter att flera olika folkgrupper från 

forna Jugoslavien representerades. Undersökningen inleds med en tabell av de tio 

informanterna där namn (vilka är fiktiva pga. anonymitetsaspekten), kön, ålder, 

ursprungsland, yrke i Jugoslavien samt partimedlemskap presenteras. Dessa uppgifter 

delges då bedöminingen är att vissa faktorer kan vara avgörande för vissa resultat. Efter 

informanternas godkännande användes ljudinspelning under intervjuerna för att under-

lätta den kommande transkriberingen. Intervjuerna tog ca 1-1,5 h per informant. 

                                                        
1 Florén, Anders. & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. s.50-52 
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Intervjuerna inleddes med att informanterna fick ett informationsblad (se bilaga 1) där 

de kunde ta del av relevant information. Där presenteras bl.a. undersökningens syfte, 

och deras anonymitet kring deras personuppgifter i studien intygas och försäkras. Själva 

intervjuerna styrde jag genom att ställa de förbestämda frågorna till informanterna för 

att sedan låta dem prata relativt fritt. Själva intervjuformuläret (se bilaga 2) bestod av 

tio frågor av olika karaktär. Vissa var mycket konkreta och specifika medan andra var av 

betydligt mer öppen karaktär. Efter att ha genomfört de tio olika intervjuerna återstod 

transkriberingen av dem för att sedan kunna sammanställa och jämföra intervjuerna 

med varandra och slutligen komma fram till ett resultat i undersökningen.  

 

Fördelen med att använda sig av just intervjuer jämförelsevis med enkäter är möjlig-

heten att ta sig in i informanternas tankevärld på ett helt annat sätt. Intervjuerna ger 

mig även möjligheten att ställa följdfrågor för att uppnå djupare diskussioner och för att 

kunna nå informanternas uppfattningar på djupet.2  Men med den valda metoden och 

materialet medföljer även vissa problem. Det material som använts i undersökningen är 

de genomförda intervjuerna med tio personer från forna Jugoslavien. Hela 

undersökningsdelen grundar sig på detta material. Det som kan bli något problematiskt 

när man sysslar med oral history, vilket är precis vad som görs här, är materialet som 

består av muntliga källor. Oral history är muntlig historieforskning som utgår ifrån 

forskarnas utfrågning av aktörerna genom intervjuer, djupintervjuer, enkäter eller 

videotape. 3  Historikern Malin Thor diskuterar källkritik och oral history i sin 

avhandling, Hechaluz - en rörelse i tid och rum: tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 

1922-1943.4 Thor lyfter fram fördelar med att använda oral history inom historieveten-

skapen men synliggör även svårigheterna. Hon menar att de källkritiska principerna 

historiker arbetar efter, äkthet, tid, tendens och oberoende, kan och bör vara en vägled-

ning även för dem som arbetar med muntliga källor. Det är dock viktigt att historikern 

då utgår från att det är just muntliga källor som undersöks i själva granskningen av 

materialet. De muntliga källorna är sällan skapade i närhet till den händelse som under-

                                                        
2 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Lund: Studentlitteratur, 2006. 
s. 144-145 
3 Odén, B. Oral history. Nationalencyklopedin.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oral-history  
(Hämtad 2017-01-17) 
4 Thor, Malin & Hansson, Lars (red.), Oral history. 1, Teoretiska perspektiv på individuella och kollektiva 
möten, Univ., Växjö, 2003 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oral-history
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söks.5 Thor beskriver problematiken kring källorna i hennes avhandling, vilka består av 

intervjuer som är gjorda 60 år efter den undersökta perioden. Minnet är något som stän-

digt påverkas och förändras vilket i sin tur innebär att det förflutna även förändras i 

människors medvetande. Det handlar inte om att ifrågasätta om händelser verkligen 

utspelat sig eller ej utan snarare om medvetenheten att värderingar och uppfattningar 

av det utspelade kan förändras med tiden.6 Samma problematik uppstår även i detta fall 

då dessa intervjuer görs ca 35 år efter Titos död. Med detta sagt innebär det inte att 

intervjuerna ej är användbara som giltigt källmaterial utan det viktiga är att fastslå samt 

analysera tidssambandet mellan det som undersöks och intervjuerna. En annan faktor 

som måste finnas i åtanke är att en muntlig källa, i detta fall de genomförda intervjuerna, 

inte kan vara oberoende i den bemärkelsen som klassisk källkritik begär. Detta på grund 

av att källorna är en produkt av inverkan i form av forskarens frågor, kunskapsmål och 

intressen.7 Det är viktigt att dessa faktorer kring källmaterialet synliggörs och diskute-

ras under resultatet och slutdiskussionen.  

 

Bakgrund 

Josip Broz Tito, från början Josip Broz, föddes den 7 maj 1892 i Kumrovec i Kroatien som 

på den tiden hörde till Österrike-Ungern. Han var det sjunde barnet i en småbrukarfa-

milj. Redan i sin ungdom när han arbetade inom metallindustrin hamnade han i fackliga 

kretsar och 1910 blev han medlem i metallarbetarförbundet.8 Senare gick han även med 

i socialdemokraternas parti i Kroatien. Det var när han blev sårad på östfronten och togs 

till Ryssland som krigsfånge under första världskriget som hans politiska inställning 

radikaliserades rejält. När han återvänt hem 1920 kom han att bli en mycket engagerad 

och aktiv medlem i det förbjudna kommunistpartiet i Jugoslavien. På grund av detta 

greps han också flertalet gånger och dömdes även till ett fängelsestraff. Efter det avtjä-

nade fängelsestraffet gick han under jorden på grund av rädslan att bli gripen igen och 

arbetade då i Wien och Moskva och det var vid den tidpunkten som han erhölls 

tacknamnet Tito. 1936 återvände han hem till Jugoslavien och klättrade då i sin politiska 

karriär. Under andra världskriget blev han känd som skaparen och ledaren av den 

                                                        
5 Thor & Hansson, 2003. s.19 
6 Thor & Hansson, 2003. s.11 
7 Thor & Hansson, 2003. s.19f 
8 Höglund, L. Tito. Nationalencyklopedin.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tito 
(Hämtad 2016-11-06) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tito
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jugoslaviska partisanarmén som inledde sabotage mot den tyska armén som hade 

invaderat Jugoslavien. Han var arméns förgrundsgestalt och soldaterna kom att kallas 

Titos partisaner. Förutom tyskarna stred han även mot två andra partisangrupper. Han 

stred mot nationalistgruppen Ustaša i Kroatien som stödde statsmakten i Tyskland samt 

mot chetniks i Serbien som stöddes av den dåvarande monarkin. Av dessa tre grupper 

var det Tito och hans partisaner och kommunister som stod som segrare vilket innebar 

undergång för monarkin.9 Efter andra världskrigets slut utropades den federala jugosla-

viska folkrepubliken, som bestod av Slovenien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, 

Montenegro samt Makedonien, och Tito utropades till dess förste premiärminister. År 

1953 blev han Jugoslaviens president och från 1963 fick han titeln på livstid.10  

 

Tito drev under den första tiden en politik som grundade sig i den sovjetiska modellen 

men ganska snabbt hamnade han i konflikt med Stalin som uteslöt Jugoslavien från 

Kominform, en kontaktorganisation mellan kommunistpartier i Europa, 1948. Slutligen 

bröt länderna helt med varandra på 50-talet. Därefter arbetade Tito fram den så kallade 

titoismen, en egen form av kommunism.11 Jugoslavien gick nu en mer självständig väg 

jämfört med de andra staterna i öst som styrdes av Sovjet. Det tog lång tid att reparera 

relationerna med öst men federationen behöll ständigt sitt stöd från väst.  Hans mål var 

dock alltid att Jugoslavien skulle förhålla sig neutralt mellan de båda supermakterna, 

USA och Sovjetunionen. Detta ledde till att han kom att bli en av grundarna till den 

Alliansfria rörelsen (Non-Aligned Movement), en organisation för neutrala stater i tredje 

världen, i början av 1960-talet.12 Han fick en betydande roll i rörelsen och fick stort stöd 

av västvärlden vilket resulterade i rikligt med bistånd och lån. Detta i sin tur resulterade 

i en väldigt hög levnadsstandard i federationen.13 Efter 1960 införde Tito även en slags 

socialistisk marknadsekonomi vilket innebar att federationen var mer öppen för handel 

med andra stater och det var även enklare att resa till och från Jugoslavien jämfört de 

med andra staterna i öst. Även jämställdheten mellan män och kvinnor var hög i federat-

ionen.14  

 

                                                        
9 Pavasović Trošt, Tamara. A Personality Cult Transformed. University of Graz, 2014. s.149 
10 Höglund, L. Tito. Nationalencyklopedin 
11 Höglund, L. Tito. Nationalencyklopedin 
12 Höglund, L. Tito. Nationalencyklopedin 
13 Pavasović Trošt, 2014. s.150 
14 Höglund, L. Tito. Nationalencyklopedin 
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Ett av Titos främsta mål med sin politik var att motverka motsättningarna och skapa 

harmoni mellan de olika religiösa grupperna och nationaliteterna i federationen. Hans 

politik handlade till stor del om att stävja alla uttryck för nationell osämja, hans slagord 

var ”broderskap och enhet”, och länge verkade det som att han lyckats med detta då de 

olika etniska grupperna i landet återigen kunde leva sida vid sida efter andra världskri-

get med en hög andel blandäktenskap.15 Det var flera faktorer som bidrog till hans lyck-

ade, enande politik. Människorna var trötta på de ständigt återkommande konflikterna 

och religionen hade även fått minskad betydelse under 1900-talet. Människor tilläts att 

uttrycka sina egna nationella identiteter så länge de inte var för kritiska mot staten eller 

mot andra folkgrupper samt var överdrivet nationalistiska.16 De enskilda delrepubli-

kerna i federationen gavs även en viss frihet och självbestämmande, men separatistiska 

strävanden var inte uppskattade och kritiserades hårt, likaså kritik av hans politik vilket 

återigen inte accepterades alls. Flera av hans egna och närmaste män plockades bort när 

han gjorde sina utrensningar. För oliktänkande och kritik mot styret kunde man spärras 

in eller i värsta fall avrättas.17 Efter hans död 1980 var ekonomin i ruiner och etnisk 

missämja började spridas runt om i landet. Perioden mellan andra världskriget och kri-

get som utspelade sig på 1990-talet i Jugoslavien brukar kallas Titos Jugoslavien.18 

 

Åsikterna om Tito är minst lika varierande som många. För sin neutrala och alliansfria 

utrikespolitik och strävan efter en enighet bland de olika folken i Jugoslavien har han 

hyllats, samtidigt som han för många ses som en orubblig kommunistisk diktator. Under 

1990-talet såg man på hans tid vid makten som en diktatur med enpartisystem som för-

visso motverkade motsättningarna mellan de olika nationaliteterna i federationen men 

som på samma gång även gjorde en övergång till demokrati omöjlig.19 

 

 

 

                                                        
15 Pavasović Trošt, 2014. s.149 
16 Forum för levande historia. TITOS JUGOSLAVIEN – BRODERSKAP OCH ENHET. 
http://www.levandehistoria.se/offer-historien-exemplet-jugoslavien/jugoslavien-en-bakgrund/titos-
jugoslavien-broderskap-och-enhet 
(Hämtad 2016-11-06) 
17 Höglund, L. Tito. Nationalencyklopedin 
18 Pavasović Trošt, 2014. s.150 
19 Höglund, L. Tito. Nationalencyklopedin 

http://www.levandehistoria.se/offer-historien-exemplet-jugoslavien/jugoslavien-en-bakgrund/titos-jugoslavien-broderskap-och-enhet
http://www.levandehistoria.se/offer-historien-exemplet-jugoslavien/jugoslavien-en-bakgrund/titos-jugoslavien-broderskap-och-enhet
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Forskningsläge och teori 

I artikeln A Personality Cult Transformed: The Evolution of Tito's Image in Serbian and 

Croatian Textbooks, 1974–201020 undersöker Pavasović Trošt hur medias inflytande 

skapade och upprätthöll personlighetskulten kring Tito genom historieböcker i Serbien 

och Kroatien. Undersökningen innehåller analyser av historieböcker för årskurs 8 från 

tre olika tidsperioder: tiden under Titos styre, tiden under konflikterna på 1990-talet 

samt i nutida böcker fram till 2010. Hon argumenterar för valet av att undersöka detta 

ämne just utifrån historieböcker och menar att trots att Titos karisma till en viss 

utsträckning infann sig naturligt så hade böcker och statligt styrd media en mycket stor 

inverkan på upprätthållandet av hans personlighetskult. Hon undersöker hur Tito 

framställs i historieböcker, vilka är en reflektion av vad staterna ville att ungdomarna 

skulle ha för bild, men visar även exempel från andra statligt kontrollerade apparater 

såsom tidningar, reklam etc. Särskilt i samhällen där staten har stort inflytande över 

skolmaterial, kan böcker användas som ideologiska verktyg vilket gör att den kunskap 

som barn och ungdomar lär sig i skolan kan vara en reflektion av specifika intressen hos 

politikerna.21  

 

Slutsatserna som Pavasović Trošt drar av sin studie är att det främst är likheter som 

framträder mellan de båda ländernas historieböcker. Porträtteringen av honom i de 

båda länderna visar bilden av en ofelbar övermänniska från 1974 fram till mitten av 80-

talet. Bilden av honom börjar sakta nystas upp i de båda länderna i slutet av 80-talet och 

i början av 90-talet då det bl.a. börjar föras mycket öppen kritik mot honom kombinerat 

med en väldigt stark etnonationalism i länderna. Detta markerar upplösningen av 

personlighetskulten av honom inom skola och utbildning. Dessa textböcker reflekterade 

ofta den politiska situationen i de båda länderna under 1990-talet. Efter krigets slut och 

de båda länderna hade fått demokratiska regeringar år 2000 visade nya historieböcker i 

både Serbien och Kroatien en mer balanserad och nästan neutral bild av Tito. Bilden av 

Tito i dagens historieböcker i Kroatien är skiftande beroende på författarens uppfatt-

ning och åsikt, medan spåren av personlighetskulten kring Tito i serbiska historieböcker 

är helt borttagna sedan 2005.22 Pavasović Trošt poängterar att textböckerna endast vi-

sar vad ungdomarna lär sig i skolan och inte nödvändigtvis vad deras faktiska stånd-
                                                        
20 Pavasović Trošt, 2014 
21 Pavasović Trošt, 2014. s. 147-148 
22 Pavasović Trošt, 2014. s.166  
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punkt är. Vidare lyfter hon andra studier som visar att Tito bibehållit en ansedd och 

framstående status bland ungdomar, och forskning som visar att fortskridandet eller 

upphörandet av hans personlighetskult fortfarande är nära förknippat med känslor och 

upplevelser kring hans Jugoslavien, som många fortfarande uppfattar som ett 

praktexempel på stabilitet och briljans och som en stat som erkändes världen över.23 

Utifrån detta har den teoretiska ansatsen tagits fram för den föreliggande studien. Teo-

rin är således att bilden av Tito är påverkad och bunden till informanternas bild och 

känslor för Jugoslavien. Har de en positiv bild av Jugoslavien kommer således bilden av 

Tito även vara positiv. Är bilden och känslorna för Jugoslavien negativ kommer följaktli-

gen bilden av Tito att vara det också.   

 

I studien Tito, Yugoslavia, and the ”Third Way”: Understandning Physical and Symbolic 

Borders24 undersöks Jugoslaviens politiska, ekonomiska och kulturella position under 

kalla kriget samt relationen mellan ungdomar, födda efter Titos död, och hans person. 

Man kommer fram till att kalla kriget var en period av snabb ekonomisk utveckling i 

Jugoslavien vilket gjorde att gapet mellan Jugoslavien och andra europeiska länder vad 

gäller levnadsstandard, utbildning, levnadslängd, spädbarnsdödlighet mm. jämnades ut. 

Utrikespolitiken karaktäriserades av neutralism och grundandet av den Alliansfria 

rörelsen vilken grundades av bl.a. Tito med syftet att behålla sympatier med östblocket 

och ha goda relationer med väst. Man ville skapa en balans mellan de två världs-

blocken.25 Titos kulturella policy var av auktoritär karaktär men med många liberala 

inslag så som öppnandet av landet, snabb industrialisering och urbanisering samt ökad 

social standard. Skolor, bibliotek, museum, teatrar och biografer öppnades vilket ledde 

till stora framgångar inom utbildning och kultur. Efter att det socialistiska skolsystemet 

införts föll analfabetismen från 44,6 % år 1931 till 9,5 % år 1981.26 Studien undersöker 

vidare hur mycket studenter, födda 10 år eller mer efter hans död, vet om Tito och hans 

ledarskap och kommer fram till flera resultat. 55 % av studenterna har fått sin kunskap 

om Tito från familj, släktingar och vänner, 29 % genom media och 16 % genom skolan. 

Om politiken som Tito förde har 56 % en positiv bild medan 44 % har en negativ bild. 

Det visade sig att de studenter som först och främst fått sin kunskap om Tito från media 

                                                        
23 Pavasović Trošt, 2014. s.166 
24 Manic, Torlak & Simeunovic Bajic. Tito, Yugoslavia, and the ”Third Way”. Institute for Euroregional 
Studies Oradea-Debrecen, 2011 
25 Manic, Torlak & Simeunovic Bajic, 2011. s.57-58  
26 Manic, Torlak & Simeunovic Bajic, 2011. s.59  



 10 

såg på hans politik på ett negativt sätt medan de som angett att de främst fått sin kun-

skap om honom av äldre släktingar och familj hade en övervägande positiv bild av hans 

politik. Denna skillnad kan förklaras genom att många av studenternas föräldrar 

förmodligen föddes under 1950- och 60-talen vilket innebär att deras minnen baseras 

på den tid då Jugoslavien blomstrade som mest.27 Avslutningsvis konstateras att Tito var 

balansen i ett land, som stod mellan två olika block och som karaktäriserades av ekono-

miska och sociala motstridigheter, nationell heterogenitet och stor religiös mångfald. 

Titos Jugoslavien var den längsta perioden av fred, ett halvt århundrade, på Balkan. 

Samma period präglades även av kraftig ekonomisk utveckling och modernisering.28 

 

Värdet av den föreliggande studien kan motiveras utifrån att någon tidigare forskning 

om ämnet aldrig gjorts. Det finns mycket tidigare forskning som inriktar sig på Jugosla-

vien utifrån olika intresseområden. Två exempel har presenterats ovan där den ena stu-

dien undersöker personlighetskulten av Tito i serbiska och kroatiska historieböcker för 

årskurs 8 under ett tidsspann på 36 år och den andra undersöker Jugoslaviens politiska, 

ekonomiska och kulturella position under kalla kriget samt relationen mellan ungdomar, 

födda efter Titos död, och hans person. Men någon forskning kring hur svenska medbor-

gare, som föddes och växte upp i Titos Jugoslavien, upplevde landets ledare har tidigare 

aldrig gjorts. Genom den föreliggande studien är målet att kunna fylla i vita fläckar i 

forskningsfältet på den historiska kunskapskartan.29  

 

Undersökning  

Nedan följer en översiktlig presentation av de tio informanter som intervjuats. Uppgifter 

som presenteras är kön, ålder, ursprung, yrke samt medlemskap i Jugoslaviens 

kommunistiska parti. Bortsett från dessa uppgifter är informanterna anonyma. Namnen 

är fiktiva vilket påpekats tidigare. Jag väljer att presentera denna information då jag 

upplever att vissa faktorer kan påverka undersökningens resultat. Efter tabellen följer 

intervjufrågor med informanternas svar. Deskriptiva redogörelser av informanternas 

svar varvas löpande med mina analyser och reflektioner genom hela undersökningen.  

 

                                                        
27 Manic, Torlak & Simeunovic Bajic, 2011. s.60-61  
28 Manic, Torlak & Simeunovic Bajic, 2011. s.62 
29 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. s.34 
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 Kön Ålder Ursprung Yrke i forna 

Jugoslavien 

Vid något tillfälle innehaft 

partimedlemskap 

Alen Man 53 Bosnier Elingenjör  Ja  

Amir Man  52  Bosnier  Inköpare Ja 

Anna Kvinna  49  Serb  Civilingenjör Ja 

Dejan Man 63 Serb Civilekonom Ja 

Fatma Kvinna 57 Bosnier Bibliotekarie Ja 

Goran  Man  64 Kroat  Civilingenjör  Nej 

Ivo Man 61 Kroat  Metallarbetare  Nej 

Liljana Kvinna 56 Serb Byggingenjör Ja 

Mirjana Kvinna 58 Serb Undersköterska Ja 

Suzana Kvinna 57 Ungrare Förskollärare Ja 

 

 

Livet i Titos Jugoslavien 

Inledningsvis beskriver samtliga informanter en helt samstämmig bild av hur det var att 

leva i Titos Jugoslavien. Samtliga informanter uppger att de anser sig komma från 

arbetarklassen. Alla är överens om att de levde normala liv med goda förutsättningar att 

lyckas i samhället, om man arbetade för det självfallet då ingenting kom eller kommer 

gratis. Liljana och Alen framhäver en hög standard, som nästan var högre än här i Sve-

rige, och Liljana upplever att hon efter mer än 20 år i Sverige fortfarande inte uppnått 

samma levnadsstandard. Goran och Amir påpekar även att vissa jämför Jugoslavien med 

Sovjetunionen men att det inte går att göra fullt ut då Jugoslavien låg långt före både 

ekonomiskt och angående mänskliga rättigheter. Jugoslavien var det land som mest 

påminde om väst. Det var en obligatorisk 8-årig grundskola och sedan var det valfritt om 

man ville fortsätta vidare med gymnasie- och universitetsstudier. Alla erbjöds samma 

möjligheter till utbildning och det var möjligt att ta lån för att finansiera vidare 

högskolestudier. Tito satsade mycket på just utbildning ”och ville att alla skulle utbilda 

sig. Alla ska kunna skriva sitt namn”.30 Som nämndes i tidigare forskning så föll 

analfabetismen från 44,6 % år 1931 till 9,5 % år 1981 efter att det socialistiska 

skolsystemet införts.31 Likaså sjukvården var gratis och tillgänglig för alla. Alen påpekar 

dock att äldreomsorg med äldreboenden inte alls fanns i samma utsträckning där som 

här i Sverige. Annars konstaterar majoriteten av informanterna att samhället i sig lik-

                                                        
30 Mirjana 
31 Manic, Torlak & Simeunovic Bajic, 2011. s.59  
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nade Sverige till stor del. Det fanns gott om jobb och bostäder. Som anställd hade man 

enormt stora rättigheter och var väldigt skyddad. För att få sparken från en arbetsplats 

behövde man göra ett väldigt stort snedsteg. Varsel förekom inte då företagen samarbe-

tade. Gick det dåligt för ett företag eller industri gick ett annat företag in och hjälpte till. 

Allt för att inte stänga ner eller varsla de anställda. Arbetsplatsen kunde även gå in och 

hjälpa sina anställda med bostäder.  

 

En samstämmig bild ges av politiken vilken kännetecknades av neutral utrikespolitik 

där Tito försökte förhålla sig opartisk i motsättningarna mellan östblocket och väst-

blocket, bl.a. genom skapandet av den Alliansfria rörelsen. Inrikespolitiken var upp-

byggd kring ett enpartisystem där kommunismen var den ideologi som genomsyrade 

politiken och samhället. Andra åsikter, såsom nationalistiska, släpptes inte fram.32  

Politiskt var man kanske lite begränsad om man inte stod bakom det kommunistiska 

partiets åsikter. Man kunde inte säga riktigt vad man ville. Jag var aldrig med i 

kommunistpartiet och jag ogillade skarpt att alla kommunister var tvungna att tycka 

samma sak. Det är ju dock samma sak här, alla moderater ska tycka samma.33 

Flera beskriver även den obebodda lilla ön, Goli Otok, som ligger utanför Kroatiens 

kust.34 Det var ett fängelse som inrättades 1949 dit politiska motståndare skickades ef-

ter att Tito och Jugoslavien brutit med Stalin och Sovjetunionen året innan.35  

Tito genomförde många politiska rensningar och han hade en ö, Goli Otok, där han höll 

sina politiska fångar. Alla som inte tyckte som kommunisterna spärrades in. Detta vå-

gade man inte ifrågasätta. Det fanns en viss rädsla. Jag tror att det var därför, på grund av 

denna rädsla, som han hade så mycket makt. Det kommunistiska partiet hade sina verk-

tyg. De hade partimedlemmar i alla företag och organisationer.36 

Alen beskriver dock en något öppnare bild angående yttrandefriheten och menar att han 

alltid kunde säga sina åsikter, både på möten och inför vänner. Man kanske inte kunde 

gå ut på gatan och demonstrera. Det kanske kunde leda till problem men han upplevde 

                                                        
32 Liljana 
33 Goran 
34 Amir, Dejan, Fatma, Goran 
35 Peric Zimonjic, Vesna. Avslöjanden om Titos arbetsläger Goli Otok skapar starka reaktioner. 
AmnestyPress. 2013. http://www.amnestypress.se/notiser/14962/avslojanden-om-titos-arbetslager-
goli-otok-skapar-  
(Hämtad 2016-12-10) 
36 Amir 

http://www.amnestypress.se/notiser/14962/avslojanden-om-titos-arbetslager-goli-otok-skapar-
http://www.amnestypress.se/notiser/14962/avslojanden-om-titos-arbetslager-goli-otok-skapar-
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aldrig något sådant. Han har dock läst om saker som försiggick nu i efterhand. Han me-

nare vidare att det var på den gamla tiden, när Jugoslavien precis bildats och Tito brutit 

med Sovjet, som man kunde bli inlåst om man förespråkade Sovjet och deras politik, 

men inte senare under det nyare Jugoslavien. Dejan redogör vidare för ekonomin i 

Jugoslavien. 

Man misslyckades med att gå från en socialistisk planekonomi till en marknadsekonomi 

och ett närmande kapitalismen. Man hade återigen ett sönderslaget land efter andra 

världskriget som man byggde upp på nytt. Detta gjorde att våra föräldrar inte hade så 

höga krav och vi unga var uppfostrade till att respektera systemet och inte ifrågasätta. 

Man tänkte inte själv. Det fanns en vilja att bygga upp landet från början och alla jobbade 

och var beredda att bidra med sin del i den processen.37 

 

Just ekonomin är något som Dejan och några av de andra informanterna återkommer till 

och diskuterar närmre under avsnittet där de resonerar kring Titos mindre lyckade poli-

tiska åstadkommande. Samtliga informanter lyfter även identiteter och folkgrupper när 

jag frågar om Titos Jugoslavien.  

Det bodde många olika folkgrupper med olika religioner men man märkte aldrig av det 

och det var aldrig uppdelningar utifrån de faktorerna. Det var mycket tydligare indel-

ningar före Titos tid och under tidigare krig men dessa suddades ut under hans tid. Han 

jobbade mycket för att man skulle glömma sitt ursprung och sin religion. Han ville skapa 

en ny identitet för alla i Jugoslavien oavsett bakgrund, vi var alla jugoslaver. Man var väl-

digt stolt över att bo i Jugoslavien, över att vara jugoslav.38 

Det är en väldigt samstämmig bild som beskrivs och nästan samtliga informanter menar 

att de inte hade en aning om vilken nationalitet eller religion grannarna eller bästa 

kompisen hade.39 Det var inget man tänkte på i vardagen. Amir säger till och med att han 

inte ens visste vilken nationalitet hans fru hade. Två av informanterna påpekar att det 

var först när de kom till Sverige som de blev uppmärksamma på alla olika national-

iteter.40 

 

 

                                                        
37 Dejan 
38 Fatma 
39 Alen, Amir, Anna, Dejan, Fatma, Goran, Liljana, Suzana 
40 Dejan, Suzana 
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Alla levde ihop där nere. Man visste inte vad den andra var och man varken frågade eller 

brydde sig. Jag trodde till och med att alla som inte var ungrare var serber. När jag kom 

till Sverige, då upptäckte jag att jaha, finns det så många olika nationaliteter. Det visste 

jag inte. Idag är det något helt annat på Balkan om man jämför med hur det var på Titos 

tid. Då var det Jugoslavien och han visste det här och han sa hela tiden att vi skulle vara 

rädda om det. Han visste att det skulle bli krig om vi förstörde den gemenskapen.41  

Även Mirjana beskriver hur alla levde tillsammans och hur ointressant det var med 

nationaliteter och vem som var vad. Man kunde gifta sig med vem som helst. ”I och med 

att vi glömde bort nationalitet och sådant så var vi alla bröder och systrar.” Anna 

diskuterar den nya identiteten som Tito skapade. 

Det handlade väldigt mycket om identitet, vi var jugoslaver. Det gick bara några decen-

nier från att Jugoslavien bildats till att en fullvärdig, utvecklad och ny identitet skapats. 

Jag växte upp som jugoslav. Det var det som var intressant, att han under så pass kort tid 

kunde bygga upp en helt ny identitet. Det tror man inte.42 

Anna fortsätter att diskutera faktorerna till att Tito lyckades med det nya 

identitetsskapandet och menar att det var många olika faktorer, framförallt det histo-

riska sammanhanget. Det gamla Jugoslavien var ett feodalistiskt land med väldigt 

mycket patriarkat medan kommunismen kom med mycket bra saker. Den kom med den 

nya sköna världen! Hon redogör för hur kommunismen bröt sönder de gamla normerna 

och skapade en helt annan jämställdhet. Kvinnorna fick t.ex. ta på sig byxor och slåss 

med männen. Alla var lika, oavsett kön, nationalitet osv. Alla kunde och skulle gå i skolan 

vilket gjorde att alla kunde göra en klassresa och lyckas i livet oavsett vilka ens föräldrar 

var. 

Vem kunde tacka nej till det? Frigörelsen som kvinnorna kände och jämställdheten som 

kommunismen förde med sig. De flesta som inte växte upp i ett sådant system har inte 

den nyanserade bilden utan man vet vad kommunismen står för, vad det är för system 

och hur många offer som fallit för kommunismen och så berättar någon om allt det goda 

om det. Det var nog den snabba övergången. Alla pusselbitar ska falla på plats. Folk var 

inte vana vid folkligt valda representanter och fria val. Innan hade vi ju kungen så folk 

var vana vid att en person skulle styra upp allt. Tito var antagligen väldigt smart och 

                                                        
41 Suzana 
42 Anna 
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manipulativ. Man kan inte vara annat om man ska styra på det sättet, utan att egentligen 

behöva styra. Alla älskade honom, eller inte alla såklart. Han hade ju sina motståndare.43  

 

Trots den samstämmiga bild som ges kring alla olika grupper som levde ihop och hur 

oviktigt det var med nationaliteter kan man även känna spår av en annan attityd hos 

några av informanterna. Amir, Dejan och Ivo nämner vid olika tillfällen orättvisor och 

rivalitet mellan de olika nationaliteterna i Jugoslavien. De tre informanterna menar att 

Slovenien och Kroatien hade någon slags stjärnstatus, att det investerades mer där och 

att Kroatiens intäkter var större än i de andra länderna, till stor del på grund av kusten. 

Ivo menar även att mycket pengar hamnade i Belgrad i Serbien och att industrierna i 

Kroatien var mycket mer utvecklade. Vidare säger han även att serber hade alla höga 

poster på företag och industrier. Goran och Amir lyfter även att bosnier diskriminerades 

i det tidiga Jugoslavien. De förklarar hur människorna på den tiden endast kunde 

identifiera sig som serber eller kroater. Alla andra var ”obestämda”. ”Detta har jag aldrig 

kunnat begripa eller bearbeta” säger Amir. 

När det gäller religion och rätten att utöva sin religion är det något skilda meningar. Alla 

är dock överens om att religion inte fanns som ämne i skolan och att religiösa högtider 

inte firades officiellt. Högtider som firades var nyår, första maj osv., men man kunde fira 

religiösa högtider hemma. Alla informanter är även överens om att man var fri att utöva 

den religion man ville. I städerna låg både kyrkor, moskéer och synagoger om vartannat. 

Huruvida man kunde utöva sin religion och samtidigt vara partimedlem är det dock lite 

skilda meningar kring. Fatma som var partimedlem säger: 

Jag gick aldrig i kyrkan eller moskén men det var självvalt så det var aldrig någon som 

förbjöd mig. Vissa menar att man inte vågade utöva sin religion och samtidigt vara med-

lem i partiet men det var inte något jag kände av.44 

Hälften av informanterna är dock av en annan åsikt och beskriver en annan bild.45 

Goran, som inte var partimedlem, berättar hur hans gammelfarmor insisterade på att 

döpa honom i kyrkan och när hon fick sin vilja igenom så blev hans far utesluten från 

partiet. Likaså Dejan (som var partimedlem för ett tag) och Ivo (som inte var partimed-

lem) menar att man inte kunde utöva någon religion och samtidigt vara partimedlem. 

                                                        
43 Anna 
44 Fatma 
45 Anna, Dejan, Goran, Ivo, Mirjana 
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”De som var partimedlemmar fick deklarera sig religiöst fria”.46 Även Mirjana, som var 

medlem i partiet, beskriver en liknande bild och säger att man inte kunde gå i kyrkan 

eller till moskén för om någon anmälde det kunde man få problem. Hennes mamma vå-

gade inte gå i kyrkan då hon trodde att hon skulle bli av med pensionen om hon gjorde 

det men det var bara vad hon trodde. Även Anna, som var partimedlem ett tag, är inne 

på samma spår och menar att man inte kunde utöva religionen officiellt som partimed-

lem men att man gjorde det bakom stängda dörrar. ”Man var dock orolig att någon 

skulle se när prästen kom”. Hon tror inte att det fick några direkta konsekvenser men 

man kunde absolut inte samlas i grupp offentligt, ”då blev det problem”. 

 

Bortsett från att man kan ifrågasätta huruvida informanterna var trygga med att utöva 

sin religion eller ej är det ett väldigt säkert och tryggt land som beskrivs. Att man kunde 

sova på en parkbänk eller i bilen utan att vara rädd för att bli rånad eller att det hände 

något är det fem av informanterna som beskriver.47 Alen jämför även den höga säker-

heten med grannlandet Rumäninen, som han menar inte alls försåg sin befolkning med 

samma säkerhet som omgav människorna i Jugoslavien.  

När vi åkte till Rumänien kunde man se tavlor där det stod att mellan kl. 7 på morgonen 

och kl. 20 på kvällen kunde man garanteras en viss säkerhet men inte tiden emellan, och 

det var precis så i verkligheten. Det ända jag kunde tänka på var att jag ville åka tillbaka 

till Jugoslavien så fort jag kunde.48 

Det var fritt att röra sig genom gränsen ”och han öppnade dörrarna till hela världen”.49 

Fem av tio informanter lovordar det röda jugoslaviska passet och menar att de kunde 

åka överallt med det utan visum samt att det var mycket värt.50  

Det skojades mycket om att det bara var att visa röda det jugoslaviska passet vid grän-

serna så blev man insläppt överallt. Det passet var mycket respekterat och det var 

mycket värt på marknaden, precis som det svenska passet är idag.51 

Det restes mycket både ut och in i Jugoslavien, främst till adriatiska havet i Kroatien. 

Trots att väldigt öppna gränser beskrivs poängterar Alen, Amir och Liljana att när de 

                                                        
46 Dejan 
47 Amir, Goran, Ivo, Mirjana, Suzana 
48 Alen 
49 Suzana  
50 Alen, Anna, Ivo, Liljana, Suzana 
51 Liljana 
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lämnade Jugoslavien ville de tillbaka. Att flytta till något annat land inte var aktuellt alls. 

”Om någon hade frågat mig där och då om jag hade velat flytta någonstans, till Tyskland, 

Sverige. Aldrig, aldrig! Så var det”.52 Informanterna säger dock att det fanns de som åkte 

till väst för att arbeta men att det inte var många som sökte medborgarskap och att 

nästan alla började bygga hus i Jugoslavien när de börjat tjäna pengar.53 

 

Bortsett från vissa detaljer är det en ganska enhetlig bild som de olika informanterna ger 

av livet i forna Jugoslavien och deras bild stämmer väl överens med den bild som stu-

dien Tito, Yugoslavia, and the ”Third Way”: Understandning Physical and Symbolic Bor-

ders ger av Titos Jugoslavien angående levnadsförhållanden, utrikespolitik och kultur.54 

Samtliga informanter menar att de levde ett bra liv i Jugoslavien. En informant använder 

till och med benämningen perfekt när han beskriver sitt liv,55 en annan menar att han 

hade tur som fick leva och växa upp i just Jugoslavien.56 Bilden som ges är ett rättvist 

samhälle där alla invånare, oavsett klasstillhörighet, hade samma möjligheter och rättig-

heter. Trots detta så menar mer än hälften av informanterna att det säkert fanns ett 

missnöje, då det alltid gör det i alla samhällen.57 Amir och Anna menar exempelvis att 

det är lätt att prata om tiden när man var i 20-30 års ålder som en fantastisk tid och att 

det ofta är den tiden som man minns som den goda tiden. Amir är dock fundersam och 

frågar sig om det verkligen var ett rättvist samhälle i praktiken. Här gör informanterna 

en intressant reflektion. Först lyfter de fram livet i Jugoslavien som något väldigt fantas-

tiskt och Amir säger att han aldrig hade kunnat tänka sig att flytta därifrån. Han påpekar 

även att det var det land som påminde mest om väst.  Samtidigt diskuterar både han och 

Anna hur vissa faktorer, såsom ålder, kan påverka uppfattningen kring något. De båda 

levde i Jugoslavien under sin ungdom och det är lätt att minnas sin ungdom som sina 

glansdagar. Kan det vara så att den känslan appliceras på livet i allmänhet när de nu tän-

ker tillbaka på livet i Jugoslavien? En möjlig tolkning av reflektionen är att deras bild av 

livet i Jugoslavien kanske trots allt är lite romantiserad, och att vissa saker, såsom sam-

hällets brister, lätt glöms bort när man minns en tid i sitt liv som är ihopkopplad med 

positiva känslor.  

                                                        
52 Amir 
53 Alen, Amir, Liljana 
54 Manic, Torlak & Simeunovic Bajic, 2011 
55 Alen 
56 Dejan 
57 Amir, Anna, Alen, Fatma, Goran, Ivo 
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Goran och Alen beskriver en jordreform som Tito drev igenom under det tidiga Jugosla-

vien. Reformen innebar att alla egendomar över 35 hektar som ägdes av en och samma 

ägare styckades upp och fördelades jämt mellan dem som hade mindre.  Denna reform 

drabbade alltså överklassen hårdast. Hela tanken med detta var att de jugoslaviska bön-

derna skulle bilda någon form av kollektiv gemenskap, en slags storfamilj. Tanken är 

väldigt förenlig med kommunismens utopi där all egendom ägs gemensamt och fördelas 

till var och en efter behov. De båda informanterna menar att det inte är så konstigt om 

reformen gav upphov till missnöje bland befolkningen, i detta fall bland de rika markä-

garna. Trots att just dessa tio informanter är överens om att de levde goda liv med hög 

standard i före detta Jugoslavien kan de alltså se att det säkert fanns ett visst missnöje 

runt om i landet.   

 

Livet i Jugoslavien efter Titos död 

Att livet inte genomgick några märkbara förändringar precis efter att landets ledare gått 

bort är samtliga informanter överens om.  De är dock lika överens om att förändringarna 

smög sig på allt eftersom. Flera av dem beskriver att landet genomgick en ekonomisk 

kris redan innan Tito gick bort och att denna fortsatte efter hans död.58 Liljana och 

Goran säger att importen ökade. ”Efter hans död fanns det mer utländska varor på mark-

naden. Under hans tid var vi självförsörjande. Allt var närproducerat! Vi hade allt vi be-

hövde i våra gruvor, fabriker och industrier”.59 Lika enhetlig är bilden av Titos dödsbe-

sked, en tung och sorgsen känsla spreds genom landet. Alen, Dejan, Fatma, Goran, Ivo, 

Mirjana & Suzana säger att hela landet grät när han dog, ”oavsett om du var kroat, slo-

ven, serb, muslin, kristen eller jude”.60 Mirjana beskriver att människor samlades från 

alla håll och kanter under den natten när han dog ”och vi grät och grät. Vi ungdomar 

åkte till Sarajevo och var uppe hela natten, tände ljus och tog ett sista farväl”. Suzana 

beskriver ett liknande händelseförlopp men i Serbien. Tito dog den 4 maj 1980 och 

Goran säger att syrener tjöt på hans dödsdag ända fram till 1991. Flera informanter 

beskriver hans begravning som något helt unikt då ledare från världens alla länder kom 

                                                        
58 Amir, Dejan, Goran 
59 Liljana 
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för att närvara.61 USA:s president kunde inte närvara så han skickade sin mor. Så 

respekterad var Tito av omvärlden.62 

På hans begravning såg man hur respekterad han var av omvärlden. Politiska ledare från 

hela världen var där Det var stort! En sådan grej och uppmärksamhet kring en politisk 

ledare kommer inte upprepas igen inom de närmsta 100 åren.63  

Goran är inne på precis samma spår. ”På hans begravning såg man bevis på hans makt 

och auktoritet. Den var nästan som en utställning! Den sa väldigt mycket om honom”. 

En annan genomgående bild som beskrivs är att det successivt började bli oroligt i lan-

det och att nationalisterna började träda fram. ”Det började bli lite kaotiskt här och där. 

Ekonomiska och politiska brottslingar började dyka upp och den demokratin som 

utvecklades var inget annat än ren nationalism. Man saknade hans starka hand”.64 

Nationalism och splittring mellan alla de olika folkgrupperna i Jugoslavien verkar ha 

präglat landet efter Titos död. 

Jag tror att både folket och politiker kände på sig att det skulle gå utför och att något då-

ligt skulle hända efter hans död. Vilket också blev fallet då alltfler nationalister trädde 

fram. Så fort han dog började det splittras. Det var som att det enade Jugoslavien för-

svann över en natt. Det började pratas om självständighet i de olika delrepublikerna.65 

Anna är också inne på samma spår. 

Jag kommer ihåg den dagen han dog. Vi samlades i aulan i vår nybyggda skola och jag 

kommer fortfarande ihåg den tunga känslan. Vi var fördärvade! När han dog kändes det 

som att någon grundläggande trygghet försvann för det han gjorde var ju att ena allt 

detta folk i en gemensam idé och ett gemensamt land. Det var absolut förbjudet att var 

nationalist under hans styre. Du fick inte gå runt och sjunga kroatiska eller serbiska 

sånger. Det var knappt tillåtet att säga att man var serb eller kroat. Det smög sig in, 

nationalismen växte och länderna ville slita sig isär. Alla hade sina intressen. På det sät-

tet måste jag erkänna att Tito höll locket på på alla de där nationalistiska känslorna.66 

Dejan har en något annan syn på saken och menar att det var mycket splittringar inom 

det kommunistiska partiet redan när Tito levde och att dessa kom upp till ytan efter 
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hans död. Partimedlemmarna och ledamöterna i styrelsen hade olika syn på landets 

utveckling och vilken väg man skulle gå. Landet hade stora skulder och genomdrivandet 

av marknadsekonomin misslyckades ännu en gång. Vidare menar han att de destruktiva 

krafterna började ta allt större plats och synas mer. Då kom även gamla problem fram 

mellan de olika delrepublikerna i federationen. ”Missnöjet som kom och gick under alla 

år tog man aldrig tag i ordentligt utan man sopade det under mattan eller löste det för 

stunden och sen blev det som det blev”. 

 

Positiva politiska åstadkommanden 

Det råder inga tvivel om vad som var det mest centrala och betydelsefulla som Tito 

lyckades åstadkomma under sin tid som ledare för Jugoslavien bland de tio informan-

terna. Samtliga informanter anser att Titos allra främsta bedrift var att samla och ena 

alla olika folkgrupper med olika nationaliteter och religioner i Jugoslavien till ett, samt 

att han höll nationalisterna borta.  

En oerhört viktig sak han gjorde var att han höll nationalisterna borta, vilket jobb han 

gjorde! Då tyckte man att han bara tjatade och tjatade om det där brödraskapet. Vi för-

stod nog aldrig riktigt. Även hur han fick alla dessa nationaliteter att leva tillsammans, 

bosnier, kroater, serber, ryssar, ungrare, judar osv. Trivdes man inte i blandningen var 

man ändå tvungen att hålla käften och nu i efterhand var det en rätt bra grej när man ser 

hur det slutade till slut. Då levde alla tillsammans utan att tänka på saker som vem som 

var vad, vem som tillhörde vilken religion, vem som åt griskött eller inte. Alla var samma! 

Vi firade till och med varandras religiösa högtider. Jag såg alltid fram emot den judiska 

påsken och de goda kakorna.67 

Dejan säger något liknande.  

Efter andra världskriget var det oerhört splittrat och de olika länderna var varandras 

ytterligheter men han lyckades samla ihop dem och skapa ett land som höll ihop. De 

olika folkgrupperna och nationaliteterna var blandade överallt, i militären, i skolan, på 

arbetsplatser. Det var helt naturligt. Jag och mina vänner firade till och med alla högtider 

oavsett om det var muslimska, ortodoxa, judiska osv”.68  
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Här ger informanterna en tydlig bild av Titos enande politik där han aktivt arbetade för 

att motverka motsättningarna mellan de olika nationaliteterna i federationen och för att 

skapa ett enat Jugoslavien där alla skulle leva sida vid sida som bröder och systrar oav-

sett ursprung.69 Anna kommer in på och lyfter särskilt den nya identiteten som Tito 

skapade. 

Han lyckades skapa den här nya identiteten. Vi var som sagt jugoslaver. Inte alla men jag 

växte upp i ett sådant område där den jugoslaviska identiteten fick ett jättestarkt fäste. 

Kroaterna behöll sin identitet hela tiden. Vi serber i Kroatien var ju en minoritet och be-

hövde kanske det mer.70 

Det framgår tydligt hur den nya identiteten fick starka fästen hos majoriteten av 

informanterna. Samtliga informanter utom Ivo säger att de identifierade sig som jugosla-

ver. ”Man var stolt över att vara jugoslav och att komma från Jugoslavien!”71 De olika 

nationaliteterna verkade till stor del vara utsuddade, eller nedtryckta. Dejan beskriver 

exempelvis hur han fick frågan om vilken nationalitet han var först vid 18-års ålder när 

han skulle fylla i ett formulär. Suzana säger att hon inte fick den frågan först efter att hon 

kommit till Sverige och Mirjana beskriver hur naturligt det var att skriva jugoslav när 

det frågades efter nationalitet. Den här identiteten som Tito skapade i sitt Jugoslavien 

och som dessa informanter växte upp med verkar vara djupt rotad än idag hos många av 

dem. Flera av dem beskriver hur de fortsatte att kalla det Jugoslavien även när de kom-

mit till Sverige. Efter ett tag började man kalla det före detta Jugoslavien ”och vad ska vi 

säga idag?”.72 En annan informant skrattar och säger att hon fortfarande säger 

”jugokaffe”.73  

 

Det ligger dock något i det Anna beskriver, att den nya identiteten fick olika starkt fäste 

för de olika nationaliteterna och på olika platser. Det är inte helt orimligt att minoriteter, 

i hennes fall serber i Kroatien, kände större behov av eller hade lättare att knyta an till 

den nya identitet som Tito skapade då de som minoritet kände större behov av att till-

höra en större gemenskap.  Hon menar även att den inte fick lika starkt fäste hos kroa-

terna, vilket stämmer in på Ivo som är kroat och också den enda bland alla informanter 
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som lyfter att det var viktigt att veta vilken nationalitet man hade. Han var även den 

enda som inte såg sig själv som jugoslav. ”Vi fick lära oss mycket, men inte det som var 

viktigt, `vem är jag´? De lärde oss inte vad nationalitet är eller de olika religionerna. Det 

fanns de som inte visste vad skillnaderna var”. Han saknade och efterfrågade kunskap 

om vem han var och om sitt ursprung under sin uppväxt och skolgång i Jugoslavien. 

Goran i sin tur, som också är kroat, beskriver raka motsatsen och menar att han kände 

sig som jugoslav uti fingerspetsarna. De båda kroaterna i denna undersökning har alltså 

helt olika upplevelser av saken. Bara för att nio av tio informanter beskriver den nya 

identiteten som skapades som något stort, något man var stolt över och som man tog till 

sig är det viktigt att poängtera att inte alla människor i federationen upplevde det på 

samma sätt. Utöver Ivo och hans upplevelser tar informanterna upp fler indikationer på 

att den nya identiteten inte fick fäste hos alla trots allt. Samtliga informanter beskriver 

hur Tito arbetade och lyckades med att hålla alla nationalister och nationalismen i styr. 

Men trots att han höll dem i styr så fanns det alltså de som aldrig tog till sig den nya 

identiteten utan försökte hålla fast vid och strida för sin nationalitet och sitt ursprung. 

Man kan även fråga sig om Titos arbete med att motverka nationalismen i Jugoslavien 

inte blir motsägelsefullt bredvid kulten kring den nya identiteten som han fick igenom. 

Allt prat om hur stolt man var över att vara jugoslav etc. bland informanterna gör att 

man kan fråga sig om det inte växte fram någon ny nationalism kring den nya 

identiteten. Man kan dock anta att han inte såg den nationalismen som problematisk då 

den nationalismen snarare enade de olika folkgrupperna. Hur eller hur är det viktigt att 

inte förbise att det fanns de som aldrig riktigt identifierade sig med den nya jugoslaviska 

identiteten och som ständigt efterfrågade kunskap om sitt ursprung och sina rötter. 

 

Något annat som hälften av informanterna lyfter som väldigt betydelsefullt när vi pratar 

om Titos mest väsentliga åstadkommande är den fria utbildningen och vården som hela 

landets medborgare erbjöds.74 Informanterna redogör för utbildning och vård av hög 

kvalité.  
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Den neutrala utrikespolitiken han förde lyfts också av Goran och Amir som en positiv 

sak med hans ledarskap.  

Han bröt med Ryssland men gick inte heller med i NATO utan var istället en av frontfigu-

rerna i skapandet av den neutrala Alliansfria rörelsen som, om du frågar mig, var en stor 

bidragande faktor till världsfreden på den tiden.75 

Ivo är av samma åsikt. ”Jugoslavien var neutralt i kampen mellan öst och väst och Tito 

var jättebra på att hantera detta. Han grundade även den Alliansfria rörelsen”.  Att han 

var grundare och främste ledare av Alliansfria rörelsen är något som samtliga informan-

ter belyser under intervjuernas gång. Att han samlade tredje världens länder och enade 

dem i något som stod utanför den tidens västblock och östblock ser informanterna som 

något väldigt unikt, värdefullt och storslaget. Andra positiva åstadkommande som lyfts 

av informanterna är hög produktion och stora satsningar på infrastrukturen.  

Han var duktig på att organisera industrier och ta vara på saker i de olika nationerna. I 

Kroatien var det exempelvis kusten. Serbien, Bosnien och Makedonien hade massa råva-

ror och Slovenien var ögat mot Europa. Det var en bra kombination som man utnyttjade 

på bästa sätt och utvecklade.76 

Men vad anser då informanterna att Tito dessvärre inte lyckades med inom politiken? 

 

Negativa politiska åstadkommanden 

Angående Titos mer negativa och misslyckade politiska åstadkomanden är bilden som 

ges av informanterna något mer splittrad till skillnad mot den mer samstämmiga bilden 

som ges av hans politiska bedrifter. Det är två områden som sticker ut och som flera av 

informanterna är kritiska till. Goran, Amir och Dejan kritiserar ekonomin och menar att 

han var en dålig ekonom. Goran och Dejan förstår inte varför Tito envisades med att 

kombinera planekonomi och marknadsekonomi och menar att det skulle ha varit bättre 

att övergå helt till marknadsekonomi. Dejan menar även att en av följderna av att ekono-

min sviktade ledde till missnöje och att alltfler nationalister försökte träda fram. Amir 

påpekar att Tito lånade mycket från USA och att Jugoslavien hade stora skulder som inte 

kunde betalas tillbaka. Att han var en dålig ekonom rimmar illa med att han dessutom 
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njöt av ett lyxliv utan dess like, enligt informanterna. Samtliga informanter beskriver 

hans lyxliv där han njöt av lyxyachter, fina bilar, lyxvillor, privatöar, kvinnor och dyra 

presenter från andra länders ledare. Han hade även ett öga för mode och var mycket 

noga med sitt utseende. Informanterna menar att det är klart att denna lyx och 

masskonsumtion säkert stack i vissas ögon, särskilt med tanke på att ekonomin sviktade 

till och från. Den här bilden av Tito går stack i stäv med en annan bild som informan-

terna ger. Samtidigt som bilden ovan beskrivs, beskriver de även en enkelhetens man 

från arbetarklassen som hade jobbat hårt för att komma dit han var och strävade efter 

ett samhälle där allt skulle fördelas lika. Här ser vi alltså hur två sidor rymdes i hans 

personlighet. Å ena sidan den enkla mannen som var en bestämd socialist, å andra sidan 

en person som uppenbarligen njöt av den kapitalistiska livsstilen.  

Som nämnts tidigare så lyfter tre av informanterna, Amir, Dejan och Ivo, att det trots allt 

fanns orättvisor och rivalitet mellan de olika nationerna i federationen. Alen är inne lite 

på samma spår och menar att det bästa kanske hade varit att ge delrepublikerna mer 

självstyre.  

En annan brist som lyfts är enpartisystemet. ”En annan brist var att man inte släppte in 

fler partier i systemet. Det kanske är det som ger utrymme för att betrakta Jugoslavien 

som en regim och Tito som diktator”.77 Likaså Anna kritiserar enpartisystemet och me-

nar att det där med att alla skulle tänka på samma sätt inte alls föll henne i smaken.  

Utöver ovan nämna brister är det diverse olika saker som påpekas som Titos negativa 

åstadkommanden. Fatma är exempelvis av den åsikten att Tito skulle lämnat ifrån sig 

styret när han började komma upp i ålder.  

Han skulle ha avgått och lämnat över makten. På sina äldre dagar borde han ha insett att 

han hade gjort det han kunde för Jugoslavien och att det kanske varit bättre att lämna 

över makten till någon ny, yngre politiker med nya, moderna idéer. Hade han gjort på det 

viset kanske det inte hade gått som det gjorde för Jugoslavien. Det kanske hade gått att 

rädda.78 
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Goran kritiserar däremot något helt annat, nämligen kulten kring hans personlighet. 

Jag vet visserligen inte om man kan säga att det var han som gjorde detta men man 

gjorde en ikon av honom, en idol, ett helgon, vilket inte är förenligt med den kommunist-

iska ideologin. Detta gick lite till överdrift. När han exempelvis skulle hälsa på i en stad 

skulle alla stadens barn vara ute på gatorna, vinka och vifta med flaggor, oavsett hur lång 

tid det tog tills han dök upp eller hur kallt det än var. Detta ogillade jag mycket, att han 

skapade ett sådant helgon av sig själv.79 

Personlighetskulten kring Tito, som Goran kritiserar, framkommer och diskuteras i 

samtliga intervjuer men de andra informanterna ger intrycket av att inte uppfatta det 

som ett problem på samma sätt som Goran gör.  

 

Avslutningsvis är det fler än hälften av informanterna som är noga med att påpeka att 

det inte var Tito ensam som styrde och genomförde olika aktioner utan att mycket 

försiggick bakom hans rygg, särskilt under hans sista tid vid makten.80 ”Tito hade många 

omkring sig som hade sina egna intressen och hade fingrar med i spelet”.81 

  

Omgivningens åsikter och medias bild 

Informanternas bild av omgivningens åsikter om Tito och medias porträttering av ho-

nom är relativt enhetlig. Till en början är samtliga informanterna överens om att det är 

ganska svårt komma med ett svar på detta. Det påpekas att man inte pratade och inte 

hade något behov av att diskutera just Tito och hans ledarskap så mycket. Majoriteten av 

informanterna är dock överens om att de upplevde att merparten av befolkningen i 

forna Jugoslavien uppskattade Tito som person och ledare men att det givetvis fanns de 

som ogillade honom. Tre informanter, Suzana, Alen och Ivo, skiljer sig och uppger att de 

aldrig hörde något konkret negativt om Tito under deras liv där. ”Där och då hörde jag 

inget illa om Tito. Efteråt hörde jag saker, här i Sverige”.82 Samtliga informanter är dock 

överens om att de som var emot Tito och styret inte uttalade sig öppet om det. Den 

främsta orsaken till detta enligt informanterna tycks vara rädsla. Lika överens är 

informanterna kring att man inte vågade kritisera systemet öppet eller uttala sig om ens 
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egna tankar inte gick hand i hand med systemets. ”Det var inte fritt att säga vad man 

tyckte. Jag tror inte folk ville sätta sig i en stol som var obehaglig. Det var bättre att låta 

bli”.83 Informanterna uppger vidare att denna rädsla grundade sig i historier man hört 

om vad som hände motståndare och dem som uttalade sig kritiskt, bl.a. att man kunde 

fängslas på ön Goli Otok som nämnts tidigare. Liljana och Goran menar dock att det inte 

enbart handlade om rädsla utan även om respekt.  

Självklart fanns det de som inte tyckte om honom men det pratade man inte högt om 

utan det stannade nog mellan fyra väggar. På arbetsplatser osv. pratades det inte illa om 

honom. Kanske var det av rädsla, kanske var det av respekt? Varför skulle man prata illa 

om någon som såg till att man levde ett bra liv?84 

Goran, som hade en positiv bild av Tito, säger att om man kände av hans inställning 

kanske man inte pratade politik med honom om man tyckte helt annorlunda. Fyra 

informanter anser vidare att även om folk inte pratade öppet illa om Tito och systemet 

så kunde man genomskåda negativa attityder genom sättet folk pratade på och genom 

att läsa mellan raderna. Det var även vanligt att prata i anekdoter och vitsar och man 

berättade många historier för varandra.85 Angående medias framställning och bild av 

Tito råder det återigen inga tvivel om att informanterna är överens. Media var kontrolle-

rat och fick inte skriva och rapportera vad som helst. Det var mycket censur i landet,86  

och allt var anpassat efter systemtänkande.87 Fatma säger att media aldrig skrev något 

illa om honom ”men att efter hans död var det som att Pandoras ask öppnades”. Även 

Liljana är bestämd angående media: 

I media kunde man aldrig läsa eller höra något negativt om Tito. Det var kontrollerat! 

Allting gicks igenom och redigerades innan det publicerades. På det sättet var det inte en 

demokrati. De högsta posterna i alla företag och firmor gavs till partimedlemmar. På så 

sätt kunde man bevara partiets politik och anda i samhället. Det var ett sätt att se till att 

allt skulle fortsätta i samma riktning.88 

Amir säger dock att det fanns en del journalister och författare som var kritiska och för-

sökte få fram sina budskap, återigen mellan raderna, men även han påpekar att mycket 
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censurerades. Dejan lyfter dock att det fanns utlandstidningar som gav en mer 

mångfasetterad och nyanserad bild av Tito och som inte var rädda att framföra kritik.  

Oavsett vilken bild informanterna själva, omgivningen eller media hade av Tito kan man 

ställa sig frågan vad det var som formade denna bild och uppfattning av landets ledare. 

Vad eller vilka var det egentligen som låg bakom informanternas bild av Tito? 

 

De olika byggstenar som format bilden av Tito 

Något som framkommit i mer eller mindre samtliga intervjuer är Titos kärlek till barn 

samt hans satsningar på just barn och ungdomar i forna Jugoslavien. Därför är det 

kanske inte så konstigt att svaret blir detsamma av samtliga informanter när jag ställer 

frågan: er bild av Tito, vari grundar den sig? Varav samtliga lyfter skolan som största 

formgivaren i deras bild av Tito. Vissa informanter nämner även media, hemmet och 

omgivningen i allmänhet då han genomsyrade det mesta.89 Hans foto fanns i nästan alla 

hem, i skolorna, på jobbet osv. Informanterna är dock överens, skolan spelade utan tve-

kan störst roll i formandet av deras bild av Tito. Följande skolgång beskrivs. Redan i de 

första årskurserna började man läsa historia där Tito naturligtvis figurerade, särskilt i 

andra världskriget. Alla läromedel skildrade honom på ett positivt sätt ”och det fanns en 

mängd dikter och sånger om Tito och hans partisaner som vi skulle lära oss utantill”.90  

Även Anna menar att skolan och framförallt historieböckerna var väldigt vinklade och 

böckerna skrevs utifrån det kommunistiska partiets syn på allting, framförallt andra 

världskriget. ”Ren fakta om andra världskriget fick jag lära om och tänka om kring. Bil-

den blev så småningom mer nyanserad och komplex än vad jag fått lära mig. Vi lekte ju 

nazister och partisaner under hela min barndom”, säger hon och skrattar till. I årskurs 

ett blev man Titos pionjär, vilket var obligatoriskt för alla. Det var en liten ceremoni där 

man fick sin mössa, stjärna, röda halsduk och skulle avlägga sju bud. Buden handlade om 

att man skulle vara en god kompis, lyssna på sina föräldrar, vara duktig i skolan, visa 

respekt för äldre etc. 
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Det var ju inget kontroversiellt egentligen. Nu kommer jag inte ihåg allt men det verkade 

inte ens vara något politiskt i det, bara att man skulle göra bra ifrån sig men det betydde 

så mycket för oss. Det handlade om att man skulle se upp till någon slags godhets- och 

flitighetssymbol (Tito). Det var nog det som gjorde att vi skötte oss i skolan. Man påmin-

des och uppmanades.91 

Flera av informanterna beskriver pionjärkonceptet som något väldigt stort. Som barn 

såg man det som något väldigt ärofyllt att få vara Titos pionjär.92  

Redan som barn kunde jag titta på hans porträtt och vara stolt, alla barn var stolta. Vi var 

så stolta när vi blev hans pionjärer med uniform och allt. Vi var som hans små soldater 

och vi fick vara med! Det var något stort, en ära. Jag tror att alla såg upp till honom och 

älskade honom.93 

Dejan beskriver även hur Tito och det kommunistiska systemet genomsyrade 

gymnasieskolan. 

På gymnasiet blev det lite mer seriöst och raffinerat. På universitetet fanns det ett ämne, 

försvar och system, som alla läste första året. Det var obligatoriskt. Det handlade om hur 

systemet fungerade och hur man skulle försvara sig om det blev krig. Det fanns till viss 

del på högstadiet också. Det hänger med hela skolgången, du blir en del av systemet.94 

I samma veva när man blivit äldre och kommit upp i tonåren hade Tito fler sätt, utöver 

skolan, att engagera ungdomarna och få dem att känna sig som en del av systemet. Återi-

gen beskriver nästan samtliga informanter hur ungdomar frivilligt kunde anmäla sig till 

att delta i olika aktioner runt om i hela Jugoslavien, t.ex. att bygga broar, vägar etc.95  

På detta sätt samlades ungdomar från Jugoslaviens alla hörn. Det var höga krav men 

mycket handlade om sammanhållning, enhet mellan olika grupper och nationaliteter. 

Inställningen var att man skulle göra allt tillsammans.96 

Anna beskriver samma företeelse på liknande sätt: 

Det som var typiskt med Tito och hans satsningar på ungdomar var att man åkte på nå-

got sorts arbetsläger, fast det låter lite hårt. Ungefär som kibbutz i Israel, något liknande, 

och det var en upplevelse! Då samlade man en massa, massa ungdomar, ofta över ett 
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byggprojekt. Man skulle bygga vägar, broar mm. Man fick ju gratis arbetskraft på det här 

sättet såklart men jag tror inte att det var främsta orsaken, absolut inte. Det var ett sätt 

att samla alla runt en idé, att uppmuntra och uppfostra denna arbetsanda där alla ska 

hjälpas åt och jobba mot samma mål. Det var nog det som var själva idén. Det var 

frivilligt men alla ville vara med på detta.97 

Det som informanterna precis beskrivit är Titos satsning på ungdomar och hur han sam-

lade dem i en socialistisk anda och samtidigt skapade en social gemenskap som många 

ungdomar runt om i federationen ville vara en del av, vilket i sin tur givetvis gynnade 

hans politik. Nästa naturliga steg var att bli partimedlem. Av de tio personer som 

intervjuats var åtta stycken partimedlemmar.98 Det är dock viktigt att poängtera att av 

dessa åtta som var partimedlemmar så valde dock fyra, Amir, Suzana, Dejan och Anna, 

att gå ur partiet. De två förstnämnda valde att lämna pga. bristande intresse för politiken 

och de två sistnämnda började ifrågasätta systemet alltmer. Samtliga informanter var 

barn och unga vuxna i Titos Jugoslavien. Suzana beskriver att partimedlemskapet sna-

rare handlade om att umgås än om politik för ungdomarna. Hon menar vidare att 

partimedlemskapet inte förde med sig några som helst fördelar. Att man skulle fått jobb 

enklare som partimedlem stämmer inte enligt henne. Ivo beskriver dock en helt annan 

bild och menar att många blev partimedlemmar just för att få fördelar och utnyttja 

systemet.  

 

Att samtliga informanter upplever sin skolgång och läroböckerna som största faktor i 

formandet av deras bild av Tito stämmer väl överens med det Pavasović Trošt tar upp 

och konstaterar i sin studie. Hon menar att läroböcker i skolan bidrog till skapandet och 

upprätthållandet av personlighetskulten kring Tito. Precis som informanterna beskrivit 

så var det censur kring all form av media, vilken styrdes av staten. Detta är alltså ett fak-

tiskt exempel på hur statsapparaten i Jugoslavien utnyttjade sin makt för att använda, i 

detta fall, läroböcker som ideologiska verktyg vilket gjorde att den kunskap som barn 

och ungdomar lärde sig i skolan var en reflektion av specifika intressen hos politi-

kerna.99 Att informanterna upplever att läroböckerna var vinklade efter kommunismen 

och endast framställde Tito på ett positivt sätt, som en krigshjälte och förebild, stämmer 

överens med Pavasović Trošts resultat. Hon kommer fram till att han framställdes som 
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en ofelbar övermänniska från 1974 fram till mitten av 80-talet i läroböckerna i Serbien 

och Kroatien,100 och flera av informanterna gick i skolan under dessa år och använde sig 

kanske rentav av just de läroböckerna hon undersökt. Att informanterna har en positiv 

bild av Tito som till stor del formades av skolan blir då väldigt begripligt.  

 

Bortsett från att den största inverkan på informanternas bild av Tito tveklöst var skolan, 

nämns utöver det media, hemmet och en mängd manifestationer som hölls i hela 

Jugoslavien, vilkets nämnts ovan. ”Det var många politiska manifestationer som hyllade 

Tito och kommunismen”.101 Vissa manifestationer arrangerades av skolan, och hemmen 

runt om i landet följde med på noterna. Allt beskrivs som väldigt naturligt och självklart. 

En manifestation beskrivs i nästan samtliga intervjuer, och det var den som ägde rum på 

Titos födelsedag, den 25 maj.   

Vi firade ju Titos födelsedag den 25 maj. Det är ju inte klokt (skratt)! Jag kommer inte 

ihåg mina kusiners födelsedagar, knappt mina föräldrars, men hans födelsedatum har 

etsat sig fast. Samma dag var det även ungdomens dag och då hyllades värden som 

arbetsamhet, flitighet mm. Någon sorts stoisk mentalitet. Att man gör det man ska, det 

låter nästan lite som svensk jantelag. Det var en jättestor fest och vi förberedde oss och 

höll föreställningar, reciterade massa dikter, sjöng osv. Sen hade vi någon sorts 

stafettpinne som gick från en destination till en annan genom hela Jugoslavien och kom 

fram till Belgrad på hans födelsedag, den 25 maj. . Den som var störst, bäst och vackrast 

fick hålla själva stafettpinnen. Det var största lyckan för oss, att få hålla i den. Detta 

gjorde man för att uppmärksamma honom som idol, som landets fader.102 

Goran förklarar även att denna stafett, som var en hyllning till Tito på hans födelsedag, 

till och med fortsatte några år efter hans död. Så djupt rotade, eller självklara och natur-

liga, var alltså dessa manifestationer och hyllningståg till Tito.  

 

Angående bilden som gavs i media är samtliga informanter överens om att det endast 

var en positiv bild och hyllningar, vilket diskuterats tidigare.  
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Definitionen av diktator 

I den senaste utgåvan av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket definieras 

ordet ”diktator” som envåldshärskare och ”diktatur” som envåldsmakt och envälde.103 

Letar man upp diktator i Nationalencyklopedin får man följande definition: 

Nationell ledare som, med stöd av speciella maktmedel, härskar utan inskränkningar och 

utan ngt inflytande för folket och som ofta tagit makten i strid med föregående författ-

ning [→autokrat, despot, envåldshärskare].104  

När jag ber mina informanter definiera ordet diktator och diktatur blir definitionen inte 

helt olik den som går att finna i Svenska Akademins ordlista och i NE. Ingen använder just 

ordet envåldshärskare eller envåldsmakt men fyra av informanterna är inne på det 

spåret och menar att det är diktatur när ett enpartisystem råder och en person styr hela 

samhället och landet med järnhand och hård kontroll.105 Fyra av informanterna fastslår 

även bestämt flera politiska ledare som diktatorer. De som nämns är Adolf Hitler, Benito 

Mussolini, Josef Stalin, Nicolae Ceaușescu och Augusto Pinochet.106 Samtliga informan-

terna talar även om frihet, mänskliga rättigheter och rätten till basala behov såsom mat, 

jobb osv., eller snarare bristen av dem i en diktatur. I en diktatur får folk kämpa för sin 

överlevnad, det finns ingen mat och inga jobb och människor utnyttjas. Man är inte fri, 

oliktänkande tillåts inte och man kan inte resa som man vill.  

 

När informanterna själva definierat ordet diktator blev min följdfråga om de betraktade 

eller betraktar deras förre ledare, Tito, som diktator och här skiljde sig svaren och käns-

lorna är ambivalenta.  Åtta av tio informanter anser inte att federationen Jugoslaviens 

ledare, Tito, var en diktator.107  

Hitler och Mussolini var diktatorer, inte Tito. Jag lånade en bok från biblioteket en gång 

och den hette något i stil med ”Tito, diktatorn” och jag kan inte förstå hur en utomstå-

ende människa som inte levt där och då kan kalla det diktatur. Visst kan man bli lite 

hemmablind men det var ett bra land som var respekterat runt om i världen. Det var fred 

och människorna var för det mesta nöjda. Vissa hade mer och andra mindre men alla 
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kunde leva ett bra liv. Varför efterfråga demokrati när man ansåg att man redan hade 

det. Jag som anställd på ett företag hade alla rättigheter man kan ha. När man har det bra, 

varför ska man ha det bättre?108 

Liljana, Amir och Dejan har liknande hypoteser kring varför Tito i västvärlden ofta 

betraktas som diktator och de menar att det handlar om att Tito stack i västvärldens 

ögon och var ett hot. Delvis pga. den tunga militären som byggts upp i landet men även 

pga. att han inte ville tillhöra någon. Han startade ju som bekant den Alliansfria rörelsen. 

Därför gjorde man allt i väst för att smutskasta honom.  

Den bilden västvärlden målar upp av Tito är en produkt av att man ville se Jugoslavien 

sönderfalla, NATO bland annat. Jugoslavien hade den största armén i Europa. Det var inte 

vilken armé som helst, den var riktigt bra. På samma sätt som man svartmålar och 

skapar förutsättningar för sina handlingar genom media, vilket man exempelvis gör mot 

ledare i Irak, Libyen osv idag, gjorde man mot Tito då. Han blev också en produkt av det. 

Det låter bättre att man plockar bort en diktator än en kommunistisk partiledare. Så här 

legitimerade man sina handlingar. Man pratar mycket om att införa demokrati i olika 

länder men då behövs också ett folk som är moget för den demokratin och som ska leva 

där.  Jag måste vara ärlig och säga att jag tror att människan fungerar på det viset att om 

du mår bra, kan äta gott, resa, utbilda dig, har jobb, vad är då demokrati? Man är ju nöjd, 

det är demokrati. Det är ju ingen som tänker att man ska ha ett annat parti när man har 

det så bra. Folk kanske inte tänkte att systemet skulle krascha och att man hade behövt 

tänka tidigare på att ha flera partier osv. Man kanske var lite blind på den tiden också 

och inte kunde se nackdelarna med systemet.109 

Av de åtta informanterna som inte anser att Tito var en diktator är det dock tre stycken 

som skiljer sig lite.110 Fatma kan förstå varför han ses som diktator av vissa. ”I en demo-

krati ska man inte kunna sitta och regera hur länge som helst, man ska kunna ha sina 

egna idéer och inte behöva svälja allt”. Men hon själv ansåg varken då eller nu att Tito är 

en diktator. Suzana är inne på samma spår men menar dock att han till viss del kan 

kallas diktator samtidigt som hon anser att de levde i en demokrati: 

Han kan kallas diktator eftersom han avrättade dem som var emot, yttrandefrihet fanns 

inte. Då kan man kalla honom det och för att han valdes livet ut, men det var folket som 

valde honom för att de tyckte att han skulle regera livet ut. Då slapp man välja vart fjärde 

år. Han valde alltså inte sig själv, och varför skulle man byta? Det fanns ingen anledning. 
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Han kanske var diktator till 10 %. Men om han nu var en diktator, så var han en jävligt 

bra sådan!” Jag tycker att det var demokrati. Jag kanske inte fick skriva i tidningen att 

han var en skitstövel eller så men jag fick välja jobb, skola, var jag skulle bo och jag kunde 

åka utomlands. Det kan man kalla för demokrati, eller?111 

Mirjana är något kluven och säger först att Tito inte var diktator och att man hade allt 

man behövde, bostad, pengar osv. ”Jag saknar det livet, den friheten. Jag kunde sova 

lugnt och säkert om nätterna”. Men ju längre hon kommer i sin egen redogörelse menar 

hon att det inte var någon demokrati i landet. Det var kommunism men det var inget 

man tänkte på när man levde mitt i det. Slutligen kommer hon fram till att Tito kanske 

var en diktator på vissa sätt men med tanke på vilka omständigheter som rådde i landet 

med alla de olika folkgrupperna och religionerna så kanske det var just det som landet 

behövde just då.  

 

Till skillnad från övriga informanter är det alltså endast två stycken som anser att Tito 

var en diktator men trots det är känslorna återigen ambivalenta.112 Ingen av dem nöjer 

sig med att konstatera att han var en diktator utan för nyanserade diskussioner där olika 

bilder och sidor av saken beskrivs.  

Man måste nästan ha levt där nere för att förstå varför allt kring honom är så 

kontroversiellt. Man måste vara en stark ledare för att leda ett land. Var går då gränsen 

mellan ledarskap och diktatur? Det är mycket gråzon där. En diktator är någon som 

kränker de mänskliga rättigheterna för att hålla sig kvar vid makten, vilket även åter-

fanns hos Tito. Jag har även förståelse för varför han ses som diktator, för det var han, 

och hans Jugoslavien var en sträng kommunistisk diktatur.  Men när man vet hur histo-

rien utspelade sig där nere vet man att det bästa som hände folket där nere var Tito och 

hans kommunistiska diktatur! Både under hans tid och idag för den demokratin de har 

där nere idag är inte alls bättre. Att alla inte vill ha det precis som i Sverige verkar vara 

svårt att förstå. Att ha en statsminister som medierna öppet kan grilla och såga framför 

kamerorna som ledare är inte alla som vill ha. Ett parti utan en riktig partiledare försvin-

ner. Där nere skulle en regim försvinna utan en riktig ledare.113 
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Även Anna för en mångfasetterad diskussion där hon börjar med att fastslå att Tito kan 

definieras som diktator och fortsätter med att diskutera komplexiteten kring det hela. 

När du säger diktator är den första jag tänker på inte alls Tito för vi upplevde inte att han 

var en diktator. Det beror ju på hur man definierar ordet. Om det är enpartisystem, om 

man inte tillåter oliktänkande och om man håller landet i järnhand så var han antagligen 

diktator, enligt den definitionen. Jag upplevde inte det så då alls. Han är ju diktator men 

det är som sagt väldigt ambivalenta känslor för det var jättemycket positivitet och ljus 

som fanns just då runt hans bild. Sen vet man att det var många som blev dödade och 

hamnade i fängelse för oliktänkande och det är klart att det räcker för att stämplas som 

diktator. Jag tror att den här negativa bilden av det systemet är starkare nu än bilderna 

från min barndom som ändå är glada och positiva. Den rationella bilden väger över 

såklart. 

Hon förmedlar även en annan bild av Titos diktatur och påpekar att många som levde 

under hans styre kände sig fria och inte alls upplevde att de levde just i en sträng dikta-

tur. 

Det är jättebra för folk utifrån som inte har växt upp i diktaturer att veta att det finns en 

nyanserad bild för ofta förstår man inte hur sådana diktatorer kan hålla sig vid makten 

så pass länge och kan ha så många människor som stöttar dem och kämpar för dem. När 

man tänker kommunistisk diktatur tänker man på länder i östblocket. Jag tror inte det 

var lika hård diktatur som i Rumänien exempelvis. Om man inte tänker på att det var en 

diktatur och enpartisystem så hade vi det jättebra! Vi levde fritt! Jag levde mitt i en 

hippietid. Jag kände mig inte på något sätt kuvad. Den bilden som jag mest vill förmedla 

var att vi var fria! För det är det man inte tror när man hör diktatur. Där är alla hjärntvät-

tade, som i den där filmen Pink Floyd. Det var fritt tänkande! Jag brukar skoja med mina 

kolleger och säga att det är mer så att alla ska tänka på ett visst sätt och ingen vågar 

sticka ut här i Sverige. Jag tycker vi var mer fria. Det är paradoxalt på något sätt men så 

kände vi.114 

Annas avslutande ord går att återfinna hos tre av de andra informanterna. Även dem 

menar att det finns en viss typ av begränsningar i Sverige som de inte upplevde i 

Jugoslavien. Den ständiga känslan av att man alltid ska passa in överallt och inte sticka 

ut för mycket i det svenska samhället. Den sortens frihet var större i forna Jugosla-

vien.115 
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Efter alla informanternas svar och redogörelser blir det tydligt hur komplext ämnet är. 

Informanternas definition av en diktator och en diktatur stämmer till största del överens 

med de allmänna definitionerna som går att hitta. Under intervjuernas gång beskrivs 

enpartisystem, kommunism, bestraffning för oliktänkande och censur inom all media. 

Samtidigt beskriver de ett fritt Jugoslavien där alla hade chansen och möjligheten att 

leva gott. Man hade fri tillgång till skola, vård och omsorg och gränserna till och från lan-

det var öppna. Jobb och bostäder fanns till alla. Det är tre informanter, Dejan, Liljana och 

Suzana, som rentav menar att de på sätt och vis levde i en demokrati i Jugoslavien då alla 

hade sina rättigheter och folket var nöjda. Här skiljer de sig från de andra informanterna 

som inte anser att det var demokrati i landet. I Svenska Akademiens ordlista definieras 

ordet ”demokrati” som stat med folkvälde och om man letar upp ordet i NE står det föl-

jande: 

Politiskt system i vilket regeringsmakten i princip företräder folkviljan, sådan den 

framkommer genom fria, allmänna och hemliga val och där vissa medborgerliga rättig-

heter, såsom yttrande- och församlingsfrihet, är garanterade.116 

Liljana har tidigare under intervjun beskrivit hur åsikter som gick emot systemet tysta-

des ned. Dejan har beskrivit hur människor spärrades in på ön Goli Otok för oliktän-

kande och hur de som gick med i partiet var tvungna att deklarera sig religiöst fria. Su-

zana har tidigare berättat att Tito avrättade folk, att yttrandefrihet inte existerade och 

att hon till viss del ser honom som diktator. Samtlig information som nämnts av 

informanterna ovan är raka motsatsen till NE:s definition av demokrati. Trots det menar 

informanterna just det, att de till viss del levde i en demokrati. ”Hur är detta möjligt?”, 

kan man då fråga sig. När samtliga tre informanter drar slutsatsen att de levde i en 

demokrati är det med motiveringen att folket var nöjda, man levde gott, kunde utbilda 

sig, hade jobb och bostad och kunde resa fritt. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 

vara att deras känslor inför Tito och minnena av deras goda liv i Jugoslavien tar över och 

krockar med fakta.  

 

Bilden som ges är onekligen tvetydig. Lika tvetydigt är det om Tito kan betraktas som en 

diktator eller ej.  Ungefär hälften av informanterna kan förstå varför Tito kan betraktas 
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som diktator i andras ögon117 och två av dem menar att om man ska vara rationell så var 

han en diktator.118 Trots detta så menar slutligen majoriteten av informanterna att för 

dem så var Tito inte någon diktator och de pratar om honom som en god person och en 

stark och respekterad ledare.119 Hos de två informanterna som faktiskt fastslår att han 

var en diktator märker man att känslorna är tudelade då Goran säger att det bästa som 

hände folket i Jugoslavien var Tito och Anna inleder sin redogörelse med att säga att den 

första hon tänker på när hon hör ordet diktator inte alls är Tito.  

 

Bilden av Tito – då och nu 

Informanterna har under intervjuerna utförligt beskrivit och berättat om Titos Jugosla-

vien, hur det var att leva där och hans ledarskap. Alla intervjuer har avslutats med att 

informanterna har fått beskriva om deras bild av Tito har förändrats under årens lopp, 

och på vilket sätt, eller om de upplever att bilden har förblivit oförändrad. Här är svaren 

till övervägande del korta, bestämda och koncisa. Sex av informanterna är eniga kring 

svaret, bilden av Tito har blivit oförändrad.120 Flera av dem menar att trots att de ser att 

han begick misstag har inte bilden av honom förändrats det minsta. ”Jag tyckte om ho-

nom då och gör det nu också. Hela Jugoslavien var stolt över honom. Han gjorde mycket 

för världen och för mig är han en hjälte!”.121 Även Amirs bild är oförändrad: 

Jag har samma bild och den kommer inte att förändras. Trots att jag lyft saker som var 

negativa, ingen är ju felfri! Alla politiker, statsministrar har dåliga sidor. Kan man filtrera 

dem och diskutera är det bra. Finns det någon som gör allt bra hela tiden?122 

De har även förstått att han inte hade det så lätt att styra med så många olika intressen 

runt omkring sig, samt att det var mycket som försiggick bakom hans rygg.123 Fatma är 

något mer osäker i sitt svar och menar att bilden är något förändrad då man nu i efter-

hand fått reda på mycket mer om vad som hände bakom kulisserna. Hon påpekar dock 

att det är fel att lägga allt på Tito då hon liksom flera av de andra informanterna menar 

att det fanns många i hans närhet som drog i olika trådar utifrån egna intressen. Slutli-
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gen konstaterar hon att han fortfarande ses som en idol och stor ledare. Anna 

konstaterar dock bestämt att hon upplever att hennes bild av Tito har förändrats.  

 

Den har förändrats drastiskt såklart. Det började upptäckas mer och mer efter hans död, 

bl.a. om hur det gick för hans motståndare och om alla de här metoderna som han styrde 

med. Det fick man veta mer och mer om så det är klart att bilden förändrats. Det har 

kommit fram mycket mer om det man inte visste då för det skulle man aldrig skrivit i 

tidningar.124 

 

Goran och Dejan är lika bestämda i sina svar som vissa av de andra informanterna som 

beskrivits. De är däremot överens om att bilden av Tito faktiskt har förändrats till det 

bättre.  

Jag har mycket bättre bild av honom idag! Nu har jag insett att den västerländska 

demokratin som jag tänkte på då egentligen inte alls var långt ifrån det som vi hade där 

och då. De begränsningarna som vi hade där nere finns på sätt och vis här också. Därför 

tycker jag om Tito mer här än vad jag gjorde där. Nu när jag fått något att jämföra med.125 

Dejan är också av samma uppfattning och menar även han att han har en än bättre bild 

av Tito idag jämfört med då. 

Med lite distans och allt man har upplevt sedan den tiden så beundrar jag honom ännu 

mer. Jag tycker själv att han gjort ett fruktansvärt bra jobb, och inte bara han utan hela 

partiet. Åtminstone fram till -70 talet när man tappade greppet om ekonomin. Men vad 

gäller de nationalistiska krafterna som visade sig i landet och hur de hanterade det får 

man vara jättetacksam för. Jag uppskattar honom ännu mer och värdesätter den tiden 

mer nu än vad jag gjorde där och då.126 

Det är tydligt att informanterna har olika uppfattning kring huruvida deras bild av Tito 

förändrats eller ej. Majoriteten av informanterna upplever att deras bild förblivit 

oförändrad och här kan man fråga sig om så verkligen är fallet eller om bilden föränd-

rats trots att informanterna inte upplever det själva. Det är dock ca 35 år sedan de levde 

i Titos Jugoslavien och minnet är trots allt något som ständigt påverkas och förändras.  

 

 

                                                        
124 Anna 
125 Goran 
126 Dejan  
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Diskussion och slutsatser 

Att visa vad tio individer med rötter från Jugoslavien anser om Josip Broz Tito är den här 

studiens huvudsyfte. Var han en folkets ledare och krigshjälte eller oförsonlig 

kommunistisk diktator? 

 

Först och främst är det av vikt att påpeka att informationen som framgår i tabellen i bör-

jan av undersökningen där informanterna presenteras med kön, ålder, ursprungsland, 

yrke samt partimedlemskap inte har påverkat resultaten i någon större utsträckning, 

vilket är ett resultat i sig. Det går inte att urskilja några mönster eller avvikelser i 

informanternas svar utifrån dessa faktorer. Samtliga informanter kommer fram till, i 

stort sett, samma svar med vissa avvikelser och med skillnaden att vissa för fler 

mångfasetterade diskussioner än andra.  

 

I undersökningen har vi kunnat följa hur informanterna beskrivit sin bild av Tito, allti-

från ledaren, diktatorn och socialisten till den enkla mannen från arbetarklassen. De har 

lyft både hans positiva och negativa egenskaper och åstadkommanden. Trots att en del 

negativa personlighetsdrag och politiska misslyckanden beskrivits går det att dra 

slutsatsen att samtliga tio informanter har en övervägande positiv bild av Tito. 

Informanterna har betydligt mer positivt att säga om honom i jämförelse med negativt 

och även när negativa egenskaper eller politiska misslyckanden beskrivs följs de ofta av 

en förklaring och ibland även en legitimering. De negativa egenskaperna och de 

misslyckade politiska åstadkommandena kan kanske tyckas, för läsaren, vara tillräckliga 

för att de borde ha en negativ bild av Tito. Trots detta väger det positiva över och de an-

ser att han var en hjälte, idol och fadersgestalt. Man kan fråga sig vad det är som gör att 

det positiva tar över det negativa samt var den här positiva bilden grundats i. Nedan 

diskuteras några tänkbara förklaringar. 

 

Först och främst var tidpunkten väldigt lämplig för Tito sett ur ett historiskt perspektiv, 

vilket även flera av informanterna hävdar. När han blir premiärminister för den federala 

jugoslaviska folkrepubliken har de olika delrepublikerna i Jugoslavien precis genomlidit 

två världskrig. Människorna var trötta på de ständigt återkommande konflikterna och 

nu kom någon som erbjöd stabilitet och ordentlig förändring. Och att någon styrde med 

järnhand var ju folket vid det här laget redan vana vid då de tidigare haft en 
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diktaturmonarki. Tito erbjöd även den nya sköna världen, som en av informanterna 

uttrycker sig, och kommunismen bröt sönder många gamla normer och innebar 

frigörelse för kvinnan och jämställdhet bland folket. Det historiska sammanhanget var 

tveklöst en fördel för Tito. Jag tror även att han kom med en vision som tilltalade 

gemene man men framförallt arbetarklassen, att hårt arbete lönar sig i slutändan. 

Samtliga informanter uppger att de kom från arbetarklassen och flera av dem säger att 

Tito var en förebild för dem, och säkert för många andra, och någon de kanske även 

kunde identifiera sig med till viss del. Tito föddes i en arbetarfamilj och gick från att vara 

en enkel industriarbetare till ledare för en hel federation genom hårt arbete och 

hängivenhet. Han var själv ett levande exempel på att alla kunde uppnå det de ville. Allt 

var möjligt för alla, oavsett bakgrund. Det är just detta många av informanterna talar om 

och lyfter när de talar om Jugoslavien, att alla gavs chansen att lyckas i samhället och att 

en klassresa var möjlig för alla, vilket bara det bidrar till informanternas positiva bild av 

honom. Frågan man kan ställa sig här är om bilden blivit annorlunda om man hade 

intervjuat personer ur den högre medelklassen eller överklassen då samtliga 

informanter i den här studien kommer från arbetarklassen.  

 

En annan bidragande faktor till vad som kan ligga bakom informanternas positiva bild 

av Tito är den sociala gemenskapen han skapade bland ungdomarna. Samtliga informan-

ter berättar om att han hade ett gott öga för barn och hans satsningar på ungdomar. De 

beskriver hur de, redan som barn, fick känna sig som en del av något stort i och med att 

det blev Titos pionjärer i första klass. Han inkluderade barnen i systemet och detta 

pågick hela skolgången. Som ungdomar engagerade han dem i olika aktioner runt om i 

landet och sedan blev alla informanter, förutom två, partimedlemmar. Informanterna 

beskriver dock hur deltagandet i de olika aktionerna runt om i federationen och hur 

partimedlemskapet handlade om en social gemenskap för många av dem snarare än om 

politik. När ungdomar från federationens alla hörn samlades skapade man minnen och 

vänner för livet och på partimötena handlade det om mycket mer än bara politik. Det var 

nästan ett sätt att umgås. Att få vara en del av något och vara med i en gemenskap är nog 

något som de flesta människor söker och vill. Jag vill påstå att det ligger i den mänskliga 

naturen för majoriteten. Jag vill vidare hävda att Tito använde det som ett verktyg för att 

få anhängare och stöd i den politik han förde.  
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Vari informanternas bild av Tito grundar sig är de alla överens om. Skolan var tveklöst 

den största formgivaren, vilket även får stöd av resultatet i Pavasović Trošts studie. Hon 

kommer fram till att han beskrivs som en ofelbar övermänniska i skolböckerna från 

1974 till mitten på 80-talet. Samma bild fick informanterna i sina skolböcker. Detta är 

ett väldigt tydligt exempel på hur Tito och hela statsapparaten använde sig av, i detta fall 

skolböcker, som ideologiska verktyg. Redan från barnsben skolades informanterna in i 

det kommunistiska systemtänkandet och personlighetskulten kring Tito genom skolan 

och läroböckerna. Om man redan från första klass upp i vuxen ålder kontinuerligt förses 

med den informationen och bilden är det begripligt om det också är den uppfattningen 

man sedan bär med sig. Trots att informanterna idag till viss del är kritiska och diskute-

rar både för- och nackdelar med Tito och hans politik är han fortfarande den där hjälten 

och förebilden.  

 

Majoriteten av informanterna är övertygade om just det, att deras bild av Tito förblivit 

oförändrad. Trots att det nu i efterhand offentliggjorts mycket information om vad som 

pågick bakom kulisserna är han som sagt fortfarande samma hjälte idag som han var då. 

Vissa informanter menar rentav att bilden av honom förbättrats. Det är två informanter 

som skiljer sig då båda två menar att bilden förändrats just på grund av all information 

som offentliggjorts nu i efterhand men en av dem står fast vid att han trots det var en 

idol och stor ledare. Att fyra informanter menar att bilden av honom förändrats, både till 

det bättre och sämre, är inte uppseendeväckande på något sätt då minnet ständigt 

förändras och påverkas vilket i sin tur innebär att det förflutna även förändras i männi-

skors medvetande. Värderingar och uppfattningar kan förändras med tiden och det har 

gått över 35 år sedan informanterna faktiskt levde under Titos styre. Att de även levde 

under hans styre som barn och unga vuxna kan vara ytterligare en faktor då informan-

terna själva påpekar att det är lätt att försköna minnena och livet från sin ungdom. Att 

de levde i Titos Jugoslavien när det blomstrade som mest är dock ett faktum och får även 

stöd av studien som Manic, Torlak & Simeunovic Bajic genomfört. En intressant notis här 

är att ungdomarna som idag angav att de har en positiv bild av Titos politik även angav 

att de fått större del av sin kunskap om Tito från familj och äldre släktingar. Här kan 

man göra antagandet att studenternas föräldrar är födda på 1950- och 60-talen och har 

minnen som baseras på den tid som Jugoslavien blomstrade som mest. Här går det att 

göra en parallell med mina informanter då de är födda i samma tidsspann som 
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studenternas föräldrar och förmodligen baserar en stor del av sina minnen på Jugoslavi-

ens blomstringsperiod.  

Att informanternas tankar kring Tito är tudelade är ett mönster som följer genom hela 

studien men framgår som mest när de diskuterar huruvida de går att betrakta honom 

som diktator och hans Jugoslavien som diktatur eller ej men slutligen är det som sagt en 

övervägande positiv bild av Tito som informanterna förmedlar, diktator eller ej. Det är 

kanske så enkelt att de har en god bild av honom för att han och hans system gav dem 

fina uppväxter, utbildningar av hög kvalitet och goda förutsättningar att lyckas i livet. 

Det bör påpekas att samtliga informanter har levt i två olika system. De växte upp i Titos 

kommunistiska Jugoslavien och har nu levt nästan 20 år i ett demokratiskt Sverige och 

kan alltså ställa de båda systemen mot varandra och jämföra dem, vilket de också gör. I 

dessa jämförelser står de fast vid en positiv uppfattning av Tito och hans Jugoslavien. 

Det kanske ligger något i det som lyfts av informanterna, att man i Sverige har svårt att 

förstå att inte alla vill ha det precis som här. Det är lätt för oss i väst att förespråka våra 

system och vilja tillämpa dem i andra länder men man får inte glömma vilken långdra-

gen process demokratiseringen var här. Det påpekas även att om man ska implementera 

demokrati i ett land behövs även ett folk som är redo för det. Idag är det någon form av 

demokrati i de länder som var en del av den socialistiska förbundsrepubliken Jugosla-

vien. Trots det påpekas att den demokratin inte alls är bättre än Titos kommunistiska 

diktatur och att ”det var det bästa som hänt folket i forna Jugoslavien”. 

  

Avslutning 

När vi nu nått studiens slut kan vi återigen konstatera att informanternas känslor och 

tankar om Tito är ambivalenta och komplexa. Likaså kan vi konstatera att deras känslor 

kring Jugoslavien är nära förknippade med deras bild av Tito. Samtliga informanter 

beskriver federationen Jugoslavien som något storartat och något att vara stolt över me-

dan beskrivningen av Tito är ungefär densamma. Vi kan vidare konstatera att Titos 

personlighet rymmer otaliga personlighetsdrag. Att avgöra om han endast var det ena 

eller det andra, å ena sidan folkets ledare eller å andra sidan, en oförsonlig kommunist-

isk diktator är komplicerat för informanterna. Att han var en folkets ledare som kom att 

bli en hel federations fader är samtliga informanter överens om. Om det dessutom finns 
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utrymme för att uppfatta honom som en oförsonlig kommunistisk diktator är däremot 

inte lika självklart bland informanterna. Uppfattningarna och känslorna är tudelade men 

trots det går det att sammanfatta de tio balkanfödda svenskarnas ståndpunkt från ett 

enda citat, som av läsaren må kunna uppfattas som något värdeladdat men som samti-

digt är mycket talande kring deras bild av Josip Broz Tito: ”Om han nu var en diktator, så 

var han en jävligt bra sådan!” 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Informationsblad 

 

Jag som genomför undersökningen heter Karolina Korodi. Jag läser Ämneslärarprogram-

met på Jönköping University. Uppsatsen som jag ska skriva ligger på C-nivå och dess 

syfte är främst att studera balkanfödda svenskars bild av Josip Broz Tito, forna 

Jugoslaviens främste ledare. 

 

Undersökningen utförs genom individuella intervjuer med 10 informanter som alla är 

födda och uppvuxna i Titos Jugoslavien. Urvalet som jag valt, informanter från forna 

Jugoslavien, är anpassat till studiens syfte.  

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att: 

  Ingen obehörig får ta del av materialet.  

 Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är undersökningsle-

dare. Själva slutresultatet och C-uppsatsen kommer dock att offentliggöras och 

kommer att vara tillgänglig för allmänheten men informanterna kommer att 

avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför den och jag kan 

nås på: 

   

073 – 631 23 06   

koka1390@student.ju.se   
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Bilaga 2 

 

Folkets bild av Josip Broz Tito 

Kön: 

Ålder: 

Nationalitet: 

Yrke: 

 

Intervjufrågor 

1. Beskriv Tito med tre ord! 

 

2. Hur var det att leva i Jugoslavien under Titos styre?  

 

3. Var det bättre eller sämre att leva där efter hans död? Argumentera! 

 

4. Vad gjorde han som var bra? 

 

5. Vad gjorde han som var dåligt? 

 

6. Hade människorna i din omgivning samma bild av Tito som du? Förklara! 

 

7. Vari grundade sig denna bild (skola, familj, media osv.)? 

 

8. I västvärlden betraktas Tito ofta som en diktator. Vad är en diktator för dig? 

Överensstämer den bilden med Tito?  

 

9. Har din bild av honom förändrats från då till nu?  

 

10. Övriga synpunkter! 


