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Abstract  

 

Under 1990-talet lämnade 2,2 miljoner människor sina hem på grund av Bosnienkriget. En 

stor andel flydde utomlands, många till Sverige men en stor andel blev också internflyktingar 

inom landets gränser. Över tjugo år har gått sedan kriget avslutades och en del av de som 

tidigare flytt har nu återvänt till det som kom att bli efterkrigstidens, fortsatt mycket 

uppdelade, land.  

Syftet med detta examensarbete har varit att möta flyktingar från detta krig som nu återvänt 

till det Bosnien och Hercegovina de en gång lämnat. Genom deras berättelser är syftet att 

berätta en del av historien om det moderna Bosnien och Hercegovina och konfliktens 

efterspel.   

Arbetet utgörs av ett skrivet reportage med utgångspunkt i de berättelser som jag mött på min 

resa genom Bosnien och Hercegovinas två entiteter. I intervjuer med fem personer i Sarajevo, 

Mostar och Banja Luka berättar dessa återvändare om sin flykt, situationen innan och efter 

kriget och hur det är att återvända till dagens Bosnien. Intervjupersonerna är hemmastadda i 

de tre största städerna i landet men också i tre städer som alla har en tydlig koppling till var 

och ett av de så kallade konstitutionerande folken; kroater, serber och bosniaker. 

Det journalistiska projektet kompletteras av en reflektionsrapport med grundläggande teori, 

svårigheter, etik, källhantering och journalistiska tekniker diskuteras.  

Nyckelord: Bosnien och Hercegovina, flykting, internflykting, återvändo, journalistik, 

reportage. 
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Återvändo  
 

Under 1990-talet tvingades 2,2 miljoner människor på flykt på grund av Bosnienkriget. På 

grund av fara för sitt eget liv, etniska konflikter och beslagtagandet av egendom så lämnade 

många det land som varit deras hem. Det är över 20 år sedan kriget officiellt avslutades och 

många av de som flytt utomlands var tvungna att återvända till Bosnien och Hercegovina 

igen, bland annat på grund av tillfälliga uppehållstillstånd. Många ville återvända, andra var 

tvungna. Många är fortfarande på flykt, både internationellt och nationellt. Än idag finns det 

många medborgare inom Bosnien och Hercegovina som inte kan återvända till sin hemstad 

på grund av den konflikt som skakade landet för över två decennier sedan.  

 

Samtidigt har många redan återvänt till ett Bosnien i fredstid. I möte med de som återvänt 

vill jag förstå vad de som kommit tillbaka möter, hur konflikten påverkar dem idag och hur 

det kommer påverka framtidens Bosnien och Hercegovina.  

 

Det här är en berättelsen om att återvända.  

 

 

”Dör jag dör jag med heder” 

I Bosnien och Hercegovinas huvudstad Sarajevo gör sig kriget ständigt påmind. Det finns få 

gator i staden som inte kröns utav ett minnesmärke över krigets offer. Över männen. Över 

kvinnorna. Över barnen. I stadens största park finns monumentet över de 1 500 barn som dog 

under belägringen av staden. Här finns deras namn. Här finns också en fontän vars bas består 

av en stor mässingsring tillverkad av rester av de missiler som regnade över staden under 

dessa år och som döda många av barnen vi nu ska minnas. I ringen finns fotavtryck från de 

överlevande bröder och systrar som förlorade sina syskon under den längsta belägringen i 

modern tid. När jag i den oväntat varma vårsolen slagit mig ner i gräset bredvid monumentet 

står flera barn och prövar sina egna fotavtryck på den stora mässingsringen. Här är krigets 

offer så nära.  

 

Jag är på väg från de nybyggda delarna av Sarajevo som kantas av välbekanta butiker i stora 

gallerior till stadens äldre delar. På min väg går jag genom de delar av staden som 

internationellt kom att bli kallat för ’Sniper Alley’, krypskyttarnas allé. Längs stadens stora 



  

5  

huvudgata fanns många höga byggnader som fungerade väl som utposter för de serbiska 

krypskyttarna som placeras tätt här. Gatan kom att klassas som stadens farligaste plats.  

 

I samma allé bodde den då 23-åriga Hana. Det är henne jag är på väg för att möta. Under 

kriget bodde hon mitt i området som kontrollerades av alla dessa krypskyttar. Idag bor hon i 

Sarajevos äldsta och framträdande muslimska stadsdel Baščaršija. Under kriget gick hennes 

väg till och från jobbet på en bosnisk myndighet rakt igenom stadens farligaste plats. Hon 

fruktade aldrig döden berättar hon för mig. ”Jag hade inte gjort något fel, så det fanns inget 

för mig att frukta”. Hon tittar på mig med förundran när jag frågar om hon märkte av 

krypskyttarna.  

 

– Jag blev beskjuten, flera gånger, berättar hon. Jag kunde känna kulorna vina precis förbi 

min kind, men jag var aldrig rädd. Jag visste att om de hade velat döda mig hade de gjort det. 

De var inga dåliga skyttar, de bara hånade mig. De ville sätta mig på plats och påminna mig 

om vem som hade makten. Men jag visste att jag var den större människan. Dör jag dör jag 

med heder.  

 

På vägen från de nya delarna av stan till de gamla korsar jag rakt igenom hela centrala 

Sarajevo. En ganska liten stad placerad i en stor dalgång. Idag kantas staden av många små 

bostadshus på de lummiga höjderna. Samma höjder kom även dem att bli en viktig del i den 

serbiska militärens lyckade belägring av staden. Det finns inga delar av staden som inte går 

att se från dessa höjder. Hanas ord att ”hade de velat döda mig hade de gjort det” ekar i mig. 

Det finns en så rå utsatthet i den tanken.  

 

Det är påsksöndagen 2016 när jag och Hana möts för första gången.  

– Det var på påsksöndagen 1992 som kriget började, berättar hon. Jag såg när det hände.  

 

Hana var tillsammans med sin dåvarande pojkvän på en picknick på en av de höjder som 

omgärdar staden Sarajevo. Denna vårdag var det den perfekta platserna för Hana och hennes 

pojkvän att se ner på staden som strålade i vårsolen. Plötsligt såg de pansarvagnar och 

soldater komma ner en bit över där dem själva satt, uppe på höjden.  

– Vi tänkte direkt att det var märkligt att det var ännu en militärövning, för de hade varit så 

många den senaste tiden, berättar hon.  
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Det var ingen övning. Det var den bosnienserbiska armen som rullade in i Sarajevo.  

 

Anade du aldrig att kriget var på väg undrar jag?  

– Hur skulle jag kunna göra det? Det var ju vår egen militär som vi såg runt staden, det var 

ju personer från vår egen militär som helt plötsligt attackerade oss.  

 

Vi möts i den lilla vindsvåning som Hana idag kallar sitt hem, i alla fall temporärt. Våningen 

ligger med utsikt över det lilla torg som är hjärtat av Baščaršija. Här säljs turkiskt kaffe, 

sötsaker och hantverk sida vid sida. I denna del av staden kantas de smala gränderna av 

moskéer som flera gånger om dagen ljuder av bönutrop. Den religiösa majoriteten i detta 

kvarter gör sig även påmind i att många av restaurangerna och caféerna här inte serverar 

alkohol. Det var också just här en av händelserna skedde som i efterhand skulle ses som en 

av gnistorna som startade Bosnienkriget. År 1992 genomfördes en folkomröstning om 

Bosnien och Hercegovinas självständighet, en omröstning som bojkottades av den serbiska 

befolkningen i landet eftersom utslaget på förhand var givet. Med en bosniakisk, eller 

bosnienmuslimsk, majoritetsbefolkning kom förslaget att få stöd av 99,7 procent av de 

röstande. Morgonen efter folkomröstningen gick ett serbiskt ortodoxt bröllopssällskap in i 

den muslimska stadsdelen Baščaršija. När de kom till det lilla torget som Hanas vindsvåning 

tittar ut över blev brudgummens far, som bar en serbisk nationalistisk flagga, skjuten till döds 

och en ortodox präst skottskadades. Denna händelse ledde till att grupper med serber i 

Sarajevo maskerade sig och barrikaderade delar av staden, något som möttes av bosniakiska 

grupper och våldsamheterna i staden ledde till flera döda på båda sidor.  

 

Det är bland annat dessa händelser som fyra dagar senare ledde till att 

antikrigsdemonstrationer arrangerades med bosniakiska, serbiska och kroatiska deltagare 

utanför det bosniska parlamentet i Sarajevo. Inifrån det numera världskända hotellet Holiday 

Inn sköt serbiska krypskyttar mot demonstrationen och dödade sex och skadade långt fler. 

Hana var på demonstrationen. Hon ljög för sin mamma när hon frågade om hon skulle gå dit, 

men blev sedan påkommen när hon syntes i en nyhetssändning från platsen. 

 

I historieskrivningen som skett av händelserna under kriget har dödsskjutningen mot det 

serbiska bröllopssällskapet och dödsskjutningen mot fredsdemonstrationen kommit att 
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beskrivas som de första offren för kriget av de två sidorna. Bosnienserberna ser 

brudgummens far, Nikola Gardović, som krigets första offer och dödsskjutningen på 

Baščaršija som den enskilda handling som provocerade fram kriget. Den bosniakiska och 

bosnienkroatiska sidan menar däremot att de två dödade vid demonstrationen utanför 

parlamentet, Suada Dilberović and Olga Sučić, var de första offren. Som i så många fall går 

historierna i efterhand helt isär, påverkad av perspektiv och intressen.  

 

Genom tunneln 

Hana är född och uppväxt i norra Bosnien och Hercegovina. Där bor fortfarande den familj 

hon har kvar i livet, en syster och ett par systerdöttrar och deras barn. Men Hana studerade 

ekonomi vid universitetet i Sarajevo och spenderade hela kriget just här. Hon upplevde tre 

långa vintrar i hus utan fönster, utan el och periodvis utan vatten.  

 

Bara månader innan krigsslutet 1995, efter tre år i ett belägrat Sarajevo så lyckades Hana fly. 

Genom att betala en människosmugglare så lyckades hon ta sig till den 800 meter långa 

tunnel som hade grävts ut under det som fortfarande idag är Sarajevos flygplats och som 

använts av den bosniska armen för att smuggla in proviant under belägringen. Den nu 25-

åriga Hana fick krypa på alla fyra genom det för hand utgrävda hålet. Tunnelns botten var 

fylld med decimeterhögt vattenlager och lystes upp av ett fåtal lampor på vägen.  

– Bakom mig kröp så många andra som hela tiden skrek på mig att krypa fortare. ”Vi måste 

skynda oss!” skrek dem. Vi visste ju hela tiden att tunneln kunde kollapsa över oss eller 

träffas av granater.  

 

Idag är denna tunneln en del i den turism som finns kring kriget. Turister betalar för att få en 

kortare guidad tur genom tunneln. Förra året var Hana där för att se den tunnel som hon 

flydde igenom 20 år senare, en upplevelse som hon beskriver som chockartad. Idag är tunneln 

inte alls vad den var då. Den då 1 x 1 meter breda tunneln är idag uppbyggd så att du med 

lätthet kan gå raklång igenom den.  

– Den går knappt att känna igen idag, säger Hana.  

 

När Hana klarat sig genom tunneln och var över på andra sidan väntade en bussfärd upp i 

bergen som omger staden. Varje dag gick det två bussfärder utifrån staden och Hana kom 
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med den tidigare avgången. Bussfärden skulle sedan ta flyktingarna genom ett område som 

gick som en vattendelare mitt emellan den bosniska och den serbiska krigsgränsen.  

– Hela bussfärden visste vi att vi alla hade minst en krypskytt som tittade på oss genom sitt 

kikarsikte. Vi visste hela tiden att vi kunde dö när som helst, berättar Hana.  

I 45 minuter satt passagerarna i bussen i total tystnad med vetskapen om sin egen dödlighet. 

De lyckades klara bussfärden och kom snart fram till en något säkrare destination i bergen. 

Sämre gick det för bussen som skulle avgå bara två timmar senare.  

– Bussen efter oss sprängdes av en granat, berättar Hana. Alla som var ombord dog och vägen 

stängdes efter det av i flera månader.  

 

När vi pratar om livet i början av kriget, om hur överrumplade Hana och många av hennes 

vänner blev av krigets start så kommer det fram att den flykt som hon precis har berättat för 

mig om, den genom tunneln, egentligen inte var den enda gången Hana lyckades fly från 

krigets Sarajevo.  

– När jag läste vid universitetet i Sarajevo, innan kriget, så träffade jag en kille som pluggade 

där med mig, berättar hon. Vi var tillsammans från första terminen på universitetet och till 

den dagen han helt plötsligt försvann från Sarajevo.  

Den pojkvän som hon berättar för mig om ber hon mig att inte nämna vid namn. Han var 

bosnienserb och hans föräldrar var högt uppsatta inom den serbiska politiken innan och under 

kriget berättar Hana.  

– Vi var tillsammans varje dag i fyra år, säger hon. Alla pratade om oss som en självklart par.  

Men plötsligt, ungefär en månad innan det serbiska övertagandet av Sarajevo, satte hennes 

pojkväns pappa sin son på nästa flyg till Tyskland. Så plötsligt försvann han. När kriget sen 

startade bara veckor senare förstod Hana varför de serbiska föräldrarna till varje pris ville att 

deras son skulle komma till ett neutralt tredje land.  

 

Under den första månaden av kriget fungerade Sarajevo fortfarande relativt bra. Man hade 

vatten, man hade el och telefonerna gick fortfarande att använda. Två månader efter att Hanas 

pojkvän försvunnit, och en månad efter krigets början, ringde han plötsligt och berättade för 

henne att han skulle se till att hon kom ut ur Sarajevo.  

– Allt var mycket hemligt och det kändes inte verkligt på något vis, berättar Hana. Jag fick 

informationen att en bil skulle hämta mig följande morgon och köra mig till flygplatsen och 
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jag skulle tas vidare till Kroatien och därefter vidare till Serbien där min pojkväns föräldrar 

skulle möta mig.  

 

Under falsk identitet 

Hana fick instruktionerna att inte prata med varken chaufförerna som skulle köra henne till 

flygplatsen eller någon annan under resans gång och hon fick under inga omständigheter 

nämna sitt riktiga namn. Anledningen var att Hana under falsk identitet skulle föras ut ur 

Sarajevo som en del av en transport som evakuerade serbisk militärpersonal, tjänstemän och 

deras familjer. Hana var inte bosnienserb och inte heller släkt med någon serbisk militär, men 

det var vad de officiella källorna skulle tro tills hon var i säkerhet.  

– När jag väl kom till Serbien möttes jag av min pojkväns föräldrar, fortsatte Hana. Men jag 

insåg snabbt att det inte fanns en framtid för mig där.  

Som icke serb möttes Hana av många fördomar om henne och bosniaker. De personer som 

bodde i Serbien hade alla sett den propaganda och de vinklade nyhetsinslag som beskrev 

situationen i Sarajevo. Man hade innan krigets utbrott spelat in TV-inslag som skulle visa på 

hur vanlig vardagen i Sarajevo var. En bild som Hana snart insåg hade blivit sanningen för 

många.  

– Det var nyhetsinslag med en reporter som stod mitt i den gata som nu blivit ’Sniper 

Alley’och intervjuade personer som gick förbi, berättar Hana. ”Hur är det med dig idag då 

fröken?”, ”inte har väl du hört någon skottlossning?”, ”visst är väl allt precis som vanligt?” 

frågade dem de förbipasserande sarajevoborna som förvirrat svarade att allt var precis som 

vanligt. Men den där videon var ju inspelad innan kriget! Det fanns ju hus i bakgrunden som 

låg precis bredvid mitt eget som jag visste hade sprängts, men som på videon såg ut precis 

som innan kriget. Allt var en lögn. 

 

Det blev helt enkelt för svårt för Hana att leva med den skeva bilden som hon menar att den 

serbiska befolkningen hade fått av den verklighet som hon levt i sedan kriget start. Så hon 

tog beslutet att sätta sig på en buss och återvända till Sarajevo igen.  

 

Idag har hon svårt att helt vara nöjd med beslutet att återvända till det som skulle bli de 

längsta tre åren i hennes liv i det belägrade Sarajevo.  

– Hade jag vetat exakt vad jag återvände till skulle jag nog valt annorlunda, säger hon med 

tårfyllda ögon. Ingen normal människa skulle medvetet välja att leva mitt i ett krig.  
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Men 1995 hade Hana alltså lyckats fly precis i sista sekund, för en andra gång, genom 

tunneln. Hennes resa gick nu vidare med ännu en buss genom serbiskt kontrollerat 

territorium. En resa som enbart gick att genomföra i nattens mörker, eftersom risken var stor 

att bussen annars skulle attackeras. Hana lyckades ta sig till sin hemstad i norra Bosnien där 

hon kunde återförenas med sin mamma. Hanas barndomshem hade bränts ner av serbiska 

styrkor och hon fick tillfälligt bo hos en familj i en närliggande stad. Men Hana såg inte 

någon framtid där, hon ville vidare.  

– Jag kunde inte stanna där, det fanns inget för mig i Bosnien längre, berättar hon. Jag vill 

fortsätta mitt liv på riktigt. 

Hon lyckades ta sig till USA. Där fick hon ett amerikanskt medborgarskap och kunde börja 

sitt vuxna liv på riktigt. Efter en längre karriär inom den amerikanska finansbranschen blev 

Hana, som många miljoner andra, utan arbete efter finanskrisen. Hanas lösning blev att lämna 

landet i hopp om en bättre framtid i Europa. Eftersom hon är amerikansk medborgare är hon 

inte tillåten att stanna längre perioder än tre månader i taget inom EU.  Därför är Hana nu 

tillbaka i den stad hon lämnade efter kriget, i väntan på att få lämna Bosnien igen. Har du 

aldrig funderat på att stanna undrar jag.  

 

– Vad ska jag göra här? frågar Hana. Här finns inga jobb, ingen framtid. Alla som försöker 

starta företag här skräms bort av kriminella organisationer och korrupt myndighetspersonal 

som kräver mutor för att skydda dem. De enda företagen i Bosnien som går bra är de 

utländska kedjor som äger alla mataffärer här.  

Hanna syftar till de stora kedjorna som kroatiskt ägda Konsum som ligger på hörnet bara 

några meter ifrån Hanas hem.  

– Det här landet styrs av personer som satt fängslade under kriget, och nu ska vi lita på att de 

vill det här landet väl och inte bidrar till korruption? fortsätter hon. Här finns ingen framtid 

för någon.  

 

Tror du att folk vill återvända till Bosnien och Hercegovina idag frågar jag Hana och får det 

raka svaret ”Nej”.  

– Ingen vill återvända när det inte finns något här att göra.  
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Marknadsmassakrerna  

På vägen från de muslimska kvarterna i staden är jag på väg till den lilla tehandel som ligger 

på en av Sarajevos bakgator, en bit ifrån de turistattraktioner, så som fotoutställningen från 

massakerns i Srebrenica, som lockar de största grupperna. På min väg passerar jag ett av 

Bosnienkrigets mest avgörande platser – den lilla marknadsplatsen Markales, marknaden. 

Denna plats är idag, precis som under 1990-talet, fylld av försäljare och handlare. 

Marknadsplatsen fick internationell uppmärksamhet när granateld riktades mot detta civila 

mål inte bara en utan två gånger under belägringen. Den första attacken, 1994, dödade 68 

personer och skadade dubbla antalet. Den andra attacken, sommaren 1995,  dödade 37 

personer bara timmar efter att serbiska ledare uttryckt en försiktig positivism till den då 

presenterade fredsplanen. Denna attack ledde till Natos flyganfall mot den serbiska 

Republika Srpska, som i sin tur resulterade i Dayton-avtalet som kom att officiellt avsluta 

Bosnienkriget. Granatattackerna mot Markales har, som så många delar av händelserna under 

kriget, kommit att beskrivas väldigt olika från de två stridande parterna. Serbiska styrkor har 

konsekvent hävdat att den verkliga avsändaren av missilerna var den bosniska armén som 

med denna handling försökt tvinga fram en reaktion från omvärlden som skulle ta deras sida 

i konflikten. Denna utsaga har återkommit i flertalet rättegångar i den Internationella 

krigsförbrytartribunalen i Haag, trots att man genom beräkningar av missilernas bana kunnat 

fastställa att de avfyrats på serbiskt territorium.   

 

Idag är marknadsplatsen fylld av liv. Nu hänger här en minnesplakett över de offer som 

krävts. Vardagen fortgår precis bredvid det ofattbara arvet från den konflikt som hade sitt 

epicentrum här. Mitt i en stad där krigets hårda år ständigt gör sig påmind.  

 

”Det var inget krig” 

Adnan Smajic driver det lilla tehuset Franz & Sophie på en liten bakgata i Sarajevo och han 

menar att det som hände här i Sarajevo var så mycket värre än något han själv upplevde under 

kriget.    

– Det var inget krig i Bijeljina, säger han.  

 

Adnan föddes i den nordöstra delen av Bosnien och Hercegovina i just staden Bjielina, precis 

på gränsen till Serbien. Det som Adnan inte vill kalla för krig kallas internationellt för 

’Bijeljinamassakern’ och ska ha krävt ända upp till 70 dödsoffer.   
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– Det var inget krig som det var i Sarajevo eller i resten av Bosnien, säger han. ’Arkan’ och 

hans män gick helt enkelt bara över gränsen, in i staden och tog över den.  

 

Den ’Arkan’ som Adnan pratar om är Željko Ražnatović, ledare för den serbiska paramilitära 

gruppen Srpska dobrovoljačka garda, det Serbiska frivilliga gardet, som även gick under 

namnet ‘Arkans tigrar’. Både ’Arkan’ och hans tigrar åtalades i Krigstribunalen i Haag för 

krigsförbrytelser efter Bosnienkriget, bland annat för systematiska våldtäkter och etnisk 

rensning av icke serber. Samma ’Arkan’ var även misstänkt för en serie brutala rån i Sverige 

under 1970-talet och skall, enligt vissa källor, haft stort inflytande över den så kallade 

”juggemaffian” i Stockholm där han ska ha kunnat kopplats till flera beställningsmord. 

Gruppen ’Arkans tigrar’ var känd för Adnan Smajic redan innan de intog Bijeljina efter deras 

inblandning i kriget i Kroatien 1991, där gruppen hade stridit mot självständighetsrörelserna 

som ville frigöra sig från Jugoslavien.  

 

Att denna grupp av paramilitära serbiska nationalister bara kunde gå in i en bosnisk stad, som 

dessutom beboddes av en majoritet av den etniska gruppen bosniaker, även kallade bosniska 

muslimer, utan att möta motstånd förklaras av det geografiska läget. Staden låg som sagt 

väldigt nära den serbiska gränsen och trots sin övervikt av bosniaker i själva staden så fanns 

en stor grupp av bosnienserber i Bijeljina och i de omkringliggande samhällena. År 1991 var 

52 procent av staden Bijeljina bosniaker medan kommunen Bijeljina bestod av 68 procent 

bosnienserber. Det fanns helt enkelt ett stöd för den serbiska nationalistiska gruppen i 

området i stort.  

– Visst fanns det några enskilda personer som tog sina egna vapen och försökte slåss, men 

det blev inga egentliga strider, berättar Adnan.   

Visst fanns det personer som dog i Bijeljina, säger han, och visst fanns det folk som försvann 

spårlöst. ’Arkans tigrar’ ska ha gjort sig skyldiga till det som idag kallats 

’Bijeljinamassakern’ där upp till 70 personer, framförallt bosniaker, ska ha dödats. En av 

dessa var Adnans Smajic farbror som mördades 1993 av medlemmar i den paramilitära 

gruppen. Men de flesta bosniaker i staden flydde därifrån. En av dessa var Adnan.  

– Vi hade ju sett hur de hade gjort tidigare, säger han. Man såg helt enkelt till så att bosniaker 

sparkades från sina jobb och att de sen inte kunde få några nya i området. Vad kan man göra 

då? Man måste fly.  
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Det tog bara fyra dagar efter att de serbiska nationalisterna hade tagit över Bijeljina innan 

Adnan Smajic lämnade allt och flydde staden. Kvar lämnade han sin familj. Sin mamma, 

hennes nya man och Adnans yngre halvsyskon fick stanna. Barnen var helt enkelt för små 

för att klara flykten. Han lämnade också sitt jobb som allmänläkare i staden. Det skulle han 

ändå inte få behålla när serberna kommit till staden resonerade han. Doktor Adnan Smajic 

flydde Bijeljina genom att ta sig till närliggande städer som fortfarande styrdes av bosniaker. 

Tillslut hamnade han i staden Gradačac. Där fanns inte bara en möjlig säker zon för honom 

som bosniak, utan också ett militärsjukhus där han kunde arbeta. Hur var arbetet där frågar 

jag. 

– Svårt.  

 

Det är det enda jag får ur honom om sin upplevelse av tiden på militärsjukhuset. Jag märker 

att Adnan har svårt att uttala exakt vad det var han såg under kriget. Adnan Smajic berättar 

att de vårdade både personer som skadats i strid och civila som attackerats. Att sjukhusets 

lokaler egentligen var en gammal restaurang. Att arbetet inte var så välorganiserat, men att 

man gjorde det bästa man kunde med det man hade. När jag igen försöker fråga mer om hur 

han upplevde arbetet där så tystnar han. Han ber att få låna min dator och tar upp ett antal 

Youtube-videor från militärsjukhuset i Gradačac. Adnan spolar fram och tillbaka i videon 

och pekar på personer i sjukhussängar. ”Titta här” säger han, ”den här mannen var min 

patient”. Adnan visar mig fem lite brusiga videor han hittar på internet från sjukhuset, filmade 

på gamla VHS-band som sedan omvandlats till digitala filer. Det är filmer på personer som 

opereras, på brutna ben och personer som antingen sover eller är medvetslösa, eller för den 

delen är avlidna. Det är svårt att avgöra genom den brusiga filmen. Vem har filmat allt detta 

frågar jag, men Adnan vill inte längre prata om sjukhuset. Han upprepar igen att det var svårt. 

Tillräckligt svårt för att få honom att ge upp på sitt läkaryrke för gott. Efter nästan ett år på 

militärsjukhuset i Gradačac så lämnade han Bosnien. 

 

Det finns många ämnen med kriget som Adnan undviker. Förutom sina upplevelser på 

sjukhuset så vill han gärna undvika att prata om etnicitet. Utan att jag hinner fråga tar Adnan 

själv upp frågan. 

– Jag känner inte igen mig i dem kategorier man vill placera mig i. Jag är inte bosnisk muslim, 

jag är inte troende och har aldrig varit. Den benämning som jag känner är mest korrekt är 

bosniak.  
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Han är märkbart obekväm av ämnet och vill inte alls diskutera det vidare.  

 

År 1993 flyttade en då 32 år gammal Adnan till Tyskland. Många av hans vänner hade flytt 

just dit och uppmanade honom att följa deras exempel. Det blev en möjlighet för honom att 

starta på nytt. Vad får en människa att lämna allt man har, sitt land och sin familj?  

Adnan menar att det inte var ett helt genomtänkt beslut, att han lät känslorna styra honom.  

– Arbetet på sjukhuset gjorde mig så trött på allt krig och all död. Jag orkade inte mer. 

Samtidigt blev jag inbjuden att komma till  Tyskland. Så jag bara åkte, förklarar han.  

 

Inte lätt att lämna  

Jag undrar om han är nöjd med beslutet att fly, såhär i efterhand. Adnan beskriver sig som 

’ambivalent’.  

– Jag känner ingen skuld över att jag lämnade Bosnien, men det är inte helt lätt heller. För 

jag var inte rädd för mitt liv när jag lämnade landet, jag var aldrig i fronten.  

 

Jag märker ett vemod i hans röst när vi pratar om detta. Adnan verkar inte vara missnöjd med 

sitt beslut, men han vill inte heller överdriva sin utsatta situation när han tog beslutet att lämna 

landet. Han var aldrig rädd säger han. Jag undrar i tysthet hur han inte kan ha varit rädd.  

 

I Tyskland spenderade Adnan sina första månader med att bo på kompisars soffor och göra 

småjobb för att försörja sig. Han hade lite städjobb, lite butiksjobb och så arbetade han som 

undersköterska, ett jobb som har var extremt överkvalificerad för som utbildad läkare. Men 

att återuppta sitt arbete som läkare var inget alternativ för Adnan. När han kom till Tyskland 

pratade han varken tyska eller engelska och egentligen var hans plan aldrig att stanna kvar i 

landet under någon längre period. Han ville vidare. Helst till USA.  

 

Egentligen verkar ingen av dessa skäl vara anledning till att Adnan inte fortsatte att arbeta 

som läkare efter att han flytt. Han återkommer hela tiden till hur trött han var på allt krig, att 

det aldrig var ett alternativ för honom att fortsätta. Min känsla är att arbetet aldrig kunde bli 

fritt från hans minnen från kriget, även om han lyckats undkomma striderna. Exakt vad det 

var som fick honom att släppa läkaryrket tror jag inte att jag kommer få reda på. Det är helt 

enkelt för svårt för Adnan att prata om. 
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Planen att bara tillfälligt stanna i Tyskland havererade när han träffade en tysk kvinna, blev 

kär och gifte sig. Han lärde sig tyska och började plugga på universitet igen. Han startade en 

ny karriär som läkemedelsförsäljare. Det var ett välbetalt jobb, men ett som han hatade. Han 

klarade inte av att arbeta under den stress som ett yrke där du arbetade för provision skapar. 

Där du hela tiden förväntades sälja mer och mer. Efter tio år skiljde han sig och föll in i en 

djup depression. En depression som skulle leda honom tillbaka till Bosnien och Hercegovina.  

 

Efter skilsmässan kände Adnan Smajic inte att han hade någon anledning att stanna i 

Tyskland. Efter många samtal med sin psykolog kom dem fram till att han kanske hade en 

viss saknad efter Bosnien trots allt. 

– Vi kom fram till att jag behövde hitta hem igen, berättar Adnan.  

Trots sina tio år i Tyskland så kändes det aldrig riktigt som hans hem. I samma veva blev han 

dessutom erbjuden ett arbete med att starta upp en bosnisk gren av det läkemedelsföretag 

som han arbetat för i Tyskland. Återigen befann sig Adnan i en situation där han blev 

erbjuden en möjlighet att helt börja om. Så han tog ännu ett känslomässigt beslut och tackade 

ja till jobbet. År 2004 flyttade Adnan tillbaka till Bosnien och Hercegovina, till huvudstaden 

Sarajevo.    

 

Adnan säger att han aldrig funderade på att återvända till sin hemstad Bijeljina. Hans arbete 

och hans familj fanns i Sarajevo nu, så det var det enda logiska. Jag ställer mig undrande till 

om det också spelat någon roll att hans forna hemstad nu tillhör Republiken Srpska, det som 

efter kriget officiellt blev den serbiska delen av Bosnien.  

– Till viss del spelar det roll, det är inte samma stad längre, säger Adnan Smajic. Nu fanns 

allt jag behövde i Sarajevo så jag övervägde det aldrig, så jag vet inte om jag hade valt 

annorlunda om jag hade blivit erbjuden ett jobb i Bijeljina, säger han diplomatiskt.  

 

Väl tillbaka i  Bosnien så insåg hans arbetsgivare att marknaden inte var den rätta och la ner 

planerna på att öppna upp i Sarajevo. Adnan följde än en gång sin känslor och startade något 

helt nytt. Han ville sälja te. Ett ämne han gärna diskuterar med mig, och alla andra som vill 

lyssna. Politik, kriget och etnicitet är saker han helst lämnar bakom sig. Han tycker att 

ältandet bara förvärrar situationen. Istället häller han upp ännu en kopp te till mig och tar 

fram en kaka i förhoppning om att det ska tysta mina frågor.  

– Det fanns andra som hade det värre än mig. De i Sarajevo led. Jag klarade mig bra.  
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”Välkommen till republiken”  

På ett litet tåg som avgår bara en gång om dagen ska jag göra resan mellan Sarajevo i södra 

delarna av landet till Banja Luka i norr. Inte bara en resa mellan de två största städerna i 

landet utan också en resa mellan en huvudstad och en annan. Utan att för ett ögonblick lämna 

Bosnien.  

 

På den fem timmar långa resan får jag sällskap av ett äldre par som sedan kriget bor i USA, 

men som är tillbaka för att hälsa på släkt i Banja Luka. De börjar prata med mig när de märker 

att jag bara pratar engelska med vår konduktör som tidigt på resan kommer och tittar på 

biljetterna. De berättar om sin flykt, om vännerna i Sverige som de snart ska hälsa på och 

frågar mig massor om vad jag gör i Bosnien. Efter ett antal timmar kommer det en konduktör 

för att titta på våra biljetter. Ännu en konduktör. Paret märker min förvåning när jag snabbt 

försöker leta fram min biljett igen som jag förlagt i min väska. De skrattar åt mig när jag 

famlar med mina saker som jag gör när jag blir nervös.  

– Du var inte beredd på en till kontroll, säger de och fnissar.   

Nej, svarar jag. De hade ju redan tittat på den så jag tänkte att jag var klar. Det kommer alltid 

en till biljettkontroll förklarar paret. Jag kopplar först inte varför. Inte förrän den äldre 

kvinnan säger: 

–  You’re in the Republica now.  

 

Välkommen till Republika Srpska.  

 

 

Daytons arv 

När Dayton-avtalet slöts och de stridande parterna la ner sina vapen var det i löfte om en 

vinst för alla, en överenskommelse tänkt att vara bara interim medan man kunde skapa en 

faktiskt fungerande lösning på konflikterna. Idag gäller Daytonavtalet fortfarande. Det som 

var tänkt att vara en temporär lösning har nu varit i bruk i över 20 år.  

 

Lösningen gick ut på att fördela territoriet Bosnien och Hercegovina i två delar, en serbisk 

och en bosnisk/kroatisk, Republika Srpska och Federationen Bosnien Hercegovina. Båda 
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dessa så kallade entiteter är till viss del självstyrande inom landets gränser. I Republika 

Srpska vajar serbiska flaggor på de officiella byggnaderna och i federationen till viss del den 

flagga som den bosniska sidan använde under kriget. Man har varsin poliskår och 

landsdelarna bevakas som en gränsövergång med tulltjänstemän som kontrollerar de som 

passerar mellan de två entiteterna.  

 

Det finns många kritiska åsikter om denna administrativa uppdelning. Bland annat finns det 

krav på Bosnien och Hercegovina att lösa denna krångliga och på många vis problematiska 

lösning om de ska kunna få det för landet eftertraktade EU-medlemskapet. En ansökan som 

officiellt lämnades in 15 februari 2016.   

 

I Republika Srpskas, ’den serbiska republikens’, huvudstaden Banja Luka i norra Bosnien 

och Hercegovina är det svårare för mig som inte talar serbiska, eller för den delen bosniska, 

att ta mig runt. Här skrivs de allra flesta skyltar och andra texter med entitetens kyrilliska 

alfabete, för mig helt oläsligt. I övrigt påminner staden till stora delar om de nyare delarna 

av Sarajevo. Det finns gågator med gallerior med klädaffärer och glassförsäljare som kränger 

enorma mängderna i solen som dessa vårdagar hettat upp stadskärna till 27 grader.  Folk sitter 

på uteserveringar och dricker sitt bosniska kaffe, som jag blivit tillsagd om att jag inte får 

kalla det när jag beställer det här. Konflikten ligger fortfarande ytligt i denna serbiska entitet.  

 

Religion och politik 

Det som i Banja Luka skiljer sig mest från Sarajevos stadskärna är en av de största 

sevärdheterna för stadens turister, den enorma och ståtliga serbisk-ortodoxa ’Katedralen för 

Kristus Frälsaren’. Den största befolkningen i staden är bosnienserber som till sin majoritet 

är just serbiskt ortodoxa. Mycket av den kvarvarande konflikten i staden handlat om just 

religiösa byggnader där Ferhadija moskén har kommit att få en central roll.  

 

Ferhadija moskén byggdes i sin originalform 1579 och var en av 16 moskéer som förstördes 

i Banja Luka under kriget. På order av ledande personer inom Republika Srpska sprängdes 

den natten mellan den 6 och 7 maj 1993 och gjordes senare om till en parkeringsplats. 

Krigsbrottstribunalen i Haag kom att döma den serbiske ledaren Radoslav Brdanin för 

förstörelsen av moskéerna i området som del i en etnisk rensning av bosniaker i Republika 

Srpska som han lett. Som en del i en försoningsprocess i staden kom ett tillstånd för en 
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återuppbyggning av Ferhadija moskén att utfärdas 2001. Vid den ceremoni som skulle 

uppmärksamma att de första stenarna på den nya moskén lagts attackerades de drygt 300 

bosniakiska deltagarna och internationella delegater av vad som uppskattats till närmare 1000 

ortodoxa bosnienserber. Man kastade stenar. Man satte eld på bönemattor, bilar och 

närliggande bageri. Man eldade även upp den islamska föreningen som anordnad ceremonins 

flagga, för att sedan hissa den bosnienserbiska flaggan i dess ställe. Man ledde även in en 

gris in på den plats där moskén skulle byggas och stängde slutligen in över 250 personer, 

inklusive den svenska ambassadören som var på plats, i det islamska centret. Ett trettiotal 

personer skadades och en person skulle senare avlida på sjukhus efter de allvarliga 

skallskador han fått under attacken. Återuppbyggnaden av moskén lades efter detta tillfälligt 

på is i en tid av rädsla för ökade konflikter om man fortsatt med planerna.  

 

När jag besöker Ferhadija moskén våren 2016 så är den öppen för besökare men fortfarande 

inte helt återställd. Delar av den täcks fortfarande av byggplast i väntan på att det slutgiltiga 

arbetet ska utföras.  

 

Hemma men ändå inte 

Arijana Nezerevic och jag är jämngammal. Vi är födda bara månader ifrån varandra men in 

i två helt skilda världar. Hon föddes 1991 i Čelinac en liten stad strax utanför Banja Luka, 

rakt in i kriget.  

– Jag minns inte så mycket från den tiden, jag var ju bara ett år gammal, berättar hon för mig 

på en knastrig telefonlinje.  

Innan hon ens lärt sig prata flydde familjen till Tyskland där Arijana växte upp och istället 

lärde sig tyska. Efter krigets slut var hennes familj, precis som många andra, tvungna att 

återvända till Bosnien när deras tillfälliga uppehållstillstånd inte längre var giltiga. Det här 

hade kunnat vara slutet på familjens liv som flyktingar, men de skulle, likt en miljon andra i 

Bosnien och Hercegovina klassas som internflyktingar som resultat av kriget. Denna grupp 

människor har, på grund av konflikten och de etniska motsättningarna som följde, flytt eller 

blivit förflyttade till andra platser inom landet. Hemma men ändå inte.  

 

För Arijana Nezerevics bosniakiska familj skulle detta innebära att familjen flyttade till flera 

orter i det som efter kriget blivit entiteten Republika Srpska, den serbiska republiken. De 

försökte hitta ett hem i den del av landet som de alltid kallat hem, men där de nu kände sig 
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allt annat än hemma. Området hade även innan kriget bestått av en majoritet serber, men 

fortfarande haft en väldigt blandad population med stora grupper bosnienkroater och 

bosniaker. En blandad stad, som de allra flesta städer i Bosnien och Hercegovina innan kriget. 

När familjen Nezerevic återvände 1998 kändes det inte längre som deras stad.  

– I Čelinac var vi i minoritet. Det var vi också innan kriget, men nu märktes det på riktigt.  I 

vårat hem bodde nu serber som flytt från andra delar av Bosnien under kriget och vi var helt 

plötsligt flyktingar i vår egen hemstad, berättar Arijana. Vi hade ingen plats i Bosnien längre.  

 

Arijana Nezerevics föräldrar kunde inte få något jobb, dem hade inget hem och de valde att 

fly igen. Den här gången till Sverige. I tre år bodde familjen i Hallsberg. Arijana lärde sig 

prata svenska tillsammans med många andra unga som flytt undan krig. När hon pratar om 

tiden i Sverige låter hon bubblande och skrattar. Hon trivdes och kände sig äntligen hemma. 

Familjen fick, efter tre år, beskedet att de inte skulle få uppehållstillstånd och hamnade 

återigen i en återvändsgränd. 

 

”Det är mer än Bosnien kunde ge mig” 

Arijana var 12 år när de återvände till Čelinac. De fick nu tillbaka sitt hus och Arijana började 

skolan och läste sen vidare på universitetet i närliggande Banja Luka. Under den här perioden 

var hon alltid i minoritet, i alla sällskap, som bosniak i den serbiska entiteten.  

– Det kändes väldigt jobbig ett tag. Folk pratade fortfarande mycket om kriget när vi flyttade 

tillbaka.  

 

Efter Bosnienkriget fanns det, som jag tidigare nämnt, många olika föreställningar om vad 

som hände under och efter. På grund av vinklad medierapportering och politiska agitatorer 

på båda sidorna fanns det en väldig diskrepans mellan vad man erkände som sanningen om 

konflikten och kriget på de både sidorna.  

– Det fanns många som ändra sitt beteende mot mig när de hörde mitt efternamn. Jag försökte 

att inte bry mig så mycket, berättar Arijana Nezerevic.   

 

Idag har Arijana Nezerevics lämnat Bosnien och Hercegovina igen. Inte för att hon inte kände 

sig hemma, hon hade många vänner som inte brydde sig om att hon var bosniak berättar hon. 

Arijana kunde, trots hennes många år vid universitet, inte få något jobb.  

– Det var svårt för mig. Jag hade ju lagt så mycket tid på min utbildning men så gav den mig 
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ingenting i slutändan.  

Arbetslösheten i landet har länge varit hög. Sedan 2006 har arbetslösheten i Republika Srpska 

legat mellan 25 och 28 procent, en siffra som är ännu högre för kvinnor. Även för 

högutbildade personer, så som Ariijana Nezerevics, så har arbetslösheten legat runt 15 

procent. En faktor som fått flera av hennes vänner att flytta utomlands. En av hennes vänner 

hade flyttat till München och erbjöd henne att komma dit istället. 

– Jag ville inte dit. Jag hoppades länge att jag skulle lyckas hitta ett jobb i Bosnien, men det 

gick inte. Jag insåg att det skulle bli svårt för mig att ha en framtid här.  

Så efter år av akademiska studier bestämde sig Arijana, som fortfarande kunde tyska sen 

barndomen, att flytta till München och ombilda sig. Nu jobbar hon på ett äldreboende.  

– Just nu är min plan att stanna. Här har jag ett jobb. Det är mer än Bosnien kunde ge mig.  

 

 

Det gamla och det nya 

Turiststaden Mostar i södra delarna av Bosnien och Hercegovina lockar människor från hela 

världen till sin sagolikt vackra miljöer, med de historiska byggnaderna och den intensivt 

turkosa floden Neretva är det svårt att inte bli förälskad i miljön. Idag är den historiskt viktiga 

bron Stari Most som binder de två delarna av staden över Neretva restaurerad och är åter igen 

den vy som förknippas allra starkast med staden. Men den stilla ro som finns i staden har inte 

alltid varit där. Staden kom under kriget i Bosnien och Hercegovina att kantas inte bara av 

en våg av konflikter utan två, där forna allierade kom att helt vända sig om och krossa den 

gemenskap man tidigare byggt upp. Man krossade även Stari Most och bröt både bokstavligt 

och bildligt talat kopplingen mellan de två största grupperna i staden – bosniaker och kroater.  

 

Tågresan mellan Sarajevo i östra Bosnien och Mostar i de södra delarna av landet beskrivs 

av turister som ”en av de vackraste i världen”. Normalt sett så trafikeras sträckan delvis av 

gamla SJ-tåg som jag känner igen från min barndom. De donerades av den svenska staten 

efter kriget. Ombord är all information fortfarande på svenska. Allt utom det lilla plakatet på 

engelska som sitter på valda platser i vagnarna som förklarar deras ursprung. Våren 2016 

renoveras sträckan och istället för en vacker tågresa genom de bosniska bergen får jag 

klämma in mig i en mindre buss utan toalett eller luftkonditionering. Miljön utanför 

bussfönstret är fortfarande slående vacker med de typiska branta bosniska bergen och de 

fantastiska turkosa vattendragen. Väl i Mostar märks det tydligt att staden idag besöks till 
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stor del av turister under den varmare delen av året. Nybyggda hotell och vandrarhem blandas 

med rester av de sönderskjutna ruiner av det som är de gamla delarna av staden.  

 

”Vi har ett ansvar att berätta” 

På en uteservering i skuggan av träden sitter Majla och Vanja Obradovic. De har varit gifta 

ett par år och sitter när jag kommer och tittar kärleksfullt på varandra. De erbjöd sig att träffa 

mig eftersom de känner att de har ett ansvar att berätta om situationen i Bosnien Hercegovina 

idag.  

– Vi vill ge en bild av hur det egentligen är här just nu, en så objektiv bild som möjligt, säger 

Majla.  

 

De har två ganska skilda bilder av kriget i Bosnien under 1990-talet. Vanjas familj lyckades 

fly tidigt under kriget medan Majla och hennes familj var kvar i Mostar under nästan hela 

krigsförloppet. Men något som de båda delar idag är känslan av att tiden sen krigets slut har 

stått stilla.  

– Inget har hänt sen krigsslutet, säger Vanja. Det är som att det politiska läget helt har fastnat.  

 

Båda Vanja och Majla är födda i Mostar i bosniakiska familjer och var unga när kriget 

började. Vanja var 17 år gammal och skulle precis börja sitt vuxna liv. Majla var bara 11 år.  

 

Mostar belägrades inte bara en utan två gånger under kriget. Under våren och försommaren 

1992 delades staden i en konflikt med kroater- och bosniaker på ena sidan och serbiska 

styrkor på den andra sidan som ett resultat av att Bosnien och Hercegovina deklarerat sin 

självständighet. Den bosnisk/kroatiska alliansen stred tillsammans inte bara i Mostar utan i 

flera delar av forna Jugoslavien.  

 

Allierade  

Under denna första konflikt i Mostar trodde Vanja Obradovics familj, tillsammans med 

många andra, att konflikten skulle bli kortvarig. De försökte vänta ut kriget. När inget slut 

fanns i sikte efter sex långa månader av strider så valde familjen att fly. Vanja, hans mamma 

och yngre bror flydde först till Kroatien, som i denna konflikt ju var allierad med den 

bosniska sidan, i hopp om en fristad utan krig. Även Majla Obradovics familj flydde dit. 

Hennes familj bodde i ett hus på den östra sidan av Mostar, den som klassas som bosniakisk 
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eller muslimsk. Denna del av staden drabbades hårt av denna första konflikten där den den 

bosnisk/kroatiska sidan stred mot den serbiska.  

– De förstörde i princip hela den delen av staden, berättar Majla. Vårt hus brändes ner till 

grunden och vi var tvungna att fly.  

Familjen befann sig i Kroatien under ett par månader tills konflikten med den serbiska sidan, 

och vad många då trodde var hela kriget, tog slut. När de återvände till Mostar var de tvungna 

att ta sin tillflykt till den västra sidan av staden, som då var under Kroatiskt styre, och fick 

där bo i en lägenhet som övergivits av en serbisk familj. 

 

Efter konflikten med de serbiska styrkorna var över bildades bosnienkroatiska 

intressegrupper som till en början sa sig inte vara i någon konflikt med den bosniakiska 

majoriteten i Mostar. Med tiden började denna grupp tvivla på Bosnien och Hercegovinas 

möjligheter att existera som en självständig stat. I samråd med den kroatiska presidenten 

Franjo Tuđman och den då självutnämnda serbiska Republiken Srpskas ledare kom de två 

parterna överens om en uppdelning av Bosnien och Hercegovina mellan sig. Sommaren 1992 

utropade den självutnämnda Kroatiska republiken av Herze-Bosnia sig som stat med Mostar 

som dess huvudstad. I och med detta var de tidigare allierade parterna bosniakerna och 

kroaterna i den andra väpnade konflikten i området på bara ett par år. Bosniaker och kroater 

slogs om staden, och under 1993 var staden belägrad i över tio månader. I denna konflikt 

förstördes stora delar av staden, de delar som inte redan ödelagts i den första konflikten med 

de serbiska styrkorna. Den mest kända och symboliska delen av staden, bron Stari Most, ’den 

gamla bron’, sprängdes av kroatiska styrkor i november 1993. Förutom att vara ett av de 

kändaste landmärkena i Bosnien och Hercegovina så var det också den enda broövergången 

som existerade under kriget. Man förstörde alltså den enda kvarvarande länken mellan 

Mostars två stadsdelar och deras två befolkningsgrupper. Den västra kroatiska delen och den 

östra bosniakiska delen. En uppdelning som inte fanns innan kriget.  

 

När konflikten vände och den kroatiska armen sidan istället stred mot den bosniska 

förändrades läget helt för många av de som flytt. Vanja Obradovic familj, som fortfarande 

befann sig i Kroatien, insåg att landet inte längre var en säker plats för dem som bosniaker. 

Man lyckades då, via Italien, ta sig till Schweiz och där få ett tillfälligt uppehållstillstånd. 

Vanjas far var fortfarande kvar i Mostar och stred för den bosniska armen under ett år efter 

familjen flytt, för att sedan återförenas med familjen i deras nya hemland.  
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Mitt bland fienden  

Majlas familj var när konflikten mellan den bosniska- och kroatiska armen startade plötsligt 

mitt i fiendens territorium i den bostad de fått låna på den kroatiska sidan av Mostar. Majlas 

pappa greps tillsammans med en majoritet av de andra muslimska bosniakiska männen i det 

kroatiskt styrda området av staden, berättar Majla Obradovic. Han placerades i 

militärfängelse och familjen kastades ut ur lägenheten de bott i.  

– Vi tvingades tillbaka till den bosniakiska sidan av Mostar och var helt plötsligt flyktingar i 

vår egen stad, berättar Majla.  

Det skulle dröja till år 2000 tills Majlas familj skulle få möjligheten att bygga upp sitt 

nerbrunna hus igen.  

– Vi hade tur och var några av de sista som fick hjälp med att bygga upp vårt hem utan att 

behöva muta någon politiker eller tjänsteman, berättar Majla.  

 

Innan dess fick Majla och hennes familjen ta över en släktings bostad som övergivits när man 

flytt till Norge tidigare under kriget, men hela Mostar var i det här läget i ruiner. Vanja 

Obradovic vänder sig om och pekar på huset som är bakom oss, som bara består av skelettet 

av ett stenhus, och säger att sådär såg hela staden ut. Det som tidigare varit ett hus liknar 

snarar en uråldrig ruin. Nu växer vilda träd upp genom det som förr var ett tak. Det är svårt 

att föreställa sig att hela staden var i detta skick.  

– Vi hade inget vatten, det fanns ingen el och vi levde på mat som vi fick av Röda Korset, 

berättar Majla. Vi gick från att ha tvättmaskin i vårt hus innan kriget till att min mamma var 

tvungen att tvätta våra kläder i Neretva. 

– Och det här var en storstad i Europa i slutet på 90-talet, säger Vanja uppgivet och skakar 

på huvudet.  

 

När Vanja Obradovic ska berätta för mig om sitt liv och flykten ber han sin fru Majla om 

hjälp för att tolka delar av berättelsen. Han vill inte att detaljerna i historien ska försvinna i 

hans knackiga engelska. Han är väldigt mån om att jag förstår hur hans situation var, både 

under kriget i Mostar, under hans liv i Schweiz och när han till slut återvände. Gång på gång 

får Majla skrattandes be honom att pausa för att hon ska hinna översätta allt till mig. Han är 

ivrig att ge sin bild till någon som är villig att lyssna. 
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Vanja berättar att hans familj egentligen ville ta sig till Sverige men att man inte hade 

tillräckligt mycket pengar sparade för att betala de dyra flygbiljetterna till Stockholm. 

Schweiz var så långt som besparingarna räckte. Det första året lärde familjen sig tyska medan 

de bodde i ett flyktingläger. Vad jobbade ni med efter att ni lärt er språket undrar jag. Vanja 

skrattar och berättar att de inte fick jobba.  

– Vi fick en flyktingstatus som enbart tillät oss att stanna i Schweiz medan kriget fortfarande 

höll på, säger han. Vi hade inte tillstånd att arbeta när vi var där. Det var som att vi bara 

väntade på att kriget skulle ta slut.  

 

Han beskriver det som att leva i ett slags limbo. Vanja försökte få vilket jobb som helst men 

fick bara höra gång på gång att han inte hade rätt tillstånd för det. Hans mamma som var 

utbildad specialpedagog blev erbjuden ett jobb på en skola för att arbeta med barn med 

särskild behov men fick inte tacka ja till det. Det var som att deras liv var pausade så länge 

konflikten i Bosnien och Hercegovina fortfarande pågick.  

 

”Jag längtade så efter mitt hem” 

Efter fem år i Tyskland, 1998, var kriget slut och familjen återvände till Mostar.  

– Min mamma ville inte komma tillbaka, hon tyckte inte det kändes säkert, säger Vanja. Men 

min pappa, min bror och jag övertalade henne att återvända. Vi klarade inte av att bara sitta 

och vänta i Schweiz längre.  

Vanja Obradovic beskriver den första tiden tillbaka i Mostar med glädje. Han var i 

tjugoårsåldern och skulle äntligen få återvända och starta sitt liv på riktigt. 

– Jag längtade så efter mitt hem, min stad och mitt folk, berättar han.  

Men det blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Kriget var ju slut tänkte han. Nu kan 

utvecklingen bara gå åt ett håll, framåt.  

– Jag föreställde mig att det skulle vara som i Tyskland efter andra världskriget, säger Vanja. 

När landet och ekonomin bara blev bättre och bättre och landet utvecklades.  

När familjen kom tillbaka till Mostar blev det, som för så många andra, som flyktingar i sin 

egen stad. Deras lägenhet låg i ett hus på den västra sidan av staden som delas av floden 

Neretva. Den sidan styrdes efter kriget helt av kroater, och de nekades tillträde, till sitt eget 

hem. Det skulle ta flera år innan familjen fick återvända till sin lägenhet.  

– Under tiden fick vi hyra en lägenhet på den ”muslimska” sidan av staden, berättar Vanja.  
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Men du fick i alla fall jobba när ni återvände säger jag naivt, men inte heller det var så enkelt 

som man hade kunnat tänka sig förklarar Vanja Obradovic. Hans mamma och pappa hade 

innan kriget välbetalda arbeten men när familjen återvände 1998 så var fabriken där hans 

pappa arbetat övertagen av den kroatiska sidan och pappan fick inte gå tillbaka till sitt gamla 

arbete. Det slutade med att hans pappa fick förtidspensioneras och Vanja var då tillsammans 

med sin mamma den som var tvungen att tjäna in de pengar som familjen behövde. Det hade 

blivit dyrt för dem att leva nu när de var tvungna att betala för den lägenhet de tvingades hyra 

på rätt sida av staden.  

– Jag kunde inte få något annat jobb än som bartender, berättar Vanja. Jag tjänade 10 bosniska 

mark per arbetsskift, svart.  

10 bosniska mark är ungefär 50 svenska kronor. Jag stannar upp i samtalet och tittar ner på 

det kaffe jag smuttat på under intervjuns gång. Vanja skrattar och säger att ja det räcker 

ungefär till att betala för vårt kaffe. Familjen gick från att ha två välbetalda jobb i det forna 

Jugoslavien där de ägde sitt eget hem, hade bilar och alla bekvämligheter som vi kan 

föreställa oss, till att försöka försörja en familj på Vanjas mammas lön och de småpengar 

som Vanja själv tjänade ihop på sitt svartjobb. 

– Vi spenderade våra livs besparingar på att fly till Schweiz och det lilla vi hade kvar när vi 

kom tillbaka gick till att betala en del av hyran till lägenheten, eftersom jag inte tjänade 

tillräckligt för att betala för den, säger han.  

 

Precis som i Republiken Srpska så har arbetslösheten i den bosnisk- och kroatiska 

federationen varit hög under en lång tid. De senaste tio åren har siffran legat runt 30 procent.  

Vanja kom tillslut att få ett arbete på en av de många non-governmental organization, NGOs, 

som arbetade i området efter kriget och som finansierades med amerikanska medel.  

– Vi har det bra nu, vi jobbar båda två och klarar oss bra, flikar hans fru Majla Obradovic in. 

Är du glad att du kom tillbaka undrar jag.  

– Inte nu, svarar Vanja. När vi kom tillbaka trodde vi att allt skulle gå tillbaka till hur det var 

innan kriget, att det skulle bli som vanligt igen. Men det hände aldrig.  

Vanja och hans fru Majla är överens om att situationen idag är illa.  

– Vi trodde att när kriget är slut så kommer vi inte behöva tänka på etniska grupper och 

gränser längre, för konflikten är ju över. Men vi är nästan mer uppdelade idag än vi var precis 

efter kriget, säger Majla.  
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Den politiska situationen i Mostar, och i Bosnien och Hercegovina i stort, idag oroar dem. 

Paret har en dotter på fem år, Emma, som de vill ge en så bra framtid som möjligt. I början 

av 2000-talet ledde det till att paret funderade på att lämna landet.  

– Vi ville verkligen komma till Sverige, säger Majla och är märkbart avundsjuk på mig och 

mitt hemland. Vi ville bo i ett land där våra framtida barn har samma möjligheter som alla 

andra att lyckas. 

När de insåg att möjligheterna för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige var i princip 

obefintliga i deras läge så valde paret att stanna. De vågade inte riskera att spendera alla sina 

sparpengar på en resa till Sverige för att sedan tvingas återvända tomhänta. 

 

En delad stad 

I Mostar idag finns det bara två valmöjligheter när det gäller politiska partier, det ena leds av 

bosniakiska muslimer och det andra av katolska kroater. Den här uppdelningen mellan 

etniska- och religiösa grupper, som såg exakt likadan ut under kriget, är oroande menar Majla 

Obradovic.  

– Båda sidor sprider propaganda som går ut på att hetsa dessa två grupper mot varandra, säger 

hon. Det spelar ingen roll att kriget tog slut för 20 år sen, de säger samma saker om varandra 

nu som då. 

Majla frågar också om jag märkte det stora antalet moskéer och kyrkor som finns i den ganska 

lilla stadskärnan i Mostar. Visst, svarar jag, det är svårt att missa. Flera gånger om dagen kan 

man i staden höra både kyrkklockor och böneutrop. Ibland samtidigt.  

– Det har blivit som en tävling om vem som kan bygga flest religiösa byggnader, som inte 

handlar om religion utan som har blivit ett politiskt maktspel, säger Majla. Visst fanns det 

både kyrkor och moskéer innan kriget, men nu blir det bara fler och fler, oavsett om 

människor faktiskt går till dem eller inte när de väl är färdiga.    

 

Uppdelningen mellan bosniaker och kroater märks inte bara när det gäller religiösa 

byggnader utan också till vilka möjligheter de olika grupperna har i livet menar paret. Vanja 

Obradovic berättar om sina föräldrar som nu bor på den västra sidan av Mostar, som främst 

befolkas av bosnienkroater idag.  

– Där bor mina föräldrar som är medborgare i Bosnien och Hercegovina grannar med 

personer som på grund av att de räknas som kroater har rätt till ett Kroatiskt medborgarskap 

och är därmed medborgare i EU, förklarar Vanja.  
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– Förstår du hur stor skillnad det gör för deras möjligheter i livet, säger Majla upprört. Hade 

vi haft ett kroatiskt pass hade vi kunnat bara åka till Sverige och jobba, No questions asked! 

Men för att vi är muslimer och bosniaker så är vi fast. 

Majla fortsätter att prata om sitt bosniska pass som ett ”jävla skit pass”. Den här uppdelningen 

mellan de två olika grupperna i staden menar Vanja och Majla skapar en klyfta som 

egentligen inte finns.  

– Vi bor alla i samma land, vi är födda och uppväxta i samma stad och ändå ska vi prata om 

oss själva som två olika folkgrupper, säger hon. Det är inte klokt.  

 

Det är viktigt för paret att jag förstår att de inte hyser några som helst agg mot de som räknas 

som, eller räknar sig själva som, serber eller kroater. De har båda vänner, grannar och 

arbetskompisar som de kommer utmärkt överens med. Det handlar inte om individerna utan 

om systemet, säger dem. 

– Problemet är de som styr det här landet, de som tjänar på att vi inte kan komma vidare ifrån 

den här uppdelning fast det 20 år sen krigets slut, säger Majla.  

Vanja Obradovic berättar om sin bror som bor på den västra sidan av Mostar med sin fru och 

deras son. När sonens skulle börja förskolan här om året så såg de såklart över möjligheterna 

för honom att gå på en förskola så nära deras hem som möjligt. Men de enda förskolorna som 

finns på deras sida om Neretva är katolska kroatiska förskolor, vilket betyder att sonen skulle 

lära sig prata kroatiska snarare än bosniska.  

– De kände sig tvungna att leta efter en förskola på den muslimska sidan av Mostar, berättar 

Vanja.  

 

Systemet med ett etniskt uppdelat skolsystem har blivit hårt kritiserat internationellt, men är 

standarden i landet. Man har etniskt uppdelade skolplaner som påverkar allt från 

språkundervisningen till samhällsvetenskapen. Ibland existerar skolor med blandade etniska 

elevgrupper, men då läser dem i separata klasser inom samma skolbyggnad.  

– Det är den här typen av kategorisering vi inte vill utsätta vår dotter för, fortsätter Majla. Vi 

vill inte att hon ska växa upp och vara ”Emma muslimen”, utan att hon bara ska få vara 

”Emma människan”.  

 

Frustrationen hos Majla och Vanja Obradovic är svår att missa. De blir upprörda när det talar 

om framtidsmöjligheterna i Mostar. Dem säger att det inte finns någon framtid. Att inget har 
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hänt sedan kriget officiellt avslutades. Att det är exakt samma situation idag som det var 

1995. Att staden styrs av korrupta politiker och att den enda möjligheten att lyckas i Bosnien 

är genom att muta dem eller att vara en del av ”rätt” politiskt parti. De försöker förklara 

situationen de lever i för mig genom att ge exempel som jag lättare kan relatera till. De 

försöker få mig att föreställa mig hur ett Stockholm uppdelat mellan protestanter och 

katoliker skulle vara. Eller om de svenska politikerna skulle försöka hetsa norra Sverige mot 

södra Sverige. Jag gör mitt bästa för att föreställa mig detta.  

 

Idag är den ikoniska bron Stari Most restaurerad. Delvis med delar av originalstenarna som 

lyckats räddas, och är idag ’den nya gamla bron’. Men staden Mostar är idag nästan lika delad 

mitt itu av den klart turkosa floden Neretva som den var under den senaste konflikten som 

plågade staden.  
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Längtan efter det som aldrig riktigt var 

 

 

 

 

 

 

 

Ur poeten Refik Ličina dikt Ex solio, om hans tid som flykting från Balkan i Sverige, finner 

jag det som varit den största sanningen från min tid i Bosnien och Hercegovina – den enorma 

längtan hos alla jag mött. Oavsett om de frivilligt eller ofrivilligt återvänt efter kriget så finns 

det en längtan efter att något ska hända. Ibland har jag fått känslan av att det inte hade spelat 

någon roll vad som hade hänt, bara att det hade hänt något. Att frustrationen och 

hopplösheten finns i att de våldsamma delarna av kriget avslutades men att allt annat blev 

kvar. De etniska konflikterna, de delade städerna och arbetslösheten. Det finns en längtan 

efter ett Bosnien som aldrig riktig hann finnas till innan kriget och som fortfarande inte hittat 

rätt. En längtan hem utan att riktigt veta vad hem är.  

  

Åren i exil läggs till varandra / bitterheten dämpas, tofflorna på 

tröskeln blir allt fler. Och trots att längtan ännu spyr / önskar 

jag allt mer sällan / se snigeln intill persikans små grenar.  

    

Refik Ličina, ur Predikan för Eurydike 
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1. Inledning  

För 24 år sen startade ett krig som skulle komma att tvinga många miljoner på flykt från sina 

hem, döda hundra tusentals och förändra framtiden för ett land för alltid. Med nationalistiska 

ideologiska grunder kom resterna av det forna Jugoslavien att slitas i stycken och människor 

som aldrig tidigare sett sig som fiender att slåss för territorialrätten i det som idag är Bosnien 

och Hercegovina.  

 

Det krigs som drabbade Balkan och som ledde till fruktansvärda brott mot mänskligheten 

kom att prägla den europeiska självbilden och svenska samhällen för alltid. En stor grupp 

flydde just hit till Sverige och många har stannat kvar. Men det finns även dem som återvänt 

till Bosnien, av egen vilja eller för att de inte haft något annat val.  

 

Vad är det som väntat dem när dem återvänt? Vad har förändrats sedan de valt att lämna sitt 

hem och hur ser framtiden ut för en av Europas yngsta stater? Genom en serie möten med 

dem jag kallar återvändare vill jag ge delar av en helhetsbild av flykten, motsättningarna och 

dagens Bosnien och Hercegovina.  

 

2. Ämnesval 

FNs flyktingorgan UNHCR klassar återvändande till sitt hemland efter en konflikt som en 

rättighet som de aktivt arbetar för att underlätta. I det fallet handlar till om en frivillig 

återvändande för de som önskar komma tillbaka till ett konfliktområde när det stabiliserats.  

 

Den tyska förbundskanslern och en av Europeiska Unionens mest positiva röster i debatten 

om det gemensamma flyktingmottagandet under det senaste året, Angela Merkel, sa under 

ett partimöte i slutet av januari 2016 att: 

 

”Vi måste […] säga till människor att det här är ett tillfälligt uppehållstillstånd och att vi 

förväntar oss att, när det är fred i Syrien igen och IS har besegrats i Irak, du då återvänder till 

hemland igen […]” (Rinke 2016) 

 

Denna förväntning är inte enbart tydlig hos Angela Merkel som är positiv till mottagandet 

utan är även ett ämne som engagerat högerextrema sajter så som Avpixlat. Bland annat har 

man, med referenser till en undersökning gjord av den kommersiella norska tv-kanalen TV 
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2, att åtta av tio asylsökande inte planerar att återvända hem oavsett hur det politiska läget 

förändras i hemlandet (Avpixlat, 2016). Dessa personer klassar skribenterna på Avpixlat inte 

som flyktingar från ett krig och förföljelse utan som lyxsökande ”välfärdsmigranter” som 

man så fint kallar det. Här pekar man alltså ut viljan hos de asylsökande att få en permanent 

hem, i detta fall i Norge, är grundad i en pull-faktor kopplad till ett ekonomisk välstånd och 

tillgång till ett utvecklat välfärdssamhälle.  

 

Återvändo efter flykt kan vara en rättighet. Det kan vara en skyldighet. Det kan dessutom 

vara en politiskt laddad fråga om individens motiv.  Jag har i mina reportage försökt möta 

människor som av olika anledningar och med olika framgång återvänt till sitt forna hemland 

efter konfliktens officiella slut för att se återvändandet ur deras upplevelser och perspektiv.  

 

3. Samhällsrelevans  

Den, fram tills i höstas, största flyktingkrisen i efterkrigstidens Europa kom från kriget i 

Bosnien och Hercegovina (Migrationsverket [2]). Den grupp som sökte sin tillflykt hos 

Sverige i de konflikter som följde efter Jugoslaviens fall var och är en signifikant grupp av 

den svenska befolkningen och tros uppgå till åtminstone 100 000 personer (ibid). Att fortsatt 

bevaka och spegla den konflikt som ledde till denna massflykt till Sverige, och många andra 

länder, känns som en självklarhet i mitt uppdrag som journalist. 

 

För trots att 20 år gått sedan undertecknandet av Dayton-avtalet och Bosnienkrigets officiella 

slut är konflikten i landet allt annat än överspelad och de etniska konflikter som etablerades 

under kriget är fortsatt en påtaglig faktor i människors vardag.  

 

Jag försöker spegla den nutida situationen i landet genom de som tidigare flytt men sedan 

återvänt till Bosnien och Hercegovina efter krigets slut för att ge en inblick både i den konflikt 

som lett dem på flykt men även den situation de nu möter när de återvänt till det land som de 

en gång kallat sitt hem.  
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4. Bakgrund 

4.1 Om bakgrunden till konflikten 

Uppkomsten till konflikten i Bosnien och Hercegovina kan inte härledas till endast en punkt 

i historien utan kantas av konflikter kopplade både till första och andra världskriget och 

efterkrigstidens unga Europeiska nationer. För att förstå konflikten måste vi backa bandet till 

december 1918.   

 

I freden efter första världskriget bildades nationen som senare kom att få namnet Jugoslavien, 

då med de definierade folkgrupperna serber, kroater och slovener (Forum för levande historia 

2011). Bosniaker eller bosnienmuslimer definierades vid denna tidpunkt inte som en egen 

grupp utan inräknades i gruppen kroater och/eller serber (ibid.). Nationella slitningar mellan 

dessa grupper i kombination med nationalistiska strömningar skapade en dröm om att bilda 

egna stormakter (ibid). Först efter andra världskriget kom federationen Socialistiska 

förbundsrepubliken Jugoslavien att utropas (ibid.). 

 

Under andra världskriget kom Jugoslavien att invaderas av Tyskland och axelmakterna 

(Forum för levande historia 2011). Konflikten inom landet kom att stå mellan jugoslaviska 

partisaner, kroatiska Ustasja och serbiska Tjetniks, en uppdelning som kom att påverka 

konflikterna inom landet till stor del även efter kriget (ibid). Fascistiska kroatiska Ustasja 

hade nära band till den nazistiska ockupationsmakten och använde sig bland annat av 

koncentrationsläger där man systematiskt mördare framförallt serber och judar (ibid). 

Debatten om vad som egentligen hände under andra världskriget, hur många som dog och 

hur kom att bli ämnet för debatter långt in på 1990-talet och kom att ligga till grund för en 

väldigt inflammerad relation mellan framförallt kroater och serber (ibid). Även massakern i 

Bleiburg under kriget där den kommunistiska partisanarmén dödade runt 50 000 kroater kom 

att bli en viktig grund för den kroatiska nationalismen innan och under Bosnienkriget (ibid).  

 

Den Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien kom att bestå av delrepublikerna 

Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien (Forum 

för levande historia 2011). Den socialistiska republiken kom i ledning av Tito att försöka 

skapa ett enat land av dessa tidigare konfliktfyllda delrepublikerna och de etniska grupperna 

de innefattade (ibid). Det råder delade meningar om man lyckades med att skapa en 

gemensam jugoslavisk identitet eller om man bara lyckades förtrycka de fortfarande 
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befintliga konflikterna mellan de olika grupperna i landet. I och med Titos död 1980 skapades 

ett utrymme för de olika nationalistiska strömningarna inom Jugoslaviens gränser att slåss 

om det politiska utrymmet (Forum för levande historia 2011). Detta politiska vakuum i 

kombination med en försämrad ekonomisk situation skapade grogrunden till de konflikter 

som 1991 skulle utbryta delrepublikerna emellan (ibid).   

  

I och med Titos död och det efterföljande uppbrottet av Jugoslavien 1991 startade en av 

efterkrigstidens största väpnade konflikter på Balkan (Forum för levande historia 2011). I 

den tidigare stora federationen startade en rad konflikter mellan religiösa och etniska grupper, 

en konflikt som skulle bli extra svår just i det då utropade självständiga Bosnien och 

Hercegovina som mitt projekt kommer att beröra (ibid). I denna etniskt blandade delrepublik 

kom konflikten i grunden att handla om att de tre nationella etniska grupperna, bosniaker 

eller bosnienmuslimer, kroater och serber. Alla dessa grupper eftersökte självständighet i 

form av en nationen där de själva var i majoritet, men hade tre ganska skilda uppfattningar 

om vilka delar av landet som tillhörde just den egna etniska gruppen.  

 

4.2 Om kriget  

Krigen i forna Jugoslavien har flera startdatum. Den första konflikten startade i Slovenien i 

sommaren 1991, den andra i Kroatien hösten 1991 och i Bosnien och Hercegovina 6 april 

1992 (Sommelius & Øberg 1994: 6). Eftersom mitt projekt berör just den bosniska delen av 

denna rad av konflikter kommer jag vidare att tala om de relevanta delarna av just denna 

konflikt. Efter att Slovenien och Kroatien lämnat Jugoslavien stod den bosniakiska ledningen 

inför de två valmöjligheterna att [1] stanna kvar i resterna av forna Jugoslavien där man skulle 

utgjort en minoritet jämtemot serberna eller att [2]  sträva efter en självständig bosnisk stat 

(ibid: 11). När man valt att gå efter alternativ [2] och utlyst en folkomröstning om Bosnien 

och Hercegovinas självständighet valde den serbiska befolkningen i landet att bojkotta detta 

val (ibid: 12). Detta dels eftersom man tidigare utlovat att man aldrig skulle erkänna ett 

självständigt Bosnien och Hercegovina, dels för att man var införstådd i att man skulle förlora 

en sådan omröstning eftersom den bosniakiska befolkningen var i majoritet i landet (ibid). 

När omröstningen sedan skedde var 99,7 procent, av de 63,4 procent som valt att rösta, för 

en bosnisk självständig stat (Commission on Security and Cooperation in Europé: 19). Redan 

dagen efter omröstningen startade våldsamheter i huvudstaden Sarajevo då ett serbiskt 

ortodoxt bröllopssällskap gick in i den muslimska stadsdelen Bascarsija (Commission on 
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Security and Cooperation in Europé: 19). Brudgummens far som bar en serbisk nationalistisk 

flagga sköts till döds och en ortodox präst skottskadades vilket ledde till att grupper med 

bosnienserber maskerade sig och barrikaderade delar av staden (ibid). Detta ledde i sin tur 

till att grupper av bosniaker barrikaderade andra delar av staden och våldsamheter ledde till 

flera döda på båda sidor (ibid.). Konflikten utvecklades snabbt då dessa spontana protester 

togs över och systematiserades av bland annat det serbiska nationalistiska partiet Srpska 

Demokratska Stranka (SDS) (ibid). Samma SDS som grundades och leddes av Radovan 

Karadžić som i slutet på mars 2016 dömdes för krigsbrott och folkmord bland annat för sin 

inbladning i Srebrenica (Commission on Security and Cooperation in Europé: 19, Johansson 

2016). I och med detta var kriget ett faktum.  

   

Konflikterna i Bosnien och Hercegovina pågick i stora delar av landet och i flera olika vågor 

av krig. Sarajevo belägrades i april 1992 till och med november 1995, under denna tid ska 

12 000 personer ha dödats i staden, 1 500 av dem barn (Strange 2007). I maj 1993 anföll den 

självutnämnda självutnämnda Kroatiska republiken av Herze-Bosnias styrkor, stödda av den 

kroatiska regeringen, staden Mostar i södra Bosnien. Bosnienkriget pågick från april 1992 

till och med december 1995 när kriget officiellt avslutades i och med undertecknandet av 

Daytonavtalet av de tre stridande parterna. Här delades Bosnien och Hercegovina in i två 

entiteter, en serbisk republik och en muslimsk/kroatisk federation (Sandberg & Widmar 

1998: 5). Avtalet slöts som en nödvändig åtgärd för att stoppa det pågående militära 

konflikterna och var en tänkt interimistisk lösning eftersom både bosnienkroaterna och 

bosnienserberna på sikt hade för avsikt att lämna den stadsbildning man skapat i och med 

avtalet (ibid).  Trots sitt namn var avtalet nämligen även en stadsbildning där man kom 

överens om utformningen av landets konstitution och federala uppdelning (ibid). Man skulle 

på detta vis ha regionala självstyren som helt bygger på en uppdelning av de etniska 

grupperna, som på ett nationellt plan skulle samarbeta, bland annat genom ett gemensamt 

presidentråd där varje etnisk grupp turas om att inneha den officiella presidenttiteln (ibid: 

13–15). Ett överstatligt protektorat etablerades i och med Dayton-avtalet när den så kallade 

höge representanten, utsedd av internationella samfundet, infördes (ibid). Ämbetet innehar 

makten att fatta eller riva upp beslut på alla plan, när det gäller Bosnien och Hercegovinas 

konstitution, folkvalda representanter eller för den delen respektive entitets budget (ibid).  
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Dödstalet för kriget i Bosnien och Hercegovina kom att uppmätas till runt 100 000 personer 

enligt självständiga studier vid the Research and Documentation Center, även om det exakta 

antalet fortfarande är ett väl omdebatterat ämne i landet (BBC, Sito-Sucic & Robinson 2013). 

Ungefär hälften av dessa ska ha varit civila och 82 procent av de civila ska ha varit bosniaker 

(ibid). Bara den 43 månader långa belägringen av huvudstaden Sarajevo ska ha krävt 14 000 

liv (ibid). Sammanlagt ska krigen i det forna Jugoslavien tillsammans ha krävt 200 000 liv 

och 20 000 saknas fortfarande (FN). 2,2 miljoner människor drevs på flykt från sina hem, 1 

miljon blev flyktingar och 1,2 miljoner personer ska vid krigsslutet 1995 vara så kallade 

IDPs, Internally displaced persons, internflyktingar på svenska, och ska alltså ha varit på 

flykt inom det egna landet på grund av konflikten (FN, Walicki 2014).  

 

Under krigsåren 1992 – 1995 fick nästan 50 000 flyktingar från Bosnien och Hercegovina 

asyl i Sverige (Migrationsverket [1]). Under hela 1990-talet fick uppskattningsvis 100 000 

personer från forna Jugoslavien, framförallt från Bosnien och Hercegovina, ett hem i Sverige 

(Migrationsverket [2]).  

 

4.3 Om återvändande  

Av de 2,2 miljoner människor som tvingades lämna sina hem på grund av kriget i det forna 

Jugoslavien är det svårt att med säkerhet uttala hur många som återvänt. Av gruppen 

internationella flyktingar, de personer som vi vanligt refererar till som enbart ’flyktingar’, 

uppger Federal Institute of Statistics, den statistiska centralbyrån för den bosnisk/kroatiska 

federation, att 739 879 personer återvänt sedan kriget till just federationen.  351 772 av dessa 

hade återvänt efter att ha varit internflyktingar och 388 107 från att ha varit flyktingar 

utomlands (ibid). Internflyktingar i detta fall syftar till de personer som flytt mellan det som 

kom att bilda den bosniska federationen och det som kom att bli republiken Srpska, alltså 

personer som flydde inom Bosnien och Hercegovina. Liknande data från Republic of Srpska 

Institute of Statistics, den serbiska republikens motsvarande statistiska institut, finns inte. 

Däremot kan dem visa att det under perioden 2007 – 2015 har emigrerat ungefär 67 000 

personer mellan de olika entiteterna (RZS 2011, RZS 2015). En andel av dessa bör rimligtvis 

även vara internflyktingar, även om statistiken inte säkert kan säga något om detta. Av de 

registrerade internflyktingarna inom Bosnien och Hercegovina har idag 580 000 personer 

återvänt till sina hem, nästan 60% av de registrerade   internflyktingarna efter kriget (Walicki 

2014). 100 400 personer var enligt den senaste statistiken fortfarande internflyktingar som 
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ett resultat av kriget (ibid). Enligt organisationen Internal displacment monitoring centre, 

IDMC, som bevakar just internflyktingar, beror detta delvis på flera orsaker så som den 

fortsatt etniska uppdelningen som försvårar för till exempel bosniaker att återvända till 

serbiska Republiken Srpska och vice versa (Walicki 2014). 

 

5. Målgrupp 

Mitt reportage riktar sig till en publik som har intresse av samhällsfrågor, politik och 

internationella relationer. Det behöver inte vara en påläst publik men en som är intresserad 

av omvärldsbevakning. Genom mitt berättande så skulle reportaget mycket väl kunna passa 

en publik som har ett intresse för politiska frågor eller som främst konsumera just längre 

politiska reportage, men som skulle kunna intresseras av mitt berättande av  dessa 

människoöden.  

 

Förhoppningen är att reportaget skulle kunna fungera väl i ett samhällsmagasin så som 

magasinet Arena, Fokus eller den något bredare Filter, då självklart i ett kortare format. Det 

skulle även kunna platsa i en helgbilaga av en större morgontidning såsom Dagens Nyheter 

eller Svenska dagbladet. På grund av längden och den i alla fall delvis litterära ansatsen jag 

har med reportaget anser jag att de behöver ett forum där det ges möjligheten att få ta tid och 

plats. Det är inte en kort nyhetsartiklar därför skulle de inte platsa i den typen av format, men 

skulle väl kunna platsa på många olika webbaserad sidor där längde inte blir lika bunden till 

det tryckta formatet. 

 

6. Metod  

6.1 Arbetsprocess och research 

För att kunna anta denna uppgift att beskriva förloppet efter en av de största konflikterna 

under efterkrigstiden krävdes en hel del research. Jag har under många veckor ägnat mig åt 

att läsa nyhetsartiklar och samhällsmagasin från tiden under och efter kriget för att få en bild 

av en skiftande beskrivning av händelserna i forna Jugoslavien. Jag har läst journalistiska 

texter, biografier och många domstolsbeslut från den Internationella krigsförbrytartribunalen 

för det forna Jugoslavien (ICTY) för att få en bild av händelser, aktörer och effekterna av 

kriget. Min ambition har hela tiden varit att vara lika påläst på de olika 
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historiebeskrivningarna som finns av kriget och tiden efter för att jag ska kunna ha en så 

balanserad grund som möjligt inför mina intervjuer. Jag hade redan på förhand beslutat att 

åka till städer i de båda entiteterna och valde då också att fokusera mycket av min research 

på just de städer jag skulle besöka; Sarajevo, Banja Luka och Mostar. Detta för att kunna i så 

stor mån som möjligt relatera till specifika händelser på just de platser jag skulle göra mina 

intervjuer på.  

 

All denna bakgrundsinformation har stundtals känts överväldigande då det också ger mig en 

uppfattning om hur stor denna fråga är, men har också gett mig enormt mycket information 

som jag sedan har kunnat använda i mina intervjuer. 

 

Jag har även ägnat många timmar åt inspirationsläsning av författare som gjort liknande 

reportageresor på Balkan, så som Åsne Seierstads Med ryggen mot världen om den serbiska 

sidan efter kriget, Johanna Hildebrandts Deadline Bosnien om hennes tid som krigsreporter 

under kriget och reportageboken I Bosnien finns inga raka vägar av bland andra Marina 

Ferhatovic. Alla strålande exempel på välskrivna längre reportage om situationen i området 

under olika skeden under och efter kriget som fungerat väl för att ge mig en bild av min valda 

genre.  

 

6.2 Att resa och att skriva  

Att göra reportageresor är ett ganska särskilt arbete metodologiskt eftersom mycket av det 

som sker i planeringsfasen av arbetet kan komma att kasseras eller drastiskt förändras när du 

väl är på plats. Jag har därför valt att även beskriver den särskilda metoden för att resa och 

att skriva journalistisk som jag använt mig av. Stig Hansén & Clas Thor (1992) beskriver 

grunden för den lyckade reportageresan är att ha skissat på en grundplan för arbetet på 

förhand, men att man måste vara beredd på att den ändras (Hansén & Thor 1992: 22). Här 

handlar det om att ha en grundplan med vad man har för syfte med resan och vad som krävs 

för att man ska komma hem med de beståndsdelar som behövs för att färdigställa det (Hansén 

& Thor 1992: 22). Beroende på syftet eller planen kan det även behövas en ännu mer 

detaljerad plan än så, med restider mellan olika städer på plats, förbokade intervjuer och 

dylikt (ibid). I mitt fall hade jag ju sedan tidigare en forskningsplan för själva projektet och 

som fungerade som min grundläggande plan, men jag planerade även mer detaljerat och hade 
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både förbokat intervjuer och resor mellan olika städer i Bosnien och Hercegovina innan jag 

åkte. Allt för att inte komma hem med ett otillräckligt material för mitt reportage.  

 

Ännu en förutsättning för ett lyckat arbete är kontakter (Hansén & Thor 1992: 22). Hansén 

& Thor (1992) menar att det här räcker med en eller ett fåtal bra kontakter på plats som initialt 

i arbetet kan fungera som dörröppnare och kontaktförmedlare till andra relevanta kontakter 

(ibid). Dessa menar de kan bestå både av formella och informella kontakter (ibid). Ofta kan 

det räcka med att man nämner vart man ska till informella kontakter så som släkt och vänner 

för att man ska få tips på namn till användbara kontakter, något jag väl känner igen från mitt 

eget arbete (ibid). När jag nämnde temat på mina reportage för vänner och bekanta fick jag 

in många tips på personer som skulle kunna vara intressanta att kontakta, några bättre än 

andra. Detta gav mig en väldigt bra grund att börja leta efter intervjupersoner på. Formella 

kontakter, så som myndighetspersonal och liknande, kan däremot kräva mer förarbete innan 

avresa för att få en intervju med (ibid). 

 

Framför allt handlar det förberedelserna för en reportageresa om att vara påläst redan innan 

din avresa (Hansén & Thor 1992: 22 – 23). Det kan handla om att vara påläst på tidigare 

publicerade journalistiska reportage om ditt ämne eller platsen du ska besöka, men kan likväl 

handla om att vara påläst om relevant statistik eller det politiska läget (ibid). Hela våren 

ägnade jag mig, som tidigare beskrivet, åt research om kriget, om den politiska läget idag 

och ägnade mig åt timtal av inspirationsläsning av personer som gjort reportage om olika 

delar av konflikten. En väldigt givande förberedelse eftersom detta även gav mig en bild av 

vad som är tidigare gjort på ämnet och hur jag kan komplettera det som redan skrivits med 

vinkeln på just mitt reportage.    

 

6.3 Att hitta intervjupersoner  

Min främsta metod har bestått av att använda redan befintliga kontakter via organisationer 

och individer som hjälp när jag ska komma i kontakt med personer som jag vill intervjua för 

mitt projekt. Jag har sedan tidigare rest i Bosnien och Hercegovina och då träffat och pratat 

med personer som jag kontaktat inför detta projekt. Via dem har jag fått tips på andra personer 

som skulle kunna tänka sig att ställa upp, och så vidare. Jag har även haft turen att många 

personer jag kommit i kontakt med av andra anledningar, som bott grannar med mig eller 

drivit restauranger jag ätit på, har blivit intresserade när jag berättat om mitt projekt och 
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antingen velat ställa upp för en intervju eller förmedlat kontakten vidare till personer som 

skulle kunna tänka sig att ställa upp. De personer vars intervjuer jag slutligen valt att använda 

mig av har en varit en tidigare bekant, tre varit personer jag fått kontakt med på plats och en 

varit en person jag hittat via tidigare skrivna intervjuer på liknande ämnen.  

 

6.4 Intervjupersonerna 

För att förtydliga vilka intervjupersonerna jag använt mig av i mina reportage har jag valt att 

här lista dem samt ge en kort beskrivning av tidpunkt och plats för intervjuerna samt 

personerna i sig.  

 

Hana Sjanic, 

Intervjuad vid tre tillfällen [2016-03-22, 2016-03-28, 2016-04-06] i Sarajevo i den lägenhet 

där hon hyrde ett rum. Hana Sjanic är 48 år gammal och flydde under kriget till USA och har 

återvänt till Bosnien och Hercegovina periodvis under de senaste tre åren på grund av 

regleringar i hur länge hon får vistas i Schengenområdet i streck. Hana förekommer i 

reportagets delar ”Dör jag dör jag med heder”, Genom tunneln samt Under falsk identitet.   

 

Adnan Smajic,  

Intervjuad vid två tillfällen [2016-03-23, 2016-04-05] i Sarajevo på sin arbetsplats, tehuset 

Franz & Sophie. Adnan Smajic flydde under kriget till Tyskland och återvände till  Bosnien 

och Hercegovina 2004 efter sin skilsmässa och efter att han fått ett jobberbjudande i Sarajevo. 

Adnan förekommer i reportagets delar ”Det var inget krig” samt Inte lätt att lämna. 

 

Arijana Nazirevic,  

Intervju via telefon vid ett tillfälle [2016-04-20]. Arijana Nazirevic flydde under kriget med 

sin familj först till Tyskland för att återvända till Bosnien och Hercegovina 1998, men till en 

annan stad än tidigare. Senare skulle familjen flytta både till Nederländerna och sedan till 

Sverige. 2003 återvände familjen permanent till Bosnien igen. Där studerade Arijana vid 

universitetet i Banja Luka, tills hon nyligen flyttade till München för att arbeta. Arijana 

förekommer i reportagets delar Hemma men ändå inte samt ”Det är mer än Bosnien kunde 

ge mig”.  

 

Vanja Obradovic,  
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Intervjuad vid ett tillfälle [2016-03-29] i Mostar på ett café nära hans hem tillsammans med 

sin fru Majla Obradovic [se nästa sida]. Vanja Obradovic flydde under kriget med sin familj 

till Kroatien och sedan vidare till Schweiz. Vanja återvände till Bosnien och Hercegovina 

1998 på grund av familjens tillfälliga uppehållstillstånd endast gällt under tiden kriget 

fortfarande pågick. Vanja förekommer i reportagets delar ”Vi har ett ansvar att berätta”, 

Mitt bland fienden, ”Jag längtade så efter mitt hem” samt En delad stad. 

 

Majla Obradovic,  

Intervjuad vid ett tillfälle [2016-03-29] i Mostar på ett café nära hennes hem tillsammans 

med sin man Vanja Obradovic [se föregående sida]. Majla Obradovic flydde under en kort 

del av kriget med sin familj till Kroatien men kom tillbaka 1993 och spenderade resten av 

kriget i sin hemstad Mostar. Majla förekommer i reportagets delar ”Vi har ett ansvar att 

berätta”, Mitt bland fienden, ”Jag längtade så efter mitt hem” samt En delad stad. 

 

6.5 Intervjuteknik 

Tekniken för intervjuer skiljer sig åt beroende på vilken typ av intervju du ska göra. Mina 

intervjuer är djupintervjuer som skulle kunna klassas som det som Björn Häger (2009) 

definierar som berättelser (Häger 2009: 186). Här är tekniken i fokus att öppna upp 

intervjupersonen för att denne ska berätta så mycket som möjligt för dig (ibid). Här är min 

huvuduppgift under intervjun att styra och stödja samtalet, med hjälp av följdfrågor som 

lägger fokus på det jag är intresserad av att höra, men som intervjupersonen själv inte tänker 

på att berätta (ibid). Jag ska undvika att störa berättandet om det inte är nödvändigt, utan låta 

berättelsen själv ta plats, men att våga leda den framåt utan att kväva berättandet (Häger 

2009: 186, Hansén & Thor 1997: 43). Häger (2009) menar också att det är viktigt att inte 

hoppa i kronologin i berättelsen då detta kan störa, eller rent av förstöra, intervjupersonens 

tankegångar (ibid).  Startpunkten för mina intervjuer har varit det jag främst är intresserad av 

prata om, nämligen tiden under och efter kriget. Därför var min första fråga i alla intervjuerna 

”Hur minns du tiden innan kriget?”, en lagom öppen fråga som fungerat väl som 

utgångspunkt för mina intervjuer, eller intervjupersonernas berättelser. En av de 

komponenterna som är viktigaste för en lyckad intervju är att aktivt lyssna (Häger 2009: 188, 

Hansén & Thor 1997: 43). Detta för att kunna känna av tonfall och nyanser hos 

intervjupersonerna som kan leda vidare in på intressanta frågor och ämnen under intervjuns 

gång (Hansén & Thor 1997: 44). Detta var en av de svårare delarna för mig eftersom mina 
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intervjupersoner alla intervjuades på ett annat språk än deras modersmål och vilket gör att 

det där med finns en viss risk att just nyanser och tonfall försvinner i språkbarriären mellan 

oss. Jag ansträngde mig extra mycket för att försöka hitta just de nyanserna hos mina 

intervjupersoner ändå, och tror jag lyckades väl med detta. Dessa nyanser var även viktiga 

för mig att uppfatta för att kunna använda i mitt reportage senare för att kunna beskriva just 

hur mina intervjupersoner berättat vissa detaljer för mig.  

 

Mina intervjuer varade i drygt två timmar för varje intervjuperson, vilket måste klassas som 

en lång intervju, som innehöll större delen av deras livsberättelse fram till idag. Därmed fanns 

det mycket arbetet med intervjuerna i redigeringsfasen, efter transkriberingen, där jag alltså 

valde de delar som jag ansåg viktigast för den berättelse jag ville ta med mig efter mitt möte 

med dem. I redigeringen sker mycket av det som skapade den intervju som jag sedan 

presenterat för mina läsare, och som även det är en del av intervjuarbetet, där jag i efterhand 

kan skapa ett tempus och en dialog som såg delvis annorlunda ut än den gjort på plats (Hansén 

& Thor 1997: 73).  

 

En viktig del i arbetet med så långa intervjuer blir också anteckningsarbetet, något jag 

utarbetade och utvecklade under alla mina intervjuer. Här finns det både val kring vilken 

teknik du använder samt hur du antecknar (Hansén & Thor 1997: 53). Jag valde att anteckna 

direkt på min dator, ett val som blev självklart för mig eftersom det är det absolut snabbaste 

anteckningssättet jag bemästrat och som också ger mig möjligheten att hela tiden ha 

ögonkontakt med mina intervjupersoner, eftersom jag antecknar utan att behöva titta på 

tangenterna. Detta gjorde att mina intervjupersoner snabbt glömde bort att jag skrev ner det 

som sas och intervjun fick en mycket mer avslappnad känsla av mer av ett samtal än en 

formell intervju. Jag hade vid de första intervjuerna även med mig en bandspelare för att 

kunna spela in samtalet som en slags säkerhetskopia om jag behövde lyssna på exakta ordval 

eller dylikt i efterhand. Detta var dock något som gjorde mina intervjupersoner stressad och 

nervösa vilket gjorde att jag helt enkelt slutade spela in samtalen, eftersom detta störde den 

avslappnade stämningen som var grundbulten för mina intervjuer. Dessutom försvårades 

användandet av bandspelaren av att de flesta av mina intervjuer skedde i publika miljöer där 

det i efterhand ändå var svårt att höra exakta formuleringar på grund av bakgrundsljud. Då 

kändes det inte längre som ett hjälpmedel, utan snarare ett hinder. Att jag antecknade på en 

dator gjorde de också lättare för mina intervjupersoner att titta igenom stavning av namn och 
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platser på ett lätt sätt och rätta mig där det blivit fel, något som försvårats om de hade försökt 

tyda, min något svårlästa, handstil.   

 

För att intervjupersonen skall känna sig bekväm är det också viktigt att denne får välja plats 

och tid för intervjun, något jag hållit hårt på (Hansén & Thor 1997: 39, 40). Jag har hållit 

intervjuer på caféer, i folks bostäder, på deras arbetsplatser och på varieradende tider på 

dagen. Allt för att intervjupersonen själv känner sig så bekväm som möjligt för det de vill 

berätta för mig om.  

 

6.6 Tolkning  

Eftersom jag inte talar vaken bosniska, serbiska eller kroatiska, de tre språken som talas i 

Bosnien och Hercegovina, så stod jag inför ett problem gällande tolkning till intervjuer. De 

intervjuer jag planerat in på förhand hade dels varit med personer som talade svenska eller 

personer som jag tidigare haft kontakt med och som jag visste talade engelska, ett språk jag 

behärskar väl. Eftersom jag skulle ordna fler intervjuer på plats så fanns fortfarande farhågan 

att jag skulle hamna i en situation där jag hade behövt tolkhjälp, en hjälp jag inte hade. 

Lösningen på detta blev helt enkelt ett tvunget urval, där jag enbart gjorde intervjuer med 

personer som kunde tala svenska eller tillräckligt bra engelska för att jag skulle kunna få ut 

något från intervjun. I Sarajevo och Mostar talar de flesta personer jag mötte engelska och 

där stötte jag inte på några problem med just en språkbarriär, men däremot i Banja Luka var 

problemet större. Här talade nästan alla personer jag mötte ingen eller väldigt dålig engelska, 

vilket även gjorde mitt arbete där mycket svårare än jag tänkt. Den intervju jag gjorde med 

en tidigare Banja Luka-bo blev en med Arijana Naziregim som tidigare bott i Sverige och 

som kunde tala engelska väl och som jag kontaktat sedan tidigare. Jag kunde däremot inte 

tala tillräckligt bra med några andra personer jag mötte i Banja Luka  för att få en nödvändig 

kontakt med dem för att ens kunna tillfråga dem om att ställa upp på en intervju eller dylikt.  

 

I detta fall hade jag potentiellt övervägt att använda mig av det något problematiska 

alternativet att ha en av mina andra intervjupersoner, Arijana Nazirevic, som tolk. Detta är, 

av många skäl, inte en speciellt bra idé, då det fortfarande finns enorma slitningar mellan 

folkgrupper som är en av de saker som jag ville diskutera i mina intervjuer. I detta fall fanns 

inte heller den praktiska möjligheten att göra detta eftersom Arijana Naziregim inte var i 

Banja Luka samtidigt som mig. Det faktum att jag, på grund av en språk- och tolkbrist, inte 
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kunde samtala med speciellt många i Banja Luka, som är huvudstaden i den serbiska 

Republika Srpska påverkar såklart mina reportage då jag inte kunnat komma nära staden och 

dess befolkning i den mån jag önskat.  

 

Det enda tillfälle jag använt en delvis tolkning under en intervju är med det gifta paret Majla 

och Vanja Obradovic, där Majla delvis fick tolka åt Vanja som förstod mycket engelska men 

hade svårt att tala det helt flytande, vilket hindrade honom från att förklara i den detalj han 

ville. I detta fall hade jag inte några problem att använda en av mina intervjupersoner som 

tolk åt en annan då dessa två varit gifta länge och känner varandra väl och jag kunde känna 

tillförlit till att hans fru översatte hans berättelse korrekt.  

 

6.8 Problematik  

När jag har arbetat med att hitta intervjupersoner så har jag mött en problematik som finns i 

konfliktens kvarvarande på många ställen i Bosnien och Hercegovina ännu idag, där jag haft 

svårt att komma i kontakt med personer som identifierar sig som bosnienkroater eller 

bosnienserber. De personer jag samtalat med har motsatt sig att ställa upp på en intervju och 

därefter avslutat kontakten med mig. Detta problem är till viss del betydande då jag får en 

viss skevhet i de röster som hörs i mina reportage när det gäller etnisk tillhörighet och 

bakgrund. I Mostar arbetade jag länge i den delen av staden som efter kriget blivit klassad 

som den ”kroatiska” sidan för att öka mina chanser att komma i kontakt med en 

bosnienkroatisk röst till mitt reportage. Problemet för mig är att stadens centrala delar, som 

var de jag främst kunde ta mig till vid fots, till stor del blivit etablerade turistställen. Här är 

frågan om kriget eller relaterade ämnen inte speciellt uppskattade och jag lyckades inte 

komma i kontakt med någon som ville prata med mig om något relaterat till detta. I Banja 

Luka har jag svårt att helt säkert säga vad som fallerade i mitt försök att prata med någon 

bosnienserb. Jag hade, på grund av mina tidigare erfarenheter i Bosnien och Hercegovina 

tänkt att man i landets andra största stad, precis som i Sarajevo och Mostar, skulle kunna ta 

sig runt behjälpligt på engelska. Detta visade sig inte stämma. Här talade varken personalen 

i de stora shoppingcentren, busschaufförerna, taxiförare, personalen på centralstationen eller 

någon annan jag mötte engelska, eller så valde man i alla fall att inte göra det med mig. Vid 

ett tillfälle samtalade jag med ett par ungdomar på ett café i närheten av Banja Lukas 

universitet på engelska, tills att jag berättade jag var journalist. Då avbröts samtalet direkt av 

dessa unga killar med fransen ”Don’t speak english”, något de de facto hade gjort bara 
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sekunder tidigare. Jag har därför svårt att avgöra om det generellt handlade om en 

språkbarriär eller om det var en ovilja att samtala med mig som en frågvis utlänning. Oavsett 

blev detta ett problem för mig i att försöka ge en bättre bild av konflikten och situationen 

idag. Delvis bottnar detta problem i en viss bild av offer/förövare som kopplats till dessa 

etniska grupperna internationellt vilket kan påverka inställningen hos individen att tala med 

en utländsk journalist om just konflikten. Dels har problemet att göra med att den 

övervägande majoriteten av de som flydde undan konflikten var just bosniaker. I och med 

detta har även den grupp som jag är intresserad av att intervjua, de som flytt för att sedan 

återvända, även en liknande övervikt.  

 

Jag har i mitt arbete med reportagen försökt att kompensera för denna uppenbara brist genom 

att lyfta in andra perspektiv för att kunna visa på en inte lika svart vit bild som skapas när 

man enbart får höra den ena sidan i en konflikt. Det är inte det optimala alternativet, och jag 

hade önskat att detta gått att åtgärda, men det fick bli den metod jag använde mig av för att 

skapa en dualitet i reportagen.  

 

Ett sätt att försöka undvika denna situation hade varit för mig att göra en mer utökad research 

där jag hade skapat formella kontakter med grupper eller organisationer för just 

bosnienkroater eller bosnienserber på förhand som jag lättare skulle kunna förlita mig på att 

de faktiskt skulle ställa upp på en intervju på plats. Detta är en viktig lärdom jag tar med mig.  

 

 

7. Genre  

7.1 Reportage 

Definitionen av vad som klassas som ett reportage är inte helt självklar, eftersom begreppet 

används för att beskriva många olika typer av texter, både i form och i stil. Björn Häger 

(2009) definierar reportaget som skilt från nyhetsjournalistens arbete med nyheter på så vis 

att reportern i ett reportaget är ”[…] på plats och tecknar bilder, förmedlar lukter och känslor” 

(Häger 2009: 46). Hansén & Thor (1992) talar om reportaget som ”det lilla dramat” (Hansén 

& Thor 1992: 43). Båda dessa beskrivningar talar om en skillnad mellan nyhetsjournalistens 

objektivitet och reporterns subjektivitet i förhållande till texten. I en nyhetstext skulle det 

vara rent av felaktigt att tala om ett reporter-jag i texten, medan det i reportaget är en roll som 
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man kan använda i mycket större utsträckning. Detta är något jag kommer återkomma till i 

nästa avsnitt. 

 

Jag har arbetat med mitt reportage som om de vore en del av den nya tidens reportageböcker 

som bland annat Aare (2011) talar om som en av de moderna reportagens nya arena (Aare 

2011: 25). För mig har denna sinnebild av reportageboken gett mig en möjlighet 

längdmässigt att skriva, det som först var tänkt som en serie reportage, till en längre 

sammanvävd berättelse av det Bosnien jag mött. Även om detta kan göra att mitt reportage i 

sin nuvarande form kan vara svår att sälja in som den är har det gett mig möjligheten att 

arbeta med texten utifrån premissen att jag kan ta ut svängarna utrymmesmässigt och låta 

berättelserna få ta plats.   

 

7.2 Reporter-jaget 

Centralt i reportaget är också rollen reporter-jaget ska fylla. Ska reporter-jaget vara en 

observatör, som enbart är förmedlaren av upplevelser och miljöer, eller en aktör som synligt 

i texten agerar med omgivningen? Om jaget ska vara en aktör, ska det få en biroll eller en 

huvudroll?  Ska jaget skrivas ut som just ”jag” i texten? Det finns många val att fatta kring 

detta och dessa val påverkar mycket i texten, bland annat vem läsaren relaterar till, reporter-

jaget eller föremålet för intervjun, för att nämna något (Aare 2011: 56 – 57). En central fråga 

för mitt reportage är att ta ställning till reporter- eller berättar-jaget. Stig Hansén & Clas Thor 

(1992) definierar valet av hur närvarande berättar-jaget är i reportagen som en smaksak om 

hur nära du som berättare vill släppa läsaren (Hansén & Thor 1992: 47-49). Att beskriva 

händelser och upplevelser genomgående utifrån ett reporter-jag kan anses i större 

utsträckning vara mer utelämnande medans att vara en närvarande ”man” i texten kan skapa 

en distans till läsaren (Hansén & Thor 1992: 47-49). Anna Jungstrand (2013) beskriver 

berättar-jaget som tudelat i just ett berättande jag och ett upplevande jag (Jungstrand 2013: 

62). En dualitet som är viktig att uppmärksamma som just två särskilda röster i berättelsen 

(Jungstrand 2013: 62). Alla dessa faktorer påverkar relationen mellan mig, berättelsen och 

läsarna. Som en observatör fäster man allt fokus på personen eller personerna man 

porträtterar i sitt reportage, medan jag som en aktör i någon mån kopplar fokus även på mig 

själv (Aare 2011: 58, 59).  
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Jag har i mina reportage valt att vara en närvarande aktör i delar av reportagen i det som 

Cecilia Aare (2011) beskriver som en biroll, nämligen att jag är närvarande i den mån att jag 

beskriver bland annat hur jag anländer till reportageintervjun, men kommer inte ta rollen som 

huvudaktör, då mina berättelser kräver fokus på de personer vars berättelser jag vill berätta, 

något som jag ser hade haft motsatt effekt (Aare 2011: 56 – 57). I valet att vara en närvarande 

röst har jag tagit fasta på en av de fördelar som Cecilia Aare (2011) beskriver med att låta 

reportern själv vara en aktör nämligen att detta höjer intensiteten på mitt arbete (Aare 2011: 

57). Genom att vara en aktör erkänner jag även mig själv som källa till de beskrivningar som 

jag gör, något som ger känslan av en högre sanningshalt än om jag hade varit en osynlig röst 

genom alla delar av reportaget, vilket också blir en viktig faktor ur källkritisk synvinkel.  

 

Det är också viktigt för mig att definiera vem reporter-jaget är i texten, något som först kan 

låta självklart eftersom ”jaget” just syftar på mig - författaren av reportaget. Det är däremot 

vanligt, och ibland fruktsamt, att även låta jaget ta olika roller och funktioner i texten. Detta 

kan ses som att reporter-jaget alltid är en persona som alltid är väsensskilt från den verkliga 

reporterns personliga jag (Aare 2011: 58 – 59). Jag väljer själv i min text hur jag vill framstå 

och hur jag porträtterar mig själv där jag kan styra både hur kunnig eller okunnig jag verkar, 

beroende på vilka frågor jag ställer, men där jag även kan använda mig själv för att fylla 

tomrum i texten. Jag kan ställa, eller i texten retoriskt ställa, okunniga frågor för att göra en 

poäng eller påpeka en skillnad mellan mig själv och intervjupersonen (Aare 2011: 58). Jag 

kan också välja att inte ha med okunniga frågor jag de facto ställt under en intervju eftersom 

detta kan få mig att framstå som just okunnig (Aare 2011: 58). Jag kommer i flera av mina 

intervjuer att just låta reporter-jaget ställa okunniga frågor för den retoriska poäng detta 

skapar. Det största syftet med att särskilja reporter-jaget från mig själv är för att fylla ett 

tomrummet av vissa perspektiv, som jag tidigare beskrivit att jag saknar, i texten. Detta 

genom att använda mig av ett förändrat berättarperspektiv i reportaget. Berättarperspektivet 

är oftast kopplat till reporter-jaget, om ett sådant är närvarande, men kan förflyttas för att 

beskriva till exempel skeenden som reporter-jaget inte närvaranat för eller för att ge en annan 

syn på en händelse eller ett skeende (Aare 2011: 58). En sådan förändring av 

berättarperspektivet kan användas för att ge plats för tankar i texten som annars inte finns där 

och därmed gestalta ur andras ögon (Aare 2011: 58, 59).   
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7.3 Stilistik 

I och med mitt gener-val står jag även inte för ändlösa stilistiska möjligheter, och därmed 

även val, som är helt centrala för att skapa en röd tråd genom reportaget (Aare 2011: 31). 

Eftersom reportaget är ett så odefinierat, eller mångfacetterat, begrepp stilistiskt så har det 

gett mig ändlösa möjligheter . Jag har valt att arbeta med texten som om den vore starten på 

en reportagebok över efterkrigstidens Bosnien, där jag velat ge en personlig inblick i några 

enskilda människoöden, men som alla är utvalda för att berätta något större om den politiska 

kontexten .   

 

En viktig del i denna typ av berättandet för att placera in mina enskilda fall i en kontext, är 

att arbeta med den så kallade abstraktionstrappan (Aare 2011: 51 – 52).  Ett bra reportage 

bygger inte bara intressanta scener utan gör även dessa kontextuellt intressanta genom att 

scenerna fungerar som konkreta exempel på något större sammanhang (Aare 2011: 52 - 53). 

Genom att röra sig genom abstraktionsnivåerna kan vi gestalta ett skeende genom 

beskrivningar av ett specifikt fall eller skeende för att sedan förklara eller kontextualisera 

detta genom till exempel statistik som är aktuell just i detta fall (Aare 2011: 52, 54 - 55). Kort 

och gott generaliserar journalisten scenerna till det övergripande temat. Detta skapar, förutom 

en tyngd i de enskilda scenernas kontextualisering till något större, även en stilistisk spänning 

i texten. 

 

Dessa beskrivningar skapar väldigt breda ramar för vad jag kan skapa med mina reportage. 

Med förebilder i dessa mästare på journalistiskt berättande, så som Gellert Tamas och Maciej 

Zaremba, hoppas jag ändå att stilistiken i slutprodukten återspeglar min helt egen individuella 

stil.  

 

8. Källhantering och källkritik  

8.1 Källor 

Mina reportage baserar sig främst på intervjuer med förstahandskällor till kriget, flykten och 

återvändandet. Vilka dessa är finns under avsnittet 6.3 Intervjupersoner. Deras berättelser är 

det som ligger till grund för mitt reportage. Utöver dessa förstahandskällor har jag använt 

mig av svenska nyhetsartiklar, domar från Internationella krigsförbrytartribunalen för det 
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forna Jugoslavien (ICTY) och ett antal vetenskapliga tidskrifter. Alla dessa är vad som bör 

definieras som andra och delvis tredjehandskällor. I mina reportage kommer det främst att 

figurera information från mina intervjupersoner och information från vittnesmål i ICTY om 

kriget. Trotts att dessa inte räknas som förstahandskällor anser jag dem ha en hög 

sanningshalt eftersom de fall som prövats i domstolen föregåtts av ett stort insamlingsarbete 

och att detta även granskats på under förhandlingarna och efter dom har fallit.  

 

8.2 Källkritik 

En av huvudreglerna i källkritiken är att källan är trovärdigare ju mer samtida den är (Thurén 

2005: 30). Denna enkla regel baseras på det självklara antagandet att människor glömmer 

detaljer med tiden (ibid). I denna regel grundar sig mitt allra första källkritiska problem. Jag 

har valt att berätta om upplevelser som för mina intervjupersoner delvis ligger långt tillbaka 

i tiden. När det gäller upplevelser av Bosnienkriget så ligger dessa minst 20 år tillbaka i tiden, 

något som skulle tala emot exaktheten av detaljer i mina intervjuer. Antagandet att vi 

glömmer med tiden är inte så svart eller vit som man kan tänka sig, utan det finns även här 

variationer, det beror nämligen på vilka minnen vi talar om. Minnesforskning visar att just 

traumatiska minnen, som upplevelser av krig och terror, kan tala både för och emot 

möjligheterna att minnas händelserna så korrekt som möjligt. (Thurén 2005: 32). I en 

traumatisk händelse menar Thurén (2005) att man ofta minns centrala delar av skeenden med 

exakthet i efterhand, men att vissa perifera detaljer riskerar att försvinna från minnesbilden, 

som i en form av tunnelseende (Thurén 2005: 33). Uppgifterna i mina intervjuer från just 

traumatiska händelser baseras primärt av intervjupersonernas upplevelser och känslor och 

centrala beskrivningar av händelser och förlopp. Jag är övertygad om att de väsentliga 

detaljerna i dessa berättelser talar för den nivå av exakthet som gör dessa uppgifter tillräckligt 

tillförlitliga för mig att vila på i mina berättelser.  

Källorna som används måste också kunna uppfylla ett krav om tendensfrihet för att kunna 

anses tillförlitliga. Detta krav innebär i enkelhet att källorna inte ska vara partiska i den 

mening att källan själv i någon mening skulle ha ett intresse för att ge mig en felaktig bild 

(Thurén 2005: 66). Om källan har ett ekonomiskt, politiskt eller personligt intresse av att 

beskriva en situation på ett specifikt sätt anses den inte tendensfri (Thurén 2005: 66, 67). 

Denna något enkla bilden av tendens håller inte Sigurd Allern (2015) med om (Allern 2015: 

50). Att en källa har tendens eller om en källa är tendensiös är två olika ting (ibid). Tendens 

beskriver en riktning eller en värdepunkt som källan har, något som är ett neutralt 
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beskrivande begrepp som snarare beskriver att din källa har något intresse som är intressant 

för dig som journalist att använda (Allern 2015: 50). Tendensiösa källor däremot är ett 

negativt begrepp som beskriver en källa som, om inte en falsk bild, ger en vinklad eller 

tillrättalagd bild (ibid). En källa som är tendensfri är en i huvuddragen trovärdig källa medan 

en ensam källa med tendens måste anses värdelös enligt Thurén, något som Allern (2015) 

inte heller menar stämmer (ibid: 51). Att man inte kan koppla samman källan med ett 

specifikt partsintresse betyder inte att den är god och trovärdig (Allern 2015: 51). En brist av 

tendens gör inte en källa per automatik till en kompetent informationskälla (ibid: 51). 

I fallet Bosnien finns det både gällande kriget och tiden efter många olika intressen som vill 

att just deras beskrivning skall klassas som den korrekta. Efter långa perioder av politisk 

propaganda och fortsatta etniska konflikter gör att detta är en fråga som jag på största allvar 

måste granska mitt arbete utifrån. Utan att jag har kunnat hitta uppenbara intressen som skulle 

göra att mina källor skulle kunna tänka sig att ge mig en felaktig eller förvriden bild, som att 

de skulle vara politiskt aktiva eller uppenbart propagera för en specifik politisk linje, så är 

det självklart svårt för mig att helt säkert kunna fastställa att de inte har överdrivit eller 

förändrat detaljer i sina berättelser. Ett sätt att komma fram till en viss nivå av sanningshalt 

är att ha två eller fler källor med motsatta intressen, där det som de två kommer överens om 

skulle kunna klassas som troligt sant (Thurén 2005: 67, Allern 2015: 50). Detta förutsätter 

självklart att man har mer än en källa för att beskriva samma skeende och fråga (ibid). Detta 

har för mig varit möjligt att jämföra majoriteten av berättelserna mina källor har uppgivet 

med officiella källors beskrivningar av tillexempel krisförlopp i specifika städer, datum för 

vissa händelser samt antalet avlidna. Mycket av dessa uppgifter kan jag kontrollera med 

källor från UNHCR, FN, Röda korset, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag och 

liknande källor som baserar sitt rykte på opartiskhet. Dessa fakta kan jag med säkerhet 

fastställa, men det gäller inte varje detalj i mina intervjuer. Jag kan inte med säkerhet 

kontrollera objektivt att mina intervjupersoner har flytt till specifika länder vid just de 

tidpunkter de angivit då detta delvis har skett via illegal flyktingsmuggling eller under falsk 

identitet. Jag har därmed varit tvungen att förlita mig på mitt omdöme som journalist för att 

avgöra sanningshalten i mina källors berättelse i mitt helhetsintryck av dem.  

Som Thurén (2005) även beskriver det så kan alla källor anses ha en viss grad av tendens och 

att det i grunden handlar om mitt ansvar som journalist att vara transparent om vilka delar 

som inte har kunnat styrkas eller som bör tas med en nypa salt (Thurén 2005: 67, 68). 
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Däremot har jag inte kunnat se tydliga tecken på att mina källor, i enlighet med Allern (2015) 

beskrivning, skulle vara tydligt tendensiösa (Allern 2015: 50).  

 

9. Etik 

9.1 Journalistförbundets yrkesetiska regler 

Journalistiska arbeten bör ha en hög etisk ribba för hur man inhämtar material, i kontakten 

med intervjupersoner och gällande vad man publicerar och inte. Främst regleras journalistisk 

etik av Journalistförbundets yrkesetiska regler, en serie regler som om jag inte följer dem kan 

leda till att jag som journalist hamnar inför Journalistförbundets yrkes etiska nämn 

(Journalistförbundets yrkesetiska regler, SJF). Delar av dessa regler handlar om så uppenbara 

saker som att man inte får förfalska bilder och/eller intervjuer eller använda din roll som 

journalist för ekonomisk vinning. Dessa regler berör så klart mig i det arbete jag har gjort 

eftersom de är så övergripande, men jag har valt att titta närmare på några av de yrkesetiska 

regler som vara speciellt aktuella för mig i detta arbete.  

 

Som journalist bör jag alltid visa extra hänsyn till ovana intervjupersoner och med detta i 

åtanke förklara i ännu större detalj än jag annars skulle, vad i våra samtal som är avsett för 

publicering (Journalistförbundets yrkesetiska regler, SJF). Endast en av mina 

intervjupersoner hade sedan tidigare haft kontakt med media och även denna person skulle 

jag klassa som en ovan intervjuperson. Jag startade varje intervju eller kontakt inför en 

intervju med att förklara min tanke om projektet, och ämnet för det samt förklara att våra 

samtal var just intervjuer tänkta för publicering. Jag gav även alla intervjupersonerna 

möjlighet att säga till om de var något de inte var bekväma med att jag publicerade, om de 

ville uppträda anonymt eller om det fanns några andra faktorer som skulle göra det obekvämt 

för dem att ställa upp på en intervju. Jag tog denna del av samtalen på stort allvar och lät det 

ta den tid det behövde för att jag skulle vara säker på att dem var införstådda med vad det var 

de hade gått med på. Jag var speciellt noga med detta eftersom jag menade att det i fallet med 

intervjupersoner i ett land men med en tänkt publicering i ett annat potentiellt skulle kunna 

göra det ännu svårare för mina intervjupersoner att riktigt förstå vad de ställer upp på eller 

hur denna information skulle användas. Jag valde även att ge alla intervjupersoner 

kontaktuppgifter till mig om de efter intervjun skulle känna att de ångrade sig angående till 

exempel anonymitet.  
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Journalistförbundets yrkesetiska regler vill även att jag i den mån det är möjligt ska 

tillmötesgå rimliga önskemål från intervjupersonerna om att i förväg få veta hur och var deras 

uttalanden återges (Journalistförbundets yrkesetiska regler, SJF). Eftersom intervjuerna är 

gjorda på engelska men skall publiceras på svenska, ett språk som ingen av mina 

intervjupersoner talar, kom vi överens om att dem inte behövde få delar av artikeln skickade 

till sig för genomläsning innan en potentiell publicering, något som alla intervjupersonerna 

tyckte var acceptabelt. Dock transkriberades intervjuerna på engelska så här fanns det en 

möjlighet för intervjupersonerna att läsa igenom citat och godkänna dem, dock på ett annat 

språk än deras förstaspråk. Flera av mina intervjupersoner kunde tala engelska behjälpligt 

men var inte speciellt kunniga i skrift och sa själva när vi diskuterade frågan om att läsa citat 

att det skulle vara svårt för dem att riktigt kunna läsa den engelska transkriberingen av 

intervjun. Jag diskuterat detta med dem noggrant innan intervjuerna och de sa alla att de 

kände sig helt bekväma med att inte se citaten innan en tänkt publicering, vilket jag har ansett 

som det viktigaste. Däremot ville de gärna, främst av nyfikenhet, få en potentiell publicering 

skickad till sig så får den var klar. Detta har jag tyckt var självklart och är något som jag har 

tänkt att uppfylla så fort en potentiell publicering skulle bli klar. Här fanns det helt enkelt 

inga önskemål om att läsa själva texten innan en publicering utan enbart att meddelas om och 

när en publicering har skett.  

 

9.2 Vetenskapsetik  

Även om mitt projekt är just ett journalistiskt projekt så anser jag att det finns många etiska 

lärdomar att dra från vetenskapsetiken. Här finns en utarbetad etisk grund för ditt förhållande 

som forskare till dina intervjuobjekt, en roll som på många sätt liknar min roll som journalist 

i arbetet med kvantitativa intervjuer med mina intervjupersoner. Till stor del handlar 

vetenskapsetiken om att de som är deltagare inte ska drabbas på något vis av resultatet av ditt 

arbete med dem (Ruane 2006: 29). Jag måste på förhand kunna i någon mån utvärdera om 

mina intervjuer kan leda till fysisk-, psykisk- eller emotionell skada för mina 

intervjupersoner, något som inte är en helt enkel uppgift. Det kan vara svårt för mig att på 

förhand helt säkert säga effekterna av mina artiklar och de intervjuer jag gjort, eftersom till 

exempel det politiska läget i ett land kan förändras på ett sätt så att de åsikter som uttalats i 

mina intervjuer i ett framtida scenario skulle kunna utsätta mina intervjupersoner för fara 

eller skada. Att se in i framtiden är helt enkelt ett för högt krav att ställa på mig, däremot är 
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jag skyldig att i den utsträckning jag kan utvärdera de möjliga utgångarna eller resultatet av 

mina intervjuer och en potentiell publicering (Ruane 2006: 30). I frågan om detta har jag valt 

att på förhand just utvärdera det politiska läget och diskutera detta med mina 

intervjupersoner. Kan de själva känna att de saker de berättat för mig skulle kunna vara 

problematiskt idag eller i en framtida situation? I fallet med mina intervjupersoner har de inte 

sett detta som ett problem. Utan att lägga över ansvaret på intervjupersonerna så har det varit 

viktigt för mig att beslutet om vad som skall publiceras och om de bör vara anonymiserad 

har skett i samråd med dem själva. Detta eftersom de själva har en större kunskap än mig när 

det gäller den politiska kontexten Bosnien och Hercegovina, men även för att mina 

möjligheter som frilansande journalist att ställa upp för att skydda dem vid en potentiell 

förändrad situation är extremt små.  

 

Likt de yrkesetiska reglerna finns det även forskningsetiska regler som bygger på att 

deltagarna eller intervjupersonerna ställt upp frivilligt på intervjun och att detta beslut har 

tagits med en kunskap om syftet och premisserna för intervjun (Ruane 2006: 31 – 33). Det 

är också viktigt att jag också kan värdera mina intervjupersoners kompetens att själva kunna 

fatta detta beslut, något som jag måste anses ha gjort i det samtal med dem inför intervjuerna 

där jag försökt säkerställa att de är helt införstådda med vad det är dem ställt upp med. Jag 

har upplevd dem alla som kompetenta och medvetna om vad det är som sker och vad de ställt 

upp på.  

 

 

10. Sammanfattande diskussion  

Under det senaste halvåret har jag levt mitt i ett av min barndoms största nyhetshändelser – 

Bosnienkriget. Utgångspunkten för mitt examensarbete var att berätta en del av historien 

kring kriget men framför allt en del av arvet från konflikten idag. Med denna utgångspunkt 

valde jag att fokusera mina intervjuer och de reportage jag skrivit på personer som under 

kriget valt att lämna landet men som sedan dess återvänt. 

 

Min största lärdom av detta arbete har varit att det inte går att berätta allt. I min vilja att 

beskriva kriget och den situation som många människor led under har jag försatt mig i en 

situation där jag skulle vilja berätta allt. Allt om situationen som ledde fram till kriget, allt 

om de politiska strömningar som formade kriget, allt om den förfärliga situationen som drev 
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människor på flykt och allt om den politiska och etniska uppdelnings som lever kvar än idag. 

Detta är en omöjlighet. Samma vilja att berätta allt mötte jag i samtalen med mina 

intervjupersoner. I dessa väldigt stora intervjuer som innefattar dessa människors 

livshistorien hamnade jag i en situation där jag skulle vikta vad som var verkligt intressant i 

deras liv och vad som inte var det. Detta låter kanske som en väldigt grundläggande 

journalistisk dilemma, att göra ett urval av historier och case, och det är det verkligen. Dock 

har jag aldrig tidigare känt den press som jag känt som när jag ställts inför uppgiften att i 

någon mån beskriva en så stor och komplex politisk bild samtidigt som jag haft en personlig 

kontakt med de som berörts av densamma. Här har jag verkligen behövt kill my darlings.  

 

Eftersom mitt arbete grundat sig i intervjuer gjorda på plats i Bosnien och Hercegovina så 

har jag även behövt använda all min kunskap i att anpassa arbetet utefter förutsättningar. Jag 

har haft inplanerade intervjuer som blivit inställda en timme innan de skulle hållas.  Jag har 

hamnat i en stad där jag antagit att gemene man pratar engelska men upptäckt att jag helt 

misstagit mig. Jag har behövt resa fram och tillbaka till städer för att lyckas hålla alla 

intervjuer innan jag behövt åka tillbaka till Sverige igen. Trotts att jag ägnat stor del av tiden 

inför resan med research och planering så var det mycket som behövde lösas på plats, och 

löst sig har det i nästan alla fall faktiskt gjorts. En stor lärdom är att det inte går att förbereda 

ett arbete för mycket.   

 

I arbetet med projektets journalistiska slutresultat, mitt reportage, har jag även slagits av att 

den största delen av mitt arbete i projektet tidsmässigt har bestått i att skriva, skriva om och 

omarbeta reportaget stilistiskt. I samma anda som när det kommer till att korta ner och stryka 

delar av mina intervjuer, eftersom allt helt enkelt inte är intressant, så har jag också haft en 

stor prestationsångest inför att göra mina intervjupersoner rättvisa när jag berättar deras 

historia. En större del av att just göra dem rättvisa har slutligen varit att hitta ett stilistiskt 

grepp för reportaget som berättar och berör. Detta har utan tvekan varit mitt största och 

svåraste arbete och något jag brottats mycket med. Som inte speciellt erfaren skrivande 

journalist har jag inte en given stilistik att falla tillbaka på utan har under detta arbete varit 

tvungen att från grunden utarbeta en sådan. Förhoppningsvis har detta arbete gett resultat och 

mina läsare blivit berörda.   
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