
              

 

Examensarbete i Historia 

 

         

      Från Balkan till Sverige 

         Ungdomars identitet, familj och historia 

                   

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Tommy 

Palmer & Filip 

Elmersson 

Handledare: Niklas 

Ammert 

Examinator: 

Cecilia Trenter 
Termin: VT14 

Ämne: Historia 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2HIÄ06 



Abstract 

The purpose of this essay is to shed some light upon the children 

who grew up in Sweden after their parents fled the war in 

former Yugoslavia. Did the parents spread their own opinions 

about the other ethnicities which they fought against in the war 

to the children, even though they live in a new country? And if 

so, was it an act of patriotism for the country they once lived in 

and who was to blame for the war? Did the children who grew 

up in Sweden share the same attitudes as their parents? To find 

out about this we used interviews with four people, all with 

heritage from former Yugoslavia, Bosnia and Croatia. What we 

found out was that the thoughts from the parents partially were 

passed down to their children, even though the children thought 

that they had formed their own opinions. In this case the 

thoughts didn’t relate to any kind of patriotism or who to blame 

for the war, they rather believed that they shouldn’t blame the 

other ethnic groups for the war. Instead they moved on with 

their lives and with the belief to never hate each other.      
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1. Inledning 

När Jugoslavien splittrades och kriget bröt ut kom det även att 

påverka Sverige, även om Sverige inte gränsar till Jugoslavien. 

Flyktingar från Jugoslavien kom strömmandes till oss och alla 

härstammade de från olika etniska folkgrupper. Då 

Jugoslavienkriget var ett inbördeskrig där dessa grupper slogs 

mot varandra uppstod snart problem även i Sverige. Det "hat" 

som fanns/uppkom sinsemellan de olika etniciteterna under och 

efter kriget följde även med till det nya landet. Speciellt i 

klassrummet kom detta att påverka då olika etniska grupper så 

som bosnier, serber och kroater kunde hamna i samma klass i 

skolan. Författaren Seija Wellros intervjuar i boken ”Det kan 

inte hända här – samtal med Mirsad och Azra” flyktingar från 

Jugoslavien om livet i Sverige efter kriget. Mirsad beskriver det 

som såhär: 

 När jag möter andra flyktingar från Bosnien händer det ibland att 

jag blir upprörd. Och jag kan inte i Sverige låta bli att tänka på 

vilken grupp var och en tillhör.1  

När vi funderar på vad som egentligen har tagits upp under t.ex. 

de historie- eller samhällskunskapslektioner vi har upplevt 

kommer vi fram till att en bredare belysning av ämnet bör göras. 

Inte bara för att skapa ett allmänt medvetande om vad som 

egentligen hände, utan för att kunna prata om det som kan vara 

svårt men som ändå måste behandlas för att kunna genomföra 

skolans likabehandlingsplan och demokratiuppdrag.  

Vi är inte intresserade av att konstatera om det är någon enskild 

grupp som bär mer ansvar än någon annan av de olika 

etniciteterna. Inte heller vill vi lägga någon värdering i vem som 

startade kriget. Vi letar snarare efter attityder och värderingar 

från föräldrarna som har upplevt kriget men som har låtit barnen 

                                                             
1 Wellros, Seija, "Det kan inte hända här!": samtal med Mirsad och Azra, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1996, s.61. 
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växa upp i Sverige där det har varit fred. Kan det vara så att 

barn som är uppväxta här men som inte har upplevt kriget själva 

bär på det arv av missnöje och förakt för andra folkgrupper som 

deras föräldrar kanske gör? 

Med tanke på att vi som lärare ska vara verksamma i en miljö 

där många olika folkgrupper och nationaliteter blandas är det 

också viktigt att vi förstår att ämnet historia kan vara ett känsligt 

ämne. Hur kan läraren närma sig detta? Hur kan det hanteras 

utan att någon elev känner sig utpekad utifrån sitt etniska 

ursprung och utan att det uppstår en spänd stämning i 

klassrummet? Kriget är så pass ”färskt” att problem fortfarande, 

och en bra tid framöver, kommer påverka samhället och då 

speciellt i en skolklass där olika etniska grupper blandas med 

varandra. Det är därför av högsta vikt för oss som lärarstudenter 

att sätta oss in i detta för att vi sedan i arbetslivet skall kunna 

hantera det på ett bra sätt och inte av misstag ”hälla salt i såret”.  

Ytterligare en sak vi får reda på ur Det Kan Inte Hända Här är 

att många för oss harmlösa och t.ex. triviala saker som sker i ett 

klassrum betyder så mycket mer för människor från Balkan än 

oss från Sverige. Ett utdrag ur boken högst relevant och 

intressant för detta är när Azra beskriver de olika steg i en ny 

svenskklass som gör att man (som f.d. Jugoslav) får reda på den 

etnicitet samt de grundtankar en person tillhör och har: 

Redan under det första lektionspasset frågar läraren, som en 

enkel språkövning: ”Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad 

talar du för språk?” Det frågar de alla, och de har de alltid 

gjort, i alla sina tidigare klasser. Det är så svenskkursen börjar 

och det har vi förstått. Och vi vet också att läraren ser detta 

som hörförståelse och en muntlig övning. Men för oss är 

frågorna och svaren fulla med dramatik.2  

 

                                                             
2 Wellros, Seija, "Det kan inte hända här!": samtal med Mirsad och Azra, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1996, s.61-62. 
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Vi kan alltså se här hur en helt oskyldig, vanlig kursstart för 

svenska språket omedvetet kan skapa dramatik för de 

involverade i den som flytt kriget. När författaren fått detta svar 

undrar hon på vilket sätt det skapar dramatik. Mirsad (Som är 

Azras man) svarar så här:  

Namnet ger den första ledtråden. Om en man säger att han heter 

Dragan är några genast på sin vakt. Om han sedan säger att han är 

från Jugoslavien, och de vet att han är från Bosnien vet de att han 

är serb. De tänker också: ”Han är en man som fortfarande 

drömmer om Stor – Jugoslavien, alltså ett stor – Serbien som 

Bosnien ska ingå i. För annars skulle han inte använda ordet 

Jugoslavien, för det betecknar nuvarande Serbien. Det kan då 

uppstå en spänning i klassrummet, speciellt om de andra 

(flyktingarna) har angett typiska muslimska namn.3  

För att förklara detta citat ytterligare menar Mirsad att den 

spända stämningen faller in för att Dragan, en serbisk kille som 

visserligen varit bosatt i Bosnien men som sympatiserar med 

”sitt” folk, vill ha ett nytt enat Jugoslavien under Serbiens 

ledning. Detta är dock inget de muslimska bosnierna vill och det 

var bland annat en av anledningarna till att kriget började.  

Sammanfattat kan vi med hjälp av detta exempel själva 

förespråka en mer aktiv behandling av Jugoslavien-kriget och 

dess följder (inom skolan) så att situationer som dessa i största 

del kan undvikas.  

Nu är det klart att Wellros bok och dess intervjuer gjordes under 

och kort efter kriget vilket betyder att både Mirsad såväl som 

Azra var direkt påverkade av händelserna. Samma problem som 

då fanns i skolan är inte säkert förekommande idag. Det är 

därför vårt syfte med uppsatsen att ta reda på om dessa 

”spänningar” fortfarande existerar mellan de olika etniska 

grupperna men istället genom barn uppväxta i Sverige. Har 

”hatet” gått vidare från föräldrarna och om det är så, kan 

                                                             
3 Wellros, Seija, "Det kan inte hända här!": samtal med Mirsad och Azra, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1996, s.61-62. 
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händelser som den Mirsad redogör för inträffa i ett klassrum 

idag? 

 

2. Bakgrund 

Vi kommer i denna uppsats att behandla frågor som relaterar till 

följderna av Jugoslavien-kriget som varade mellan 1991 och 

1999.4 Det kommer att handla om att intervjua ungdomar som 

har föräldrar härstammande från Balkan men som själva är 

uppväxta här i Sverige för att se om normer, tankar och åsikter 

om de olika etniska grupperna har gått i arv till dem från deras 

föräldrar. När vi i denna text talar om normer menar vi främst 

de fientliga, nationalistiska tankar som efter Jugoslaviens fall 

började utvecklas mellan de olika grupperna, framförallt med en 

inriktning på konflikten mellan Bosnier och Kroater.  

För att förstå och ge en bakgrund till det Jugoslaviska kriget 

samt hur en sådan händelse kunde inträffa i 1990-talets Europa 

har vi i stora drag använt oss av boken En Historia om Balkan - 

Jugoslaviens uppgång och fall skriven av Sanimir Resic. I detta 

verk går han (som få andra böcker) hela vägen tillbaka till 

antiken för att kunna illustrera och förklara konflikten. En av 

anledningarna till att han gör detta är att historien användes som 

en form av centralt politiskt redskap för att påskynda 

nationalismens tanke, att varje etnisk grupp skulle stå enad för 

sig själv.5  

Balkan beboddes först av slaver vilka sedan blev besegrade av 

romarna när de erövrade länderna.6 Den civilisation som 

uppstod efter det lämnade enligt författaren "djupa spår på 

Balkan".7  

                                                             
4 http://www.ne.se/jugoslaviska-krigen. 
5 Resic, Sanimir, En Historia om Balkan - Jugoslaviens uppgång och fall, Historiska media, Lund, 2006, s.15.  
6 Ibid, s.21.  
7 Ibid, s.21. 
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När sedan folkvandringstiden började invaderades Balkan av 

många fler olika folkslag som bosatte sig där, så som goter, 

iranska alaner och hunner (turkar)8. Romarriket delades år 395 

e. Kr till Östrom och Västrom vilket skulle få stor kulturell 

betydelse för Balkan då gränsen drogs där. Konsekvenserna 

blev att halva sidan kom under västromersk kulturs inflytande 

samtidigt som den andra halvan påverkades av Östrom. Då de 

båda sidorna blev inriktade på två olika religioner, den katolska 

samt den ortodoxa kristendomen, ökade skillnaden ännu mer 

under medeltidens gång.9 Nästa kultur som kom att etablera sig i 

Balkan blev Osmanska riket. På 1300-talet expanderade 

Osmanska riket mycket snabbt in i Europa och lyckades så 

småningom besegra Östrom, som nu gick under namnet 

Byzantinska imperiet, samt ta över stora delar av Balkan, varav 

befolkningen nu absorberades upp i en helt annorlunda kultur 

präglad av islam.10 Det Osmanska riket kom att få ett starkt fäste 

i denna del av Europa ända fram till 1:a världskrigets slut när 

imperiet slutligen upplöstes.  

Med kännedom om detta är det enklare att förstå den blandning 

av etnicitet och kultur Balkan präglas av och det blir därför 

också lättare att se den ”röda tråd” under historiens gång som 

lett fram till kriget. 

Ett mycket viktigt ämne för uppsatsen är identitet. Att 

Jugoslavienkriget kunde ske berodde mycket på att olika 

etniciteter splittrades på grund av politisk propaganda. Inom 

denna propaganda tryckte man på hur viktigt det var för de olika 

folkgrupperna att ha/kunna sin egen historia och identifiera sig 

efter den. Identiteter som skilde sig åt skapades därför inom 

etniciteterna och det blev därför lättare att hitta historiska 

skillnader mellan varandra snarare än likheter.   

                                                             
8 Ibid, s.23. 
9 Resic, Sanimir, s.25. 
10 Resic, Sanimir, s.43. 
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Kenneth Nordgren och Vanja Lozic är två historiker som berör 

detta i hög grad. I Nordgrens bok Vems Är Historien? talar han 

om hur ett specifikt folkslag, nämligen syrier/asyrier etablerar 

sig i ett land som Sverige och om hur historien spelar stor roll 

för dem i sin jakt för att kunna identifiera sig i ett nytt land. I 

just Sverige tar Nordgren upp en grupp som gjort detta genom 

en diaspora. För att förtydliga diaspora menar han att det är ”en 

exilgrupp som strävar efter att långsiktigt upprätthålla en 

identitet som ofta anknyter till ett faktiskt eller föreställt 

hemland”.11 Detta berör därför till högsta grad det vi kommer att 

möta med de vi intervjuar samt det vi kommer tala om när vi tar 

upp identitet, historia och kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Nordgren, Kenneth, Vems Är Historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, Umeå Universitet, Umeå, 2006, s.51. 
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3. Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur svenska 

ungdomar med bakgrund på Balkan definierar sin identitet och 

hur de ser på relationen till andra balkanättade svenska 

ungdomar. Vi kommer undersöka om "spänningar" mellan de 

etniska folkgrupperna fortfarande förekommer och framförallt 

hur de påverkar barn uppväxta i Sverige med balkanskt 

ursprung. Förutom detta så ser vi som framtida ämneslärare 

möjligheten att hantera framtida flyktinggrupper något bättre 

genom att dra kopplingar med de vi nu kommer intervjua samt 

dra användning av det resultat vi kommer få. Det vi också vill 

veta om föräldrarnas normer eller syn på de andra folkgrupperna 

från Balkan har anammats av sina barn, och hur det i så fall har 

påverkat barnens åsikter.   

 

4. Frågeställningar 

Frågeställningarna lyder enligt följande;  

 Går det att identifiera normer, synen på de olika 

folkgrupperna bland de balkanbor som flydde till Sverige och 

förs dessa eventuella normer vidare till nästa generation även 

om de vuxit upp i Sverige? 

 Vad tycker ungdomarna som är uppväxta i Sverige 

om andra folkgrupper från samma geografiska område?  Kan de 

umgås med varandra eller är det ”fel” folkgrupp?  

 Hur uppfattar ungdomarna med bakgrund från 

Balkan ämnet om det tas upp i skolan och anser de själva att det 

talas för mycket eller för lite om det generellt inom 

historieundervisningen? 
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5. Forskningsläge 

Tidigare forskning om ett liknande ämne är t.ex.: ”Bosnien- 

Hercegovina – en studie om försoning mellan tre etniska 

grupper” skriven av Miran Burazerovic och ”Nationalismens 

betydelse i kriget i f.d. Jugoslavien: - med fokus på Serbien, 

Kroatien och Bosnien och Hercegovina” skriven av Isic, 

Ermina. Sen har vi boken ”Det kan inte hända här! – samtal 

med Mirsad och Azra” av Seilja Wellros som behandlar ämnet 

på ett liknande sätt men som inte är en vetenskaplig text. Den är 

dock intressant utav det skälet att den innehåller intervjuer som 

vi tidigare skrivit om i bakgrunden. Dessa intervjuer är liknande 

vad vi kommer göra, fast vi vill inte ha samma svar. Seija letade 

efter vad som hände med hela familjen efter kriget, barn som 

upplevt det och minns det. Det vi letar efter är huruvida barnen 

som är uppväxta upplever att man kan umgås med andra från 

samma område utan att det ska bli ett problem för att man tillhör 

olika folkgrupper.  

I ett examensarbete av Miran Burazerovic, avhandlas frågan på 

ett sätt som liknar den här studiens, han åker ner till Bosnien 

och Hercegovina för att intervjua olika människor i olika 

folkgrupper men som har en maktställning i den folkgrupp som 

de representerar. Burazerovic försöker däremot inte göra det vi 

försöker göra som tidigare nämnts. Han söker efter möjligheten 

till försoning mellan de tre olika folkgrupperna Serber, Kroater 

och Bosnier. Miran kommer fram till följande: 

 

The conclusions show that reconciliation between these three 

ethnic groups in Bosnia and Herzegovina is not possible today. 

Huge political, economical and social changes and improvements 

are necessary. All three classes, top-level, middle-range and 
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grassroots, must get involved in the process if reconciliation is to 

be possible. 

  

Om det nu är så att det inte kan bli en försoning mellan 

folkgrupperna i Bosnien och Hercegovina, kan det då vara så att 

folkgrupperna i Sverige som är uppväxta här har samma 

problem?  

Ett annat examensarbete som är relevant för ämnet är 

Nationalismens betydelse i f.d. Jugoslavien: - med fokus på 

Serbien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina av Ermina Isic. 

Syftet med hennes uppsats är som titeln avslöjar att undersöka 

nationalismens betydelse för de händelser som inträffade i forna 

Jugoslavien och hur den påverkade den starka gruppdelning som 

gjordes mellan de olika etniciteterna i landet. Hon fokuserar på 

tre olika nationalistiska teorier presenterade av Ernest Gellner, 

Benedict Andersson och Thomas Hylland Eriksen för sin 

undersökning. Fokus läggs även som sagt på Bosnien, 

Hercegovina, Kroatien och Serbien främst för att de tre första 

efter valet 1990 förklarade sig fria från Serbien och deklarerade 

sig som självständiga land genom att de nationalistiska partierna 

fick makten. Hon fortsätter sen med att undersöka just på vilket 

sätt nationalismen påverkade de olika etniciteterna till att ta upp 

strid mot varandra och slutligen starta ett fullskaligt krig.  

Förutom att den ger oss mer ”kött på benen” gällande 

information om inbördeskriget i Jugoslavien anser vi även att 

Ermina Isic:s arbete är viktigt för vårt arbete eftersom 

nationalismen hade en stor roll under denna tid. De 

nationalistiska ledarna för de olika etniciteterna lyckades vända 

dem mot varandra på ett sådant effektivt sätt skulle man precis 

som Ermina menar kunna anta att ”ideologin hade ett starkt 

fäste i många Östeuropeiska länder då den kunde förena 
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folket”.12 Eftersom Jugoslavien var uppbyggt av så pass många 

folkgrupper blev det därför en naturlig splittring mellan dem när 

man bland nationalisterna började tala om en sådan ”förening” 

av det egna folket. Så småningom kommer Ermina också fram 

till att det var till väldigt stor del på grund av nationalismen som 

kriget startade, även om det inte var hela anledningen. 

Nationalismen blir relevant då föräldrarna till våra 

intervjupersoner med största sannolikhet fått höra detta under 

inbördeskriget och innan kriget. Om det är så att åsikter och 

tankar ärvts från en generation till en annan kan det då betyda 

att även svenska ungdomar med etnicitet från Kroatien eller 

Bosnien har valt att inte umgås med varandra?  

 

Vanja Lozic berör på sätt och vis samma ämne. I sin bok I 

Historiekanons skugga är det dagens mångkulturella Sverige 

som står i fokus och just vad ämnet historia betyder i ett land 

med många olika kulturer. Kan det anpassas till varje individs 

historia? I sina undersökningar, som bland annat också består av 

intervjuer kommer han fram till att ”historieämnets relevans och 

legitimitet är knutna till individernas identifikationer”.13 Med 

andra ord är historia som ämne i sig beroende av hur individer 

använder/vill använda det för identifikation i den kultur de lever 

i. Som lärare är detta något man måste ha i åtanke och därför 

anser vi det viktigt att ta reda på hur dessa balkanättade 

intervjupersoner identifierat sig i ett land som Sverige och hur 

historien använts av dem eller deras familjer. 

 

 

 

                                                             
12 http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206432/FULLTEXT01.pdf. 
13 Lozic, Vanja, I Historiekanons Skugga – Historieämne och identifikationsformning i 2000 talets mångkulturella 
Sverige, Holmbergs, Malmö, 2010. 
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6. Källmaterial 

Majoriteten av det källmaterial vi har kommer från intervjuerna 

vi gör, vilket är vårt primärmaterial. Det är främst genom svaren 

från dessa vi kommer att kunna besvara de frågeställningar vi 

har genom att analysera och arbeta med dem.  

Förutom primärmaterialet har vi även valt att ta användning av 

ytterligare litteratur relevanta för arbetet som i stora drag 

handlar om kriget på Balkan, dess historia och andra liknande 

fall. Dessa redogörs mer noggrant för i källförteckningen. 

 

7. Teori & Metod 

7.1. Teori 

 Vi använder oss av är den kulturhistoriska teorin. kulturhistoria 

som något människor använder för att tolka, bedöma och förstå 

vad som händer.14 Det är också något som är delas av en grupp 

människor, så som en nation eller samhällsform och det vi 

identifierar oss med.15 

Vi har en tes om att barnen till föräldrarna som har flytt kriget 

får höra olika åsikter om vad som fick dem att lämna landet, 

vilken folkgrupp som har gjort det ena eller vilka som gjort det 

andra. Vi frågar oss därför om det kan vara så att barnen 

därefter väljer umgänge efter vad man har växt upp med att 

höra. För att kunna närma oss huruvida ungdomarna som är 

uppväxta i Sverige har präglats av olika åsikter har vi också 

skapat en matris, som är uppbyggd på så sätt att den utgår från 

vad omgivningen gör för att påverka intervjupersonen. 

Påverkandet kanske handlar från en början om att inte glömma 

bort kulturarvet eller den nuvarande placeringen i en historisk 

händelse, så som att kriget kan ge någon en placering att 

                                                             
14 Kjeldstadli, Knut Det Förflutna Är Inte Längre Vad Det Än Gång Var, Studentlitteratur AB, Lund, 1998, s.87. 
15 Kjeldstadli, s.87. 
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orientera sig utifrån.16. Eftersom det finns en möjlighet att det 

kan finnas hat eller nationalistiska tankar som existerar hos 

intervjupersonerna där det delas in i ”vi” och ”dem”, så går det 

att spåra med hjälp av matrisen vart dessa åsikter kommer ifrån, 

om det är från föräldrar eller släkt. Huruvida dessa är egna 

uppfattningar skapade utav dem själva eller om det är så att 

uppfattningen är skapad med hjälp av omgivningen går också att 

se. 

 Om det är så att barnen får höra olika åsikter som föräldrarna 

har, gör det då att dessa värderingar går vidare och absorberas 

av dem? Kulturhistoria som det nämns i ovanstående citat är ett 

sätt att tolka världen på, inte som individ utan som grupp. 

 

7.2. Metod 

Den metod som har använts i denna studie är först och främst en 

kvalitativ metod, närmare bestämt en kvalitativ intervjumetod. 

Kvalitativ blir den genom att vi, tack vare intervjuerna samlar in 

och tolkar/analyserar all det fakta för att sedan komma fram till 

någon form av ett resultat. Det skapas även en djupare förståelse 

för hur och varför intervjupersonerna har sina idéer och normer 

gentemot olika etniciteter samt varför de tänker och tycker som 

de gör. Men som Anders Florén skriver i Historiska 

Undersökningar – Grunden i historisk teori, metod och 

framställningssätt kan även en kvalitativ undersökning eller 

metod innehålla kvantitativa moment17.  

Boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” av Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann är den bok vi har använt oss av för att 

                                                             
16 Lozic, Vanja, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 

mångkulturella samhälle, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds universitet, 

2010,Malmö, 2010, s.28,221-222. & Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, 

kultur och handling i det mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå 

universitet], Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006, s.158-161. 

 
17 Florén, Anders, Historiska undersökningar – grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, Andra 
upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2006, s.56. 
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kunna planera, tolka och analysera intervjuerna vi ska framföra. 

För oss beskrivs den kvalitativa forskningsintervjun som ett 

samspel mellan intervjupersonen och intervjuaren där resultatet 

blir att kunskap skapas. Att det är vi som intervjuar gör att våra 

färdigheter och vårt personliga omdöme avgör hur bra frågorna i 

intervjuerna kommer att bli. Detta är i sig inte det lättaste då det 

ofta krävs en viss erfarenhet av intervjuer för att själva intervjun 

skall bli bra. En bra kunskapsbas rörande det man ställer frågor 

om krävs naturligtvis också. Därför anser vi att metoden för att 

få fram en bra intervju är ett narrativt berättande. Vi vill inte 

vara de som lägger oss i för mycket i berättandet då vi själva 

skulle kunna lägga värderingar i det som inte personen 

(intervjupersonen) i fråga själv vill. De kommer givetvis 

innehålla frågor som vi ställer, men frågorna kommer vara 

öppna och halvstrukturerade så att intervjupersonen har större 

chans att bestämma vad som kommer att berättas och det 

innehåll som väl väljs att tas upp kan vi sedan ställa följdfrågor 

på vilket passar oss bättre.18 

 

7.3. Analysmetod & Analysmodell 

För att analysera väljer vi att ha en matris där vi ställer varje 

enskild intervju bredvid varandra och jämför dem. Matrisen är 

till vår hjälp för att ringa in var vi har intervjupersonerna i deras 

uppfattning. Vi har också en modell vi konstruerat utifrån 

information från Nordgren, Luzic, Wellros där vi slutligen drar 

slutsatser av vad som har presenterats under intervjuerna och 

diskussionerna.  Matrisen presenteras mer noggrant precis innan 

intervjuerna och används med modellen i slutskedet av 

examensarbetet. I den finns tre olika kategorier om vad/vem 

som påverkat dem samt tre kategorier om vart i tiden 

påverkningen tar sin start. Exempelvis kan man med hjälp av 

denna metod utröna att person X fått sina värderingar helt av 

                                                             
18 Ibid, s.171. 
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sina föräldrar som bara försett hen med information om hur det 

var under krigets utbrott, vilket skulle leda till att person X 

hamnar under kategorierna Föräldrarnas uppfattning och ur 

dåtid. 

Den andra metoden/redskapet vi använder oss av är en modell 

konstruerad efter historikerna Lozic och Nordgrens teorier och 

slutsatser från deras böcker I Historiekanons spår och Vems är 

Historien. Vi använder denna metod i jämförelse med de 

resultat vi fått från intervjuerna då de behandlar mycket 

relevanta ämnen och frågor liknande de vi har. Detta görs efter 

fyra punkter. Dessa är Identitet/identifikation, Historiebruk, Vi 

och dem samt Bearbetning i skolan. Dessa redogörs för mer 

specifikt i resultatet. 

I diskussionsanalyserna till intervjuerna kommer vi att använda 

oss av en matris där vi ”placerar in” intervjupersonerna 

beroende på svaren som vi har fått.  Detta kan exempelvis vara 

om någon anser sig tycka illa om en specifik folkgrupp även i 

nutid bara för att de under kriget hade konflikter med varandra. 

Ett sådant fall hade med andra ord hamnat under fliken Dåtiden 

och antagligen under Familj och släkts uppfattning då det var de 

som var med i kriget. Resultatet av denna kommer sedan att 

användas i Resultat/Sammanfattningsdelen där alla intervjuer 

tas upp, jämförs och analyseras för att få svar på 

frågeställningen.  

 

Tabell 1. Tidsdimension och identitet. 

 Egen 

uppfattning 

Egen/Föräldrars 

uppfattning 

Föräldrars 

uppfattning 

 

Dåtiden     

Dåtiden/Nutiden     

Nutiden     
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7.4. Identifiering av skribenter  

Eftersom det är viktigt att kunna bedöma oss efter vad vi som 

enskilda skribenter har gjort i examensarbetet har vi tillsammans 

kommit fram till en möjlig metod att lösa det på. Sättet vi 

försöker urskilja detta på är i allra högsta grad viktigt enligt oss 

och kommer främst att synas genom intervjuerna och den 

enskilda analysen efteråt för att slutligen mynna ut i en 

gemensam analys av det hela. Det är därför väldigt svårt att se 

vem som har skrivit vad i metod- och teoridelen, eller andra 

delar av arbetet. Det vi har gjort däremot är att vi har diskuterat 

oss fram till vad som ska stå i dessa delar tillsammans och det 

blir därför inte heller någon urskiljning i vem som har gjort vad. 

Det blir dock så som vi tidigare har nämnt i texten: vi delar upp 

intervjuerna och skriver enskilt ut och transkriberar texterna, 

efteråt för vi en analys och en diskussion individuellt samt 

analyserar varandras diskussioner för att sedan komma fram till 

en gemensam sammanfattning och ett resultat.  

Det didaktiska kommer inte heller visa vem som har gjort vad 

riktigt, det är något vi har gjort tillsammans efter samtliga 

diskussioner.  

 

8. Avgränsning 

När vi valde detta ämne så insåg vi också hur stort det var. Det 

var inte bara kroater och bosnier som Jugoslavien innefattade 

utan även en hel del andra folkgrupper. Men vi valde att 

begränsa oss till just dessa två då det är något vi själva har växt 

upp med i klassrummet och förstått i efterhand varit 

komplicerat. Att vi endast valde bosnier och kroater berodde 

också på att dessa var inblandade i så pass många konflikter i 

kriget och att vi själva kommit i kontakt med många flyktingar 

härstammande därifrån genom vår uppväxt. Vanligtvis anser vi 
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också att det brukar vara just serber och generellt bosniska 

muslimer som står i fokus när man talar om konflikten så vi 

tyckte det kunde vara intressant att intervjua personer från andra 

etniciteter. 

Vi väljer att bara intervjua två personer per folkgrupp. 

Framförallt så har vi också begränsat det till den grad att den vi 

intervjuar måste vara uppväxt i Sverige och inte i det forna 

hemlandet. Helst ska inte personen i fråga ha några minnen 

överhuvudtaget från Balkan. Personen ska även vara 18 år p.g.a. 

etiska och moraliska skäl anser vi, men inte äldre än 25 år för att 

det då finns en risk att hen spenderat för mycket tid i sitt 

hemland innan flykten till Sverige vilket skulle påverka de 

normer han eller hon präglats av.  

 

9. Etisk diskussion innan intervju 

I intervjuerna vi gör kan det uppfattas av intervjupersonens 

omgivning att det inte är den riktiga sanningen. Att personen i 

sig ”ljuger” eller ger en felaktig bild av vad som har skett. För 

att vi då ska kunna få ett resultat som är rättvist och inte ett 

resultat som är missvisande för att intervjupersonen inte vågar 

säga vad hen tycker p.g.a. familjens åsikter så måste vi 

garantera full anonymitet. 19 Med detta kommer också 

möjligheten för forskaren att undanhålla information eller tolka 

den på ett sätt och inte bli motsagd.20 Men för att motverka detta 

kan man låta intervjupersonen få läsa igenom texten efter den 

har transkriberas och resultatet som blir, skulle det då vara så att 

intervjupersonen inte håller med så kan man inte presentera 

intervjun.21 

                                                             
19 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009, s.88-89. 
20 Ibid, s.89. 
21 Ibid, s.87. 
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Det som kan vara ett problem för oss och för de som intervjuas 

är hur mycket information vi som gör intervjun ska dela med 

oss. Skulle vi t.ex. ge för mycket information finns det också en 

risk att personerna inte svarar på frågorna på det sätt vi önskar. 

Så för att vi ska kunna komma fram till ett resultat som vi vill ha 

väljer vi att inte ge all information direkt, utan efteråt för ett så 

spontant svar som möjligt. Men vi skulle inte dölja sådan 

information som skulle kunna påverka förtroendet för oss 

skribenter. T.ex. så behöver vi inte nämna att det finns fler av 

andra nationaliteter som också intervjuas och gör att hen känner 

att hen måste ”hämnas”.22  

Vår roll som intervjuare och forskare kan bli ifrågasatt är vi 

medvetna om, eftersom det är så att vi har någon form utav band 

till personerna. Därför kommer den av oss som inte "känner" 

personen i fråga att föra intervjun. Känner till exempel Tommy 

en viss person som ska utfrågas så sköter Filip den intervjun 

istället. Vi har också förståelse för att även om den som 

intervjuar inte har några band till personen så kan den ändå 

lägga värderingar i det som intervjupersonen säger, men vi 

minimerar riskerna genom att göra intervjun på detta sätt.23  

I ”den kvalitativa forskningsintervjun” så nämns det fyra 

stycken osäkerhetsområden: 

- informerat samtycke 

- konfidentialitet 

- konsekvenser 

- forskarens roll 

Vi bär med oss dessa ”osäkerhetsområden” när vi gör 

intervjuerna, mest för att vi själva aldrig ska glömma och missa 

något av detta. Det är en stor del utav en professionell intervju 

och något som måste beaktas. Det informerade samtycket är 

något vi kommer följa slaviskt, anonymitet är ett måste och 

                                                             
22 Ibid, s.87. 
23 Ibid, s. 91. 
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intervjupersonerna måste få läsa vad vi skrivit ut och godkänna 

det.  

Konfidentialitet är viktigt, vi har kommit fram till att 

intervjuerna måste vara anonyma för intervjupersonernas skull, 

då vi inte vet om det skulle vara ett känsligt ämne. Skulle det 

vara så att forskare vill ta kontakt med intervjupersonerna är det 

genom oss.24 

Konsekvenserna som kan uppstå i t.ex. intervjuer är att man får 

intervjupersonen att säga saker de senare vill ta tillbaka. Detta är 

inte ett problem anser vi men vi bör ha i åtanke att inte pressa 

intervjupersonerna för mycket så att det kommer ut svar som 

kommer såra personen.25 Därför är vi också väldigt noga, som 

påpekat tidigare, med att visa texten när den är utskriven. 

Våra roller som forskare är något vi inte är omedvetna om. Vi 

ska få svar på frågor som kan vara etiskt känsliga. Det finns 

alltid risk för att det blir mer än forskare och intervjuperson, det 

kan bli för vänskapligt. Men som redan sagt är det något vi 

diskuterat och kommit fram till en bra lösning på. Tack vare att 

den av oss som inte har någon relation till personen den 

intervjuar får vi möjlighet att ställa kritiska frågor från första 

början, vilket i vårt tycke är avgörande för att vi ska kunna få ett 

bra resultat av intervjuerna.26  

 

10. Förtydligande av transkriberingen och namn 

Eftersom vi låter våra intervjupersoner vara anonyma har vi 

kommit på ett sätt att koda namnen så det på ett enkelt sätt blir 

lätt att särskilja dem.  

Vi har döpt intervjupersonerna i följande ordning: 

 IPK1 = Intervjuperson. Kroatättad 1 

                                                             
24Ibid, s.87. 
25 Ibid, s.90. 
26 Ibid, s.79. 
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 IPK2 = Intervjuperson. Kroatättat 2 

 IPB1 = Intervjuperson. Bosniskättad 1 

 IPB2 = Intervjuperson. Bosniskättad 2 

Detta anser vi är tillräckligt skyddande. Det lämnar varken ut 

ålder, kön eller namn. För att också förstå texten så bör det 

nämnas att det är transkriberat precis som ett talspråk. Det är 

nämnt sedan tidigare men det kan förtydligas med vad som 

menas med olika tecken.  

Tecken vi använder oss av: 

 … = eftertänksamhet och lågmält svarat.  

 (skratt) = allt inom parentes är saker som sker under 

intervjuns gång som vi tycker är viktiga.  

 

För att också förtydliga har vi valt att visa vem som har gjort 

intervjun, och sen när vi gått in i den andras analys/diskussion 

har vi också skrivit vem som skrivit vad. 

 

 

 

 

11. Intervjuer av Tommy 

11.1 Intervju med IPK1 (2014-02-19) 

 

I: Anser du dig själv som en svensk smålänning? Om du får 

placera dig i ordningen 1,2,3, eller är du en svensk kroat? Eller 

en kroat? 

IPK1: En svensk smålänning skulle man väl först kunna säga 

eftersom jag har bott här i hela mitt liv, sen svensk kroat och sen 

kroat. Så är det i den ordningen. 
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I: Det var ju ett krig på Balkan som du är medveten om va?  

IPK1: ja! 

I: Har ni talat om det i familjen något?  

IPK1: Öh nä…  

I: Vet du varför ni inte har talat om det? 

IPK1: Vi har inte brytt oss så mycket om det sen vi kom hit… 

Tror jag. 

I: Så det har aldrig hänt att dina föräldrar har talat om kriget så 

att du har hört det? 

IPK1: Nä…  

I: Har du någonsin i klassrummet berörts av det i klassrummet? 

På så sätt att det kan vara att någon har kallat dig för äcklig 

kroat, eller etc? Så att du har tagit illa upp? 

IPK1: Nä! Det har jag inte! 

I: Har de talat om det i klassrummet? Lärarna? Om vad som har 

hänt nere på Balkan? 

IPK1: Ja det har de, men jag har inte brytt mig så värst mycket. 

Jag var så liten så jag kommer inte ihåg vad som hände och så. 

I: Så det kvittar menar du? 

IPK1: Ja. 

I: Har du andra kompisar som kommer från Balkan? Serber eller 

Bosnier? 

IPK1: Öhm, ja! 

I: Hur är det då? Är det annorlunda på något sätt för att det var 

varit stridigheter mellan serber, kroater och bosnier? 

IPK1: Nej det tycker inte jag… Det har typ ingenting med det 

att göra… Det var inte vår tid kan man väl säga så, så vi skiter i 

det när vi är här. 

I: Det har aldrig varit så att dina föräldrar har brytt sig om det?  
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IPK1: Nej.  

I: Dina föräldrar är det så att de umgås med andra från Balkan? 

IPK1: Ja det gör de. Det är många från Balkan i (orten IPK1 bor 

i) som flyttade samtidigt så det är en liten grupp som håller 

ihop. 

I: Så det är inte bara kroater? 

IPK1: Nej det är lite blandat. 

I: Har du någonsin haft funderingar om att olika folkgrupper 

umgås med varandra trots att det varit ett krig? 

IPK1: Nä det skulle jag nog inte säga att jag har! 

I: Du har aldrig blivit utsatt för fysiskt våld eller mobbning för 

att du är kroat från någon annan folkgrupp? Serb eller bosnier?  

IPK1: Inte vad jag är medveten om i alla fall, kanske bakom 

min rygg men inte rakt emot mig.  

I: Det är ingen som tänker på ditt efternamn t.ex.? 

IPK1: Nä, många kan inte säga det rätt men… (skratt).  

I: Besöker du Kroatien? 

IPK1: Ja, typ vartannat år! 

I: Hur är det där? Hur ser man där på t.ex. att du umgås med 

bosnier och serber? Det är inte annorlunda där? 

IPK1: Jo lite, men ehm jag tror inte de skulle bry sig så värst så 

mycket. Det är inte så annorlunda från här i Sverige, skulle jag 

tro.  

I: Så det är inte så att de säger rent ut då att ”umgås inte med 

dem jävlarna”… (avbruten) 

IPK1: Nä, så är det inte!  

I: Tror du att din uppfattning om andra folkgrupper från Balkan 

baseras på dina föräldrars?  

IPK1: Nej jag vill lära känna dem först innan jag dömer dem. 

För vad de är och så. 
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I: Så dina föräldrar har ingen… (avbruten). 

IPK1: Nej! 

I: Så även om de skulle säga att de är idioter, så skulle du 

bara… (avbruten). 

IPK1: Ja, det skulle vara okej, för jag känner inte så som person. 

Efteråt så vill personen göra ett tillägg.  

IPK1: Min mamma är faktiskt tillsammans med en serb.  

I: Hur känns det då? 

IPK1: Det känns helt okej! 
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11.2. Intervju med IPB1 (2014-02-18) 

I: Anser du dig själv vara en svensk smålänning eller en 

bosnier? 

IPB1: En svensk smålänning. 

I: Varför? 

IPB1: För att jag har bott här sen jag var två månader gammal, 

och jag har umgåtts med svenskar hela mitt liv, så jag vet inte, 

jag har anpassat mig mer till typ att vara svensk än att vara 

bosnisk.  

I: Men du känner att du fortfarande har anknytning till den 

bosniska kulturen? 

IPB1: Alltså när jag är hemma så är bosnier, (skratt) men när jag 

inte är hemma så är jag svensk. 

I: När du säger hemma, menar du hemma hos familjen eller här 

i Sverige? (avbruten) 

IPB1: Alla, grejen är att jag har ju fortfarande anknytning, jag 

har ju alla kusiner och jag har kontakt med dom nere i Bosnien, 

men jag själv känner mig mer svensk än bosnier liksom. Även 

om vi pratar bosniska hemma och så, men min familj är också 

ganska anpassad och så.  

 

I: Vad vet du egentligen om kriget som skedde nere på Balkan? 

IPB1: Alltså jag vet inte så mycket, fast jag har ju fått höra från 

andra. Jag har ju inte satt mig in och tagit reda på vad som har 

hänt och så 

I: Det är inget som du har brytt dig särskilt mycket om, kan man 

säga så? 

IPB1: Alltså det kanske låter lite fel, men jag har inte brytt mig 

särskilt mycket, jag vet inte. Jag har alltid fått höra om det sen 
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jag var liten, hela min uppväxt har man fått höra lite småsaker 

hela tiden. Men jag har inte satt in mig i det. 

I: Dina föräldrar, har dom talat något om det? 

IPB1: Ja… Det kommer lite diskussioner hit och dit, liksom 

med deras vänner och då hör man ju.  

I: Dom har inte talat direkt med dig om vad som hände? 

IPB1: Nä, eller jo, typ när man var liten för att man skulle veta 

och varför man är i Sverige och inte glömma bort. Men på den 

senaste tiden har vi inte pratat om det, jag vet inte varför men 

jag har inte frågat och dom har inte nämnt det heller. 

I: Har du känt dig illa till mods om man har tagit upp det i 

klassrummet? 

IPB1: Nej för att jag ändå har varit här så länge typ. Asså typ 

det är inte kul att prata om det hit och dit, och veta allt som har 

hänt. Jag har ändå bott i Sverige i snart 22 år, och skulle vi prata 

om det så är det som att prata om andra världskriget, det är inte 

så att jag berörs personligen utav det. 

I: Har du andra kompisar som är kroater eller serber? 

IPB1: haha ja jag sitter hos en serb just nu (skratt) 

I: Och det är inte så att dina föräldrar tyckt att du inte får umgås 

med andra serber kroater? 

IPB1: Nej nej, dom har också serbiska och kroatiska vänner. 

I: Har du funderat över att det är rätt att bosnier umgås med 

kroater eller serber, eller ska man hata varandra?  

IPB1: Alltså det är 21 år sen kriget och jag känner lite såhär, ska 

vi hata alla serber och kroater i all evighet, tills min generation 

dör ut, inte kommer mina barn bry sig om det lika mycket. Jag 

tror inte ens dom kommer veta så mycket som vi vet om kriget. 

Jag känner som såhär, ska vi gå och älta i 60 år till om kriget? 

Palla liksom…  
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I: Men du skulle inte bry dig om dina barn inte bryr sig om vad 

som har hänt? Eller hur det kommer sig att dina föräldrar kom 

till Sverige? 

IPB1: Jo det är klart, det är klart att jag skulle förklara för dom. 

Mina föräldrar kanske skulle kunna förklara varför och vilken 

anledning. Men dom hade ju lätt få umgås med andra serber 

eller kroater som jag gör, jag ser inte det som fel. 

I: Har du någonsin blivit utsatt fysiskt, eller psykiskt så som 

mobbningen av en kroat eller serb? 

IPB1: Nä inte jag, i dagsläget är det så att det ganska många 

som tänker som jag, det spelar ingen roll om du är serb. Visst 

det finns dom som hatar serber, eller bosnier eller muslimer hit 

och dit. Men alltså jag tror dom flesta säger som ah, whatever. 

Folk som folk, det är ungefär som att jag skulle hata svenskar 

nu.  Så ser jag det typ, jag har aldrig blivit utsatt varken fysiskt 

eller psykiskt.  

I: Besöker du Bosnien något? 

IPB1: Ja, innan gjorde jag det varje sommar i en månad. Men nu 

blir det att jag åker ner en sommar sen stannar jag hemma i 

Sverige i två – tre år. Sen åker jag ner en sommar igen. I: Är det 

något särskilt varför det är så? 

IPB1: Nja, alltså jag har inget gemensamt med mina kusiner och 

dom. Helt ärligt, jag klarar inte av dom (skratt). För jag har mer 

vänner här i Sverige, och det är en helt annat grej. Här man kan 

vara mer avslappnad och göra vad jag vill. Men där nere är dom 

tråkiga (skratt). 

I: Gäller andra sociala regler där? Får du umgås med andra där 

nere, t.ex. kroater serber? 

IPB1: Ja, speciellt där jag kommer ifrån är det typ hur blandat 

som helst. Det är kroater, serber, bosnier, så ja det hade jag. 
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I: Men din uppfattning verkar vara det som har hänt har hänt, låt 

oss glömma ungefär (avbruten) 

IPB1: Mm! 

I: Beror den på dina föräldrar eller är det något som du har 

kommit till fram själv?  

IPB1: Jag har nog kommit fram till det själv. För jag är så trött 

på det att varje gång man kommer till någon, speciellt den 

vuxna generationen så ska man snacka om kriget. Och den 

diskussionen kan pågå i flera timmar, varje gång är det så. Och 

kollar man på bosniska kanaler och nyheterna så handlar det om 

kriget. Jag har tröttnat på det, och det kanske låter lite fult. Men 

man ska ju inte glömma det som har hänt, alla ska ju veta, men 

efter 22 år eller vad det nu har gått så tycker jag att man ska 

kunnat bearbeta det lite bättre. 

I: Så skulle man kunna säga att din uppfattning är lite mer 

förlåtande än vuxnas?  

IPB1: Ja så att säga, fast ändå inte. Det som har hänt har hänt, 

det ska inte förlåtas så men. Alltså man kanske kan typ, glömma 

det lite? Alla är ju inte så att dom vill mörda eller hatar 

muslimer. Man kan inte dra alla över en och samma kam. 
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12. Intervjuer av Filip 

 

12.1. Intervju med IPK2 (2014-02-22) 

I: Första frågan, Anser du dig själv vara en svens smålänning 

eller en svensk Kroat? 

IPK2: Svensk kroat. 

I: Svensk kroat? Varför då? 

IPK2: Varför? Jo för att mina föräldrar är kroater och jag har 

vuxit upp på det viset liksom att det varit mycket kontakt med 

familj och släkt och jag har respekt för mina rötter liksom. Men 

visst sen har jag bott här sedan jag var 5 så på det viset är jag ju 

svensk med. 

I: Ah okej! Vad vet du om kriget på Balkan? Eller talar ni 

någonsin om det? 

IPK2: Vi talar faktiskt inte mycket om det alls, jag minns själv 

inte så jättemycket om det men jag vet väl i grunden historien 

bakom det. Men det är ju väldigt förvirrande i och för sig för 

frågar man en person om vad som hände så lär man sig det på 

ett helt annat sätt. 

I: Ja. Så ni pratar knappt om det då? 

IPK2: Inte så mycket. 

I: Du kommer inte ihåg att ni pratat om det någon gång?  

IPK2: Jo vi har pratat om det men vi drar bara inte upp det sådär 

var dag på det viset. 

I: Har du någonsin berörts av ämnet om det tagits upp i 

klassrummet? 

IPK2: (Lång betänketid) Nej. 
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I: Det kanske inte har tagits upp i klassrummet så mycket? 

IPK2: Nej det är nog det faktiskt. 

I: Men tror du att hade blivit berörd på något sätt om det hade 

tagits upp? 

IPK2: Det beror ju på, faktiskt. Om vad som hade sagts. 

I: Vad tror du att du hade blivit berörd av då? 

IPK2: Det är en väldigt bra fråga faktiskt jag kan inte riktigt 

sätta in mig i den situationen just nu. (Lång betänketid) 

I: Vi kanske kan återkomma till denna fråga igen senare? 

IPK2: Ja jag kan fundera lite. 

I: Har du några kompisar du umgås med som tillhör en annan 

etnicitet från Balkan? 

IPK2: Mm, men det har jag.  

I: Okej, vilka? 

IPK2: Vilka? Ja jag har… vad blir det? Det är många som jag 

kommit bort från nu liksom som man har tappat kontakten med 

men nu har jag en person, eller två ganska nära vänner på jobbet 

som kommer därifrån sen… nej det är väl dom två i så fall. 

I: Var kommer dom ifrån då? 

IPK2: Den ena kommer från Kosovo och den andra från 

Montenegro så jag vet inte om det påverkar eller hör hit. 

I: Hr du kunnat umgås med, om vi säger seber eller bonier utan 

problem? 

IPK2: Ja.  

I: Och inga problem med dina föräldrar eller någonting? 

IPK2: Nej. 

I: Så bra. Vet du om dina föräldrar umgås med någon annan 

etnicitet från Balkan? 
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IPK2: Jo men det tror jag absolut, jag har inte jättemycket koll 

på det men jag vet att dom säger typ "ja men nu har han ringt" 

och hon ringt och då känner jag igen att det inte är ett svenskt 

namn utan det är definitivt där nerifrån.  

I: Okej! Du vet inte vilka riktigt så då eller vart dom kommer 

ifrån? 

IPK2: Alltså jag vet att det är bonier och kroater men sen vet jag 

inte det kanske det är någon serb också (skratt) jag har liksom 

ingen koll. 

I: Du vet inte på vilket sätt dom umgås heller då? 

IPK: Jo dom kommer över på kaffe och sådär. 

I: Ja men okej. Har du någonsin funderat på att olika etniciteter 

från Balkan umgås. Är det helt okej för dig? Vad tycker du 

själv? 

IPK2: Vad jag tycker själv? Jo jag tycker det är jättebra jag 

tycker att man ska försöka släppa det som varit även om det är 

hårt och det är många fortfarande som är påverkade av det. 

I: Ja. Har du själv någonsin blivit utsatt fysiskt eller psykiskt för 

att du just varit från Kroatien? 

IPK2: Nej. 

I: Aldrig? 

IPK2: Aldrig. 

I: Besöker du landet? Eller alltså Kroatien? 

IPK2: Vi gjorde det men du kan jag nog säga att det var runt 7 

år sedan sist om inte mer. Nej det var nog 10 år sedan, 10 år för 

jag var 15. 

I: 10 år sedan alltså då? 

IPK2: Ja precis. 

I: Okej. Vad gör ni när ni är där då? 
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IPK2: Hälsar på släkt eller bara går ner till havet och badar 

liksom (skratt). Helst både och. 

I: (Skratt) okej, gäller andra sociala regler när ni är där nere? 

Alltså, kan du fortfarande umgås med vem du vill eller prata 

med vem du vill eller ser dom det på ett annat sätt? 

IPK2: Mm, dom är nog alltså kanske lite mer berörda så men 

jag minns inte att vi sitter och snackar om det på det viset. Inte 

när jag har varit med i alla fall. Det kan nog vara så att 

föräldrarna liksom tar hänsyn till det och inte vill ta upp det 

inför barnen alltså vad gäller just kriget men annars så, ja man 

märker ju skillnaden när man är där lite grand men man för sig 

som man gör här ändå tycker jag. 

I: Men om man säger så skulle du kunna säga till din släkt där 

nere att du umgås med till exempel en seb eller bonier på 

fritiden? 

IPK2: Ja det tror jag. Jag har ju aldrig försökt (skratt) men det 

tror jag. Dom umgås väl säkert där nere också med varandra 

fortfarande liksom och jag vet inte riktigt hur det står till så 

men, men ja. 

I: Slutligen då. Den uppfattningen du har dag. Tror du att den 

påverkats mycket av dina föräldrars uppfattning eller har du 

skapat din egen? 

IPK2: Jag tror det kan vara lite både och faktiskt. Eh jag tror att 

mina föräldrar påverkat en hel del faktiskt. Från början i min 

barndom så tyckte jag väldigt annorlunda än vad min pappa 

gjorde till exempel men jag sa inte så mycket men påverkades 

väl av honom redan från början. Nu tycker jag väl att jag har lite 

andra tankar om olika saker och så. 

(Intervjun avbryts då ett paket till intervjupersonen kommer) 

Fortsättning 
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I: Du nämnde innan att din uppfattning ändrats en del från att du 

var liten till nu. 

IPK2: Ja delvis. Inte att jag har ändrat uppfattning på det viset 

utan mer att jag liksom... det har inte skett en stor förändring 

men jag har lite ny insyn i vissa saker jag har förståelse för att 

vissa tänker såhär och vissa tänker sådär. Jag tror att jag ser det 

från liksom ett slags tredje perspektiv på nått vis sen att när jag 

var där uppfattade jag det inte lika hårt som den som minns allt.  

I: När du var liten, var det något speciellt du tänkte på då? Var 

det något som du inte tänker på idag längre om du förstår vad 

jag menar? 

IPK2: (Lång betänketid) Jag antar att jag hade frågor när jag var 

liten om varför och hur och varför just Sverige och varför blev 

det som det blev och jag undrade faktiskt varför vi inte pratade 

om det också. Men jag tycker att på senare har jag fått svar på 

det och då behöver vi inte prata så mycket mer om det. 

I: Om vi går tillbaka lite mer till skolan, tycker du att det här 

ämnet borde tas upp lite mer än vad det gör eller tycker du att 

man ska låta det vara? 

IPK2: Jag tror nog att man ska låta det vara.  

I: I alla fall ett tag till? 

IPK2: Mm, det kan nog vara för tidigt än. 

I: Varför? 

IPK2: Varför? Ja det kan nog faktiskt vara något jag påverkats 

av från mina föräldrar, i alla fall från min mamma. Det var bara 

några dagar sen när vi gick igenom det här ganska väl eftersom 

jag berättade att ni skulle komma och då berättade hon liksom 

att hon gick till psykologen och att dom gick igenom det här och 

pratade och pratade och det bästa med det var att hon insåg att 

det ända sättet att komma över det är att bara släppa det och jag 
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tror att, det kan nog fortfarande vara så att... Det är bäst att bara 

släppa det. 

I: För att det är så pass komplicerat? 

IPK2: Ja det också. 

När intervjun är färdig och vi gör oss redo för att gå kommer vi 

plötsligt ihåg att vi skulle gå tillbaka till en av frågan angående 

vad i klassrummet intervjupersonen i fråga skulle påverkats av 

om det tagits upp. 

Tillägg 

I: Vi går tillbaka till fråga 4 och då undrar jag vad du hade 

berörts av i klassrummet om det tagits upp 

IPK2: Jag tror att det, att jag hade berörts av. Och det här 

kanske kommer låta lite konstigt men om det är någon som står 

och pratar om kriget som att den personen visste allt om kriget, 

även om jag inte själv vet allt om det som ändå har haft ganska 

nära kontakt med det. Om den personen då påstår att det varit si 

och såhär så kanske jag hade berörts även om personen inte sagt 

någonting om just min bakgrund, om kroaterna. Så jag tror bara 

sättet man pratar om det kan uppfattas fel också. Det är mitt svar 

på det. 
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12.2. Intervju med IPB2 (2014-02-22) 

I: Fråga 1, Anser du dig själv vara svensk smålänning eller 

svensk bosnier? 

IPB2: Svensk smålänning faktiskt. 

I: Svensk smålänning? Kan du motivera varför du tycker det på 

något sätt? 

IPB2: Jag vet inte jag är väl född här och svenska är ju det 

språket jag pratar bäst liksom. Jag vet ju mer om Sverige och 

allting om hur det funkar än vad jag vet om hur det fungerar där 

nere.  

I: Okej, vet du något om Jugoslavienkriget och vad vet du i så 

fall? 

IPB2: Alltså, det är väl ganska komplicerat för att utifrån vad 

jag har fått höra då av till exempel min farfar så har det varit... 

om man tänker på liksom hur det började så har det varit större 

makter än det de sägs om jag vet inte, jag kan inte ens förklara 

det för att han har så svårt att förklara det till mig till exempel. 

Så det är en svår fråga faktiskt. 

I: Ja jo det är det ju. Talar dina föräldrar något om det då och 

vad säger dom i så fall? 

IPB2: Dom pratar väl inte så mycket om det men det händer väl 

och då säger dom väl mest liksom att... Ja vad ska man säga att 

det var mycket serbernas fel typ. Men så som jag uppfattat det 

genom min farmor och farfar liksom så har det inte varit 

serbernas fel utan det har varit en annan slags motivation till 

början av kriget liksom och då fick serberna skit för det eller hur 

man säger. 

I: Okej. Om då det här ämnet tagits upp i klassrummet någon 

gång, berörs du av det då? 

IPB2: En gång till? 
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I: Ja om själva ämnet då, alltså Jugoslavienkriget. Om det tas 

upp i klassrummet berörs du av det då på något sätt? 

IPB2: Nej inte alls faktiskt.  

I: Inte alls? 

IPB2: Nej 

I: Och varför tror du inte att du gör det då? 

IPB2: Ja jag anser ju mig själv vara mer svensk än bosnier 

eftersom jag bor här och liksom så. Så att därför tycker inte jag 

det stör mig för jag har ju inte själv upplevt det. Sen vet jag att 

min familj inte var en utav dom som var mest drabbade heller så 

det är liksom värre för vissa än vad det är för mig.  

I: Jag förstår. Har du några kompisar som tillhör en annan 

etnicitet från Balkan? Alltså kroater eller serber till exempel? 

IPB2: Ja jättemånga jag ska till och med träffa, eller gå iväg till 

en nu snart som är serb till exempel. 

I: Jaha okej så du har inga problem med att umgås med dom då? 

IPB2: Nej nej. Alltså det är ju... Där nere kanske det är så men 

det är mest bland dem unga för dom har uppfattat kriget fel från 

ett helt annat håll liksom dom har typ inte förstått att serber och 

bosnier en gång varit tillsammans och att vi som invandrare ska 

komma hit och hata en annan etnicitet är väl ganska korkat 

liksom. 

I: Och du kan umgås med vem eller vilka du vill utan att få 

problem med dina föräldrar också då eller? 

IPB2: Ja absolut. 

I: Så bra. Vet du om dina föräldrar umgås med någon annan 

etnicitet från Balkan? 

IPB2: Ja kanske det är mycket möjligt faktiskt men dom ligger 

på utsidan av staden och där finns det väl inte så mycket 

jugoslaver om man tänker så men jag vet att dom har haft 
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mycket sådana som är, eller som inte är bosnier då så att säga 

som kompisar. 

I: Okej typ serber eller kroater då? 

IPB2: Ja kroater för det mesta. 

I: Okok. Har du någonsin haft några funderingar på att olika 

etniciteter umgås? 

IPB2: Nej det är väl ingenting jag tänkt på så det är väl helt okej 

antar jag. 

I: Ja. Har du någonsin blivit utsatt fysiskt eller psykiskt på grund 

av din etnicitet? Alltså bara för att du är just bosnier? 

IPB2: Nej alltså förutom typ smårasism här i Sverige som man 

fick leva med när man var liten är det inte mer än så alltså. 

I: Aldrig av en annan etnicitet från Balkan då? 

IPB2: Nej. 

I: Okej, besöker du Bosnien något? 

IPB2: Ja alltså jag har ju gjort det ett par gånger men dom 

senaste två gångerna har vi bara åkt till Kroatien. 

I: Och vad gör ni när ni är där nere då? 

IPB2: Alltså då är det ju semester då träffar man ju mycket 

sådana släktingar som bor runt omkring. Vi har mycket släkt i 

Kroatien också liksom så där träffar man ju en del också. 

I: Okej. Om vi säger såhär gäller andra sociala regler där nere? 

Kan du fortfarande säga att du umgås med andra etniciteter? 

Kan du umgås med vem du vill där också? 

IPB2: I Bosnien vet jag att det var mycket så liksom att 

Serberna var för sig och bosnierna var för sig. Och jag fattade 

liksom inte det då för då var jag rätt liten och hade inte en aning 

om varför det var så och då tänkte jag nog ändå att de är bosnier 

allihopa. Men det är som sagt bland bara dom som är yngre jag 

har jag nästan märkt det liksom.  
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I: Okej, och där är det då lite mer... där umgås man inte 

hursomhelst eller? 

IPB2: Ja där har de ju såhär nånting emot varandra bara kanske 

för att du är serb eller bara för du är kroat eller någonting.  

I: Och då vet dom inte riktigt varför egentligen kanske? 

IPB2: Nej så är det kanske. 

I: Men om vi säger din släkt, ser dom det på något annat sätt än 

vad du gör? 

IPB2: Nej vi har nog kanske ganska samma bild på det allihopa 

för att farmor och farfar till exempel, jag tror inte att dom hade 

varit här i Sverige om det inte hade varit på grund av att vissa 

serber hade hjälpt dom genom kriget till exempel. Det är så som 

dom återberättar det liksom. 

I: Jaha. Okej men då kommer vi till sista frågan här nu då: Den 

uppfattningen som du har som vi nu har pratat om, Tror du den 

endast är baserad på dina egna eller är det mycket från dina 

föräldrars uppfattning också? 

IPB2: Alltså jag tror att det är mer av min egen som jag fått den 

(uppfattningen) för att mina föräldrar förklarade det för mig när 

jag var lite yngre så var det... då var det mycket att det var 

serbernas fel liksom men jag uppfattade inte hela skiten så 

liksom jag var ju liten och förstod inte hela grejen först. Sen när 

jag växte upp lite och nu har fått höra saker av farmor och farfar 

liksom så är det ju inte bara serber. Alla serber är liksom inte 

onda eller alla serber var inte onda i kriget som man kanske kan 

säga. 

I: Så man kan alltså säga att du har fått en viss uppfattning från 

början när du var liten som du senare har ändrat på själv? 

IPB2: Ja, på så sätt liksom. Jag trodde ju först på vad mina 

föräldrar sa och hade ju deras uppfattning om att, ja att det var 

mycket serbernas fel liksom. 
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I: Ja precis. Men nu har du din egna då? 

IPB2: Ja, så kan man väl säga. 
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13. Sammanfattning av intervjuer 

Av intervjuerna som har gjorts vill vi påstå att ingen utav dessa 

ungdomar är varken nationalistiska eller känner ett hat mot andra 

folkgrupper som var inblandade i inbördeskriget. Detta är givetvis 

inget som man kan göra en generalisering utöver, utan en liten 

grupp som nödvändigtvis inte representerar helheten. Ungdomarna 

bryr sig väldigt lite om kriget och vad som har hänt, det finns inte 

vad vi fick fram några särskilda band som gjorde att det heller 

skulle vara ett särskilt jobbigt ämne att prata om i skolan. Dock 

märker vi att det finns ett undantag där en utav intervjupersonerna 

säger att ämnet inte borde diskuteras i klassrummet av någon som 

inte vet något om det. Men det är inget som personen har tagit illa 

upp vid, men som anses irriterande. 

Intressant är att se att ungdomarna umgås över de olika 

etniciteterna, även om tre av de fyra vi intervjuade kände sig mer 

som svenskar än bosnisk eller kroatiskt. Motiveringen var vad vi 

kunde förstå att man var född i Sverige, eller att man hade växt upp 

här. Det fanns en som kände sig mindre svensk, eller snarare kände 

sig kroatsvensk.  

14. Tommys analyser efter intervjuerna 

 

14.1. Analys av intervju med IPK1  

Intervjun ger ett sken av att det nationella och framförallt det 

nationalistiska bandet till det forna hemlandet inte speglas. Nu är 

det givetvis inte så att en person omfattar en hel folkgrupp. 

Däremot vill jag påstå att det ändå pekar på något. Om hen kan 

umgås med andra folkgrupper som hans/hennes föräldrar haft 

stridigheter med så betyder det också att dem hen umgås med har 

släppt detta. Detta är kanske en form av nystart i ett nytt land? Det 

vi är intresserade utav får vi svar på, värderingar från föräldrar eller 

sin släkt är inte något som sker här: 
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I: Tror du att din uppfattning om andra folkgrupper från Balkan 

baseras på dina föräldrars?  

IPK1: Nej jag vill lära känna dem först innan jag dömer dem. För 

vad de är och så. 

I: Så dina föräldrar har ingen… (avbruten). 

IPK1: Nej!I: Så även om de skulle säga att de är idioter, så skulle 

du bara… (avbruten). IPK1: Ja, det skulle vara okej, för jag 

känner inte så som person. 

Jag hann inte ens avsluta mina meningar, vilket hände två 

gånger, innan IPK1 såg vart jag var på väg och snabbt 

förklarade sin åsikt i denna ståndpunkt. Något som är intressant 

är likheten med det som också nämns i boken ”Vems är 

historien? – Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige” av Kenneth Nordgren, att ”Man kan 

inte sitta och tänka så där att bara för att några muslimer har 

dödat några kristna, så kan man inte dra alla över en kam. Det 

finns bra muslimer”. Det är inte en intervju med full konsensus, 

då det är en fokusgrupp med flera deltagare, men det visar trots 

olika händelser som släkten sen tidigare varit med om att det 

finns möjlighet att inte döma och ge människor en ny chans27. 

Det syrierna i denna fokusgrupp refererar till är när kristna 

utsattes för brott av muslimer. Det finns en form av konsensus 

däremot om att man inte kan hata den enskilda personen utan 

”gruppen” som gjorde det.28  

Hur man kan se likheter mellan dem jag intervjuade? Jo på så 

sätt att båda har släkt som har genomlidit någon form av 

aggression mot den folkgrupp dem tillhör, vissa längre bak i 

historian än andra och i detta fall syrierna. Det IPK1 säger är att 

det kvittar numera vad som har hänt, hen är uppväxt i Sverige 

och ser sig som en ”svensk smålänning”, om någon har 

ursprung från Kroatien kvittar. För som IPK1 säger; ”IPK1: Nej 

det tycker inte jag… Det har typ ingenting med det att göra… 

                                                             
27 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : 

Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006, s.153. 

 
28 Ibid, s.155. 
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Det var inte vår tid kan man väl säga så, så vi skiter i det när vi 

är här.”. 

Det vi kan förstå av intervjun är att personen känner att det som 

hände nere på Balkan inte har något med hans/hennes liv i 

Sverige att göra. Det är intressant ur den synvinkeln att IPK1 

skapar ett historiemedvetande som svensk och inte som kroatisk 

flykting, eller invandrare. Vi kan se att i t.ex. kulturhistoria att 

historiemedvetande handlar om vart man kommer ifrån, eller att 

det släkten har gjort innan man själv varit född är en del av 

identitetsbildandet.  

Nordgren nämner bl.a. tre teorier som är utvecklade av Margaret 

R. Somers som fungerar som ett verktyg för att analysera. En 

utav dessa teorier eller ”verktyg” som jag finner lämpligast är 

”verklighetsskapande ontologiska berättelser”. Berättelserna 

utgår ifrån att människan inte uppfattar ”tillvaron som en serie 

isolerade händelser”. Utan det finns alltid ett sammanhang och 

någon form av kontinuitet. Det står också: 

 

 Vi utvecklar berättelser om vilka vi är, om hur världen är 

beskaffad och om hur vi kan handla i den. Dessa 

verklighetsskapande ontologiska berättelser utvecklas genom 

sociala relationer. Genom det sociala berättandet skapas 

traditioner om hur den gemensamma världen skall beskrivas och 

förstås. Detta förklarar också varför berättelser både kan hållas 

vid liv och förändras över tid.29 

Det som tolkas utav denna intervju är att i detta fall har man 

snarare velat glömma kriget som arv och istället fokusera på att 

utveckla berättelser om hur man inte bryr sig om vilken 

folkgrupp man tillhör. En förlåtande omkonstruktion eller ett 

medvetet val om att glömma bort det som har hänt i det 

förflutna skulle man kunna kalla det. Men för att förstå 

omvärlden och varför man numera befinner sig i Sverige som 

                                                             
29 Ibid, s.45. 
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till stor del har en annan kultur än det forna hemlandet väljer 

man att ta upp det i hemmet, men inte för att skylla på någon 

utan narare för att låta barnen veta vad som har hänt, men det är 

inte värt att hålla kvar i det förflutna. 

Som t.ex. i intervjun kan vi se ett exempel på detta: 

I: Det var ju ett krig på Balkan som du är medveten om va?  

IPK1: ja! 

I: Har ni talat om det i familjen något?  

IPK1: Öh nä…  

I: Vet du varför ni inte har talat om det? 

IPK1: Vi har inte brytt oss så mycket om det sen vi kom hit… 

Tror jag. 

 

Det är också intressant att IPK1 mamma är tillsammans med en 

serb, när det är en kroatisk familj. Detta gör att det blir mer 

övertygande när IPK1 talar om att man inte bryr sig om det 

förflutna, eller för den delen om vilken folkgrupp man tillhör. 

Det går som sagt inte göra en generalisering, men om det finns 

en person som tycker på detta sätt ökar det också möjligheten att 

det finns flera.  

IPK1 umgås även med andra personer som kommer från 

Balkan, som inte är kroater vilket också visar på att eventuella 

normer så som nationalistiskt eller fientlighet inte verkar pågå. 

Detta är till en stor förvåning då man kan tänka sig om inte 

annat så borde IPK1 haft någon form av mindre vänlig 

inställning till folkgruppen som fick föräldrarna att fly till ett 

annat land. Att döma av denna intervju kan jag egentligen bara 

komma fram till att IPK1 inte besitter någon form utav 

hämndbegär eller större nationalism med det ”förra landet”. Inte 

heller finns det några problem med att umgås med andra 

folkgrupper, eller för den delen att IPK1 tar illa upp om det 

nämns i klassrum eller vid ett annat tillfälle heller.  
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Det går också att se att det kanske inte bara här i Sverige han 

kan känna likadant om vilka han umgås med. Han talar t.ex. om 

följande: 

I: Besöker du Kroatien? 

IPK1: Ja, typ vartannat år! 

I: Hur är det där? Hur ser man där på t.ex. att du umgås med 

bosnier och serber? Det är inte annorlunda där? 

IPK1: Jo lite, men ehm jag tror inte de skulle bry sig så värst så 

mycket. Det är inte så annorlunda från här i Sverige, skulle jag 

tro.  

I: Så det är inte så att de säger rent ut då att ”umgås inte med dem 

jävlarna”… (avbruten) 

IPK1: Nä, så är det inte! 

 

När den kroatättade ungdomen förklarar att det går att umgås 

med bosnier och serber utan problem i det land hans familj 

ursprungligen kommer ifrån så säger det lite om den eventuella 

mentalitet och fientlighet mellan grupperna som kan existera 

där. Det tåls att upprepa, det går att inte göra generaliseringar på 

vad en person säger eller hur en familj agerar. Men det jag 

skulle vilja påstå är att detta är en person som inte fått varken 

nationalistiska tankar från sina föräldrar eller en viss bestämd 

åsikt om en viss folkgrupp, så som serber eller bosnier.  

 

14.2. Placering av IPK1 i matrisen 

 

 Egen 

uppfattning 

Egen/Föräldrars 

uppfattning 

Föräldrars 

uppfattning 

 

Dåtiden     

Dåtiden/Nutiden     

Nutiden  X   

     

 

Det som går att se av diskussionen är en åsikt formad av mer än 

intervjupersonens personliga tankar. Hen har blivit påverkad av sina föräldrar 

även fall det kanske inte verkar så vid svaren alltid. Varför det är naturligt med 

den åsikten är för att hens mor är tillsammans med en annan etniskt tillhörighet 



43 
 

än dem själva. I detta fall är intervjupersonen bosnisk och hens mors respektive 

är serb. Även om det är (vilket jag anser är högst troligast) omedvetet, så är 

hens uppfattning mestadels skapad av sig själv utifrån egna värderingar men 

inte helt oberoende av andra. Det skulle lika gärna kunna vara så att hens mor 

inte varit tillsammans med en serb (vilket hon i detta fall var) och därmed 

kunde hens åsikt om vad som är okej eller inte varit annorlunda. Därför vill jag 

påstå att åsikten är uppbyggd både kring hens mors åsikter såväl som sina egna 

och att de är skapade här i Sverige, där IPK1 ser sig mer som svensk och där 

olika etniska tillhörigheter från det forna Jugoslavien inte spelar någon roll. 
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14.3. Analys efter intervju med IPB1 

Likheter från den tidigare intervjun med den förra kroatiskättade 

ungdomen är att det inte framkommer att någon utav dessa två 

tycker att det ska finnas ett ”hat” eller en låt oss säga en 

nationalistisk tanke där man hatar någon utav folkgrupperna 

som var med i kriget nere på Balkan. Värt att notera också är att 

båda ser sig mer som svenskar än bosnier. 

I: Anser du dig själv vara en svensk smålänning eller en bosnier? 

IPB1: En svensk smålänning. 

I: Varför? 

IPB1: För att jag har bott här sen jag var två månader gammal, 

och jag har umgåtts med svenskar hela mitt liv, så jag vet inte, jag 

har anpassat mig mer till typ att vara svensk än att vara bosnisk 

 

Det man eventuellt kan utläsa utav den andra intervjun är 

möjligheten att minnas men ändå förlåta i en viss mån. Bara för 

att någon har agerat och tillhört en viss folkgrupp så ges det 

ändå möjligheten att förlåta till en viss del, där vikten ligger vid 

att förstå att bara för att en person som tillhör en sorts grupp 

människor har gjort något hemskt så betyder det inte per 

automatik att alla är ”onda” eller ”elaka”. Vikten av att minnas 

vad som har hänt är av betydelse för IPB1 men inte av den stora 

betydelsen att det innebär att hen måste hata, eller för den delen 

tycka att någon är bättre än någon annan. Det i sig går att koppla 

till Nordgrens intervjuer, där man inte heller hatade alla 

muslimer trots att det var muslimer som utsatte de kristna för 

övergrepp och mord. Det viktiga var att minnas men inte dra 

alla över en och samma kam.30  

Det som också är intressant är att oavsett hur ”svenska” dessa 

personer än känner sig vill de ändå koppla ihop en identitet som 

inte är bara svensk. Det jag menar är att IPB1 vill ha kvar 

minnet. Det gör inte heller något om det är så att dessa framtida 

barn inte heller bryr sig, men hen vill ändå att man ska minnas. 

                                                             
30 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : 
Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006, s.155. 
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Det är ett sätt att söka identitet på, att hitta vem man är. Det är 

en del av ett berättande minne.31 IPB1 kommer berätta om 

kriget men inte lägga värderingar om det någons fel. Det i sig 

gör det troligare och mer sannolikt att hen inte egentligen bryr 

sig om vad som skedde under kriget, men att barnen ska veta 

vart man kommer ifrån och varför man befinner sig i Sverige.  

IPB1 nämner också hen brukar åka ner till Bosnien, och den ort 

som släkten kommer ifrån så är det vanligt med att det inte bara 

bor bosnier, utan även serber och kroater. Noterar vi att 

föräldrarna också har vänner som tillhör dessa folkgrupper så 

kan vi nog ändå förstå att det är lättare för IPB1 att kanske inte 

hata så mycket. IPB1 säger trots allt att uppfattningarna inte är 

influerade av föräldrarna men skulle förädlarnas uppfattning 

varit av den sorten att man inte ska umgås med serber eller 

kroater så skulle det kunna se ut annorlunda. Då hade 

möjligheten att skapa den uppfattningen hen har nu varit 

svårare. Jag säger inte att det är så att det är en falsk uppfattning 

där hen säger något hen inte tror på, däremot att det kan vara 

lättare att ha denna uppfattning när egentligen så har IPB1 

föräldrar samma uppfattning.   

Föräldrarna till IPB1 har diskuterat både hemma och med andra 

vänner om kriget, vilket också har resulterat att IPB1 har hört 

om det. Uppfattningen är i så fall skapad av hen själv, som en 

mottagare av information som har dykt fram under 

diskussionerna. 

 

I Kenneth Nordgrens bok nämner han en 

”kommunikationsmodell” som ska visa vad berättelsen har som 

funktion, i berättelsen finns det enligt ”Jörn Rüsen funkar 

historiska berättelser p.g.a. ”därför de bär med sig minnen och 

tidsförståelse, skapar känslor av kontinuitet och förmår 

stabilisera identiteter”. Det som går att förstå av IPB1 är att 

                                                             
31 Ibid, s. 38-39. 
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föräldrarna och deras vänner har fungerat som en avsändare 

med information om kriget när det har diskuterats. Om vi utgår 

att IPB1s uppfattning är att hen inte riktigt bryr sig så har det 

skett någon längs med vägen och då tror jag att det har hänt två 

saker, IPB1 bär mer sig det som en traditionsbärande funktion 

för att förstå vad som skedde. Den andra är att det är en kritisk 

funktion där hen ifrågasätter om man verkligen ska leva i det 

förflutna.32 

Det kan definitivt låta som att jag säger emot mig själv när jag 

skriver att hen har en annan uppfattning än sina föräldrar, med 

tanke på att jag skrev att jag tycker den ursprungligen kommer 

ifrån hens föräldrar. Men det man ska förstå är att kriget och 

huruvida det nationalistiska tänkandet inte är samma sak. IPB1 

är emot att man ska hålla kvar vid kriget, men inte att man ska 

glömma vad som har hänt, snarare bör man låta det vara och gå 

vidare: 

IPB1: Alltså det är 21 år sen kriget och jag känner lite såhär, ska 

vi hata alla serber och kroater i all evighet, tills min generation 

dör ut, inte kommer mina barn bry sig om det lika mycket. Jag 

tror inte ens dom kommer veta så mycket som vi vet om kriget. 

Jag känner som såhär, ska vi gå och älta i 60 år till om kriget? 

Palla liksom… 

 

IPB1 säger i stora drag att kriget är viktigt att minnas, det är 

viktigt att minnas varför man är i Sverige. Alla bör minnas att 

det skedde något fruktansvärt men att inte hata varandra, för att 

det inte leder till något. Det hen ifrågasätter är alltså varför man 

ska prata om kriget hela tiden, speciellt i den ”vuxna 

generationen” som hen kallar dem.  

Visst kan man också läsa in att det var så att föräldrarna talade 

mer om det när hen var liten än vid vuxen ålder, detta är 

intressant ur den synpunkten att kanske är det då som hen vill, 

att man ska glömma det och gå vidare också slagit igenom på 

något sätt även hos den ”vuxna generationen”. Kanske har 

                                                             
32 Ibid, s.47. 
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uppfattningen formats utav åsikter där inte bara en har varit den 

som har lyssnat? 

Denna ungdom väljer självmant att inte åka till Bosnien så ofta 

som hen en gång tidigare gjorde, vid frågan om det var p.g.a. 

något särskilt så berodde det mest på umgänge, att det inte fanns 

något intressant med att vara i sitt ”hemland”. Hen har kusiner 

som bor kvar i Bosnien och släkt, men något gemensamt 

förutom släktskap verkar inte existerar vad jag kan läsa ut. Men 

det är inte så att det är bara för att det är nere i Bosnien hen inte 

väljer att åka dit, eller för att det är just bosnier och hen inte vill 

beblanda sig med olika folkgrupper. Som tidigare nämnt är 

stället där blandat med olika folkgrupper. I Sverige trivs hen 

bättre och umgås även med andra folkgrupper från samma 

område, snarare beror nog resorna till Bosnien p.g.a. ett 

kulturarv, att forma sin identitet och minnas vem man är.  

Samtidigt så är hen vad jag förstår av intervjun mån om att 

också visa att hen är svensk. Hen känner sig mer svensk än 

bosnisk, även hemma trots att man talar bosniska där. Det kan 

mycket väl vara en process som hen genomgår eller har 

genomgått för att kunna ha den uppfattningen som existerar 

idag, men med det sagt så betyder inte det att det alltid kommer 

vara så. Det går aldrig med säkerhet säga att någon tillhör en 

viss kultur i all evighet, vilket också är bevisat med tanke på att 

hen ser sig mer som svensk än bosnisk. 

 

14.4. Placering av IPB1 i matrisen 

 

 Egen 

uppfattning 

Egen/Föräldrars 

uppfattning 

Föräldrars 

uppfattning 

 

Dåtiden     

Dåtiden/Nutiden  X   

Nutiden     

     

 



48 
 

Denna person vill jag placera i facket egen uppfattning och där 

hen har format sina åsikter från dåtid och nutiden. Vi kan se att 

här vill man ändå minnas vad som har hänt, inte p.g.a. någon 

nationalistisk tanke där det finns en grupp som är roten till allt 

ont, en grupp att skylla kriget på eller som man hatar. Det är 

viktigt för det identiteten att veta varför man t.ex. lever i Sverige 

och att det som hände är oförlåtligt på en nivå, det är åtminstone 

det jag kan utläsa av detta. Det går att se i det svar hen ger om 

huruvida barnen ska veta om vad som har hänt, men inte skylla 

på någon. Snarare bedömer jag det som ett sätt att forma sin 

identitet om vem man är, vart man kommer ifrån. Det i sig är 

intressant med tanke på att denna person som redan nämnt 

känner sig mer svensk är bosnier, vilket kan vara ett resultat av 

att inga nationalistiska tankar om att man tillhör Bosnien 

existerar. 

 

 

14.5. Tommys analys av Filips intervju med IPK2 

Det jag kan se precis som Filip har sett är att intervjupersonen 

benämner sig som svensk-kroat, vilket visar på något av en vilja 

att vara säker i sin identitet som kroat. Med det menar jag att det 

är en slags förankring i vem hen är i detta fall, en kulturell 

förankring om vart man kommer ifrån och vad man inte ska 

glömma. Samtidigt nämns det att hen känner sig också svensk, 

då hen har vuxit upp i Sverige sen väldig tidig ålder. Dock ser vi 

att denna person vill glömma kriget och helst ska det inte pratas 

om i klassrummet, det kan kännas dumt är min analys av det 

hen säger. Det viktiga är att glömma, och skulle det vara ett 

stående inslag i skolan i t.ex. i ämnet historia som vi har kunde 

folk ta illa upp. Frågan är om det är så att den åsikten delas av 
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alla, det går inte att uttyda. Men att person är noga med sitt 

kulturella arv är en del av hens identitetsuppfattning.33 

Jag skulle också vilja påstå likt vad jag har fått fram från 

tidigare intervjuer, att det är helt klart att det har skett någon 

form av påverkan. Det är i sig helt naturligt, det är också något 

intervjupersonen är medveten om i detta, men som jag tycker 

kan vara intressant. I Kenneth Nordgrens bok ”Vems är 

historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige” nämner Jörn Rüsen fyra olika behov 

för berättelsen. Det är något jag har tagit upp bl.a. med en utav 

mina intervjupersoner. Dessa fyra behov för en berättelse är 

följande; bekräftelse, regelbundenhet, ifrågasättande och 

förändring. Detta är vad ”sändaren” och ”mottagaren” får utav 

en berättelse, och som är viktig för att det ska spela någon roll 

rent historiskt.34  

Med detta i bakhuvudet kan man resonera kring varför 

föräldrarna inte pratade något om kriget med intervjupersonen. 

Genom att inte säga något säger man också något, det har fått 

intervjupersonen att faktiskt skapa sig en uppfattning som har 

försökt förstå vad det är som har hänt. Förvisso nämner hen att 

det inte kommit på tal så ofta men det jag vill komma fram till 

är att intervjupersonen säger att det har funnits en viss 

uppfattning i början av sitt liv, men som blivit ifrågasatt senare.  

När denna uppfattning blivit ifrågasatt har också 

intervjupersonen skaffat sig en egentolkad uppfattning. Jag 

tolkar den som att dagens läge är en annorlunda version av det 

som en gång var. Krigets effekter lever kvar, fast i ett annat land 

(Sverige). 

Med andra ord så har hen hamnat i egentligen vad jag ser det två 

kategorier som också Rüsen använder sig utav, d.v.s. en kritisk 

                                                             
33 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : 
Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006, s.38. 
34 Ibid, s.47. 
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funktion ”som utnyttjar berättelser för att ifrågasätta” samt En 

genetisk funktion som ”fyller de berättelser som svara mot 

behov av förändringar”.35 

 När hen säger att man inte ska ta upp ämnet Jugoslavienkriget i 

klassrummet så kan man utläsa en viss vilja att glömma det som 

hänt. Detta är vad jag förstår intervjupersonens egen uppfattning 

men det jag också kan se är att dagen innan intervjun så har hen 

pratat med sin mamma om händelserna och berättat för henne 

att Filip skulle göra en intervju. Det skulle kunna spilla över i att 

vad hens mamma tyckte precis har gett ett färskt omedvetet spår 

om vad som är ”rätt eller fel”. Samtidigt ser jag detta som 

ganska liten risk och svårt att bevisa. Men vi kan inte utesluta 

det, för om det hade varit så att inte mammans åsikter hade spillt 

just dagen innan, så kanske inte det varit samma svar. 

 14.6. Tommys analys av Filips intervju med IPB2 

Det går att se att denna intervjuperson inte känner ett ”hat” mot 

serber eller kroater, vilket Filip också påvisar. Intressant är det 

ur den synpunkten att hens föräldrar däremot känner ett större 

hat mot serber, eller åtminstone skyller konflikten på serberna 

Framförallt ser jag inte det som logiskt när det visar sig att 

farföräldrarna lyckades fly kriget tack vare serberna. Jag kan 

utläsa bl.a. att när det har talats om det i hemmet, hos 

intervjupersonens föräldrar har det var enkelriktat och inte heller 

särskilt ifrågasatt till en början. Men ändå inget som har hindrat 

hen från att umgås med andra etniciteter från Balkan, så som 

kroater eller serber.  

Någonstans längs med vägen har det alltså funnits ett kritiskt 

tänkande som i detta fall gör det enkelt att placera in personen i 

det jag nämnt i tidigare texter, sändare och mottagare. I detta 

fall så är hens föräldrar sändare där man har förklarat vems fel 

det är för att kriget skedde. Detta är en viktig del av kunskapen 

                                                             
35 Ibid, s.47 
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som intervjupersonen besitter om kriget nere på Balkan. Sen har 

vi farföräldrarna som har en helt annan bild av serberna och vad 

som egentligen startade kriget, det var som hen förklarar:  

Alltså, det är väl ganska komplicerat för att utifrån vad jag har fått 

höra då av till exempel min farfar så har det varit... om man tänker 

på liksom hur det började så har det varit större makter än det de 

sägs om jag vet inte, jag kan inte ens förklara det för att han har så 

svårt att förklara det till mig till exempel. Så det är en svår fråga 

faktiskt. 

 

Intervjupersonen har alltså fått höra att det är ”andra makter” 

(vilka makter som det nu refereras till är svårt att veta för oss 

och därför ska vi inte spekulera i det) men det som går att förstå 

är att det här är helt uppenbart en annan bild än föräldrarnas bild 

av det hela. När farföräldrarna har berättat detta så har det också 

varit en sändare och mottagare, som i sin tur har enligt min 

uppfattning fått intervjupersonen att ifrågasätta om det verkligen 

var serbernas fel till allt det blev ett krig. Jag skulle vilja säga att 

föräldrarna har haft en ”traditionsbärande funktion” som innebär 

att man använder sig av berättelsen för att bekräfta värderingar 

man redan har. Det har varit ett sätt att kunna sprida vad man 

själv tycker, genom sin berättelse vidare om vad som är rätt och 

fel, men framförallt för att kunna peka ut vilka som är ”onda” 

och ”goda” i detta krig.  

Däremot har farföräldrarna ett annat sätt att använda berättelsen 

om kriget på är min uppfattning, Deras berättelse är snarare av 

en ”kritisk funktion” som helt enkelt utnyttjar berättelsen för att 

kunna ifrågasätta.36 

Detta har gjort att intervjupersonens uppfattning om kriget som 

hen upplever som sin egen är egen, men den är formad utav 

farföräldrarnas åsikter. Jag skulle vilja påstå att hen har använt 

sig utav berättelserna för att få en uppfattning, en uppfattning 

som är baserad på farföräldrarnas åsikter. Eventuellt hat eller för 

                                                             
36 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : 
Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006, s.47. 
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den delen nationalistiska tankar om ett Bosnien existerar inte, 

snarare är det så att hen känner sig mer svensk är bosnier, vilket 

i sig är intressant. 
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 15. Filips analyser av intervjuerna 

15.1. Analys efter intervju med IPK2 

I början av detta examensarbete fanns det en viss inställning 

eller tro om att få människor hade släppt det hemska som hänt 

och att man fortfarande hyste stort agg mot varandra bland de 

etniska grupperna. Detta skulle ta lång tid att glömma bort. Jag 

trodde då också att det med största sannlikhet var något som 

gick från generation till generation och att folkslag från Balkan, 

eller rättare sagt ungdomar från Balkan mer eller mindre tyckte 

precis som sina föräldrar i frågan om Jugoslavien kriget.  

Till att börja med ser vi i början av intervjun att trots en stark 

koppling till sina kroatiska rötter, talar nästan aldrig denna 

kroatiska ungdom med familjen om det som hänt. Vi får reda på 

att personen i fråga vet historien bakom kriget men att han/hon 

inte vet mycket mer än det förutom att händelsen var väldigt 

komplicerad. Personen har därför heller aldrig berörts när (om) 

ämnet tagits upp i skolan. 

Redan efter dessa första frågor kan man börja leka med tanken 

att eftersom de inte pratat så mycket om kriget har hans/hennes 

uppfattning till största delen baserats på saker hen själv tagit 

reda på eller fått höra i efterhand. Detta skulle redan nu skulle 

kunna besvara en del av vår frågeställning. Kompisar från 

Balkan som inte är kroater utan tillhör en annan etnicitet har 

personen också och detta helt utan problem eller funderingar 

verken från henna/honom själv eller föräldrarna. Det visar sig 

faktiskt också att även föräldrarna umgås helt vanligt med andra 

etniciteter från Balkan, bland annat både bosnier och 

(möjligtvis) serber som vi i utdraget nedan kan se: 

 

I: Hr du kunnat umgås med, om vi säger seber eller Bosnier utan 

problem? 

IPK2: Ja.  

I: Och inga problem med dina föräldrar eller någonting? 

IPK2: Nej. 
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I: Så bra. Vet du om dina föräldrar umgås med någon annan 

etnicitet från Balkan? 

IPK2: Jo men det tror jag absolut, jag har inte jättemycket koll på 

det men jag vet att dom säger typ "ja men nu har han ringt" och 

hon ringt och då känner jag igen att det inte är ett svenskt namn 

utan det är definitivt där nerifrån. 

 

Ytterligare en sak gemensamt för Kroaterna som vi uppfattat är 

att man gärna vill glömma bort och dra ett streck över allt 

hemskt som hänt under kriget. När jag ställer frågan om 

huruvida han/hon anser om att olika etniciteter umgås med 

varandra blir svaret såhär: " Jo jag tycker det är jättebra jag 

tycker att man ska försöka släppa det som varit även om det är 

hårt och det är många fortfarande som är påverkade av det." 

Det hade varit intressant att få reda på om denna åsikt även 

delas av generationen över, alltså av intervjupersonens föräldrar. 

I boken "Det kan inte hända här - Samtal med Mirsad och Azra" 

märker man till exempel genom hela samtalet (då boken också 

baserar sig på intervjuer) hur mycket mer personerna Mirsad 

och Azra har att säga om livet i Sverige, om "vi och dem", om 

kriget och om de olika etniciteterna. Även om de är bosnier och 

inte kroater är det högst relevant att undersöka. Vid ett tillfälle 

berättar Azra om hur krigets propaganda nådde även ända bort 

till Sveriges flyktingläger där etniciteter blandats. Följande citat 

har att göra med när konflikter på balkan utbröt mellan bosniska 

muslimer och kroater: "Det som hända var att det blev vi och 

dom igen. Överallt, i affärer på apotek, ute i stan men även 

bland kroatiska flyktingar började det höras röster som sa 

"Muslimerna skjuter oss".37 Saker som detta tycks inte har 

påverkat de som växt upp i Sverige. Frågan är om sådan 

propaganda aldrig riktigt nått fram till dem då de uppfostrats 

här. Och även om föräldrarna påverkats av den tycks de i våra 

fall inte på samma sätt förmedlat den till sina barn då ingen av 

de kroater vi talat med sagt något illa om muslimer eller bosnier 

över huvud taget.  

                                                             
37 Wellros, Seija, Det kan inte hända här, s.119. 
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 Jag undrar mot slutet av intervjun om IPK besöker sitt hemland, 

Kroatien ofta till vilket jag får svaret att det nog var runt 10 år 

sedan sist. Jag frågar då om han/hon uppfattat att läget varit 

annorlunda när man varit där nere, om folket där tänker på olika 

sätt eller om det är likadant som i Sverige. Om man tar en titt på 

svaret jag får för att analysera det, verkar det inte som att IPK2 

är säker: 

I: Men om man säger så skulle du kunna säga till din släkt där 

nere att du umgås med till exempel en Serb eller Bosnier på 

fritiden? 

I: Besöker du landet? Eller alltså Kroatien? 

IPK2: Vi gjorde det men du kan jag nog säga att det var runt 7 år 

sedan sist om inte mer. Nej det var nog 10 år sedan, 10 år för jag 

var 15. 

I: 10 år sedan alltså då? 

IPK2: Ja precis. 

I: Okej. Vad gör ni när ni är där då? 

IPK2: Hälsar på släkt eller bara går ner till havet och badar liksom 

(skratt). Helst både och. 

I: (Skratt) okej, gäller andra sociala regler när ni är där nere? 

Alltså, kan du fortfarande umgås med vem du vill eller prata med 

vem du vill eller ser dom det på ett annat sätt? 

IPK2: Mm, dom är nog alltså kanske lite mer berörda så men jag 

minns inte att vi sitter och snackar om det på det viset. Inte när jag 

har varit med i alla fall. Det kan nog vara så att föräldrarna liksom 

tar hänsyn till det och inte vill ta upp det inför barnen alltså vad 

gäller just kriget men annars så, ja man märker ju skillnaden när 

man är där lite grand men man för sig som man gör här ändå 

tycker jag. 

 

Utifrån hur jag bedömer svaret anser jag att man kan se att IPK2 

egentligen inte riktigt vet om det existerar en vidare större 

skillnad på hur man "för sig" om ämnet i Sverige jämfört med i 

Kroatien. Snarare görs ett mer antagande om hur det är/kanske 

kan eller bör vara. Detta kan som nämns bero på att föräldrar 

och släkt väljer att inte tala om det i barnens/ungdomarnas 

närvaro. Om det stämmer betyder det kanske att de inte heller 

vill före vidare allt det som upplevts och skapats uppfattningar 

om till sina barn utan istället vill ge dem chansen att skapa sina 

egna tankar om det. Och då kanske det är som IPK2 säger att 

man helt enkelt väljer att inte tala om det bland barnen även om 

man där nere är mer berörd och att ämnet är en hel del 

känsligare än vad det är i Sverige.   
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En viss bekräftelse på denna teori får jag när vi kommer till sista 

frågan. Där undrar jag om han/hon själv tror att hans/hennes 

uppfattningar blivit påverkade av föräldrarna till vilket svaret 

blir "en viss del". IPK2 menar att trots påverkning av 

föräldrarna, speciellt under yngre år vill han/hon mena att saker 

ses ur ett slags tredje, eget perspektiv och att det är det som är 

gällande för den personligt utformade uppfattningen om kriget 

och dess följder. 

"I Historiekanons Skugga - Historieämne och 

identifikationsformning i 2000-talets mångkulturella samhälle" 

handlar om hur historia som ämna ska anpassa sig till, som 

rubriken lyder; dagens mångkulturella Sverige. Den är också i 

stora drag baserad på intervjuer gjorda med elever såväl som 

lärare och författare till kurslitteratur i ämnet. Eftersom Sverige 

idag innehåller så pass mycket olika kulturer är det 

"Avhandlingens övergripande syfte att skildra relationer mellan 

ungdomars (etniska) identifikationer och synen på historieämnet 

och därigenom bidra till en problematisering av historieämnets 

identitet i ett så kallat mångkulturellt samhälle"38. För att göra 

detta lite mer begripligt kan man med hjälp av vår uppsats och 

del av frågeställning säga såhär: Eftersom många från balkan 

idag utbildar sig i svenska skolor, bör historieämnet då anpassa 

sig även efter deras bakgrund/historia istället för att fokusera sig 

på mestadels svensk historia? För att kunna få svar på detta 

intervjuar Lozic både elever, lärare och utformare av läromedel. 

Detta är som sagt också en sak vi frågat oss när vi undrar varför 

ämnet Jugoslavienkriget inte tas upp så mycket i skolan. Därför 

passar jag på att fråga IPK2 vad han/hon tycker: 

I: Om vi går tillbaka lite mer till skolan, tycker du att det här 

ämnet borde tas upp lite mer än vad det gör eller tycker du att man 

ska låta det vara? 

IPK2: Jag tror nog att man ska låta det vara.  

I: I alla fall ett tag till? 

IPK2: Mm, det kan nog vara för tidigt än. 

                                                             
38 Lozic, Vanja, I Historiekanons Skugga, s.16. 
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I: Varför? 

IPK2: Varför? Ja det kan nog faktiskt vara något jag påverkats av 

från mina föräldrar, i alla fall från min mamma. Det var bara 

några dagar sen när vi gick igenom det här ganska väl eftersom 

jag berättade att ni skulle komma och då berättade hon liksom att 

hon gick till psykologen och att dom gick igenom det här och 

pratade och pratade och det bästa med det var att hon insåg att det 

ända sättet att komma över det är att bara släppa det och jag tror 

att, det kan nog fortfarande vara så att... det är bäst att bara släppa 

det. 

I: För att det är så pass komplicerat? 

IPK2: Ja det också. 

Vi anser/ansåg som blivande lärare att ämnet borde beröras 

mycket mer för att kunna förstås men kanske är det som IPK 

säger att det än så länge är bäst för de inblandade att bara 

glömma det som hänt och gå vidare i livet och att vi bör låta det 

ligga ett tag till innan det kan förekomma i den mån inom 

utbildningen. När jag precis innan hemfärd kommer på att vi ska 

återgå till frågan angående vad i skolan han/hon kunde blivit 

upprörd av och svaret är:  

IPK2: Jag tror att det, att jag hade berörts av. Och det här kanske 

kommer låta lite konstigt men om det är någon som står och pratar 

om kriget som att den personen visste allt om kriget, även om jag 

inte själv vet allt om det som ändå har haft ganska nära kontakt 

med det. Om den personen då påstår att det varit si och såhär så 

kanske jag hade berörts även om personen inte sagt någonting om 

just min bakgrund, om kroaterna. Så jag tror bara sättet man pratar 

om det kan uppfattas fel också. Det är mitt svar på det. 

 

Jag är jag inte längre lika säker i min övertygelse om hur man 

bör hantera inbördeskriget i Jugoslavien i klassrummet.  

Detta är dock en uppfattning som skiljer sig mot den Lozic 

möter bland en del av de han intervjuar. När han exempelvis 

stöter på eleven Abbas, vars pappa är från Algeriet menar han 

att den rådande historieundervisningen är "eurocentrisk" och att 

man förbi ser betydelsen av andra kulturer. För Abbas är det 

viktigt att "få en bekräftelse på den arabiska kulturens storhet 
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samt att få ökade kunskaper om området".39 Ett problem är 

sannerligen hur man ska hantera alla olika kulturella bakgrunder 

när vissa bara vill glömma och vissa med stort intresse vill 

integrera sina bakgrunder i dagens undervisning. 

 

15.2. Placering av IPK2 i matrisen 

 

 Egen 

uppfattning 

Egen/Föräldrarnas 

uppfattning 

Föräldrarnas 

uppfattning 

 

Dåtiden     

Dåtiden/Nutiden     

Nutiden  X   

     

 

Den valda placeringen för IPK2 blir enligt matrisen att han/hon 

genom sina bemötningar av frågorna och svaren på dessa 

hamnar under flikarna ”Egen/Föräldrarnas” uppfattning samt 

”Nutiden”. Varför det hamnar där beror dels på att hen säger 

själv att han/hon Påverkats av sina föräldrar:  

Jag tror det kan vara lite både och faktiskt. Eh jag tror att mina 

föräldrar påverkat en hel del faktiskt. Från början i min barndom 

så tyckte jag väldigt annorlunda än vad min pappa gjorde till 

exempel men jag sa inte så mycket men påverkades väl av honom 

redan från början. 

 

Men ändå också försökt skaffa sig en egen uppfattning som vi 

kan se. Svaren präglas alltså till en viss del av föräldrarna men 

mestadels av hens egna tankar. 

I nästa kategori placeras IPK2 in i Nutiden, vilket betyder att 

svaren vi fått präglas mest av tiden vi lever i. Detta beroende på 

svar på frågorna berörande om till exempel ämnet bör tas upp 

mer i skolan eller om de pratar om kriget i hens familj. Som vi 

kan se har för det första inte IPK2 besökt sitt hemland på 10 år 

och sedan säger hen också att man inom familjen inte ”drar upp 

                                                             
39 Lozic, Vanja, I Historiekanons Skugga, s. 208. 
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det på det viset”, alltså kriget. Slutligen hamnar IPK2 i 

”Nutiden” också därför att hen menar att man inte bör prata om 

det eller ta upp det i skolan på ett bra tag till, vilket ger oss en 

bild av att hen vill lägga allt bakom sig och forma sina 

uppfattningar efter nuet. 
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15.3. Analys efter intervju med IPB2 

Det första vi kommer i kontakt med är återigen hur pass 

problematiskt inbördeskriget i Jugoslavien var och hur svårt det 

är att definiera det när man pratar om det. Som IPB2 säger har 

hen speciellt svårt för att förklara det riktigt eftersom inte ens 

hens egen farfar har kunnat redogöra för det till honom/henne. 

IPB2 s farföräldrar verkar även ha en relativt neutral bild på 

kriget utan att skylla på någon eller några, i alla fall är det vad 

de har velat förmedla till intervjupersonen.  

När jag dock frågar om hans/hennes föräldrar någonsin talar om 

kriget dyker ett intressant ämne upp, nämligen det att de ofta 

(enligt IPB2) skyller mycket av kriget på serberna: 

I: Ja jo det är det ju. Talar dina föräldrar något om det då och vad 

säger dom i så fall? 

IPB2: Dom pratar väl inte så mycket om det men det händer väl 

och då säger dom väl mest liksom att... Ja vad ska man säga att 

det var mycket serbernas fel typ. Men så som jag uppfattat det 

genom min farmor och farfar liksom så har det inte varit serbernas 

fel utan det har varit en annan slags motivation till början av 

kriget liksom och då fick serberna skit för det eller hur man säger. 

 

Det jag förstår det som är då att föräldrarna när de väl talat om 

kriget ansett serberna som mest skyldiga men deras föräldrar 

(IPB2 farföräldrar) i sin tur (i alla fall pappans) snarare skulle 

kalla händelsen för avancerad och inte lätt att skylla på någon 

eller några specifika. Kan det tyda på att föräldrars uppfattning 

inte går vidare direkt en generation ner? Eller gör den det men 

formuleras om möjligtvis? När vi tidigare tittat på vad 

intervjupersonen från Kroatien har sagt har hen menat att 

påverkning från föräldrarnas sida har funnits men sedan han/hon 

växt upp har ett in princip helt eget tankesätt utvecklats och satt 

rötter i hens sinnen. Om inte helt egen så har den delar av vad 

föräldrarna anser/ansett.  

Det konstiga med det är att IPB2 s farmor och farfar inte håller 

någon vidare ansvarig för det som hände och menar att det är för 

komplicerat för att lägga skulden bara på en part. Om det är 
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deras åsikter som ändrats efter det att de påverkat sina barns 

(IPB2 s föräldrar) eller om det är föräldrarna som ändrat 

uppfattning utifrån det de lärt av farföräldrarna tillsammans med 

vad de själva utvecklat under årens gång kan nog ingen svara 

på. 

Senare visar det sig också vara som så att personens familj inte 

var en utav dem som var svårast drabbade av kriget och att det 

därför, i alla fall hos hen existerar en mer svensk sida. Det är när 

jag undrar om hen skulle påverkats av ämnet i skolan som dessa 

svar dyker fram: 

I: Okej. Om då det här ämnet tagits upp i klassrummet någon 

gång, berörs du av det då? 

IPB2: En gång till? 

I: Ja om själva ämnet då, alltså Jugoslavienkriget. Om det tas upp 

i klassrummet berörs du av det då på något sätt? 

IPB2: Nej inte alls faktiskt.  

I: Inte alls? 

IPB2: Nej 

I: Och varför tror du inte att du gör det då? 

IPB2: Ja jag anser ju mig själv vara mer svensk än bosnier 

eftersom jag bor här och liksom så. Så att därför tycker inte jag 

det stör mig för jag har ju inte själv upplevt det. Sen vet jag att 

min familj inte var en utav dom som var mest drabbade heller så 

det är liksom värre för vissa än vad det är för mig. 

 

Lozic tar "I Historiekanons Skugga - Historieämne och 

identifikationsformulering i 2000 - talets mångkulturella 

samhälle" upp vad pedagogen Kerstin von Brömmsen anser om 

etnicitet. Hon menar att etnicitet "knyts framförallt till släktens 

födelseplats och till det språk som eleven räknar som sitt 

modersmål"40, något som verken Lozic eller jag helt är beredda 

att hålla med om. Om denna teori skulle stämma hade det ju till 

exempel betytt att IPB2 här i fråga hade varit ett undantag 

eftersom hen identifierat sig mer med Sverige än med Bosnien 

(även om hens moderspråk kanske inte är bosniska efter en 

uppväxt i Sverige). Detta kanske jag hade kunnat acceptera om 

det inte vore så att 3/4 av dem vi intervjuat alla har beskrivit sig 

själva som svenska smålänningar framför alternativet svensk 
                                                             
40 Lozic, Vanja, I Historiekanons Skugga, s.221. 
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bosnier eller kroat. Alltså skulle jag snarare säga att det inte 

spelar så stor roll vart ens familj och släkt härstammar ifrån utan 

att generationer efter dem kan knyta sin etnicitet till det land 

dom bor och lever i. Precis som Lozic beskriver det så är utgör 

hennes forskning endast "en sida av myntet" och att 

"verkligheten är mycket mer komplex än så"41. Precis som i 

detta fall baserar sig även Lozics resultat på intervjuer med 

eleverna i fråga. 

Men om vi återgår till ämnet om hur olika generationer 

uppfattar/uppfattat kriget återkommer vi till det under intervjun 

då jag undrar om IPB2 besöker landet, vad hen samt familj gör 

när de är där men även om det är okej att umgås mellan 

etniciteterna nere i Bosnien: 

I: Jag förstår. Har du några kompisar som tillhör en annan 

etnicitet från balkan? Alltså kroater eller serber till exempel? 

IPB2: Ja jättemånga jag ska till och med träffa, eller gå iväg till en 

nu snart som är serb till exempel. 

I: Jaha okej så du har inga problem med att umgås med dom då? 

IPB2: Nej nej. Alltså det är ju.. där nere kanske det är så men det 

är mest bland dem unga för dom har uppfattat kriget fel från ett 

helt annat håll liksom dom har typ inte förstått att serber och 

bosnier en gång varit tillsammans och att vi som invandrare ska 

komma hit och hata en annan etnicitet är väl ganska korkat 

liksom. 

 

Intressant nog så verkar det, om vi ser till vad intervjupersonen 

säger att de yngre generationen utvecklat ett tänkande om "vi 

och dem" bara för att de inte förstår att Bosnier och Serber t ex 

en gång levt helt normalt tillsammans innan kriget bröt ut. Ett 

mönster tycks visas om att uppfattningen förändrar sig på något 

vis varje gång den går ner en generation och man kan fråga sig 

varför det är så? Det enklaste sättet jag skulle vilja förklara det 

på baserat på de svar vi fått är helt enkelt att man inte pratar om 

det. Man pratar som första intervjupersonen (IPK1) inte om 

kriget när barnen är i närheten och man drar i allmänhet inte upp 

det i familjen alls. Istället blir det så att barnen under sin 

                                                             
41 Lozic, Vanja, I Historiekanons Skugga, s.222.  
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uppväxt utvecklar ett eget tänkande beroende på vad de hör och 

vad de lär sig vilket leder till olika saker:  

I: Okej. Om vi säger såhär gäller andra sociala regler där nere? 

Kan du fortfarande säga att du umgås med andra etniciteter? Kan 

du umgås med vem du vill där också? 

IPB2: I Bosnien vet jag att det var mycket så liksom att Serberna 

var för sig och Bosnierna var för sig. Och jag fattade liksom inte 

det då för då var jag rätt liten och hade inte en aning om varför det 

var så och då tänkte jag nog ändå att deär Bosnier allihopa. Men 

det är som sagt bland bara dom som är yngre jag har jag nästan 

märkt det liksom.  

I: Okej, och där är det då lite mer... Där umgås man inte 

hursomhelst eller? 

IPB2: Ja där har dom ju såhär någonting emot varandra bara 

kanske för att du är serb eller bara för du är Kroat eller någonting.  

De vi nu intervjuat har växt upp i Sverige och lärt sig se kritiskt 

på Jugoslavienkriget utan att döma någon eller några och säger 

att de har sin egen uppfattning även om föräldrarna bidragit med 

denna. Men det behöver ju inte betyda att alla tänker så vilket 

visar sig eftersom unga människor i Bosnien hyser agg mot 

varandra bland de olika etniska grupperna. Frågan är om det är 

för att det talas för lite om det som det blir så missuppfattat och 

annorlunda tolkat från generation till generation eller om det 

beror på något annat. Om man inte tar upp det och talar m allt 

som hänt uppkommer olika "sanningar" om vad som hände 

vilket leder till oliktänkande och oförståelse. Kanske är inte det 

optimala att bara "glömma" kriget. 

Det slår mig när jag analyserar på intervjuns svar att föräldrarna 

hyser ett visst "agg" mot Serber, eller i alla fall gjorde det 

samtidigt som farföräldrarna till intervjupersonen inte gör det. 

Det visar sig till och med att serber hade ett finger med i spelet 

när hens farföräldrar lyckades fly till Sverige. Jag undrar hur en 

positiv inställning kan gå från en generation som fått hjälp av 

serber och inte hyst "hat" mot dem till deras barn som sedan får 

uppfattningen om att kriget är serbernas fel och ger dem stor del 

av skulden. Vad kontrollerar egentligen hur vi uppfattar saker 

och ting? Är det kunskapen vi har om något innan vi lär oss det 

eller är det kunskapen vi får efter vi lärt oss det? 
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15.4. Placering av IPB2 i matrisen 

 Egen 

uppfattning 

Egen/Föräldrars 

uppfattning 

Föräldrars 

uppfattning 

 

Dåtiden     

Dåtiden/Nutiden X    

Nutiden     

     

 

IPB2 har jag valt att placera enligt kategorierna Dåtiden/Nutiden 

samt Egen uppfattning. Dock utgör hen ett litet undantag då hen 

enligt svaren inte präglas av sina föräldrar utan snarare mycket 

av sin farmor och farfar, vilket betyder att IPB2 egentligen faller 

lite utanför våra kategorier och inte helt har en egen uppfattning. 

Dock har hen en mer egen uppfattning än någon som har med 

föräldrarna att göra då det görs klart att föräldrarnas åsikter inte 

präglar de tankar och resonemang IPB2 för idag: 

  I: Så man kan alltså säga att du har fått en viss uppfattning från 

början när du var liten som du senare har ändrat på själv? 

IPB2: Ja, på så sätt liksom. Jag trodde ju först på vad mina 

föräldrar sa och hade ju deras uppfattning om att, ja att det var 

mycket serbernas fel liksom. 

I: Ja precis. Men nu har du din egna då? 

IPB2: Ja, så kan man väl säga. 

 

Att placeringen också sker i Dåtiden/Nutiden beror då på att 

åsikterna dels utformat sig mycket efter det hens farföräldrar 

berättat för honom/henne om historien bakom kriget och dess 

efterföljder men också för att IPB2 till en början präglats av 

föräldrarnas uppfattning men senare brutit sig ur den och som 

hen säger själv; att man kan säga att hen skapat en egen.  
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15.5. Filips analys av Tommys intervju med IPB1 

Det framkommer från tidigare intervjuer att det blir mer 

personligt i talet om kriget när man talar med bosnier än när vi 

intervjuade kroatättade. Anledningen till att jag gör det är för att 

de två vi intervjuat med ursprung från Kroatien har varit mer 

inställda på att glömma och verkar inte heller prata om det med 

sina föräldrar eller familj. Vi får i alla fall här en uppfattning om 

vad de talar om när de diskuterar kriget, till exempel varför de 

kommit till Sverige och att det är viktigt att komma ihåg vad 

som hänt. Precis som en utav de bosniska ungdomarna säger 

förekommer ofta diskussioner om kriget mellan de vuxna här i 

Sverige (även om det är blandade etniciteter) och en sådan 

diskussion kan som sagt hålla på i flera timmar. Vi får här 

ytterligare en synvinkel på det när IPB1 säger att han/hon inte 

"pallar" eller orkar tala om det eller för den delen besöka sin 

släkt i Bosnien lika ofta eftersom att hen ser sig själv som 

svensk, har inget gemensamt med sina släktingar och inte vill 

tjata mer om kriget. Jag har tidigare haft den känslan från 

tidigare intervjuer att man inte pratar om det eller inte vill tala 

om det för att det är känsligt. Här känns det snarare bara som 

hen tycker det är uttjatat och att man i viss mån borde "glömma 

det" inte bara för att det kan bli jobbigt för folk att tala om det 

utan för att det redan talas för mycket om det mellan de vuxna. 

Ett gemensamt ord för de som inte längre vill eller orkar tala om 

kriget vilken anledning det än må vara presenteras i boken "Det 

Kan Inte Hända Här - Samtal med Mirsad och Azra". Det är 

Azra, en bosnisk kvinna som flytt kriget till Sverige som först 

använder ordet i intervjun när de talar om åsikter mellan de 

olika etniciteterna. Att vara en eskimå innebär helt enkelt att 

man vill vara neutral. För att förtydliga detta talar paret (Azra 

och Misrad) med författaren (Seija Wellros) om ett tv-reportage 

från Norrland där mannen ur en flyktingfamilj var förtvivlad för 

att svenskar försökte få honom att välja en sida: 
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Jag är kroat, min fru är serb och min systers man muslim. 

Myndigheterna här frågar: Är ni muslimer, serber eller kroater? 

De säger att de måste veta det för att fatta sina beslut. Men jag 

säger: Det spelar ingen roll. Kalla mig svensk, kalla mig eskimå.42  

 

Det många inte förstår är att den propaganda som var ett av 

"startskotten" till kriget placerade in alla i folkgrupper i 

Jugoslavien i olika fack beroende på etnicitet vilket senare ledde 

till den fientlighet som var mellan dem. I Sverige ville som vi 

kan se flyktingar inte bli uppdelade på detta sätt utan ville bli 

kallade neutrala, svenska eller eskimåer. 

Det går att se en koppling som kan dras mellan vad många 

flyktingar menade när de ville hålla sig neutrala och det 

intervjupersonerna sagt till oss om att skapa en egen 

uppfattning. Devill inte heller längre bli uppdelade i dessa olika 

"fack" utan kallar sig svenska smålänningar och umgås med 

varandra bland olika etniciteter utan problem vare sig mellan 

dem själva eller med deras föräldrar. När vi bemött ordet 

glömma så många gånger under arbetets gång kanske vi kan 

generalisera lite och tänka att det är just detta många inte längre 

orkar prata om. De vill inte ses endast som Bosnier, Kroater 

eller Serber. De har växt upp i Sverige och därför kan man säga 

att de på sätt och vis vill vara "eskimåer", alltså neutrala. 

Hur som helst så skulle jag nu vilja vara eskimå. Jag skulle vilja 

vara ifred. Jag skulle vilja slippa diskutera kriget med andra 

bosnier och ex jugoslaver. Jag skulle vilja slippa politiken.43  

 

  

                                                             
42 Wellros, Seija, Det kan inte hända här - samtal med Mirsad och Azra, s.57. 
43 Wellros, Seija, Det kan inte hända här - samtal med Mirsad och Azra, s.58. 
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15.6. Filips Analys av Tommys intervjun med IPK1  

Det tycks precis som nämnt innan att det är kroaternas främsta 

intresse att lägga kriget och dess konsekvenser bakom sig, något 

vi stöter på även i denna intervju precis som vi gjorde i min. 

Precis som de svar som anges i tidigare intervjuer kan man se att 

eventuella nationalistiska drag eller hat mot andra folkgrupper 

inte existerar. Men viktigt att poängtera är att är de fortfarande 

högst värdefulla för frågeställningen som Tommy säger när man 

menar att "det vi är intresserade av, får vi svar på".  

Personen som blir intervjuad av Tommy gör det nästan ännu 

klarare än den kroatättade personen som kommer härnäst i 

intervjuerna inte fäster stor vikt vid vad som hände i kriget utan 

att umgås med vem hen vill utan problem och att även 

föräldrarna gör detta. Precis som skrivet blir till och med 

Tommy avbruten vid flera tillfällen då intervjupersonen ser vad 

frågan är på väg. Detta berör återigen det Lozic talar om när han 

tar upp elevers identifikation och etnicitet och om hur Kerstin 

von Brömmsen menar att etnicitet knyts till ens kulturella 

bakgrund, i detta fall Kroatien. Att vi nu har två kroatättade 

personer som ser sin etnicitet som mest knuten till Sverige gör 

att vi inte håller med i hennes tolkning. Jag nämnde i min 

intervju av IPB2 (bosniern) att Lozic menade denna "sanning" 

Kerstin presenterade för allt för komplex. Som förklaring till det 

fortsätter Lozic med att skriva såhär:  

Det visar att elevens identifikationer kännetecknas av 

situationsbundenhet och komplexitet, vilket i sig innebär att de 

inte endast är intresserade av att bejaka de delar av deras så 

kallade kulturella arv som är knutna till föräldrarnas 

etniska/nationella bakgrund".44 

 

 Någon behöver alltså inte känna att sin etnicitet tillhör ett visst 

land bara för att föräldrarnas ursprung är därifrån, något som 

framstår ganska klart i våra intervjuer då nästan alla som jag 

nämnt tidigare anser sig vara svenska smålänningar och menar 

                                                             
44 Lozic, Vanja, I Historiekanons Skugga, s.222. 
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att det är här de bor och det är här de växt upp. Det är denna 

historia som är viktig. Tommy visar på detta i fallet med IPK1 

när han säger att "Det är intressant ur den synvinkeln att IPK1 

skapar ett historiemedvetande som svensk och inte som kroatisk 

flykting, eller invandrare". 

 

Precis som den andra personen med kroatisk bakgrund är inte 

ämnet Jugoslavienkriget något man talar om i familjen och i 

varje fall inte något man i så fall talar om med sina barn. Det 

tycks mig vara ett återkommande tema att man just (enligt vad 

intervjupersonerna tror) väljer att vara tysta om det i barns 

närhet, även nere på balkan. Det kanske är så att man helt enkelt 

vill ge dem en chans att skapa en egen uppfattning istället för att 

helt föra över sin egen.  

 

16. Resultat och sammanfattning 

16.1. Resultat 

 

 Egen 

uppfattning 

Egen/Föräldrars 

uppfattning 

Föräldrars 

uppfattning 

 

Dåtiden     

Dåtiden/Nutiden  X   

Nutiden     

     

 

När vi gör en generell placering av svaren vi analyserat så är det 

enligt vår uppfattning så att alla hamnar i ett mellanland där 

personerna har skapat sin egen uppfattning enligt dem själva, 

men vad vi anser också är att en åsikt formats som är präglad av 

föräldrarna. En åsikt som kanske inte medvetet präglat dem på 

det sätt att personerna själva känner att det är deras föräldrars 

åsikter som de har anammat utan snarare att det kommit 

omedvetet. Det finns dock ett undantag där en utav dem 
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bosniskättade personerna (IPB2) inte är av samma åsikt som 

föräldrarna utan snarare farföräldrarna, men det är ändå en 

övergriplig placering av alla som vi ändå tycker representerar 

alla.  

Personer visar bl.a. att man hellre vill glömma än komma ihåg 

vad som har hänt och att man vill leva i nuet, samtidigt som det 

finns personer som vill minnas men inte hata och därmed inte 

glömma det som har hänt för att de vill kunna förstå varför det 

ser ut som det gör.  Båda formerna är ett sätt att forma en 

identitet på; nuet/nutiden för att man vill glömma det hemska 

men ändå minnas sin kultur. Den andra formen är vad vi vill 

påstå att man vill minnas för att det är något som är hemskt och 

på ett sätt oförlåtligt, men det är inte något man ska hata andra 

för. ”Det som har hänt har hänt” är därför mentaliteten.  Det 

intressanta av det vi har kommit fram till i detta fall är att det är 

kriget i sig och det forna landet som formar en typ av identitet 

beroende på vart man rent geografiskt och kulturellt kommer 

ifrån. Men detta gör ändå att man känner att man är mer svensk 

än att man identifierar sig med den etniska grupp man 

egentligen tillhör/tillhörde. Oavsett om de vi intervjuat säger sig 

vilja glömma eller komma ihåg det förflutna är det dock ändå en 

självklarhet i deras liv att det som hänt har hänt och det kommer 

därför alltid finnas med dem och påverka dem på något sätt, 

även om det är omedvetet eller medvetet. 

 

Vi har nu kommit mot slutet av vår uppsats och för att kunna 

ställa upp all den information vi fått ut av intervjuerna och 

matriserna har vi konstruerat en form av modell. Denna modell 

är uppdelad i 4 olika punkter, eller frågor som varit relevanta för 

att svara på frågeställningen. Modellen är utformad utifrån delar 

av materialet vi använt oss av. Dessa är Vanja Lozic, Seija 

Wellros och Kenneth Nordgren.  
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Den första delen i modellen som vi valt är 

identitet/identifikation, den andra delen är Historiebruk för 

ett nationalistiskt ändamål, den tredje delen är Vi och dem 

och den sista delen är Bearbetning i skolan. Nedan görs en 

redogörelse för dessa utifrån det materialet lärt oss. 

Identitet/Identifikation: När vi talar i modellen om 

identitet/identifikation så är det alltså sättet man försöker hålla 

kvar sin kulturella bakgrund. I Nordgren så finns det en del som 

avhandlar om hur den etniska grupp man tillhör försöker hålla 

kvar det arvet man kommer ifrån.45 Även i Lozic så nämns det 

att ofta så är ungdomarna är mer intresserade av sina föräldrars 

födelseplats och det kulturella arvet.46 Detta har dock visat sig 

vara tvärtom med dem vi intervjuat då nästan alla varit mer 

intresserade av att lägga sin kulturella bakgrund bakom sig och 

etablera sin identitet i Sverige istället, vilket naturligtvis dock 

inte talar för alla etniciteter från Balkan uppväxta här. Det är 

ändå intressant att se hur värderingar ändrar sig genom 

generationer. 

Historiebruk för ett nationalistiskt ändamål: Vi vill veta om 

man på något sätt har använt sig av historien för att främja 

nationalistiska tankar, för att vi ska veta detta så applicerar vi 

något som Wellros tar upp sin bok. Där pratar han om politik 

och hur det har påverkat otroligt mycket, där det enskilda partiet 

har gjort det eller det andra. I detta fall går det att byta ut parti 

till olika etniciteter och vad dessa har gjort för just sin 

folkgrupp, eller mot andra.47 Det är mycket detta som vi nämnt 

tidigare som ledde till starten av kriget och därför är det något 

som kom att påverka alla mycket. Som vi redan tagit upp 

                                                             
45 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : 

Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006, s.78. 
46 Lozic, Vanja, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 

mångkulturella samhälle, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds universitet, 

2010,Malmö, 2010, s.221. 
47 Wellros, Seija, "Det kan inte hända här!": samtal med Mirsad och Azra, Utbildningsradion, Stockholm, 

1996, s.44. 



71 
 

placerades alla Balkanbor i olika politiska fack vare sig de ville 

det eller inte. Det är klart att dessa fack även påverkat våra 

intervjupersoner men de tycks inte spela lika stor roll här i 

Sverige som det en gång gjorde på Balkan. Vi kan ju se att de 

bosnier och kroater vi talat med kan umgås med varandra utan 

problem här i Sverige men att det kan vara lite tuffare i deras 

hemländer. Så sammanfattat kan man säga att de vare sig de vill 

eller inte på sätt och vis placerats in i vissa ”fack” men det är 

inget som påverkar dem speciellt mycket. 

Vi och dem: Eftersom det är två olika grupper rent etniskt och 

religiöst på så sätt att Bosnier är muslimer och kroaterna 

katoliker vill vi se om det har blivit någon form utav ”vi och 

dem”.48 Detta begrepp går även att sätta in i t.ex. ”vi svenskar 

och de andra”, men detta är inte önskvärt för vår undersökning. 

Det har även här visat sig att vi och dem inte är något större 

problem för intervjupersonerna utan att det snarare (då de ser sig 

mestadels som svenskar) blir vi som i ”vi svenskar” och dem 

som i ”de på Balkan”. Det är klart att om samtal om kriget 

kommer upp, eller om föräldrar medvetet pratar om sina egna 

nationalitet uppkommer en påminnelse om det ”vi och dem” 

som var gällande under kriget men vår slutsats säger oss att det 

inte existerar hos dem vi intervjuat. 

Bearbetning i skolan: I skolan finns det möjlighet att prata om 

det, men hur ofta gör man det? Framförallt för att kunna bilda 

sig en uppfattning om vem man är och vad man tillhör. Skolan 

ska vara en interkulturell mötesplats och där historian har en 

stor påverkan om vad man kan veta och lära sig om andra 

kulturer, eller för den delen den kultur man tillhörde och kanske 

fortfarande tillhör trots att man bor i en annan kultur.49 

                                                             
48 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : 
Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006, s.162. 
49 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : 
Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006, s.179. 
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Intervjuerna ger oss en bild av att ämnet som behandlas i skolan 

i historieundervisningen inte är särskilt tabubelagt generellt sett, 

det finns dock ett undantag där en av intervjupersonerna kan 

tycka det är ett känsligt ämne. Intervjupersonen menar att någon 

som inte har varit med om det kan inte heller tala om det, 

samtidigt så finns det av dem vi har intervjuat åsikter som inte 

bryr sig särskilt nämnvärt om att detta nämns i skolan. Det går 

inte att undvika ämnet i skolan dock, kursplanen för 

grundskolan talar om att man ska t.ex. förstå ”hur historiska 

källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar 

övergripande förändringar i människors levnadsvillkor” och 

detta skulle kunna vara ett bra exempel som ligger nära i tiden, 

där man lär sig förstå vad konsekvenser kan bli av hur ett 

samhälle utvecklas. Framförallt för att förstå varför det ser ut 

som det gör idag.50 

16.2. Sammanfattning 

Vad vi kan se har det funnits en normpåverkan under 

intervjupersonernas uppväxt och dessa normer har också 

resulterat i att intervjupersonerna har skapat en åsikt som inte är 

helt olik från deras föräldrar trots att deras uppfattning är 

annorlunda i vissa fall. Där de tror att uppfattningen är deras 

egen, det är vad vi anser. Men dessa normer med värderingar så 

som nationalistiskt eller hat mot andra folkgrupper som vi 

nämnde i början av arbetet existerar inte, istället har åsikterna 

förvandlats till ett minne om vilka man är och varför man är i 

Sverige. Framförallt vill man inte hata olika etniciteter från 

Balkan p.g.a. kriget, detta är i sig inget som kan generaliseras 

utan detta är i en liten grupp så resultatet säger alltså inget om 

hur det ser ut på en större skala. Men för denna grupp är 

historian om kriget ett sätt att orientera sig i den nuvarande 

kulturen, som de nu lever i.  

                                                             
50 file:///C:/Users/tp222di/Downloads/Kursplan%20-%20Historia.pdf  (hämtad 2014-03-20). 
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Inte heller har det varit så att barnen som är uppväxta här i 

Sverige haft problem med att umgås med andra etniciteter från 

Balkan p.g.a. kriget, snarare så har man sett kriget som något 

som hände förr men inte som ska påverka nu. I deras ögon 

existerar helt enkelt ingen ”fel folkgrupp” utan alla från Balkan 

delar en kulturell identitet och bör därför kunna umgås med 

varandra utan att tänka på ”vi och dem”. Vi och dem har snarare 

fått en annan betydelse för dem vi har intervjuat då de 

identifierar sig som svenskar i första hand snarare än den etniska 

grupp de ursprungligen härstammar från. ”Vi” blir istället vi 

svenskar och ”dem” blir de andra på Balkan, även om det är 

släkt och vänner eller främmande människor.  

Angående ämnet i skolan har vi bemött ganska spritt skilda 

åsikter under arbetets gång. Generellt sätt menar 

intervjupersonerna att man inte bör vara känslig för att komma i 

kontakt med det som skett men en av dem menar att det än så 

länge är för tidigt att tala om det, och då speciellt i skolan. 

Istället menar denna att man bör vänta ytterligare ett tag innan 

en riktig etablering av ämnet inom historia sker. Det blir därför 

genom vår undersökning svårt att svara på om ämnet faktiskt 

ska förekomma mer i skolan. Även om det finns en person som 

har en uppfattning så som denna kan man inte se till den 

enskilde individens åsikt respekteras utan måste se till det större 

perspektivet då det är en del av vårt samhälle i dagens Sverige 

där det kan finnas flera olika etniciteter och folkgrupper som 

varit i konflikt med varandra. Att inte prata om det i skolan kan 

vad vi tror förvärra en del situationer och skapa fördomar eller 

hat då folk snarare baserar det de ”vet” på sådant de hör från 

annat håll. Tidigare skrev vi och citerade från den diskussion 

Lozic förde om vad Kerstin von Brömmsen menade med att 

etnicitet knyts till det land ens föräldrar är födda i. Där menade 

Lozic att en sådan sanning inte kunde existera och istället skrev: 

Det visar att elevens identifikationer kännetecknas av 

situationsbundenhet och komplexitet, vilket i sig innebär att de 
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inte endast är intresserade av att bejaka de delar av deras så 

kallade kulturella arv som är knutna till föräldrarnas 

etniska/nationella bakgrund.51  

Det visar sig att vi kommer att hålla med Lozic i den frågan och 

att vi till och med tar det till en högre nivå då våra slutsatser 

säger oss att de vi intervjuat generellt inte alls identifierar sin 

etnicitet med den kultur föräldrarna härstammar ifrån utan 

istället identifierar sig som svenskar. Vårt syfte med det här 

arbetet har varit att undersöka om åsikter och normer har gått 

från föräldrar härstammande från Balkan, vidare till deras barn 

som växt upp i Sverige. Det har blivit klart för oss att de vi 

pratat med i viss mån blivit påverkade, men inte nödvändigtvis 

av just föräldrarna och om det senare varit fallet har inga 

nationalistiska tankar där man särskiljer de olika grupperna efter 

etnicitet förekommit och det finns enligt dem inget hat mellan 

varandra.   

 

17. Didaktisk reflektion 

Vårt examensarbete ska även präglas av en didaktisk anda där 

ämnet vi arbetar med och skolan skall flätas ihop i en didaktisk 

reflektion.  

Det har under hela arbetet varit en stor integrerad del om hur 

Jugoslavienkriget behandlas i skolan, om det tas upp för lite 

eller för mycket och vad de vi intervjuat samt vi själva tycker 

och tänker om saken. Det har också varit del av vår 

frågeställning samt av de frågor vi ställt personerna under 

intervjuerna och även utgjort en grund utav analysen och 

resultatet. Arbetet har visat att ämnet historia är ett sätt att 

orientera sig och veta varför man befinner sig i Sverige. En utav 

ungdomarna tyckte att ämnet däremot inte borde pratas om i 

klassrummet, så länge det inte var en lärare som själv hade varit 

                                                             
51 Lozic s.222. 
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med om det. Men vi anser för denna person att komma i kontakt 

med ämnet ur ett mer strukturerat perspektiv.  

 Den eventuella historia som eleven besitter är inte vad vi skulle 

kalla och förstå strukturerad, den är inte heller vad vi vet 

formbar för olika jämförelser. Detta gäller båda eleven och 

mellan andra elevers eventuella historia. ”Framförallt har eleven 

svårt att jämföra liknande händelser i sin egen historia med 

skolämnets historia”.52 

Vår slutsats av det resultat vi har fått fram är att elever behöver 

komma i kontakt med ämnet även inom skolans värld och inte 

bara genom egna erfarenheter. Detta gäller inte bara en enskild 

del av historian utan all historia som kan vara känslig. Vi anser 

att skolan kan hjälpa till att göra det mer begripligt för eleverna, 

då skolan ska vara objektiv och inte ta någons parti i konflikten 

utan hålla till fakta. Om exempelvis den person vi intervjuade 

(som inte tyckte att ämnet borde beröras) hade kommit i kontakt 

med det genom den objektiva syn skolan ska ge så hade kanske 

hen haft ett annat synsätt på huruvida ämnet borde talas om i 

skolan, så väl som på fritiden.  

Det som går att spinna vidare är hur vi kan få elever med olika 

bakgrunder att förstå vart man kommer ifrån som i sin tur kan 

leda till att en ökade förståelse för varandra också. Framförallt 

varför det finns ett samhälle där man talar om flera olika 

kulturer i ett och samma land. I samband med undervisning och 

arbeten som eleven genomför i ämnet så utvecklas förståelsen 

för sig själv och möjligheten lösa problem som har med 

historiska kopplingar. Vi antar att eleven lär sig genom sin egen 

historia, och ju mer eleven lär sig vad som har hänt i det 

                                                             
52 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009, s.23. 
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förflutna, desto lättare har eleven att utveckla en historisk 

identitet. 53 
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