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The war in the Balkans is a conflict that we rarely learn about in school and that might have something 

to do with the fact that the conflict still can be seen as ”fresh” although it took place more than 20 

years ago. During this time Sweden received about 100 000 immigrants from former Yugoslavia and 

there are a lot of them still living in Sweden as first och second generations of immigrants. This essay 

will examine four persons personal experience from the war from a micro historical perspective. 

 

The purpose of the essay is to highlight how different individuals own stories about the war can 

deepen the view given by the historical research. Is it possible to find similarities and differences in 

an American journalist Roy Gutman, a Slovenian writer Slavenka Drakulic, a twelve-year-old 

Bosnian girl Zlata Filipovic and a Swedish reporter Kjell Albin Abrahamsson’s journey in the war-

filled Balkans?  

 

What emerged during the research of this study and the thematic analysis was that people from the 

Balkans had a more impartial view on the matter than those who came to the conflict from other 

countries. While Drakulic and Filipovic choose not to point out the ”bad guys” in the conflict Gutman 

and Abrahamsson had a more partial opinion.  

 

The study also showed that Drakulic and Filipovic, along with Abrahamsson viewed the conflict as a 

political one where the conflict emerged as a nationalistic clash between the former states of 

Yugoslavia. Gutman on the other hand pointed the conflict out as an ethnic one where the Serbs tried 

to get rid of other ethnical groups from serb-dominated areas. 
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1. Inledning 

Kriget på Balkan är en konflikt som vi sällan får lära oss om i skolan och det kan bero på att konflikten 

eller kriget fortfarande kan anses som ”färsk” trots att den inträffade för mer än 20 år sedan. Men den 

gör sig ständigt påmind i vårt samhälle, eftersom Sverige mottog cirka 100 000 flyktingar från forna 

Jugoslavien under 1990-talet.1 Idag finns det flera andra generationens invandrare från Balkan och 

jag är en av dem eftersom mina föräldrar kom hit från Jugoslavien precis innan kriget bröt ut. Vi 

tillhör en rumänsk minoritet från en plats i Serbien som gränsar till Rumänien men mina föräldrar har 

inte på något sätt varit inblandade i konflikten. Detta kommer självklart utgöra en svårighet och ställa 

mycket högre krav på mig och min objektivitet vilket jag är mycket medveten om.  

 

I uppsatsen kommer händelsen att benämnas som både en konflikt och ett krig, för att tydliggöra detta 

kallas hela händelsen för konflikten medan kriget i Bosnien-Hercegovina kommer att benämnas som 

kriget. 

 

Under hela min uppväxt har jag haft vänner från olika sidor av kriget och därmed fått höra flera olika 

versioner av vad som hände. I skolan fick vi inte lära oss något om denna händelse så jag och mina 

vänner, likt många andra som inte upplevt kriget med egna ögon fick lita på vad andra sade. Kriget 

delade upp länder, städer och byar mellan olika grupper och den har påverkat människor även i 

Sverige genom den ovannämnda flyktingvågen. 

 

Åren har gått och såren har börjat läka. De ansvariga i konflikten och för de alla folkmord2 som 

begicks har fångats och ställts inför rätta men trots detta är kriget något man inte talar om så ofta.3 

Idag finns det mängder med överlevande och många av deras berättelser som inte kommit upp till 

ytan än. 

 

Uppsatsen ämnar undersöka fyra individers personliga upplevelser under kriget och se om det går att 

finna likheter och skillnader i synen på själva händelsen. Viktigt att ta i beaktning är att personerna 

                                                 
1 Migrationsverket. Historik. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-

migration/Historik.html (hämtad 2018-04-05) 
2 Eriksson, Anna Karolina. Bakgrund: Krigen i forna Jugoslavien. Metro. 2017. 

https://www.metro.se/artikel/bakgrund-krigen-i-forna-jugoslavien-xt (hämtad 2018-06-07) 
3 NE. Krigsförbrytartribunalen i Haag. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krigsf%C3%B6rbrytartribunalen-i-haag (hämtad 

2018-06-07) 

 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html
https://www.metro.se/artikel/bakgrund-krigen-i-forna-jugoslavien-xt
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krigsf%C3%B6rbrytartribunalen-i-haag
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som tas upp i studien har haft olika ”roller” i kriget. Anledningen till att detta är intressant att 

undersöka utifrån ett vetenskapligt syfte beror på att dessa skildringar bidrar till en delvis ny bild av 

konflikten. En bild som kan skilja sig ifrån vad den tidigare forskningen har fastställt.4 Uppsatsen tar 

upp den ”lilla människans” historia och med detta menas personer som inte varit delaktiga i den 

krigiska processen. Genom att göra detta går det att ge ett nytt ljus till en konflikt som har en 

komplicerad natur. Jag är övertygad om att konflikten kommer att tas upp i den framtida 

historieundervisningen och då kan det sannolikt inkludera en andra eller tredje generationens 

invandrare med rötter från Balkan som sitter i klassrummet. Det är väsentligt att visa flera skildringar 

av kriget eftersom man tillåter olika parters historia att komma upp till ytan.  

 

Viktigt att poängtera är också att källmaterialet är en del av historieskrivningen kring ämnet men att 

de inte tidigare har använts i detta syfte. Uppsatsen kommer att analysera och jämföra de olika 

ögonvittnenas syn på olika teman och händelser inom konflikten på Balkan och kriget i Bosnien-

Hercegovina. Anledningen till detta är för att genom ett mikrohistoriskt perspektiv på historien kunna 

ge en bild som ibland försvinner i den generella historieforskningen. Att kunna ta upp och belysa hur 

vanliga människor upplevde kriget kan detta ge en delvis ny bild av konflikten och kriget.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur individers berättelser av konflikten på Balkan kan fördjupa den 

bild som ges av historieforskningen kring ämnet av exempelvis Wilhelm Agrell.5 Går det att hitta 

likheter och skillnader i vad en ung bosnisk flicka, en kroatisk kvinna, en amerikansk och en svensk 

journalists resa i ett krigshärjat Balkan? Uppsatsen ska analysera ögonvittnesskildringar och återge 

de några av de vanliga människornas upplevelse av kriget. 

 

1.2 Frågeställning 

Följande frågor är i fokus: 

• Vilken anledning ges av de olika ögonvittnena till konfliktens början? 

• Vilka anser ögonvittnena är skyldiga för krigsbrott och dylikt? 

• Hur är ögonvittnenas syn på EG/FN/NATO:s inblandning i kriget? 

                                                 
4 Kommer att belysas ytterligare under det avsnittet 
5 Agrell, Wilhelm. Från början för sent: väst och de jugoslaviska nationalitetskrigen. Stockholm: Natur & 

kultur. 1994 
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• Vilka likheter respektive skillnader går det att se i en jämförelse mellan de olika ögonvittnenas 

upplevelser? 

 

1.3 Källmaterial och avgränsning 

Källmaterialet som har använts i uppsatsen är böcker, dagböcker och journaler skrivna av personer 

som på ett eller annat sätt upplevt och sett kriget på Balkan med egna ögon. Böckerna är skrivna 

ganska tidigt efter konflikten eller till och med under konflikten. Personerna skriver där om sina 

upplevelser och ger sin bild av kriget i Jugoslavien.  

 

Syftet var inte att göra en källkritisk undersökning av böckerna. Därför har inte materialet granskats 

med ett strikt källkritiskt perspektiv men det har funnits i åtanke att böckerna kan vara vinklade 

beroende på vilken roll personen haft i kriget men också vilken etnicitet personerna har. Om de tillhört 

den jugoslaviska befolkningen eller om de kom från ett annat land eftersom synen på konflikten kan 

se annorlunda ut beroende på om det är ett utifrånperspektiv eller inifrånperspektiv som använts.6  

 

Allt källmaterial är skrivet av personerna själva och ger en unik inblick i konflikten genom ett 

ögonvittne som själva upplevde det som står skrivet. Användandet av förstahandskällor ger uppsatsen 

en speciell utgångspunkt som gör att den mikrohistoriska metoden kan anläggas och utifrån detta ge 

en bild av konflikten på individnivå. Det är av den anledningen som endast denna form av källmaterial 

inkluderats i undersökningen och inte böcker kopplade kring historieforskningen av konflikten och 

kriget. Intressant att påpeka är att två av ögonvittnena som också skrivit böckerna arbetade som 

journalister under kriget. Skildringarna är skriva ur en journalists perspektiv, vilket kan medföra en 

påverkan av materialets innehåll. Som journalist är man tränad i att skriva på ett mer professionellt 

sätt än vad exempelvis ett barn är som i detta fallet 12-åriga Zlata Filipovic. Detta kan medföra att 

Kjell Albin Abrahamssons och Roy Gutmans texter återger fler detaljer och händelser eftersom deras 

yrkesroller kan ha påverkat dem. Men det kan också ha påverkat deras syn på andra aspekter ur 

händelsen. 

 

Den första boken heter Balkan Express och är skriven av Slavenka Drakulic, en kroatisk journalist 

som flydde från krigets Balkan och hamnade i Sverige. Under kriget arbetade inte Drakulic som 

journalist utan det var efter hennes upplevelse under kriget som hennes intresse för skrivandet 

började. Den första utgåvan av hennes bok kom ut 1993 mitt under det pågående kriget i Bosnien-

                                                 
6 Forsberg, G (red). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Upplaga 2009. Uppsala: Uppsala 

Publishing House. s.177 
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Hercegovina. Boken är med andra ord skriven nära i tid med de händelser som undersökts. Syftet till 

varför Drakulic ville skriva sin bok var precis som hon själv skriver att se kriget ”där nyheterna 

slutar”.7 Med andra ord visa den bilden av kriget som man inte får läsa om i tidningen eller höra på 

nyheterna. Samtidigt varnar författaren i sin inledning att boken kan vara färgad av hennes egna 

åsikter.8 Detta blir inte problematisk eftersom uppsatsen är en mikrohistorisk undersökning som 

syftar till att återge ögonvittnets i detta fallet Drakulics bild av konflikten och kriget inte någon neutral 

syn. 

 

Den andra boken heter Zlatas dagbok och är skriven av 12-åriga Zlata Filipovic från Bosnien och är 

en utgiven version av hennes dagbok som hon skrev under kriget i Bosnien år 1993. Precis som 

Drakulics bok är Filipovics bok också skriven nära i tid med själva kriget. Boken ger uppsatsen ett 

barns perspektiv från kriget. När författaren skrev denna dagbok hade hon inte något speciellt syfte i 

åtanke. Dagboken som hon kallar för ”Mimmy” hade hon fått i födelsedagspresent av sina föräldrar 

några månader innan kriget hade brutit ut och skrev i den varje dag precis som många andra ungdomar 

i hennes ålder.9 

 

Den tredje boken heter Balkan betyder berg och är skriven av den svenska journalisten Kjell Albin 

Abrahamsson, där författaren skriver om sitt liv under sin tid som krigskorrespondent i bland annat 

Bosnien och Kroatien på 90-talet. Boken är skriven 1995 efter hans vistelse i Jugoslavien. Författaren 

skrev boken efter att han som många andra svenska medarbetare under kriget blivit skickade till 

psykologer i efterhand för att bearbeta det som de varit med om. Abrahamsson fick då idén om att 

skriva en bok om detta både som en process för självläkning men även för att ge sin bild av det hela.10 

 

Den sista boken som omfattas av undersökningen heter Vittne till folkmord och är skriven av den 

amerikanska journalisten Roy Gutman. Boken skrevs 1992 och vann året efter Pulitzerpriset för bästa 

bok. Bokens syfte är att jämföra det som hände under kriget i Bosnien-Hercegovina med andra 

världskriget. Det som jämförs är de så kallade folkmorden som begicks under kriget. Gutman menar 

på att under tiden som kriget pågick var stora delar av omvärlden ovetandes om vad som pågick. Han 

såg det som sitt uppdrag att skildra och återge detta.11 

 

                                                 
7 Drakulic, Slavenka, Balkan express: Fragment från andra sidan kriget. Stockholm: Ordfront: 1993. S.13 
8 Ibid. 1993. s.13 
9 Filipovic, Zlata. Zlata’s diary. London: Puffin Books. 1995. 
10 Abrahamsson, Kjell Albin. Balkan betyder berg: reporter i krigets Jugoslavien. Stockholm: Fischer & Co. 

2012.  
11 Gutman, Roy. Vittne till folkmord. Tollarp: Studiekamraten. 1993. 
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En viss avgränsning har gjorts i valet av källmaterial eftersom det finns andra böcker som skrivits 

inom ämnet. Som ovan nämnt handlar det om böcker där historieforskare varit författare och skrivit 

om konflikten utifrån vad forskningen kommit fram till. Avgränsningen har gjorts till att endast beröra 

ögonvittnesskildringar från konflikten eftersom det är uppsatsens syfte. Det fanns dock en 

problematik med att hitta material eftersom många av dessa böcker ännu inte blivit översatta till 

engelska eller svenska.   

 

1.4 Metod 

Metoden som har anlagts på uppsatsen är en mikrohistorisk ansats. Det har diskuterats om 

mikrohistoria är en metod eller en form av teori. Götlind och Kåks som forskat inom mikrohistoria 

och skrivit boken Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande studenter menar att det 

”handlar om att anlägga ett särskilt perspektiv på historien”.12 Det är ett perspektiv som innebär att vi 

försöker komma nära de vanliga personerna i historien.13 Precis vad denna uppsatsen ämnar att göra, 

nämligen komma nära en ”vanlig” människa i krigets Balkan under 1990-talet. Det som menas med 

”vanlig” människa är som tidigare nämnt personer som inte varit delaktiga i kriget som soldater eller 

som styrande politiker. Det kan vara allt från jordbrukare, författare, lärare till journalister etcetera. I 

detta fallet kommer det att handla om en författarinna, ett 12-årigt barn och två journalister. 

 

Valet av metod föll på mikrohistoria eftersom uppsatsen syftar till att lägga fokus på några få 

individers upplevelser av konflikten och kriget. Det är därför den mikrohistoriska ansatsen med sin 

fördjupning i enskilda individer och med utgångspunkten att få fram unika händelser ur deras liv som 

annars hade fallit bort med andra metoder. 14  

 

En speciell del i denna metod handlar om att tematisera sin studie och detta kan man göra genom att 

hitta olika teman som är återkommande i källmaterialet och som är centrala aspekter av det som 

undersöks. I detta fallet blev det en tematisering kring kriget och händelserna som utspelar sig på 

Balkan. Uppsatsen har undersökt teman och frågor så som: krigets/konfliktens början, synen på vilka 

som kan ses som ansvariga och åsikterna om utomståendes inblandning från exempelvis NATO, EG 

och FN. Genom att använda teman blir det lättare att hitta det väsentliga i texten och sedan analysera 

dessa teman. Att inte använda sig av tematisk analys hade medfört att studien skulle ha blivit för 

                                                 
12 Götlind, Anna & Kåks, Helena, Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande studenter, 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 2014. s.21 
13 Ibid. 2014. s.21 
14 Ibid. 2014. s.22 
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omfattande och risken för att inte kunna jämföra undersökningens resultat med den tidigare 

forskningen hade ökat.15 Anledningen till varför just dessa teman använts är dels för att göra en 

avgränsning i materialet men även för att det också framkommer inom den tidiga forskningen. 

 

Götlind och Kåks skriver att det kan vara problematiskt att inom mikrohistoria jämföra sitt resultat 

med övrigt som andra har kommit fram till eftersom det blir svårt att få en individs historia att visa 

på likheter mellan specifika bilder av konflikten. Men att istället använda sig av ”Komparation” kan 

man få fram ett annat syfte med att jämföra, nämligen att:  

 

”Genom jämförelser i tid eller rum är det möjligt att öka generaliseringsgraden och låta de 

enskilda livsödena berätta om något som går utöver individernas tidsbundna livssituation och 

erfarenheter.”16  

 

Det handlar om att hitta mer konkreta skildringar som går att jämföra med likheter som också kan 

framkomma i den övergripande bilden av konflikten. Saker som fler personer kanske har upplevt 

tidigare i historien under samma situation som ögonvittnena befann sig i.  

 

Ytterligare en sak att tänka på när man genomför en studie av denna typ är hur ens egen relation till 

ämnet kan påverka. Som tidigare nämnt har jag själv en koppling till Balkan och i boken 

Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande studenter skriver Götlind och Kåks om hur 

”Förförståelse och självkritisk reflektion”17 är viktigt när man genomför en studie av denna karaktär. 

Genom att ha som ovan nämnt egna kopplingar till Balkan blir målet att vara helt objektiv vid 

analysen men det diskuteras i boken om det verkligen går att vara helt objektiv? Svaret är nej men 

det viktiga är istället att vara medveten om att ens egna erfarenheter, förkunskaper och bakgrund kan 

påverka. Samtidigt skriver Götlind och Kåks att så länge man är medveten om detta blir det lättare 

att genomföra analysen. Begreppet som finns kopplat till just detta heter ”reflexivitet”18 och innebär 

att när man genomför sin studie bör vara noggrann med att tänka efter och fundera kring hur de 

ovannämnda faktorerna kopplade till en själv kan påverka arbetet.19  

 

Från början skedde en genomläsning av materialet för att få fram vad de olika författarna lade fokus 

på i sina skildringar. Detta för att hitta händelser och åsikter som framkommer genom hela 

                                                 
15 Götlind & Kåks. 2014. s.159-160 
16 Ibid. 2014. s.159 
17 Ibid. 2014. s.181 
18 Ibid. 2014. s.182 
19 Ibid. 2014. s.182 
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källmaterialet. Materialet har funnits sedan krigets början men det handlar om att ställa nya frågor till 

ett redan känt material. Genom att göra detta kan man komma fram till något som kallas för ”den 

existentiella relevansen” som handlar om att få fram kunskap om hur människorna upplevde denna 

historiska period eller händelse. Detta är något som oftast hamnar ur fokus vid mer övergripande 

historieforskning men som kan komma fram via mikrohistorien.20 Innan undersökningen påbörjades 

togs teman fram som skulle användas som tematiska analysverktyg för att få fram det väsentliga ur 

källmaterialet. Detta är en vanlig metod vid mikrohistoriska studier och detta gör man för att ett 

källmaterial kan vara stort och ta upp många intressanta saker men för att fokus ska ligga på syftet 

utgör teman en bra avgränsning. Teman för denna uppsatsen blev frågeställningens tre första frågor 

och vid läsning av materialet skedde en kodning som gjorde att de olika teman blev framträdande.21 

Efter detta kom den viktiga delen vid en studie av denna natur, komparationen. Enligt Götlind och 

Kåks gör de flesta historiska undersökningar någon form av jämförelse och det är naturligt att en 

jämförelse görs med all vetenskap. Men när man i detta fallet som denna uppsatsen ska undersöka 

olika källmaterial handlar det inte om att behandla dem på olika sätt utan att istället följa den tematiska 

analysen oavsett om materialet är skrivet av en person från Sverige eller någon från Balkan, någon 

som är ung eller gammal, någon som var soldat under kriget eller någon som var flykting. Man 

behöver därför som författarna skriver, inte ”vara tvungen att genomföra två undersökningar.”22 Men 

Götlind och Kåks pekar ut en faktor som är väldigt viktig vid komparativa mikrohistoriska studier, 

nämligen att man hittar ”vissa gemensamma nämnare”23 I detta fallet blir det personernas delaktighet 

i konflikten på Balkan och de olika teman som blir dessa ”gemensamma nämnare”.  

 

1.5 Forskningsläge 

Forskningsläget presenteras ur ett svenskt perspektiv och utgör referensramen som resultatet av denna 

mikrohistoriska studie jämförs med. Några av författarna som redovisas nedan har kopplingar till 

Balkan men deras studier är skrivna i Sverige och uppsatsen kommer att jämföra resultatet med 

vetenskap som fastställts ur ett svenskt perspektiv på svenska institut. 

 

Sanimir Resic, historiker vid Lunds Universitet har forskat mycket kring Balkans historia. Han är 

själv född i Kroatien och har även rötter i Bosnien. I sin bok En historia om Balkan: Jugoslaviens 

uppgång och fall behandlar han balkanhalvöns historia från medeltiden och fram till att kriget bröt 

                                                 
20 Götlind & Kåks. 2014. s.46 
21 Ibid. 2014. s.155 
22 Ibid. 2014. s.160 
23 Ibid. 2014. 2014. s.161 
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ut. Syftet med Resics forskning är att försöka ”definiera Balkan” och förklara Jugoslaviens uppkomst 

och fall ur ett europeiskt perspektiv. Men han har också ett fokus på varför det föll samman och vad 

som orsakade detta.24 I det avslutande kapitlet går det att finna olika faktorer till att kriget eller 

konflikten bröt ut från första början.  

 

Resultatet om varför Jugoslavien föll var enligt Resic på grund av att den då nyvalde presidenten 

Slobodan Milosevic, som var serb började med en nationalistisk propaganda i Jugoslavien som 

riktade sig in på att upphöja serberna och de serbiska delarna i Jugoslavien,25 något som Resic kallar 

för ”Den militanta serbiska nationalismen” kopplad till etnicitet.26 

 

Men det som ledde till den jugoslaviska federationens undergång blev enligt Resic kommunismens 

fall runt om i världen och Europa under slutet av 80- och början av 90-talet. Författaren ger oss en 

inblick i vad som pågick under en kongress i Jugoslavien 1990, en kongress som från början var tänkt 

skulle rädda den jugoslaviska staten. Istället blev denna konferens startskottet till Jugoslaviens 

nedgång och slutligen dess fall. Enligt Resic var det Slovenien som var mest drivande under 

kongressen och ville att man skulle ha kvar federationen. Men att man istället skulle dela upp 

Jugoslavien i mindre självständiga stater, något som Milosevic inte tyckte om eftersom det innebar 

mindre makt för hans roll som president.27 

 

Resic redogör detta som början till konflikten och det är även där hans studie slutar. Men hans studie 

ger oss ett perspektiv på vad början till konflikten kan ha varit och blir användbart både i bakgrunden 

till konflikten men även som jämförelse med uppsatsens resultat och analys. 

 

Någon annan som skrivit om ämnet är Kjell Magnusson från Uppsala Universitet som i sin avhandling 

Folkmord som metafor: Bilden av kriget i Bosnien och Hercegovina har kartlagt den bilden som 

förmedlats av svenska kulturskribenter kring konflikten. I sin slutsats redogör Magnusson 

skribenternas syn på bland annat Daytonavtalet som skulle sätta stopp för konflikten i Bosnien-

Hercegovina under mitten av 90-talet. Enligt författaren nämns Serbien som de ansvariga för kriget 

och det var dem som angrep Bosnien av en anledning, nämligen att expandera sitt territorium och 

man använde den serbiska befolkningen som en ursäkt för att gå in i Bosnien. Magnusson visar hur 

                                                 
24 Resic, Sanimir. En historia om Balkan: Jugoslaviens uppgång och fall. Lund: Historiska Media. 2006. s.12 
25 Ibid. 2006. s.260-263 
26 Ibid. 2006. s.263 
27 Ibid. 2006. s.265 
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skribenterna menar på att omvärldens val att inte ingripa kan liknas vid hur Hitler enkelt fick ta över 

andra länder under 30-talet.28 

 

Vidare in i avhandlingen ges bilden att de svenska skribenter som undersökningen omfattade hade en 

väldigt vinklad bild av kriget, som också delades av stora delar av världen enligt författaren. Som 

ovan nämnt pekades Serbien ut som den drivande nationen i kriget och det var de som fick skulden 

för detta. Detta menar Magnusson är vinklat från skribenternas sida eftersom andra nationer som 

exempelvis Kroatien också var inblandade i konflikten. Vidare diskuteras även folkmorden och 

övergreppen som inträffade under kriget där Magnusson menar att det som oftast kallas för folkmord 

genomförda av serberna i Bosnien inte med säkerhet kan benämnas som folkmord vilket det gjorts av 

journalister och skribenter. Författaren menar att det som inträffade i Rwanda och Nazityskland kan 

benämnas som folkmord medan de övergrepp som begicks under kriget i Bosnien-Hercegovina inte 

självklart kan kategoriseras som folkmord utan att skribenterna missat att problematisera själva 

begreppet och ta reda på dess innebörd.29 Magnusson använder sig av FN:s definition av folkmord 

som är följande30: 

 

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to 

destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: 

(a) Killing members of the group; 

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical 

destruction in whole or in part; 

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group; 

(e) Forcibly transferring children of the group to another group.31 

 

Det är ovanstående definition som kommer att användas i uppsatsen för att fastställa om det som 

eventuellt benämns som folkmord i källmaterialet kan kategoriseras som det. 

 

                                                 
28 Magnusson, Kjell. Folkmord som metafor: Bilden av Kriget i Bosnien och Hercegovina. Stockholm: 

Elanders Gotab AB. 2006. s.23 
29 Magnusson. 2006. s.53-58 
30 Ibid. 2006. s.49 
31 ”Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.” Office of the High 

Commissioner for Human Rights. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx (Hämtad 2018-06-11) 
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Magnussons avhandling kan ge uppsatsen ett mer utifrånperspektiv på konflikten eftersom den genom 

en argumentationsanalys analyserar och återger bilden av konflikten som var vanlig bland svensk 

media under perioden som den pågick. Det var den bilden omvärlden och den svenska befolkningen 

fick genom media och den bilden som kanske sitter kvar i mångas huvuden. Avhandlingen kan bidra 

till att jämföra resultatet från undersökningen med den bilden som det svenska folket fick ta del av 

under kriget. 

 

Altana Aliu har skrivit sin magisteruppsats med fokus på ”Den svenska debatten om NATO:s 

bombningar mot Jugoslavien 1999.”32 Uppsatsen undersöker precis som titeln säger den debatt som 

pågick både i riksdagen och i svenska tidningar kring NATO:s val att bomba Serbien under konflikten 

i Jugoslavien.33 

 

Resultatet som Aliu får fram är att: ”Sveriges officiella inställning till NATO:s bombningar av 

Jugoslavien 1999 var att man inte stödde bombningarna men hade förståelse för dem”.34 Men att det 

samtidigt var skillnad bland partierna och politikerna i Sverige eftersom några hade större förståelse 

för bombningarna medan några var helt emot dem och tyckte att Sverige som land borde protesterat. 

Samma mönster gick att se hos tidningarna men att där var det mer uppdelat mellan två läger, några 

som var för NATO:s bombningar och några som var emot.35 

 

Författaren sammanfattar sitt resultat med att ta upp sin tidigare forskning som har pekat på att Sverige 

rent utrikespolitisk under flera decennier på 1900-talet närmat sig väst och varit på deras sida. Så var 

det även under konflikten på Balkan med undantaget att man nu börjat närma sig USA samt NATO.36 

 

I sin bok Från början för sent: väst och de jugoslaviska nationalitetskrigen skriver Wilhelm Agrell 

bland annat om EG, USA, FN och NATO och deras delaktighet samt påverkan på konflikten på 

Balkan. I början av boken ger författaren sin åsikt till varför konflikten bröt ut. Agrell menar att det 

handlade om att det uppstod ett slags ”maktvakuum” efter att den omtalade presidenten Tito gick bort 

och det uppstod oroligheter inom landet. Den luckan skulle senare fyllas av serben Slobodan 

Milosevic och detta menar Agrell var början till konflikten. Milosevic drev på den ”etniska 

polariseringen” som hade börjat efter Titos död och satte serberna som ett speciellt utsatt folk vilket 

                                                 
32 Aliu, Altana. Den svenska debatten om Natos bombningar mot Jugoslavien 1999. Diva Portal. 2008. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:216749/FULLTEXT03.pdf (hämtad 2018-04-16) 
33 Ibid. 2008. s.5 
34 Ibid. 2008. s.46 
35 Ibid. 2008. s.46-48 
36 Ibid. 2008. s.49 
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ledde till en ökad spänning i regionen.37 Men samtidigt skriver Agrell att man kan se ett mönster 

mellan det som hände i Jugoslavien efter Titos död med andra kamper om självständighet runt om i 

Europa under den här perioden.38 

 

När kriget bröt ut var det EG som tog på sig ansvaret att agera som medlare och man ville göra detta 

på grund av Jugoslaviens geografiska läge men även för att man var rädd att en ny konflikt skulle 

bryta ut efter att Kalla kriget äntligen hade börjat avta. Men Enligt författaren ville EG också visa att 

man som union kunde lösa sina egna konflikter utan att behöva dra in stormakten USA eller NATO. 

EG:s medverkan var vid det här laget endast som medlare rent politiskt eftersom man försökte komma 

fram till en diplomatisk lösning mellan staterna som ingick i jugoslaviska federationen. Men även 

USA blandade tidigt i sig in konflikten genom att skicka sin dåvarande utrikesminister till Belgrad 

för att diskutera med parterna. USA gav beskedet att de som nation inte skulle erkänna några av 

staterna som ville bryta sig ut som självständiga, vilket var ett hot enligt Agrell. När Slovenien och 

Serbien drabbade samman rent militärt skickade EG in sina fredsmäklare och lyckades få till ett 

”vapenstillestånd”39 men som endast skulle ignoreras så fort medlarna återvänt till sina hemländer.40 

 

Enligt författaren ville EG inte få flera smånationer som man skulle behöva hjälpa att få på fötter igen 

både ekonomiskt och politiskt. Man ville därför hejda konfliktens förlopp så att de inblandade 

parterna skulle inse att Jugoslavien var ett bättre alternativ än flera självständiga småstater.41 Under 

konfliktens första år försökte EG enligt Agrell göra allt i sin väg för att lugna ner situationen. Efter 

en rad misslyckanden valde det nyligen enade Tyskland att gå ut med ett ultimatum, lös konflikten 

eller så skulle de erkänna Kroatien och Slovenien som självständiga. Efter detta valde EG att be 

NATO och FN om hjälp. 42 

 

Agrells forskning kommer bidra till att ge en insikt i hur den yttre påverkan på konflikten fungerade 

och var utformad. Detta kan användas som en referensram för att både ge en förståelse för graden av 

påverkan men också för att jämföra med resultatet från undersökningen. 

 

                                                 
37 Agrell, Wilhelm. Från början för sen: väst och de jugoslaviska nationalitetskrigen. Stockholm: Natur & 

Kultur. 1994 s.64-67  
38 Ibid. 1994. s.79 
39 Ibid. 1994. s.96 
40 Ibid. 1994. s.96 
41 Ibid. 1994. s.98 
42 Ibid. 1994. s.109 
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 

När Cetin och Dario skulle undersöka kriget i Bosnien-Hercegovina, ett krig som också denna uppsats 

berör använde de sig en teori om etnicitet och nationalism. Författarna valde att använda sig av två 

olika teoretiska perspektiv som ofta är kopplade till konflikter, etnicitet eller nationalism. Ur detta 

går det att fördjupa sig ytterligare i begreppen primordialism, konstruktivism och instrumentalism 

som alla tre är kopplade till teorin.43 

 

Denna uppsatsen har använt sig av två av dessa perspektiv för att undersöka konflikten: primordialism 

och instrumentalism. Varför inte konstruktivism tas upp i denna uppsats beror på att det perspektivet 

säger att etnicitet och nationsbildningar är något som är ”socialt konstruerat”44 och inte existerar i 

någon formell kontext. Efter en snabb genomläsning av källmaterialet och den tidigare forskningen 

har slutsatsen dragits om att ingen av författarna visar upp någon syn som överensstämmer med det 

konstruktivistiska synsättet. Istället visar de olika författarnas vittneskildringar och reflektioner av 

konflikten spår av primordialism och instrumentalism.  

 

Det första perspektivet som denna uppsatsen har använt sig av är primordialism som ursprungligen 

kommer från Brown och Smith men som Dario och Cetin utvecklat i sin studie för att passa konflikten 

på Balkan. Primordialism handlar om hur det går att se och analysera etnicitet. Etnicitet handlar om 

att personer av samma härkomst eller folkslag ofta känner att det finns en ”gemensam identitet” och 

att detta är något man får vid födseln.45 Cetin och Dario skriver:  

 

Primordialister menar att individen födds in i en bestämd språklig, raslig eller fosterländsk 

gemenskap och att de därför oundvikligt har ett känslomässigt band till den etniska 

gemenskapen som kallas för det primordialistiska bandet.46 

 

Genom att vi har unika kulturella drag, traditioner, språk och även religion blir de viktiga 

identitetsmarkörer för individer av en speciell etnicitet som bara kan kopplas till den specifika 

gruppen. Denna etnicitet kan utgöra grunden för vissa människors identitet. Genom att använda sig 

av detta perspektivet kan det hjälpta till att förstå nationalistiska och etniska konflikter ur ett 

etnicitetsperspektiv. Men också vad som kan få en människa att definiera sig som serb, kroat, bosnier 

sloven eller något annat under 1990-talets Balkan. Det blir väsentligt för denna uppsats att fastställa 

                                                 
43 Cetin, H & Dario, T. Den etniska konflikten i Bosnien och Hercegovina. Lunds universitet. 2009. s.5 
44 Ibid. 2009. s.7 
45 Ibid. 2009. s.5 
46 Ibid. 2009. s.5 
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detta i undersökningen eftersom det kan påverka personernas syn av konflikten och de teman som 

ska undersökas.47 

 

Primordialism diskuterar hur nationalism förhåller sig till etnicitet eftersom grupper av människor 

med samma kulturella arv, samma språk och ibland även samma religion som bor i ett land eller större 

område med andra folkgrupper känner en ökad gemenskap till varandra. Då konstrueras en önskan 

om att skilja sig från andra folkgrupper inom landet. Författarna skriver att vid en eventuell konflikt 

kan man se spår av perspektivet genom att vissa människor följer nationalism och känner en 

samhörighet med landet eller nationen som de bor i medan andra människor och grupper istället 

känner en lojalitet och samhörighet med andra ur samma etniska grupp. Att bilda ett land eller en 

nation med olika etniska grupper som exempelvis Jugoslavien kommer att resultera i konflikt 

eftersom det inte går att ha detta enligt primordialismen. Med andra ord går det inte ha en stat eller 

en nation enligt primordialismen om inte alla medborgare tillhör samma etniska grupp och talar 

samma språk, har samma kulturella arv och har samma religion. Självklart går detta att problematisera 

eftersom länder som USA och Kanada fungerar. Dario och Cetin menar att detta har med Jugoslaviens 

historia att göra och det är därför perspektivet kunde anläggas på den konflikten. Detta kan ses som 

en anledning till att Jugoslavien inte fungerade som nation eftersom primordialismen menar på att det 

fanns för många olika etniska grupper inom staten. När stämningen började bli fientlig gick serber 

ihop med serber, kroater med kroater och etcetera. Man ville skydda sina egna och det resulterade 

därför i ett krig i Bosnien-Hercegovina och Kroatien.48 

 

Nationalism är ett annat begrepp som tas upp i Cetin och Darios forskning vilket kopplas till 

Instrumentalism. Detta perspektivet skiljer sig från det föregående eftersom det handlar om: ”att det 

inte existerar någon etnicitet i sig själv”49 Perspektivet utgår istället från att etnicitet är en politisk 

resurs eller instrument som kan ”manifestera politiskt och ekonomiskt missnöje”50  Det handlar också 

om att både nationalism och etnicitet har olika syften beroende på i vilken situation de tas fram. 

Instrumentalismen förklarar nationalism genom att ta upp moderna nationer och menar att detta är ett 

resultat av den industriella revolutionen. Innan hade länder till större delen varit uppbyggda av samma 

etniska folkgrupp. Författarna skriver att när ”globalisering” blev ett fenomen gav detta också en 

negativ effekt på stater och nationer. När en konflikt inträffar i ett samhälle kommer invånarna att 

gruppera sig med andra individer som har samma intresse och detta kan vara politiskt, ekonomiskt, 

                                                 
47 Cetin & Dario. 2009. s.5 
48 Ibid. 2009. s.5-6 
49 Ibid. 2009. s.8-9 
50 Ibid. 2009. s.9 
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nationellt eller strategiskt. Detta kommer att ske oavsett om de tillhör samma etniska grupp eller 

inte. 51  Till skillnad från det förra perspektivet handlar instrumentalism om att den nationella 

samhörigheten blir identitetsmarkören som gör att när människor går samman vid konflikter när det 

handlar om nationalitet och inte etnicitet. Med andra ord spelar inte religion, kultur eller traditioner 

kopplade till den etniska gruppen någon viktigare roll vid konflikter utan det är personens nationella 

samhörighet som blir den avgörande faktorn för vilken sida man väljer.52 

 

Enligt Cetin och Dario kan nationalismen användas som ett verktyg för att få invånarna i ett land att 

göra som den rådande makten vill. Ett tydligt exempel på detta är enligt författarna det första 

världskriget, eftersom nationer från hela Europa ökade den nationalistiska stämningen genom en 

aggressiv nationalism som gjorde att människor såg sina nationer som mäktigare än andra och det 

blev nobelt att strida för sitt land. Detta gjorde man genom att hänvisa till de nationella 

identitetsmarkörerna som kunde vara det gemensamma språket, nationen, landets historia eller 

kärleken för sitt land.53 

 

Författarna avslutar med att skriva: ”Instrumentialismens förklaring av etniska och nationella 

identiteter kan jämföras med marxismens förklaring av klassidentitet. Identiteten utvecklas först efter 

att den mobiliserats av eliter.” 54  Här kan instrumentialismen också koppla nationalitet till 

samhällsklasser vilket innebär att de etniska identitetsmarkörerna inte blir lika viktiga faktorer vid en 

eventuell konflikt som delar länder eller stater mellan befolkningen. Detta går att koppla till 

uppsatsens tidigare forskning som säger att det var antigen en etnisk konflikt där serber ställdes mot 

kroater eller andra folkgrupper medan några istället menar att det var nationalistisk konflikt där 

ländernas självständighet och nationernas egna intressen kom först. 

 

Hur används detta i uppsatsen? Frågeställningen handlar om bland annat vilken eller vilka 

anledningar ögonvittnena ger till konfliktens början och perspektiven anläggs på källmaterialet och 

skildringarna som framkommer. Detta för att efter en genomläsning visat att författarna redogör för 

en syn på konflikten och kriget som antigen stöds av det primordialistiska synsättet eller det 

instrumentalistiska. Detta är direkt kopplat till frågeställningen där alla frågor kan kopplas till någon 

av de två perspektiven. Perspektiven som redogjorts kommer således att kombineras för att visa på 

olika typer av identitetsmarkörer och intressefaktorer som kan ha påverkat personernas syn på 

händelsen. Exempelvis om man ser på kriget som en etniskt eller en nationalistisk konflikt påverkar 

                                                 
51 Cetin & Dario. 2009. s.8-10 
52 Ibid. 2009. s.10 
53 Ibid. 2009. s.10 
54 Ibid. 2009. s.10 
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detta också synen på vilka man såg som de skyldiga. Genom att använda denna teorin som kombinerar 

de olika markörerna och faktorerna som visar vad som definierar en etnisk konflikt alternativt en 

nationalistisk kan man ta fram ett analysverktyg. Detta analysverktyg kommer att fungera som ett 

underlag för analysen och hjälpta till att ta fram det viktigaste ur källmaterialet tillsammans med de 

olika teman. Exempel på saker som eftersöks i texten är om personen skildrar en syn som exempelvis 

menar att det är en nationalistisk konflikt(primordialism) eller en etnisk konflikt(instrumentalism), 

om man ger en specifik folkgrupp skulden som exempelvis serberna(instrumentalism) eller om man 

inte väljer att göra det (primordialism).  

 

Beroende på vilket synsätt som personerna använt sig av när de skrev sina texter kommer deras 

skildringar att visa spår av teorierna. När man fastställt detta kan man få en förståelse om varför de 

upplevde kriget och konflikten på det sättet som de redogör, men också för hur detta hänger samman 

med deras syn på frågorna. 

 

1.7 Bakgrund 

1.7.1 Jugoslaviens historia 

För att förstå Jugoslaviens upplösande behöver man gå tillbaka i historien och kolla på hur staten 

bildades från början. Från början grundades ett serbiskt rike omkring början av 1200-talet av den 

serbiska kejsaren Stefan Dusan. Man ökade sitt territorium och hade stora delar av balkanhalvön 

under den inledande delen av 1300-talet. År 1389 förlorade serberna ett slag mot turkarna och då blev 

landet ockuperat av det stora turkiska riket. Under 1600-talet började det habsburgska riket att ta över 

delar av Bosnien och det turkiska riket hade nu blivit det Osmanska, de två imperierna delade under 

den tiden på balkanområdet. Området delades upp mellan kristna och muslimer där de kristna 

serberna och kroaterna bosatte sig i nuvarande Serbien och Kroatien medan de muslimska albanerna 

bosatte sig i diverse delar av Albanien och Bosnien.55 

 

Efter Krimkriget 1853-1856 förlorade det Osmanska riket sitt territorium på Balkan och länder som 

Serbien, Rumänien, Bulgarien och Albanien fick sin självständighet. I detta maktvakuum som 

uppstod hade det Habsburgska riket som nu blivit till Österrike-Ungern kontrollen över Bosnien-

Hercegovina medan Serbien med stora ambitioner ville skapa ett Storserbien på Balkan.56 

                                                 
55 Nyström, Kenneth. Jugoslavien. NE. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jugoslavien (hämtad 2018-04-23) 
56 Svanberg, Ingvar. Osmanska riket. NE. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/osmanska-riket (hämtad 2018-06-11) 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jugoslavien
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Den jugoslaviska staten bildades 1918, efter första världskrigets slut. Innan kriget hade Kroatien, 

Slovenien och Serbien varit självständiga medan Bosnien hade tillhört Österrike-Ungern. 1918 valde 

man att utropa SHS eller det serbiska, kroatiska och slovenska kungadömet.57 Under de följande åren 

fick andra länder ge upp flera landområden där majoriteten av invånarna var slaver som exempelvis 

delar av Ungern, Italien och Österrike. Den mest omfattade geografiska ytan utgjordes av nutidens 

Bosnien-Hercegovina. Från början hade den nya staten mycket oroligheter och det uppstod dispyter 

om vem som skulle bestämma och vilket styrelseskick som skulle verka. Detta blev inte lättare när 

Jugoslavien blev invaderat av Nazityskland under andra världskriget och var ockuperat under stora 

delar av kriget.58 Tito som kom att bli en symbol för den jugoslaviska staten under senare halvan av 

1900-talet hade under denna tiden flytt till London och hade en så kallad ”exilregering”59, till dess att 

freden kom 1945. Man valde direkt en socialistisk linje för det återigen självständiga Jugoslavien. 

För att undvika ovissheten som uppstod efter första världskriget valde Tito att ge landet ”[…] en 

federal struktur med sex republiker: Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, 

Montenegro och Makedonien.”60 De olika delarna av Jugoslavien hade en blandad befolkning med 

mycket serbdominerade områden.61  

 

Federationen styrdes i form av en centraliserad statsmakt, något som det fanns olika uppfattningar 

om. Medan serberna tyckte att det skulle gynna alla tyckte exempelvis kroaterna och slovenerna att 

detta missgynnade dem eftersom de själva ville ha ett ökat självbestämmande. Som en effekt av detta 

kom den nya konstitutionen 1974 där republikerna fick större inflytande. Det var Tito som kunde 

hålla liv i federationen under sin livstid men efter hans död började det sakta gå i motsatt riktning. 

Detta resulterade i mindre ekonomisk tillväxt och ett större missnöje bland republikerna.62 Enligt 

Kenneth Nyström hade styret fungerat hittills eftersom: ”Politiskt hade landet hittills hållits samman 

av kommunistpartiet och försvarsmakten. I Serbien kom 1989 Slobodan Milosevic till makten och 

började driva en markerad nationalistisk politik.”63 

 

                                                 
57 Resic. 2006. s.189 
58 Nyström, Kenneth. Jugoslavien. NE. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jugoslavien (hämtad 2018-04-23) 
59 Ibid. (hämtad 2018-04-20) 
60 Ibid. (hämtad 2018-04-20) 
61 Ibid. (hämtad 2018-04-20) 
62 Ibid. (hämtad 2018-04-20) 
63 Nyström. (hämtad 2018-04-20) 
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Vid denna tidpunkten påbörjades en negativ utveckling för Jugoslavien, och i och med Sovjets och 

Berlinmurens fall började det bli alltmer oroligt inom staterna under början på 1990-talet. Detta var 

början på slutet för Jugoslavien.64 

 

1.7.2 Kriget/konflikten på Balkan 

I och med att Slovenien och Kroatien deklarerat sig själva som självständiga nationer 1991 beslutade 

den jugoslaviska presidenten Milosevic att skicka in den serbiska folkarmén i länderna för att hindra 

dem från att bryta sig ut från federationen. I Slovenien gick det snabbt innan man kunde dra tillbaka 

sin armé medan i Kroatien fortsatte striderna och många städer förstördes. 1992 beslutade EU och 

andra nationer runt om i världen att godkänna ländernas självständighetsförklaringar.65 Detta löstes 

genom att FN skickade in "en fredsbevarande styrka, UNPROFOR, i Kroatien.”66 Som en följd av 

detta, när det endast återstod några få nationer av de tidigare fem, valde även Bosnien-Hercegovina 

att gå ut ur den jugoslaviska federationen och även de bli självständiga. Den serbiska regeringen 

kunde inte acceptera detta och gick således in i landet, men inte ensamma utan även Kroatien deltog 

i striden eftersom de också valde att gå in med sin armé. Båda länderna gick in i Bosnien eftersom 

det fanns många delar som dominerades av både kroatiska och serbiska grupper och man ville att 

dessa skulle tillhöra de respektive nationerna. Även här skickade FN in trupper och observatörer.67 

 

Förbundsrepubliken Jugoslavien skapades 1992 och bestod av de båda nationerna Serbien och 

Montenegro. Men kriget var inte slut utan det fortsatte i flera år till och de inblandade parterna var 

fortfarande Serbien, Kroatien och Bosnien-Hercegovina. Många civila fick sätta sina liv till och det 

kom flera rapporter från kriget att folkmord och andra krigsförbrytelser pågick från alla parter. Med 

anledning av detta valde FN och NATO att skicka in fler soldater till området och även inleda 

flygattacker mot serbiska mål med avsikt att hindra serberna från att bomba mål så som Sarajevo. 

Vilket resulterade i en vapenvila som medförde ett avtal och syftade till att bevara en bestående fred 

på  Balkanhalvön, Daytonavtalet. Detta började 1995 och man talade om att behålla trupper i landet 

för att kunna se till att alla parter drog tillbaka sina soldater och att det gick till på rätt sätt. Men 

konflikten var inte över helt och 1999 ville även Kosovo bli självständiga, något som serberna inte 

gick med på och även då valde NATO att bomba den Jugoslaviska förbundsrepubliken som den då 

                                                 
64 Ibid. (hämtad 2018-04-20) 
65 Agrell, Wilhelm, Dulic, Tomislav & Sjöberg, Hans. Jugoslaviska krigen. NE. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jugoslaviska-krigen(hämtad 2018-04-22) 
66 Nyström. (hämtad 2018-04-22) 
67 Ibid. (hämtad 2018-04-22) 
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benämndes (nuvarande Serbien). Detta ledde till en stor folkomflyttning i Kosovo där många albaner 

drevs ut under början av 2000-talet och 2008 fick Kosovo sin självständighet.68 

 

2. Resultatredovisning 

I följande avsnitt kommer resultatet från undersökningen att besvaras utifrån frågeställningen till 

uppsatsen. Dessa sammanfaller med de olika teman som har tagits fram för att analysera och 

strukturera källmaterialet vilka kommer att fungera som underrubriker i detta avsnitt. 

 

2.1 Ögonvittnenas syn på krigets/konfliktens början 

Balkan betyder Berg 

Kjell Albin Abrahamsson skrev boken Balkan betyder berg i ett försök att kunna återberätta vad som 

skedde och vad han fick uppleva under sin tid som krigskorrespondent i Balkan under 90-talet. 

Abrahamsson skriver i inledningen av boken att Jugoslaviens nedgång kan nästan upplevas som ”Deja 

Vy”69 för honom eftersom han själv spenderade många år i Sovjetunionen som reporter och såg hur 

nationen gick från en mer stabil kommunistisk stat till att sedan förfalla. Liknande mönster kunde ses 

i Jugoslavien i början av 90-talet menade Abrahamsson. Författaren beskriver det på följande sätt: 

 

Långsamt växte sig insikten stark; Jugoslavien var en repris av mina nära fyra år i 

Sovjetunionen. En stat i långsam upplösning, nationalistiska separationssträvanden, bort med 

kommunisterna och in med demokrati, nya - det vill säga gamla - namn på gator och torg, slut 

med utsugningen från centralmakten, värnplikt bara i den egna republiken, tillbaka med 

tidigare undanställda historiska monument…70 

 

Abrahamsson använder sig av det serbiska uttrycket ”Jugoslavija je okruzena brigama.”71 vilket blir 

översatt till ”Jugoslavien är omgivet av bekymmer”72 för att beskriva sin upplevelse av Jugoslavien 

innan kriget bröt ut. Författaren tar även upp Tito som en frontfigur inom Jugoslavien och menar att 

det var endast Tito som hade förmågan att behålla stabilitet i en sådan osäker region som var omringad 

av nationer som hade andra politiska intressen. Länder som exempelvis Grekland med ett 

medlemskap i NATO och andra öststater i närheten som alla var i en pakt med Sovjet nämns som 

                                                 
68 Agrell, Dulic & Sjöberg. (hämtad 2018-04-22) 
69 Abrahamsson, Kjell Albin. 2012. s. 16 
70 Ibid. 2012. s.16-17 
71 Ibid. 2012. s.17 
72 Ibid. 2012. s.17 
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exempel. Jugoslavien var därför isolerad som nation men samtidigt var Tito enligt författaren 

beundrad bland människor i andra nationer. Men eftersom Abrahamsson spenderade stora delar av 

90-talet med att intervjua många människor visste han att så inte var fallet. Tito hade hårda metoder 

för att hålla ihop Jugoslavien och efter hans död började en omfattande nationalistisk kampanj i de 

olika delarna av federationen menar författaren.73 

 

Trots att Abrahamsson ständigt tänkte att Jugoslavien skulle lösa konflikten som hade uppstått insåg 

han i slutet av 1990 att det inte skulle gå. Det hade gått för långt och han beskrev situationen med ett 

begrepp som han själv formulerade: ”Balkannibalism”. För det var nämligen det som hände enligt 

författaren eftersom de olika nationerna, människorna och grannarna började förgöra varandra i ett 

enda stort kaos.74 

 

Författaren skriver i sitt kapitel att: 

 

Ett sista viktigt skäl till kriget är att det gamla Jugoslavien till ytan var tre gånger mindre än 

Sverige men, och det är viktigt, med tre gånger så många människor. Kampen om varje stad, 

varje by, varje skogsdunge och varje vägkrök blir därmed viktigt. Det är ju fråga om sista 

striden, striden för nationalstaten, den nationalstat som troligtvis kommer att bestå.75 

 

Situationen gjorde att grannar och vänner blev till fiender och under sin resa träffade Abrahamsson 

en person som han valde att döpa till ”Sven” och Sven beskrev situationen på följande vis:  

 

Vi har levt tillsammans under Jugoslavien. Ska vi nu börja skjuta på varandra? frågade Sven. 

[…] Trots varningar att han kunde bli skjuten reste Sven runt till byarna runt omkring med 

samma enkla budskap. Också människorna i grannbyarna tyckte det var dumt att plötsligt 

börja skjuta på gamla bekanta och grannar.76 

 

 

Vittne till folkmord 

Roy Gutman arbetade som amerikansk krigskorrespondent under konflikten på Balkan i början av 

1990-talet och under kriget i Bosnien-Hercegovina 1992–1993. Han delar med sig av sin historia och 

sina upplevelser utifrån ett amerikanskt perspektiv. 

                                                 
73 Abrahamsson. 2012. s.18-21 
74 Ibid. 2012. s.22-23 
75 Ibid. 2012. s.23-24 
76 Ibid. 2012. s.26 
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I sitt inledande kapitel skriver Gutman att det inte berodde på en gammal konflikt som återigen blivit 

aktiv utan att det handlade om en triplett av krig på Balkan där alla startats av samma stat, Serbien. 

Även om många hade kallat detta för en väpnad inbördeskonflikt menade författaren istället att detta 

är något som är konstruerat av Serbien och skriver: ”Serbisk propaganda varierade mellan att beskriva 

det som ett inbördeskrig, trots att bara en sida hade vapen och stridande, eller som en etnisk kamp 

eller till och med ett religiöst krig”77 

 

Gutman går senare in på Balkans historia och redogör för historiska förklaringar till de många 

balkankrig som inträffat genom historien inklusive den han själv bevakade. Författaren menade att 

det länge hade funnits många komplicerade konflikter på balkanhalvön som pågått i flera hundra år 

men att detta samtidigt inte haft något med muslimerna och de kristna som det nu gör utan att det 

istället har berott på att Balkan ofta varit ockuperade av främmande stormakter så som Osmanska 

riket, Österrike-Ungern och Nazityskland. Invånarna har levt sida vid sida och varit goda vänner och 

grannar som levt i en symbios av fred och välmående. Tito som Gutman såg som den viktigaste 

pusselbiten för Jugoslaviens sammanhållning hade skapat en federation som var stabil och 

majoriteten av invånarna var nöjda med närvaron, med undantag av vissa minoritetsgrupper som 

exempelvis romerna. Det system som Tito hade skapat var en centraliserad maktapparat där höga 

ministerposter fördelades mellan de olika nationerna inom den jugoslaviska federationen, detta 

resulterade i att inget land fick mer makt än de andra.78 

 

Men problemet började enligt Gutman när Tito dog, flera kommuniststater i Europa började falla och 

så även Jugoslavien. Kriget var alltså en konflikt kopplad till etnicitet där Milosevic valde att ”piska 

upp stämningen” med nationell propaganda som gjorde att man ställde serberna mot de andra etniska 

folkgrupperna i Jugoslavien.79 Författaren skriver: 

 

Milosevic var en briljant taktiker och steg mot höjderna genom att kontrollera de viktigaste 

nyhetsmedierna och att skrupulöst piska upp nationalistiskt hat mot albaner som är största 

befolkningsgruppen i Kosovo. Han uppfann inte nationalism eller expansionistiska anspråk på 

ett större Serbien, men lämpligt nog aktualiserade han ett fall som serbiska intellektuella 

gjorde rumsrent vid ett memorandum 1986, som påstod att serberna var förlorarna i Titos 

                                                 
77 Gutman. 1993. s.22-23 
78 Ibid. 1993. s.23-25 
79 Ibid. 1993. s.28 
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Jugoslavien. Milosevics taktik gick ut på att iscensätta massiva upplopp och demonstrationer 

mot kosovoalbanerna.80 

 

Balkan express 

Slavenka Drakulic som arbetar som journalist och författare skrev boken med hjälp av 

minnesanteckningar från sin tid i Jugoslavien under konflikten på Balkan. Till skillnad från de tidigare 

författarna har Drakulic inte upplevt kriget på samma sätt trots att hon varit lika nära fronten och 

kriget. I boken får man istället följa en vanlig civilpersons liv under kriget och där Drakulic försöker 

förklara konflikten ur ett perspektiv som annars är svårt att förstå, den vanliga människans. 

 

Angående krigets början talade Drakulic om hur livet var innan konflikten. Författaren talar om ett 

Balkan och ett Jugoslavien som blommade i vänskap och som en sammansvetsad nation där etnicitet 

inte spelade någon större roll. Man hade samma pass och det var det som räknades, man var inte serb, 

kroat, sloven eller bosnier, man var jugoslav. I det inledande kapitlet som heter ”från andra sidan 

kriget” talar författaren om hur situationen såg ut i den kroatiska huvudstaden Zagreb där Drakulic 

bodde på den tiden. I boken framgår det att kriget knappt märktes av, människor levde sitt vanliga liv 

även om den kroatiska staten befann sig i krig med den jugoslaviska staten och den jugoslaviska 

folkarmén befann sig inne i landet.81 

 

Drakulic skriver:  

Kriget pågår här med, det är bara det att det drabbar oss på andra sätt. Först infinner sig känslan 

av förvirring. Kriget liknar ett vidunder, en mytisk varelse från någon avlägsen plats. På något 

sätt vägrar du inse att denna varelse har med ditt eget liv att göra, du försöker övertyga dig 

själv om att allt kommer att förbli vid det gamla och att ditt liv inte kommer att förändras, 

samtidigt som du känner hur varelsen närmar sig. Till slut tar vidundret stryptag på dig. Du 

inandas död, döden fyller dina drömmar med mardrömslika bilder på lemlästade kroppar, du 

börjar föreställa dig din egen död.82 

 

Med andra ord talar författaren här om bilden av kriget och döden som samspelar, hur den sakta 

förändrar människornas vardag och tillslut blir deras nya sätt att leva.  

 

Bilden av kriget är en komplicerad sådan menar Drakulic. Även om övriga världen och medierna 

kallade det för en ”etnisk konflikt” benämndes konflikten som en politisk konflikt inom Jugoslavien 

                                                 
80 Gutman. 1993. s.27 
81 Drakulic. 1993. s.11 
82 Ibid. 1993. s.11 
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där ländernas självständighet stod på spel. Det var inte lätt att bara kategorisera det som hände menade 

Drakulic. Konflikten var alldeles för komplex för att kunna avgöra om det är det ena eller det andra. 

Författaren menar att anledningen till att väst och andra nationer såg det som en etnisk konflikt var 

på grund av Balkans historia, de såg de tidigare krigen och konflikterna som en koppling mellan 

historien och det som skedde under 90-talet. Det handlar om en bild av Balkan som en plats där olika 

nationaliteter blandas in i en enda stor gryta och exploderar av nationalism och etniska dispyter, något 

som inte stämde överens med verkligheten enligt författaren.83 

 

Drakulic skriver att för henne handlade det om att vilja förstå konflikten och dess komplexa 

utformning men att det inte gick. Istället talar Drakulic om hur det handlade om en komplex politisk 

konflikt som sakta växte fram ur den kommunistiska staten som Tito hade byggt upp under andra 

halvan av 1900-talet. När folket i Europa såg hur Sovjetunionen och andra länder i östra Europa föll 

och började få sin nationella frihet menar Drakulic att det blev en ökad medvetenhet om sin egen 

nationalitet även inom Jugoslavien.84 Folket hade insett att detta var den vägen man kunde gå. I boken 

står det: 

 

Om det alls finns någon förklaring till det historiska agg som splittrar de jugoslaviska 

nationerna, står den att finna i det faktum att detta samhälle aldrig fick någon egentlig chans 

att bli ett samhälle som utgjordes inte av förtryckta folk, utan av medborgare, medvetna 

individer, ett samhälle där man kunde lösa meningsskiljaktigheter, konflikter och åstadkomma 

förändringar inom ramen för demokratiska institutioner, och inte genom krig.85 

 

Drakulic syn var med andra ord att den kommunistiska politiken med sin totalitära makt och 

undertryckande av nationaliteter inom Jugoslavien gjorde att folket till slut inte såg någon annan 

utväg för demokrati och självständighet förutom krig.  

 

Men författaren avslutar med att säga detta om kriget:  

Vad har vi nu för framtid? Din framtid? Ingen ställer den frågan och det tycker jag inte om. 

Jag är rädd att det här kriget kommer att fortsätta, och så länge kriget pågår, om så bara i delar 

av landet, finns det ingen framtid.86 

 

 

                                                 
83 Drakulic. 1993. s.10-13 
84 Ibid. 1993. s.14 
85 Ibid. 1993. s.15 
86 Drakulic. 1993. s.143 
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Zlatas Dagbok 

Zlata Filipovics bok är som tidigare nämnt en vanlig dagbok som översatts och publicerats, den har 

inte redigerats eller ändrats.  

 

Under de första sidorna som börjar på andra september 1991 får man följa Filipovics liv som en vanlig 

12-åring i Sarajevo. Författaren beskriver sitt liv i huvudstaden och hur hon lekte med sina vänner 

och studerade till proven i skolan. Men allting ändrades när hon började skriva om hur hon en dag 

kom hem från skolan och såg sin far iklädd i uniform och hennes mor gråta. Författaren menade att 

det var då hon insåg allvaret av vad som faktiskt höll på att ske. Drakulic beskriver konflikten som 

något som var för svårt för henne att begripa men att hon visste att det handlade om politik. Det hon 

inte förstod var varför politik ska leda till att folk ska behöva kriga och att denna konflikt nu började 

närma sig hennes hemland. Men det kunde inte vara sant menar Filipovic, det kunde inte hända.87 

 

I början av boken diskuterar även författaren kriget i Kroatien eftersom hon talar om hur utsatta det 

kroatiska folket var, om hur de inte hade förnödenheter och hade det svårt att klara sig men även hur 

kriget påverkade hennes föräldrar som gick runt och oroade sig för sina vänner som bodde i den 

kroatiska kuststaden Dubrovnik.88 Så här skriver 12-åriga Filipovic om sina familjevänner i Kroatien: 

 

How are they coping with everything that’s happening over there? Are they alive? We’re 

trying to talk to him89 with the help of a radio ham, but it’s not working. Bokica (Srdjans wife) 

is miserable. Every attempt to get some news ends in failure. Dubrovnik is cut off from the 

rest of the world.90 

 

 

Gällande den politiska konflikten talar författaren om detta våren 1992 eftersom situationen i 

Bosnien-Hercegovina började bli alltmer ostabilt. Filipovic talar om en nyhetshändelse där civila 

dödat en serbisk gäst på ett bröllop och skjutit en präst. Under samma dag skriver Filipovic att flera 

tusen människor demonstrerat på gatorna och skanderat att bosnier ska samlas och slåss för sitt land. 

Med andra ord handlade det om ett frihetskrig för att skydda sitt hemland mot de invaderade 

serberna.91 

 

                                                 
87 Filipovic. 1993. s.1-6 
88 Ibid. 1993. s.6-7 
89 Familjens vän Srdjan 
90 Ibid. 1993. s.7 
91 Filipovic. 1993. s.24-25 
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Längre fram i boken försöker Filipovic förgäves återigen hitta en förklaring till varför så många 

människor som hon stod nära och tyckte om blev dödade men det hon kommer fram till är att det 

handlar om politik men vad för form av politisk konflikt får hon inte reda på.92 Samtidigt benämnde 

författaren de båda parterna för ”the kids” som bara diskuterade politik utan att komma fram till något 

beslut kring detta krig.93 Filipovic skriver följande om den politiska konflikten som växt till ett krig:  

 

Among my girlfriends, among our friends, in our family, there are Serbs and Croats and 

Muslims. It’s a mixed group and I never knew who was a Serb, a Croat or a Muslim. Now 

politics has started meddling around. It has put an ”S” on Serbs, an ”M” on Muslims and a 

”C” on Croats, it wants to separate them. And to do so it has chosen the worst, blackest pencil 

of all - the pencil of war which spells only misery and death.94  

 

Sammanfattning 

Resultatet från denna frågan visar att författarna hade olika syn på varför konflikten började från 

första början. Exempelvis Abrahamsson ansåg att det var en blandning mellan en nationalistisk och 

en etnisk konflikt. Filipovic och Drakulic ansåg båda att det enbart handlade om en politisk konflikt 

där två parterna ville ha självständighet medan Serbien försökte hålla Jugoslavien vid liv och inte se 

staten falla samman. Slutligen ansåg Gutman att det framförallt handlade om en etnisk konflikt där 

serberna ville få bort icke-serberna från exempelvis Bosnien-Hercegovina och att det enbart skulle 

bo serber där. 

 

2.2 Vilka anser ögonvittnena är skyldiga för krigsbrott och dylikt? 

Balkan betyder berg 

I bokens inledning diskuterar Abrahamsson vilka som kan anses som ansvariga för kriget. 

Abrahamsson inleder med att skriva:  

 

”Gjorde fegheten att serberna satt där upp i bergen bakom sina artilleripjäser, granatkastare 

och haubitsar och lobbade granater och robotar in bland civilbefolkningen? Troligtvis är 

serberna riktigt dåliga krigare.”95  

 

och fortsätter med att kommentera serbernas taktik genom att säga:  

                                                 
92 Ibid. 1993. s.57 
93 Ibid. 1993. s.94 
94 Ibid. 1993. s.95 
95 Abrahamsson 2012. s.8 
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”Gud så fegt att på betryggande avstånd skicka iväg de fenstyrda vingraketerna. Det är lika 

ömkligt som att släppa bomber från luften.”96  

 

Här får vi en bild av författarens åsikter i ansvarsfrågan inom kriget där Abrahamsson pekar ut 

serberna som skyldiga i kriget.97 Men förutom detta gav han även en bit av skulden till Sverige, 

eftersom det var därifrån serberna hade fått stora delar av sina vapen och material. Abrahamsson 

skriver:  

 

Jag tvekar inte att säga det, serberna är Europas uslaste soldater - och förbannade vare Bofors 

och FFV som försåg dem med vapen! Och måtte den svenske kungens alla slott fyllas med 

bosniska flyktingar eftersom han hade smaklösheten att låna sitt namn till den djävulusiska 

granatkastaren!98,99 

 

Men senare i boken får man en annan uppfattning av författarens åsikter, eftersom han inte längre 

anser att det enbart var serbernas fel till att konflikten bröt ut.  Detta framkommer i ett utdrag från 

Abrahamssons brev till sin vän ”Willy” som också var krigskorrespondent i balkankriget men som 

blev skadad. Där skriver författaren att han instämmer med det hans sårade kollega skrivit angående 

just den serbiska befolkningen och armén.100 Enligt författaren hade många av hans och ”Willys” 

kollegor ägnat sig åt: ”satanisering av serberna”101 och att det inte var så enkelt att hitta någon som 

var god respektive ond i kriget eftersom enligt dem alla kan hållas ansvariga för konflikten.  

 

Istället ändras bilden som ovan nämnt om vem Abrahamsson anser vara de skyldiga till 

kriget/konflikten och diskuterar även ett av de många avtal som EG valde att presentera för de 

inblandade parterna. Författaren skriver:  

 

Visst är det så att bosnienserberna säger nej till fredsplanen för att den är riktigt dålig, 

kroaterna och bosnierna säger ja eftersom de vet att den aldrig kommer att genomföras. Eller? 

                                                 
96 Ibid. 2012. s.8 
97 Ibid. 2012. s.8-9 
98 Ibid. 2012. s.9 
99 Viktigt att förtydliga här är att raketkastarna inte såldes av Sverige utan var stulna, något som 

Abrahamsson kommer fram till efter citatet. 
100 Ibid. 2012. s.29 
101 Ibid. 2012. s.29 
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Visst, serberna är rakare, enklare, genuinare än de sofistikerade kroaterna. Serberna är som 

ryssar, uppriktiga, sentimentala, ohyvlade, kraftfulla. Det är med serber som med slovaker.102 

 

Men i de efterföljande sidorna i boken skriver författaren återigen på ett sätt som kan tolkas som 

kritiskt mot serberna när han jämförde serberna med någon form av ”bödel” som är ute efter att 

framställa sig själva som ”offer”.103 

 

Med andra ord är det en tvetydig bild av vem som kunde hållas ansvariga för konflikten som 

presenteras av författaren Hans-Albin Abrahamsson, samtidigt som det går att hitta små fragment av 

en kritik och en negativ bild av serberna. 

 

Vittne till folkmord 

Skulden till de som var mest ansvariga skriver Gutman på flera ställen i sin bok. Själva konflikten 

menar författaren var Slobodan Milosevics fel helt och hållet, samtidigt som väst också pekades ut 

för deras oförmåga att stoppa konflikten från första början. Boken heter som bekant Vittne till 

folkmord och under de inledande sidorna talar Gutman om folkmord där han tar upp vittnesmål från 

personer som pekar ut övergrepp och massmord gjorda av serberna. Detta pågår genom hela boken 

och Gutman gör en jämförelse mellan serbernas behandling av muslimer med Nazitysklands 

systematiska folkmord på judar under andra världskriget.104  

 

Enligt författaren var det serberna som kom fram till uttrycket ”etnisk rensning”105. Detta gjorde de 

när de ville få bort alla muslimer och kroater från Bosnien-Hercegovina och endast låta landet bestå 

av serber. För att kunna driva igenom kampanjen använde sig serbiska politiker av propaganda enligt 

Gutman där de skrev och sade att muslimerna i Bosnien genomförde övergrepp på den serbiska 

befolkningen och samma sak med albanerna i Kosovo. Enligt författaren var detta lögner eftersom 

det inte alls finns några sådana rapporter utan att istället handlade det om att serberna var de som 

utförde övergreppen.106 

 

Gutman pekade även ut hur den serbiska regeringen gjorde ett försök till att tömma vissa delar av 

Bosnien-Hercegovina från muslimer. Författaren kopplade detta till en händelse där serberna lastade 

flera tåg med nästan 2000 personer. Dessa personer var muslimer från Bosnien och de gjorde detta 

                                                 
102 Abrahamsson. 2012. s.29 
103 Ibid. 2012. s.29 
104 Ibid. 1993. s.13-14 
105 Ibid. 1993. s.14 
106 Gutman. 1993. s.15-17 
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för att de ville tömma hela byn på muslimer så att serber kunde flytta dit. Gutman beskriver denna 

händelse på följande sätt:  

 

Omkring 1800 passagerare, däribland 70 mödrar med småbarn vräktes från den östbosniska 

byn Kozluk sedan två pansarvagnar brakade in på stora torget och serbiska friskaror hotade 

spränga allt i luften, enligt byborna. De beordrades ombord på ett ungerndestinerat tåg, men 

bara somliga hade resedokument och Ungern vägrade släppa in dem. Efter fyra dagar ombord 

fraktades byborna till ett läger för muslimer i Palic nära den ungerska gränsen, vilket fyllde 

lägret tre gånger till dess kapacitet.107 

 

I resterande delar av boken talar Gutman om krigets hemskheter och redogör för många händelser 

som inträffade under kriget men i varje händelse pekas serberna och den serbiska regeringen ut som 

de som var mest ansvariga för konflikten och kriget.108 

 

Balkan express 

I boken talar Drakulic om jugoslaver som ett eget folk inte som personer av annan nationalitet. 

Författaren såg som ovan nämnt på alla inom Jugoslavien som ett och samma folk och hon talar om 

hur den enda skillnaden kan ha varit språket eftersom kroatiska, serbiska och slovenska skiljer sig 

med vissa uttryck och uttal.109 

 

Drakulic har valt att vara objektiv i sitt skrivande av denna boken och gjorde ett val att inte tala om 

vem som bär skulden till alla hemskheter på samma sätt som de tidigare författarna gjort. Drakulic 

tar upp frågan på ett helt annat sätt där hon problematiserar situationen och menar att det är svårt att 

säga vem som bar den största skulden för hela kriget och konflikten.110  

 

Det finns en del i boken där författaren berättar om ett barn som skrek att ”serberna måste slaktas”111 

och då reagerade författaren genom att ge den lille pojken en arg blick, inte för att hon menade på att 

serberna var goda utan för att det var svårt att avgöra vilka som var goda och vilka som var onda. Det 

handlade inte om att serberna var värre än kroaterna eller tvärt om utan om ett onödigt krig. 

Författaren skriver att det säkert fanns pojkar i Serbien i den lille kroatiske pojkens ålder som gick 

                                                 
107 Ibid. 1993. s.64 
108 Ibid. 1993. s.64-207 
109 Drakulic. 1993. s.48 
110 Ibid. 1993. s.48-49 
111 Drakulic. 1993. s.21 
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runt och också lekte soldater men att de istället diskuterade hur man skulle döda kroaterna. Författaren 

avslutar med att om detta fortsätter så såg inte framtiden ljus ut för Balkan.112 

 

När Drakulic befann sig ombord på ett tåg till Serbien med människor som författaren inte kände 

började hon reflektera över vem som tillhörde vilken nationalitet och med sin text fångade hon 

problematiken och tankarna som cirkulerade hos många under den här perioden. Drakulic skriver:  

 

Det verkar faktiskt som om vi vore rädda för att byta ens några ord, de skulle kunna snärja oss 

i den lilla kupé där våra knän nästan nuddar vid varandra. Börjar vi prata kommer språket att 

avslöja vem som är kroat, och vem som är serb, vem som är fiende. Och även om alla vore 

kroater, eller serber, kanske vi har delade meningar om kriget, och det finns inget annat vi kan 

tala om. Inte ens landskapet, för inte heller landskapet är neutralt längre.113 

 

Med det citatet summerar Drakulic den problematiken som hon för fram i sin bok, det handlar inte 

om vem som har vilken nationalitet utan det handlar om hur allting har förändrats på så kort tid. Men 

att det samtidigt är dålig stämning inom länderna som inte krigar med varandra. Drakulic tar upp ett 

exempel eftersom hon själv befinner sig som ”flykting” i Slovenien, där såg människorna på henne 

med en i överlag positiv bild eftersom hon inte tillhörde ”fienden” som i detta fallet var Serbien men 

att det samtidigt fanns människor som såg på kroater som flytt från kriget på ett negativt sätt. 

Exempelvis en äldre man som anklagade henne och andra flyktingar för att ta upp alla resurser som 

egentligen skulle gå till de äldre och de fattiga. Med detta vill författaren visa att det var svårt att hitta 

någonstans där man kände sig välkommen när ens egna hemland inte längre var säkert.114 

 

Zlatas Dagbok 

När Filipovic först talar om den politiska konflikten som började att eskalera och sprida sig till 

Bosnien-Hercegovina talar hon om onda män som var på väg ner från bergen, de männen kallades 

för ”Chetniks” och var serbiska nationalister som skulle anfalla Sarajevo.115  

 

Författaren skriver även om hur hon kunde höra folk skjuta i bergen utanför staden och hur de 

förgäves försökte stoppa några från att komma in och ta över Sarajevo, skulle de misslyckas kunde 

det bara sluta illa. Med ”några” menar författaren här serberna och serbiska milisgrupper som försökte 

ta sig in i staden med hjälp av våld. Filipovic och hennes föräldrar gick ständigt runt och oroade sig 

                                                 
112 Ibid. 1993. s.21 
113 Ibid. 1993. s.49 
114 Ibid. 1993. s.44 
115 Filipovic. 1993. s.25 
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för att serberna skulle bomba deras stad och hem. Rykten florerade i staden om att serberna planerat 

att jämna Sarajevo med marken och utsätta staden för hårda artilleri- och bombangrepp likt man hade 

gjort i Dubrovnik. Under den här tiden började även tv-bilder från mord och andra dödsoffer nå folket 

inne i staden vilket resulterade i panik och en större rädsla för de serbiska trupperna som började 

närma sig. Filipovic skriver att hennes föräldrar var oroliga och att hon kunde känna av den dåliga 

stämningen som rådde i huset samtidigt som författaren inte tilläts titta på nyheterna längre på grund 

av de hemska bilderna som visades.116  

 

Chetniksen som Filipovic valde att kalla för ”those fine gentlemen from Pale*” 117  hade enligt 

författaren bombat hela dagen den 6 april 1992 och till och med förstört ett känt torg inne i Sarajevo. 

Filipovic skriver att hon var livrädd att nästa bomb skulle träffa hennes hus och döda henne och sin 

familj. Författaren skriver följande i sin dagbok som hon döpt till ”Mimmy”: 

 

Mimmy, war is here. PEACE, NOW! They say they’re going to attack RTV Sarajevo [radio 

and TV centre]. But they haven’t. They’ve stopped shooting in our neighborhood. KNOCK! 

KNOCK! (I’m knocking on wood for good luck.) WHEW! That was close. Oh, God! They’re 

shooting again!!!118 

 

Som ovan nämnt i citatet går det att utläsa att Filipovic kände en rädsla för fienden som kom allt 

närmare och var orolig för både sig och själv sina föräldrar. Författaren skriver i sin dagbok att det 

hon önskade mest var att få fred för att slippa vara rädd.119 Längre fram i boken när kriget gått in i 

maj månad skriver Filipovic att det började lugna ner sig men att Sarajevo genomlidit en månads 

attacker och hemskheter. Författaren skriver att hon inte visste varför det helt plötsligt började bli 

lugnt men att hon hade hört att det hade något med politik att göra.120 

 

Filipovic skriver också att serberna eller ”our friends in the hills” som författaren kallar dem gjorde 

sig påminda om deras närvaro, trots att FN och andra organisationer förgäves försökte få fram en 

vapenvila. Serberna hade enligt Filipovic makten över att skada, döda och terrorisera alla invånarna 

i Sarajevo om de ville och inga avtal kunde stoppa dem.121 

 

                                                 
116 Filipovic. 1993. s.29 

* En stad från Bosnien utanför Sarajevo 
117 Ibid 1993. s.30 
118 Ibid. 1993. s.31 
119 Ibid. 1993. s.31 
120 Ibid. 1993. s.41 
121 Filipovic. 1993. s.183 
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Men senare i boken när Filipovic diskuterar kriget och den politiska situationen som författarens 

föräldrar ständigt talade om beskrevs de ansvariga på ett annat sätt. Där skriver Filipovic att de som 

diskuterade och inte tillät detta krig ta slut var serberna, bosnierna och kroaterna. Men för författaren 

är det obegripligt varför man skulle strida mot varandra eftersom alla var människor, med samma 

kroppsdelar och var från samma land, Jugoslavien.122 Filipovic skriver att det fanns goda människor 

i kriget, både serber, kroater och muslimer men att bland dessa fanns det också onda människor som 

ville döda och föra med sig elände.123 

 

Sammanfattning 

Gällande denna frågan fanns det delade meningar om vem som kunde hållas mest ansvariga inom 

kriget och konflikten. Exempelvis Drakulic var mycket noga med att inte peka ut någon ”syndabock” 

och likaså Filipovic även om den sistnämnde valt att uttala sig negativt om serberna i vissa avsnitt i 

sin dagbok. Istället menade de två författarna att det inte går att hitta någon att beskylla. Abrahamsson 

däremot hade en delad uppfattning om vem man kunde beskylla, författaren skriver i sin bok att det 

är svårt att hitta några som är mer goda respektive mer onda i konflikten samt kriget i Bosnien-

Hercegovina. Gutman däremot pekar ut serberna som de som är mest ansvariga för konflikten och 

även alla folkmord samt övergrepp som begicks under kriget. 

 

  

                                                 
122 Ibid. 1993. s.94 
123 Ibid. 1993. s.95 
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2.3 Synen på inblandning från utomstående nationer och 

organisationer. 

Balkan betyder berg 

I det första kapitlet av boken talar Abrahamsson om hur svårt det kan vara för en främmande 

militärmakt att inta ett land som Jugoslavien. Författaren tar upp Hitler som ett exempel, där den 

tyske ledaren behövde över två dussin divisioner och flera tusen soldater för att erövra Jugoslavien. 

Under konflikten på 90-talet försökte FN göra detta med 2–3 divisioner och något som enligt 

Abrahamsson verkade omöjligt och en missberäkning av både FN och NATO.124 Enligt honom borde 

FN lämnat landet med sina soldater om de inte tänkte öka sitt mantal och närvaro eftersom detta bara 

kunde leda till ett onödigt eskalerande av kriget och resultera i döda FN-soldater. Abrahamsson 

menade att de inte gjorde någon skillnad poängterade att det kostade över 10 miljoner kronor dagligen 

att ha FN-soldaterna på plats. Detta tog författaren upp i ett samtal med sin psykolog men blev snabbt 

styrd in i ett annat ämne något som enligt honom berodde på att kritik av FN var ett känsligt ämne 

eftersom den stora massan ansåg att FN och NATO var de enda som kunde lösa konflikten.125 

 

Författarens syn på yttre inblandning utvecklas senare i boken och Abrahamsson talar om EG där han 

istället menar att de var slarviga när de skulle blanda sig in i andra länders angelägenheter. Exemplet 

i detta fallet blir Makedonien som enligt författaren hade en mindre legitim anledning till att få bli 

självständighetsförklarade än exempelvis Kroatien. Detta påverkas av vilka minoritets- och 

majoritetsgrupper som finns i landet.126 Kroatien hade en majoritet av kroatiska invånare men fick 

”bakläxa” 127  av EG medan Makedonien som fick sin självständighet visade sig ha en 

majoritetsbefolkning bestående av serber och albaner, inte makedonier.128 Enligt Abrahamsson kunde 

detta misstaget mycket möjligt ha lett till ett nytt krig, fast i Makedonien. Senare skulle det dock visa 

sig att just i den nationen skulle det fortsätta vara relativt lugnt i under hela konflikten på Balkan.  

 

När det gäller en lösning på kriget menade Abrahamsson att EG och FN inte var speciellt 

framgångsrika i sina försök att få fram avtal mellan parterna som skulle vara effektiva. I boken står 

det:  

                                                 
124 Abrahamsson. 2012. s.24 
125 Ibid. 2012. s.24-25 
126 Ibid. 2012. s.76-77 
127 Ibid. 2012. s.77 
128 Ibid. 2012. s.83 
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De så kallade fredsmäklarna har ju strött omkring sig fredsuppgörelseavtal som vore det 

konfetti. Bakslugheten, listen, förslagenheten i alla fredsuppgörelser och eldupphöravtal för ju 

köpenskapen i en orientalisk basar att framstå som höjden av hederlighet.129 

 

Genom boken ändras inte Abrahamssons inställning till utomståendes inblandning utan istället går 

han längre fram i boken djupare in i FN-soldaternas och EG-observatörernas insats i kriget. 

Abrahamsson delar senare med sig av det öknamn hans reporterkollegor gav dessa observatörer, 

nämligen ”glasspojkarna” både för sin uniform som bestod av en helvit klädsel men även för deras 

insats och påverkan på kriget.130  

 

Gällande de oftast unga FN-soldaterna som skickades till Jugoslavien delar Abrahamsson även här 

med sig av sina tankar och åsikter. I en diskussion mellan honom och sin psykolog skriver han så här 

om de FN-soldater som var på plats under sin resa i Jugoslavien:  

 

Visste han131 att FN-soldaten kom från ett stabskompani som levde i en lika skyddad miljö 

som hemma i Sverige? Visste han att FN-soldaterna ursprungligen skickades dit för att skydda 

civilbefolkningen men att de i praktiken skyddade enbart sig själva? […] Aldrig förr har FN 

skickat så många otränade FN-soldater till en så komplicerad konflikt.132 

 

Vittne till folkmord 

Gutman diskuterar på flera platser i boken sin syn på utomstående organisationers och nationers roll 

i kriget i Bosnien-Hercegovina samt hela konflikten på Balkan. Författaren börjar inte i kronologisk 

ordning utan börjar tala om hur situationen såg ut i de serbiska fånglägren mitt i kriget och menar att 

situationen blev ohållbar för länge sedan men att FN som haft observatörer i Bosnien-Hercegovina 

borde ha upptäckt och stoppat detta mycket tidigare.133 Gutman skriver så här:  

 

Jag började misstänka att västliga regeringar hade avfört Bosnien från dagordningen och inte 

brytt sig om att berätta för allmänheten. Rapporter i medierna sådana som mina var obekväma. 

Angreppet på Bosnien hade alla tecken på folkmord, men ingen i officiell ställning ville yttra 

ordet eftersom det skulle tvinga dem till politisk reaktion. Så det blev ingen officiell 

bekräftelse, och det allmänna intresset avslog.134 

                                                 
129 Abrahamsson. 2012. s.91-92 
130 Ibid. 2012. s.124 
131 ”Han” Författaren syftar på psykolog. 
132 Ibid. 2012. s.125-126 
133 Gutman. 1993. s.19 
134 Ibid. 1993. s.19 
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Med andra ord menade Gutman att FN och andra nationer fick vetskap om att serberna begick, enligt 

honom, folkmord på muslimer i Bosnien-Hercegovina men att de inte valt att agera. Inte ens när 

media satte press på dem tog de någon officiell ställning. Men Gutman tar upp en, enligt honom, 

viktig aspekt till detta. Han menade på att under denna tiden styrdes ”den industrialiserade världen”135 

av sju nationer och att deras ledare var de som hade makten i väst. De aktörerna hade ett möte i 

München precis när kriget hade brutit ut. Deras ekonomiska och politiska karriärer var hotade enligt 

författaren och därför valde de inte att agera direkt eftersom det fanns en rädsla för att detta skulle 

påverka deras nationers välmående och ekonomiska situation. Detta menade Gutman var en av 

faktorerna till att situationen i Bosnien-Hercegovina spårade ut. Författaren nämner aldrig vilka de 

andra nationerna var förutom USA eftersom det finns med ett citat från USA:s dåvarande president 

George Bush d.ä. där den amerikanske presidenten sade till de andra nationernas ledare att USA var 

villiga att skicka in trupper ifall det skulle behövas. Men trots att det fanns delade meningar var alla 

överens om att man var tvungna att skicka in någon form av militärt stöd för att hindra kriget från att 

eskalera, något som Gutman var positiv till. Men Gutman drar en jämförelse mellan ledarna som satt 

i ett tyskt slott och diskuterade utan att göra någon större skillnad medan det satt hundratusen 

människorna i den bosniska huvudstaden som förgäves gömde sig i källare och dylikt för att inte bli 

träffade av den serbiska folkarméns artilleri.136 Gutman som själv är amerikan valde att beskylla Bush 

för situationen och skriver:  

 

Överallt pågick den serbiska ”etniska rensningen”, omskrivning för mord, våldtäkt och tortyr, 

riktad mot muslimer och romersk-katolska kroater. Det serbiska stormangreppet hade skingrat 

två miljoner civila och dödat tiotusentals. Det var den grymmaste konflikt som Europa och 

kanske världen skådat sedan andra världskriget. Men luften hade gått ur Bushs 

presidentämbete och han var splittrad mellan en oglamorös valkampanj och den ekonomiska 

nergången. Militära rådgivare sa till honom att en kraftfull reaktion på blodbadet i Bosnien 

inte kunde fullföljas innan valdagen. Så Bush visade sig likgiltig även om verkligheten trängde 

sig på.137 

 

Gutman skriver sedan att Bush och den amerikanska regeringen själva inte hade bra koll på konflikten 

utan att de såg det som en konflikt som var baserad på historia och det inte var något som hade med 

etnicitet att göra utan istället politik. Författaren menade att USA hade en ”icke-röra-attityd”.138 

                                                 
135 Gutman. 1993. s.22 
136 Ibid. 1993. s.21-22 
137 Ibid. 1993. s.23 
138 Ibid. 1993. s.24 
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I sitt andra kapitel talar Gutman om början på konflikten på Balkan eftersom endast den väpnade 

konflikten mellan Kroatien, Slovenien och Serbien pågick. Trots att USA:s utrikesminister rest till 

Belgrad menade författaren att inga beslut tagits utan att det blev upp till EG att ta hand om konflikten. 

Men Gutman skriver också att EG inte hade den kapaciteten eller erfarenheten att lösa en konflikt på 

denna nivån eftersom de i första hand var en ekonomisk organisation mellan nationer i Europa. Den 

största påverkan eller det största beslutet EG kunde göra var enligt Gutman att skicka in observatörer 

eller försöka förhandla mellan de inblandade parterna, något som de försökte men inte lyckades med. 

Istället behövde större organisationer som FN och NATO gå in och styra konflikten mot en fredlig 

lösning.139 När detta väl skedde menade Gutman att FN:s beslut som exempelvis deras ekonomiska 

sanktioner och blockader mot Serbien inte var tillräckligt handlingskraftiga och att serberna istället 

ignorerade dessa och gjorde som de ville.140 

 

I kapitlet Inget händer talar Gutman om hur USA, NATO, FN och EG varit ineffektiva och tillät alla 

folkmord begås under deras vakt och fortsätter att tala om hur deras insats kunde varit mycket bättre. 

Samtidigt återger han en historia om hur han själv försökt att ringa FN för att ta reda på varför deras 

observatörer dröjde med sin undersökning kring krigsförbrytelser. Författaren fick inga svar utan blev 

istället ombedd att prata med någon annan, han ringde runt hela tiden men fick aldrig några tydliga 

besked.141 

 

Någon utvecklad redogörelse för Gutmans syn på NATO och deras soldater återges inte i boken. 

 

Balkan express 

Redan i inledningen till boken skriver Drakulic om sin syn på Europa och deras delaktighet i kriget 

på Balkan. Hon skriver att det har funnits en bild av att folket i Europa skulle hålla ihop och att man 

skulle få hjälp efter att Kroatien utropat sig själva som självständiga. Men istället kom ingen hjälp 

och Drakulic menar på att detta var fel. Varför kom inte EG och FN med den hjälpen de hade lovat 

innan konflikten hade brutit ut undrade författaren.142 Istället skriver Drakulic så här:  

 

 

 

                                                 
139 Gutman. 1993. s.30-31 
140 Ibid. 1993. s.38-39 
141 Ibid. 1993. s.179-183 
142 Drakulic. 1993. s.12-14 
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Myten om Europa, att vi skulle höra till den europeiska familjen och kulturen, är som bortblåst. 

Vi har lämnats ensamma med vår nyvunna frihet, våra nya stater, nya symboler, nya enväldiga 

ledare, men utan tillstymmelse till demokrati. Vi har blivit stående på ett stycke bloddränkt 

jord, uppslukade av ett krig som kommer pågå Gud vet hur länge.143 

 

Precis som citatet lyder menade Drakulic som ovan nämnt att kroaterna lämnats ensamma i ett krig 

mot serberna och att det var på väg att eskalera. Men författaren tror att det fanns en förklaring till 

EG och de andra organisationernas uteblivna hjälp, nämligen att de inte visste om konfliktens 

omfattning och vad som pågick. Längre fram skriver hon att det var när de första rapporterna kring 

”etnisk” rensning i kriget i Bosnien-Hercegovina kom som övriga Europa började reagera och valde 

att ingripa. De hade helt enkelt inte vetat om detta tidigare eller fokuserat på andra saker menar 

Drakulic.144  

 

När konflikten utvecklat sig och resulterat i ett krig som ledde till att jugoslaviska flyktingar flydde 

till väst började Europa bli alltmer medvetna om konfliktens omfattning. Men författaren skriver 

sedan att trots detta ignorerades flyktingar som anlände till närmsta europeiska land, Österrike. Istället 

blev de ombedda att återvända eller så fick de bo i små och smutsiga utrymmen i väntan på att få 

uppehållstillstånd i ett land som ville ta emot dem.145 Drakulic menar att det inte går att förstå hur det 

kan bli så här när man behövt fly från krig, mord och våldtäkter och skriver samtidigt att:  

 

Europa likgiltigt vänder dem ryggen bakom noggrant reglade dörrar. En ny slags rädsla fyller 

de landsflyktiga; Europa är en fiende, en kallsinnig, rationell, artig och väl förskansad fiende 

som fortfarande tror att kriget i Kroatien är långt borta, att det kan slås ur hågen, att vansinnet 

och döden kommer att stanna på andra sidan gränsen.146 

 

Längre fram i boken jämför Drakulic Europas och EG:s behandling av flyktingarna likt en mur och 

skriver att även om Berlinmuren rivits ner byggs det nya murar i Europa, murar som inte går att se 

med blotta ögat men som ändå skiljer på befolkningen i Europa där flyktingarna ignoreras och skiljs 

åt från de andra invånarna.147 

 

                                                 
143 Drakulic. 1993. s.13 
144 Ibid. 1993. s.13 
145 Ibid. 1993. s.46-47 
146 Ibid. 1993. s.47 
147 Ibid. 1993. s.64 
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Men författaren nämner också FN och deras fredsbevarande styrkor på ett positivt sätt när hon talar 

om situationen i landet efter att de hade anlänt. En känsla av trygghet fanns i landet och befolkningen 

kunde andas ut efter många år av osäkerhet och bombanfall. Författaren skriver att hon minns tillbaka 

till den tiden genom att komma ihåg smaken av torrmjölken som de hade fått av FN och dess sötma.148 

 

Zlatas Dagbok 

I mitten av sin dagbok när konflikten på Balkan var inne på sitt andra år, hade Filipovic och hennes 

familj likt många andra familjer i den bosniska huvudstaden varit utan förnödenheter, elektricitet och 

rinnande vatten på grund av kriget. Författaren skriver hur mycket hon och sin familj uppskattade den 

hjälpen de fick från FN. Författaren beskriver hur de fått konserver med mat, hygienartiklar och olja 

men att det inte var tillräckligt eftersom det fanns mycket människor och få ställen där man kunde 

hämta ut dessa paket. Men även att man tog en stor risk eftersom människorna behövde köa i flera 

timmar och riskera sina liv genom att gå ut i staden.149 

 

Men författaren diskuterar också något som hon har hört hennes föräldrar tala om, nämligen om att 

FN skulle besluta om att sätta in fredsbevarande styrkor i Bosnien-Hercegovina, något som författaren 

hoppades skulle hända.150  

 

Längre fram i boken skriver Filipovic om hur de styrkornas närvaro bidrog till en ökad stämning i 

staden. Detta genom att anordna en julkonsert där människor, inklusive författaren och hennes familj 

deltog i. Konserten var enligt författaren en höjdpunkt i en mycket sorgsen vardag för många i staden 

och att FN hjälpte till att få dem att glömma kriget, åtminstone för en kväll. Men detta är inte det enda 

en organisation kopplad till FN gjorde för barnen enligt författaren. I en del av sin bok tackar Filipovic 

UNICEF för att de hjälpt till att ordna underställ åt barnen i Sarajevo så att de inte behövde frysa 

under den kalla vintern.151 

 

Filipovics dagbok fick ett stort intresse från många olika länder och detta är något som författaren 

beskriver i sin dagbok. Författaren skriver att journalister från hela världen ville komma och intervjua 

henne för att kunna förklara för omvärlden om hur kriget utspelat sig genom ett barns ögon, något 

som inte var vanligt att få fram uppgifter kring. Detta anser författaren var positivt eftersom hon ville 

sprida sin historia så att hela världen skulle få veta vad som pågick i Sarajevo och i Bosnien-

                                                 
148 Drakulic. 1993. s.139 
149 Ibid. 1993. s.64 
150 Ibid. 1993. s.64 
151 Ibid. 1993. s.103, 110. 
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Hercegovina. Filipovic är tacksam för att dessa länder skickade sina journalister till hennes lägenhet 

så att författaren kunde berätta sin historia.152 

 

I slutet av boken skriver Filipovic om hur hon hoppades att ”barnen”(politikerna) i Geneve, som hon 

nu hade fått höra diskuterade en vapenvila i Sarajevo, skulle lyckas komma fram till något och strunta 

i sin politiska agenda. Det enda som räknades och som var viktigt var att kriget skulle ta slut så att 

oskyldiga människor undvek bli dödade som de hittills gjort.153 

 

I bokens epilog talar Filipovic om hur Frankrike och UNPROFOR räddat hennes och familjens liv 

genom att flyga ut dem tillsammans med många andra drabbade och utsatta familjer i Sarajevo från 

en säker död. Författaren skriver att hon var tacksam och att det var en obeskrivlig känsla att få leva 

som ett normalt barn igen och att ha exklusiva saker som exempelvis varmvatten så att man kan ta en 

varm dusch, något som den då 13-åriga Filipovic inte kunnat göra på flera år.154  

 

Sammanfattning 

Likt de två andra frågorna har även frågan gällande yttre inblandning i konflikten och kriget gett olika 

resultat beroende på de olika ögonvittnesskildringarna. Exempelvis Abrahamsson menade att EG 

hade en tämligen ineffektiv påverkan på konflikten och att de förgäves försökte lösa konflikten genom 

flera olika avtal som de inblandade parterna ignorerade. Författaren menade också att FN agerat på 

ett felaktigt sätt eftersom de skickat in soldater som inte var redo för Balkan. Gutman hade en liknande 

syn och var kritisk till den yttre inblandningen och menade att de ofta saknades när de behövdes som 

mest för att stoppa alla krigsbrott och övergrepp som inträffade. Drakulic och Filipovic hade en mer 

positiv syn på den yttre inblandningen. Mycket av detta handlade om att de själva ansåg sig bli 

”räddade” av exempelvis FN eftersom det befann sig i en annan situation än de två tidigare författarna.  

 

  

                                                 
152 Filipovic. 1993. s.154-155 
153 Ibid. 1993. s.173 
154 Ibid. 1993. s.187-192 
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3. Analys och slutsatser 

I följande avsnitt kommer undersökningens resultat att analyseras och diskuteras utifrån 

forskningsläget såväl som de teoretiska utgångspunkterna. Detta kommer att presenteras i ordning 

efter uppsatsens frågor.  

 

Det som framkommer i resultatet kan kopplas till det som den tidigare forskningen visat på. Synen 

på krigets början där Resic diskuterade en nationalistisk konflikt som startades och drevs av 

nationalistiska tankar har sammanfallit med det som Drakulic och Filipovic redogjorde för. Medan 

Agrells teori om den etniska polariseringen som ledde till ett krig i Bosnien-Hercegovina där etniska 

grupper ställdes mot varandra framkommer i Gutmans bok om kriget. Ansvarsfrågan går också att 

jämföra med den tidigare forskningen eftersom Resic som beskyllde serberna för konflikten stämmer 

överens med det som Gutman pekar på i sin bok där han också beskyller serberna för att vara mest 

ansvariga för konflikten. Detta kan också kopplas till det primordialistiska synsättet eftersom både 

den tidigare forskningen från Agrell och Resic menar att det var en etnisk konflikt som inträffade på 

Balkan men även att serberna var de som var mest ansvariga för kriget.  

 

Magnusson som med sin forskning däremot hade en mer neutral syn än Resic och Gutman passar in 

på Drakulic, Filipovic och delvis även Abrahamssons tankar om ansvarsfrågan i konflikten. De menar 

som tidigare nämnt att det inte går att beskylla någon part mer än de andra för att ha varit mer delaktiga 

i kriget eller konflikten. 

 

Gällande den yttre inblandningen visade Alius tidigare forskning om hur Sverige och svenska folket 

kunde se på NATOS ingripanden i konflikten. Enligt Aliu såg inte alla positivt på ingripandet men 

att de flesta ändå accepterade detta i slutändan. Detta går att dra paralleller till resultatet från 

undersökningen av Abrahamssons bok där han redogjorde sin syn på NATO:s och FN:s roll. 

Abrahamsson menade att de inte alltid gjorde det bästa jobbet men att de samtidigt gjorde en liten 

skillnad i att kontrollera konflikten. Men författaren skrev också att ifall de inte hade varit på plats 

hade situationen kanske sett annorlunda ut på ett negativt sätt. 

 

Det som framkommit i resultatet är att bilden av konflikten på Balkan och kriget i Bosnien-

Hercegovina skiljer sig mellan de olika ögonvittnena/författarna. Det som redogjordes i resultatet var 

antigen en etnisk konflikt där de olika folkgrupperna ville döda varandra eller en politisk konflikt där 

nationalism var den drivande kraften som gjorde att parterna inte ville sluta strida. Detta är inga 
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generella slutsatser som går att dra utan endast utifrån detta källmaterialet och personernas 

upplevelser. 

 

Perspektiven från de teoretiska utgångspunkterna skulle fungera som ett analysverktyg för jämförelse 

och analys har genomsyrat undersökningen. Som redovisat i resultatet skiljde sig synen på krigets 

början väldigt ofta mellan de olika författarna och ögonvittnena. Exempelvis Drakulic som själv kom 

från Jugoslavien och bodde där under konflikten menade på att det var en nationalistisk konflikt som 

sedan resulterade i ett krig. Från början menade Drakulic att Balkan och Jugoslavien var ett 

välfungerande område där folket levde fridfullt i en sann jugoslavisk-nationalistisk anda. 

Nationalismen märktes av i Drakulics skildring av konflikten genom att hon talar om hur man inte 

såg på folket som serber, kroater, slovener eller bosnier. Man såg heller inte skillnad på de olika 

religionerna eller inriktningar inom kristendom som fanns i Jugoslavien utan man såg på alla som ett 

folk, jugoslaver. Det går att koppla till det instrumentalistiska perspektivet som säger att vid konflikter 

handlar det inte om etnicitet, religion eller kultur utan istället om vilken nationalitet man har. Det 

resonemanget stämmer överens med det som Drakulic redogör i sin skildring av kriget och krigets 

början.  

 

Detta visar att Drakulic ansåg att konflikten tillslut blev till en nationalistisk konflikt där man började 

sträva efter nationell självständighet inom staterna. Detta är i sin tur ett resultat av den kommunistiska 

totalitet som Tito och den jugoslaviska staten hade under stora delar av 1900-talet vilket gjorde att 

länders nationella identitet trycktes ner och istället skulle alla medborgare vara jugoslaver. Den 12-

åriga Zlata Filipovic som bodde i Sarajevo under hela kriget hade en likartad syn på konfliktens 

början. Filipovic ser också på konflikten som politisk och med spår av nationalism. Både Drakulic 

och Filipovic menar att det är jugoslaver som krigar mot jugoslaver inte serber mot kroater och 

etcetera. Instrumentalismen blir tydlig i resultatet från undersökningen av de två ögonvittnenas 

skildringar av konflikten och kriget eftersom de som ovan nämnt inte gör någon skillnad mellan de 

etniska grupperna som bodde i Jugoslavien. Utan istället anser de båda att de alla var jugoslaver. De 

visade också att det inte handlade om någon konflikt där ena gruppen ville bli av med den andra, utan 

det handlade om politik och nationell självständighet. Identitetsmarkörerna blir landet man bor i men 

också vilka intressen man har, exempelvis om man vill ha kvar den jugoslaviska staten eller om man 

vill ha nationell självständighet. Eller det politiska intresset som får en mer framträdande roll när 

andra markörer som religion och etnicitet försvinner. Detta kan kopplas till det instrumentalistiska 

perspektivet som listade politiskt intresse som en faktor som gör att människor går samman under 

konflikter. 
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Den amerikanske journalisten Gutman skriver i sin bok att det hela handlar om en etnisk konflikt där 

serberna såg sig själva som bättre än de andra etniska grupperna inom Jugoslavien. Författaren skriver 

likt många andra att under Titos kommunistiska regim fungerade staten Jugoslavien mycket bättre 

men när Milosevic tog makten i landet förändrades detta. Gutmans syn på krigets början kan liknas 

vid det primordialistiska perspektivet som menar att konflikter startar av etniska orsaker. Det var inte 

jugoslaver som stred mot varandra utan istället handlar det om serber mot kroater, slovener och 

bosnier som alla ville få bort de andra från vissa geografiska områden. Identitetsmarkörerna blev 

avgörande för konflikten eftersom Gutman redogör för hur serberna ville få bort muslimerna och just 

religion är en av de faktorerna som perspektivet talar om. Men också att man själv identifierade sig 

som medlem av en av de etniska grupperna som fanns i Jugoslavien och ansåg att man delade ett 

historisk och kulturellt arv med de andra. I serbernas fall var det också religionen som spelade stor 

roll eftersom Gutman beskriver hur de ville få bort muslimerna. 

 

Abrahamsson som var en svensk reporter menar däremot att konflikten startade med anledning av att 

nationerna inom Jugoslavien såg hur de andra kommunistiska staterna i Europa fick självständighet 

efter Sovjetunionens fall och blev till en nationalistisk konflikt som sedan utvecklades till en av etnisk 

karaktär. Genom sin bild förmedlar Abrahamsson en kombination av det instrumentalistiska och det 

primordialistiska perspektivet. Abrahamsson menar att serberna ville göra sig av med andra etniska 

grupperna i exempelvis Bosnien-Hercegovina men att Kroatien och Slovenien endast ville ha 

självständighet. 

 

Men perspektiven från teorin framkommer också i frågan om vilka författarna såg som ansvariga för 

kriget och det som inträffade under konflikten. Drakulic och Filipovic som båda tillhörde den 

jugoslaviska befolkningen under kriget hade en positiv bild av alla folkslagen på Balkan. Enligt det 

instrumentalistiska perspektivet pekade de inte ut någon som var extra ansvarig eller ansvariga för 

konflikten och det som inträffade under kriget. Drakulic menade på att alla var jugoslaver och det var 

fel att döda varandra eftersom alla var samma folk. Filipovic menade att det var politikerna som var 

ansvariga för allt som inträffade och deras oförmåga att komma fram till en lösning av konflikten 

gjorde att människor dog. Varken Drakulic eller Filipovic pekade ut exempelvis serberna eller 

kroaterna för att vara de värsta utan istället hade de en mer neutral syn. Men Filipovic visade ibland 

en negativ inställning till serbiska nationalister, dock inte hela den serbiska befolkningen. 

 

Abrahamsson hade en liknande syn som Filipovic och Drakulic och skrev att det är svårt att peka ut 

någon som är ond respektive god i konflikten eftersom han ansåg att alla kunde ses som lika skyldiga. 

Sedan kritiserar även författaren sina kollegor som liknar serberna vid monster och får dem att se 
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dåliga ut inför resten av Europa och världen. Men Abrahamsson kallade även serberna för fega och 

gav dem kritik i början av sin bok. Precis som med den föregående frågan visade Abrahamsson spår 

av båda de teoretiska perspektiven i sin bok och hamnar mellan dem. 

 

Roy Gutman diskuterade också denna frågan i sin bok men han hade en mer primordialistisk syn på 

ansvarsfrågan och menade att det var serberna som kunde beskyllas för alla brott som begicks under 

kriget i Bosnien-Hercegovina. I sin bok talar Gutman om alla brott som han har sett och hört om men 

det nämns bara brott som begåtts av serberna eller av serbiska milisgrupper. Gutman menar på att 

serberna som etnisk grupp begick alla folkmord och krigsförbrytelser för att man ville få bort de andra 

grupperna från Bosnien-Hercegovina. Det är då de bosniska muslimerna och kroaterna som är de 

etniska grupper som serberna ville göra sig av med enligt författaren. Etnicitet blev drivkraften för 

konflikten och för de krigsbrott som begicks under kriget. Detta kan som ovan nämnt kopplas till det 

primordialistiska perspektivet eftersom Gutman gör skillnad i konflikten mellan de olika grupperna 

och pekar ut en speciell etnisk grupp som den mest ansvariga för att förklara konflikten. 

 

Med andra ord går det att säga att Drakulic och Filipovic har under båda frågorna haft en mer 

instrumentalistisk syn medan Gutman haft en primordialistisk eftersom han gör skillnad på olika 

etniska grupper för att förklara konflikten och vilka som är delaktiga. Filipovic och Drakulic visar 

istället på nationer och nationalistiska synsätt genom att tala om jugoslaver som helhet utan att göra 

skillnad i kultur, etnicitet, språk eller religion. Alla är tillhör samma nation oavsett deras skillnader. 

Men det kan också kopplas till synen på sin egna nationella identitet eftersom Drakulic och Filipovic 

båda identifierade sig som jugoslaver vilket kan ha påverkat deras synsätt och resulterat i att de inte 

pekade ut någon speciell etnisk grupp som de ansvariga. 

 

Det intressanta är att Drakulic och Filipovic som båda tillhörde nationer som på ett eller annat sätt 

blev angripna av serberna hade en mer positiv inställning till den serbiska befolkningen än vad 

Gutman som var journalist hade. Istället var det dem som hade den mest neutrala synen på 

ansvarsfrågan i hela undersökningen. Gutman som var amerikan och journalist hade den mest 

negativa synen på serberna och även Abrahamsson kunde delvis uttrycka sig negativt om serberna. 

Vad detta kan bero på kan vara delvis att Drakulic och Filipovic hade en annan syn på etnicitet och 

nationalism eftersom de båda var från Jugoslavien där Tito under flera decennier tryckt ner etnicitet, 

religion och kultur för att försöka få en nationell identitet som var jugoslavisk och inte kroatisk, 

serbisk, slovensk eller bosnisk. Samtidigt kan de två journalisterna färgats av rapporter från konflikten 

innan de åkte ner, kollegor som kan ha berättat om hur hemska serberna är och vad de gör mot de 

andra etniska grupperna. Det kan också bero på om man såg på konflikten med ett inifrånperspektiv 
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eller ett utifrånperspektiv. Som journalist och utomstående kan det ha varit så att man ville hitta någon 

man kunde skylla på för att begripa konflikten och kriget eftersom man kanske inte hade full förståelse 

för det som inträffade. Det kan även vara så att Drakulic och Filipovic som hade spenderat hela sina 

liv i Jugoslavien hade en större kunskap om konfliktens karaktär och känt av spänningen och de 

nationella frihetssträvanden som hade pågått i flera år innan konflikten bröt ut.  

 

Uppsatsen hade även en fråga som skulle besvaras utifrån undersökningen av källmaterialet angående 

om hur ögonvittnena såg på yttre inblandning i konflikten från exempelvis EG, NATO och FN. Precis 

som med de två föregående frågorna kunde man se ett samband mellan ögonvittnena som var 

jugoslaver och de andra två med annan nationalitet. Drakulic och Filipovic hade en mer positiv syn 

på den yttre inblandningen som påverkade konflikten. Drakulic hade däremot en negativ syn på EG 

och sättet som de behandlade flyktingar på under konflikten. Författaren drog liknelsen mellan 

Berlinmuren som hon menade hade rivits men ändå byggde Europa upp nya murar som skulle hålla 

de jugoslaviska flyktingarna borta från resten av kontinenten. Samtidigt menar Drakulic att EG och 

övriga Europa inte uppfyllt sina löften om att hjälpa till och släppa in Kroatien och Slovenien i den 

europeiska gemenskapen efter att länderna blivit självständiga. Men författaren har även en positiv 

syn på den yttre inblandningen, den från FN och deras fredsbevarande styrkor som hon menar ger en 

ökad frihetskänsla. FN:s styrkor gjorde att människorna kunde känna sig säkra igen och komma så 

nära sina gamla rutiner som möjligt. Just detta håller även Filipovic med om. Enligt Filipovic gav FN 

henne och sin familj en ökad känsla av trygghet under kriget i Bosnien-Hercegovina. Samtidigt ansåg 

Filipovic att FN och de andra organisationerna ibland kunde vara lite passiva och inte ta till alla medel 

man kunde för att få stopp på kriget. Men i slutet av sin bok tackade Filipovic FN för att ha räddat 

hennes och hennes familjs liv.  

 

Gutman och Abrahamsson hade en annan syn på den yttre inblandningen. Båda författarna var kritiska 

till den yttre inblandningen från både FN, EG och NATO. Abrahamsson menade att EG och deras 

försök till vapenvila var ineffektiv och inte gjorde någon skillnad samtidigt som han var kritisk till 

FN som skickade in otränade och oerfarna soldater till den kanske mest komplicerade konflikten 

Europa hade sett sedan andra världskriget. Gutman hade en liknande syn och kanske ännu mer kritisk 

med tanke på att han hade ett helt kapitel i sin bok som hette Inget händer där författaren redogjorde 

för hur varken FN eller EG gjort något för att stoppa konflikten utan observerat från sidan medan 

situationen eskalerat och resulterat i ett fullskaligt krig. Gutmans syn på den yttre inblandningen kan 

liknas vid Agrells forskning om de olika nationernas och organisationernas inblandade i konflikten. 

Precis som Agrell menade Gutman att exempelvis EG och FN varit alltför ineffektiva och passiva i 
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konflikten. Alla vapenstillestånd som togs fram från FN och EG fungerade inte och ingen av parterna 

ville skriva under eller följa punkterna i de olika fördragen.  

 

Den sista frågan som uppsatsen behandlat handlade om skillnader och likheter mellan de olika 

ögonvittnenas uppfattningar och upplevelser. Vissa spår av detta har redan redogjorts i denna analys 

av resultatet men det som inte tagits upp är bland annat hur man upplevt kriget. Det som kan fastställas 

är att ingen av personen har haft en lätt period under kriget. Drakulic är den som kanske inte tagit del 

av kriget på ett direkt sätt eftersom hon inte varit inblandad i krigssammandrabbningar. Drakulic 

flydde nämligen direkt från Kroatien när kriget mellan hennes hemland och Serbien bröt ut. Hon 

bodde då i Slovenien och såg inga döda kroppar eller andra hemska saker. Filipovic var den som 

befann sig i den mest utsatta situationen eftersom hon bodde i Sarajevo under ett år och fick dagligen 

uppleva bombangrepp och andra saker som är vanliga vid en belägring. Hon och hennes familj fick 

klara sig utan elektricitet, varmvatten och andra förnödenheter samtidigt som rädslan över att bli 

dödad fanns där varje dag. Som journalister befann sig även Abrahamsson och Gutman i utsatta 

situationer och spenderade tid på fronten där de fick se döda kroppar och träffa människor som 

genomlidit andra hemska saker. Detta påverkade så klart dem och detta är Abrahamsson tydlig med 

eftersom han är öppen med att han efter kriget besöker en psykolog för att tala om sin tid på Balkan. 

Alla blev självklart påverkade på ett eller annat sätt och det finns även likheter som framkommit 

förutom de som redovisat under de andra tre frågorna. Exempelvis att alla fyra överlevde konflikten 

och kriget är en viktig likhet, Gutman återvände till USA och skrev sin bok som vann Pulitzerpriset, 

Drakulic flyttade hem igen till Kroatien, Abrahamsson bosatte sig i Sverige och gick bort 2016.155 

Filipovic flyttade till Paris med sin familj och bor idag på Irland med sin familj.156 Alla fyra blev 

påverkade av kriget på ett eller annat sätt och de fick alla ta sig igenom det på olika sätt; som någon 

som var där frivilligt alternativt på grund av arbete eller som någon som inte hade något val än att bli 

kvar i ett krigshärjat Jugoslavien.  

 

För att summera resultatet och analysen har uppsatsen kommit fram till att bilden av konflikten och 

kriget skiljer sig mellan de olika ögonvittnena. Medan vissa ser på det hela med en mer positiv och 

opartisk bild väljer ett av ögonvittnena att välja sida i konflikten och beskylla ena parten för att både 

vara de som startade kriget men också de som kan hållas mest ansvariga för alla dåliga saker som 

utspelade sig under kriget. Skillnaden ligger mellan de som har ett utifrån- respektive ett 

                                                 
155 Wikipedia. Kjell Albin Abrahamsson. Wikipedia. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Albin_Abrahamson (hämtad 2018-06-13) 
156 Wikipedia. Zlata Filipovic. https://en.wikipedia.org/wiki/Zlata_Filipovi%C4%87 (hämtad 2018-

06-13) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Albin_Abrahamson
https://en.wikipedia.org/wiki/Zlata_Filipovi%C4%87
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inifrånperspektiv. Drakulic och Filipovic som själva bodde i länder som ingick i den jugoslaviska 

staten hade en relativt neutral syn och valde att inte beskylla någon speciell stat för deras handlingar 

under kriget medan Gutman gjorde detta genom hela sin redogörelse av kriget. Abrahamsson hamnar 

mellan de andra författarna eftersom hans syn på konflikten är en blandning av de andras. 

 

4. Slutdiskussion 

Inför uppsatsen var syftet att visa hur en analys av ett tidigare källmaterial kunde ge en bredare bild 

av konflikten på Balkan utifrån ett mikrohistoriskt perspektiv. Uppsatsen skulle analysera 

ögonvittnesskildringar från konflikten och kriget i form av böcker och dagböcker skrivna av personer 

som alla haft en annorlunda roll i kriget. Personerna var Slavenka Drakulic en slovensk författare och 

skribent, den 12-åriga Zlatan Filipovic som skrev en dagbok under kriget i Bosnien-Hercegovina, 

Roy Gutman en amerikansk krigskorrespondent och slutligen den svenske reportern Kjell Albin 

Abrahamsson. Uppsatsen syfte har uppfyllts eftersom bilden av kriget som ges kan ibland skilja sig 

från den tidigare forskningen men också visa en liknande bild av kriget. Men samtidigt har den 

mikrohistoriska ansatsen visat att enskilda personers skildringar går att jämföra med den generella 

bilden av konflikten samtidigt som det går att hitta likheter och skillnader beroende på vilken 

nationalitet eller roll personen haft i konflikten. 

 

Det som gick bra var att hitta intressanta saker i källmaterialet som sedan kunde analyseras. 

Ögonvittnesskildringarna har tagit upp saker som man kanske missar när man läser om konflikten i 

historieböckerna eller i exempelvis nationalencyklopedin. Bilden av hur den vanliga människan 

upplevde konflikten och kriget har framkommit på ett tydligare sätt än i exempelvis den tidigare 

forskningen. Detta kan som nämnt i början av uppsatsen hjälpa till i undervisningen av konflikten 

genom att visa hur den vanliga människan upplevde kriget, en aspekt som ofta hamnar i skymundan 

för att ge plats åt slag och viktiga personer. Som lärare kan man använda sig av denna uppsats för att 

förmedla om hur vardagen för personer som blev påverkade av kriget, kunde se ut. Men det går också 

att dra mer generella jämförelse till historiska konflikter eftersom människor i liknande situationer 

kan ha haft liknande upplevelser. Personernas historia kommer att visa att krig kan förändra ens 

vardag och utsätta en för hemska saker men att det samtidigt finns de som också kan tänka positiv i 

en sådan situation och att det inte alltid handlar om att hata sin fiende eller beskylla en viss etnisk 

grupp eller nation för kriget.  

 

Det som har varit svårare med uppsatsen var att hitta bra källmaterial från början. Det finns många 

böcker på svenska som man kan använda sig av men dessa har oftast ett svenskt perspektiv på 
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konflikten. Filipovic dagbok och Drakulics redogörelse var skrivna på engelska men något material 

från ett serbiskt perspektiv översatt till svenska eller engelska fanns inte att tillgå vilket självklart 

utgjorde en problematik. Hade jag skrivit om uppsatsen hade jag försökt införskaffa en skildring av 

kriget utifrån ett serbiskt perspektiv och fått denna översatt av en tolk eller hemspråkslärare för att 

sedan använda den i uppsatsen.  

 

Inför undersökningen förväntades ett resultat där de olika personerna skulle skilja sig från varandra 

vilket delvis framkom. Men frågan om vilka man ansåg vara mest skyldiga till konflikten var den 

som blev den största överraskningen. Eftersom Drakulic och Filipovic båda var jugoslaver och den 

ena var kroat och den andra var bosnier förväntade jag mig en negativ inställning och syn på serberna. 

Istället var det dem som hade den mest opartiska synen på ansvarsfrågan i hela undersökningen och 

valde att inte beskylla serberna utan talade istället om en politisk konflikt som var onödig eftersom 

alla stridande var jugoslaver. 

 

Vad man hade kunnat undersöka i framtiden är att genom en intervjustudie undersöka resultatet från 

denna uppsats. Genom att intervjua människor som på något sätt varit delaktiga i konflikten och ställa 

liknande frågor hade man eventuellt kunnat få fram mer om konflikten. Men också kunnat ta med ett 

serbiskt perspektiv. Som nämnt i inledningen finns det ca 100 000 personer som kom till Sverige från 

forna Jugoslavien under kriget. Några av dessa kan utgöra en bra grund för ett källmaterial som kan 

användas i en framtida forskning. En annan aspekt man hade kunnat undersöka är protokollen från 

krigstribunalerna efter kriget och undersöka hur de anklagade och de dömda såg på sina handlingar 

under kriget, vad de menar var rätt och fel. Vid sökning av tidigare forskning har det framkommit att 

historieforskning kring kriget i forna Jugoslavien fortfarande är ganska smal och det finns många 

aspekter av kriget man skulle kunna undersöka. En intressant vinkel hade varit att kartlägga den yttre 

inblandningen och se hur FN-soldaternas situation på Balkan såg ut under kriget jämför med andra 

FN-uppdrag. 

 

Krig är och kommer alltid att vara svåra att begripa men genom denna uppsats har en delvis ny bild 

på ett tidigare skrivet källmaterial framkommit. Denna bild kan hjälpa personer som vill se vad 

konflikten på Balkan handlade om och hur de vanliga människorna som blev drabbade upplevde 

kriget.  
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Avslutningsvis vill jag citera den jugoslaviska sången ”Zivela Jugoslavija” 

 

Zemljo mira, zemljo Tita 

zemljo hrabra, ponosita 

sirom sveta o tebi se zna 

volimo te nasa mati 

necemo te nikom dati 

zivela Jugoslavija! 157 

 

Översatt till: Det fredliga landet, det säkra landet, det modiga landet. Hela världen känner till dig, vi 

älskar dig vårt moderland. Vi skulle aldrig ge upp dig till någon, länge leve Jugoslavien! 

 

Sångtexten summerar synen som många i Jugoslavien delade om sitt land men som också 

framkommit i undersökningen. Jugoslavien var ett fredligt och ett tryggt land där de flesta hade det 

bra och kände en stark gemenskap med varandra, alla var samma folk, alla var jugoslaver.  

 

  

                                                 
157 Ilic S, & Brena, S. Zivela Jugoslavija. 1985. https://tekstovi-pesama.com/lepa-brena/zivela-

jugoslavija/32341/1 (hämtad 2018-05-24) 

https://tekstovi-pesama.com/lepa-brena/zivela-jugoslavija/32341/1
https://tekstovi-pesama.com/lepa-brena/zivela-jugoslavija/32341/1
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