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1 Inledning 

Historia är ett speciellt ämne jämfört med alla andra ämnen, eftersom företeelser som det 

intresserar sig för inte kan upplevas eller observeras direkt. Istället kan vi bara rekonstruera 

händelser och personer från det förflutna utifrån de spår som har lämnats kvar.
1
 Det är viktigt att 

vi försöker återskapa en så korrekt bild av det förflutna som möjligt och oftast blir detta en 

väldigt svår uppgift. En särskilt svår uppgift är att skriva om samtidshistoria (perioden som 

historikern själv genomlevt, eller en period kort innan historikerns tid).
2
 Ett sätt att försäkra sig 

om att återskapandet av historian ska vara så genuint som möjligt är att presentera flera olika 

perspektiv så att det blir lättare att se “hela bilden”. I läroplanen för gymnasieskolan beskrivs 

vikten av saklighet och allsidighet i undervisningen: 

 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig 

och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem.
3 

 

Att visa olika perspektiv på historien kan vara särskilt viktigt när man undervisar om 

kontroversiella ämnen så som: atombombningen av Hiroshima och Nagasaki, Israel-Palestina 

konflikten och inte minst kriget i Jugoslavien. Den sistnämnde händelsen kräver kanske mest 

uppmärksamhet av de tre när vi pratar om den i undervisningssammanhang. Detta av flera skäl: 

vi har många elever med jugoslavisk ursprung, situationen på Balkan känns för många 

fortfarande väldigt spänd, konflikten ligger nära oss, och detta är ett tacksamt exempel på 

historiemedvetande och identitet - hur historiesynen påverkar identitetsbildande. I 

gymnasieskolans läroplan hittar vi också följande om historieämnets syfte: 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och 

förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet 

och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv... 

Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. 

                                                      

1
 Birgitta Odén, http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historia.  

2
 Lars M. Andersson & Ulf Zander (red.), In med historien. Fem historiker om korta och långa perspektiv i 

samtidshistorien, Historiska Media, 1997, s. 9-10. 
3
 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 6. 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historia
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Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika 

människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över 

kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.
4 

 

Det är uppenbart att eleverna utvecklar förståelse för dagens situation och möjliga framtida 

utvecklingar i sydösteuropa när vi undervisar om Jugoslavienkriget och dess orsaker. De får även 

lära sig om hur människor och grupper i Jugoslavien har använt historia och hur kriget har 

påverkat olika personers identitet och verklighetsuppfattning.  

 

De allra flesta historielärare förlitar sig på läroboken som stöd i förmedlingen av sitt ämne. 

Därför är det viktigt att förstå att läroböckerna har makt att uttrycka en viss ideologi och kultur. 

Inom varje kultur agerar läroböcker som vårdare av idéer, värderingar och kunskaper. Även om 

de verkar vara neutrala, har läroböcker ofta för syfte att för eleverna utveckla gemensamma 

värderingar, gemensam livsuppfattning och en känsla av politisk renlärighet.
5
 Jag är intresserad 

av att analysera hur svenska historieläroböcker beskriver händelserna som ledde till 

upplösningen av den forna Jugoslavien, vilket skedde under 1990-talet, för att se hur 

beskrivningarna kan förstås utifrån teorin som påstår att läroböcker påverkas av 

samhällsklimatet. 

  

                                                      

4
 Skolverket, s. 66. 

5
 Stuart J. Foster & Keith A. Crawford, What Shall We Tell the Children? International Perspectives on School 

History Textbooks. Greenwich 2006, s. 1. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att utifrån 13 läroböcker i ämnet historia för gymnasiet 

analysera hur utbrottet av inbördeskriget i Jugoslavien 1991-1995 och kriget i Kosovo 1998-

1999 beskrivs i svenskt läromedel för gymnasieskolan mellan 1996 och 2014.  

 

För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

- Vilka länder kan uppfattas som ansvariga för konflikterna? 

- Vilka orsaker till konflikterna nämns? 

- Hur långt tillbaka i tiden söker författarna relevanta orsaker till konflikterna mellan de 

olika nationerna? 

- Hur kan likheter och skillnader bland de olika läroböckerna förstås utifrån teorin? 
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2 Material och metod 

2.1 Metod 

Arbetssättet som har valts för denna undersökning bygger på Staffan Selanders “pedagogisk 

textanalys”. Detta är en kvalitativ metod och den är hämtad ur Selanders bok Lärobokskunskap – 

Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985. Selanders analys 

undersöker ”bakgrundsdata” (samhällssystemet i vilket boken kommit till, skolformen för vilken 

den är ämnat, osv.) och ”analysdata” (lärobokens text och bild). Den här studiens fokus ligger på 

bearbetningen av analysdatan.
6
  

 

Delen av Selanders metod som utgör kärnan i min analys är undersökningen av kognem och 

förklaringar. Kognem är definierad som: “den minsta, meningsfullt kunskapsbärande enheten, 

som en kombination av bestämningarna agent, tid, plats, händelse och objekt”.
7
 Kognem kan ses 

som faktakunskap och Selander menar att undervisningen måste utvecklas ytterligare och detta 

görs med hjälp av förklaringar. När en text innehåller förklaringar ger den utrymme till olika 

perspektiv, tolkningar och värderingar.
8
 Kognem och förklaringar i läroböckernas texter är 

centrala för den här uppsatsens analys, eftersom det är främst där svaren på uppsatsens 

frågeställningar kan hittas. Ett exempel på hur en kognem kan se ut är meningen: ”Slovenien och 

Kroatien förklarade sig självständiga år 1991”. I denna kognem hittar vi en agent (Slovenien och 

Kroatien), en händelse (förklarade sig självständiga) och en tid (år 1991). En förklaring syftar 

däremot till att få eleven att se ”den stora bilden” och kan se ut så här: ”…alla folkgrupper har 

varit både offer och förövare”. 

 

Efter att fakta och förklaringar ur de olika läroböckerna har beskrivits kommer en kvalitativ 

analys av läroböckernas innehåll. Syftet med detta är at se om olika läroböcker har olika 

perspektiv och anger olika orsaker till konflikterna. Texterna tolkas utifrån teorin som säger att 

läroböckerna påverkas av samhällsklimatet och en slutsats presenteras i sista kapitlet. Denna 

                                                      

6
 Selander, Lärobokskunskap – Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985, Lund, 

1988,  s. 44. 
7
 Selander, 1988, s. 74. 

8
 Selander, 1988, s. 28-29. 
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metod kändes som lämpligast för en undersökning som främst intresserar sig för läroböckernas 

innehåll och hur det kan uppfattas av läsaren.  

 

2.2 Läromedel 

I dag innefattar begreppet “läromedel” förutom kursböcker, textböcker, talböcker och 

arbetsinstruktioner även texter, eller andra former av representationer i TV, radio, tidning, film, 

serier, teater, spel/digitala spel och datorer. Därför går det också bra att använda begrepp som 

“resurser för lärande” för att täcka allting som idag används i undervisningen.
9
 En “pedagogisk 

text” är enligt Selander “...framställd i ett syfte att användas i en pedagogisk situation och är 

därför strukturerad och kodifierad enligt vissa regler och konventioner”.
10

 En lärobok kan 

beskrivas som en pedagogisk text. Det skulle varit intressant för denna studie att ställa samma 

frågeställningar till andra typer av läromedel och resultatet skulle förmodligen vara annorlunda 

men jag har begränsat mig enbart till läroböcker för att göra en tydligare jämförelse av vad 

tryckta pedagogiska texter säger om ämnet i frågan. 

 

Jag har använt mig av 13st läroböcker som gavs ut av 5 olika förlag mellan 1996 och 2014. 

Läroböckerna som ingår i studien är vanligt förekommande i undervisningen och har därför valts 

för denna undersökning. Att inkludera flera böcker från en och samma förlag gjordes i ett försök 

att se om innehållet förändras över tid och nya perspektiv dyker upp. Följande läroböcker 

användes i undersökningen: 

Almqvist & Wiksell (Liber) 

- Epos: Historia:  För gymnasieskolans kurs A och B, 1:a uppl. från 1996. 

- Epos 1b från 2000. 

- Epos: Historia: För gymnasieskolans kurs A och B, 3:e uppl. från 2003. 

- Epos: Historia: För gymnasieskolans kurs A och B, 4:e uppl. från 2012. 

Gleerups 

- Alla tiders Historia A, 1:a uppl., andra tryckningen från 1996. 

- Alla tiders Historia A, 1:a uppl., åttonde tryckningen från 2001. 

                                                      

9
 Anna Sandström, “Vad är läromedel?”, Skolverket, hämtad: 2014-12-03 från: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690. 
10

 Selander, 1988, s. 17-18. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690
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- Perspektiv på historien A, 1:a uppl., femte tryckningen från 2001. 

- Alla tiders historia 1b, 1:a uppl., tredje tryckningen från 2011. 

- Perspektiv på historien 1b, 1:a uppl., fjärde tryckningen från 2011. 

Interskol 

- Epok Historia 1b, 2:a uppl. från 2011. 

Studentlitteratur 

- Historia 1 - då, nu och sedan, 2:a uppl. från 2011. 

- Historia 1b Den illa människan och de stora sammanhangen, upplaga 1:1 från 2012. 

NA Förlag 

- Historia 1b. Historiens landskap - kungar och karnevaler från 2014. 

 

2.3 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar behövde göras p.g.a. det begränsade omfånget för detta arbete. Det påverkar 

resultatet på flera sätt, dels för att undersökningen av flera faktorer bakom texternas tillkomst 

skulle lett till en djupare analys och dels för att jämförelsen av hela avsnitt som berör 

Jugoslaviens sönderfall skulle bidragit till att ytterligare likheter, eller skillnader skulle 

upptäckts.  

 

Analysen av bakgrundsdata är en av de sakerna som har valts bort. Det betyder att jag inte 

kommer undersöka samhällssystemet i vilket läroböckerna kommit till, skolformen för vilken de 

är ämnade, eller författarna och deras intentioner med texterna. Som tidigare nämnt kommer jag 

bara undersöka de delar av texterna som beskriver hur Jugoslavienkriget 1991-1995 och 

Kosovokriget 1998-1999 startade och inte analysera bekrivningen av hela krigsforloppen. Denna 

avgränsning gav möjlighet att ha flera läroböcker med i undersökningen som bidrar till studiens 

reliabilitet.  

 

2.4 Begreppsförklaring 

Några begrepp behöver förtydligas så att läsaren bättre kan förstå innehållet. Konflikterna som 

var en del av den forna Jugoslaviens sönderfall kallas annorlunda i olika sammanhang och därför 

vill jag förtydliga vad som menas med de olika beteckningar i denna uppsats.  
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- Den forna Jugoslavien - Socialistiska federativa republiken Jugoslavien (SFRJ) som 

existerade fram till 1992 och utgjordes av sex delrepubliker: Serbien (med två autonoma 

provinser Vojvodina och Kosovo), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Slovenien, 

Makedonien och Montenegro. 

- Förbundsrepubliken Jugoslavien - Staten som omfattade Serbien och Montenegro och 

som existerade mellan 1992 och 2003 när den ombildades till en konfederation och bytte 

namn till Serbien och Montenegro. Staten splittrades år 2006 i två självständiga 

republiker. 

- Jugoslavienkriget - kriget i Bosnien-Hercegovina och Kroatien 1991-1995 där bosnier, 

kroater och serber stred mot varandra. 

- Kosovokriget - kriget i Kosovo 1998-1999 där serberna stred mot kosovoalbaner och 

NATO och NATO bombningen av Förbundsrepubliken Jugoslavien. Denna konflikt har 

utvecklats gradvis från UCK:s bildning 1993 och trampades upp 1996, men många anser 

att kriget började 1998 eftersom det var då Serbien satte in militären för att ta kontroll 

över situationen i provinsen. 

- Jugoslavienkrigen - en beteckning som omfattar både Jugoslavienkriget 1991-1995 och 

Kosovokriget 1998-1999. 
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3 Tidigare forskning 

Sabrina P. Ramet är en norsk professor inom statskunskap och samarbetar även med PRIO, en 

organisation för forskning om inbördeskrig. Hon har gjort en analys av fler än 130 arbeten som 

berör Jugoslaviens sönderfall och presenterar, sida vid sida, olika tolkningar och argument 

gällande landets nedgång och de olika krigen som pågick under hela 1990-talet. Författaren anser 

att det i forskningsvärlden finns en livlig debatt kring orsakerna till Jugoslavienkrigen. Här 

kommer jag presentera några olika synpunkter som Ramet har upptäckt. 

 

Den första frågan som många forskare inte kan enas om är “När började konflikten?”. De flesta 

anser perioden mellan 1986 och 1991 vara den viktigaste, medan vissa tycker att det går att spåra 

problemet tillbaka till Jugoslaviens bildande och mellankrigstiden. Ramet ställer då frågan om 

hur stor roll Milosevic och de andra politikerna spelar om vi väljer att gå så långt tillbaka i tiden 

för att hitta konflikternas orsaker. Frågan som har varit mest kontroversiell är “Vem bär 

skulden?”. Här finns det många olika perspektiv och åsikter. Vissa menar att USA och Tyskland 

arrangerade striderna i Slovenien, Kroatien och Bosnien-Hercegovina för att åstadkomma sina 

imperialistiska mål. Andra skyller på Storbritannien för att de inte gjorde något för att sätta stopp 

på konfikterna. De flesta forskare, menar Ramet, enas om att de serbiska politikerna bär den 

största skulden, men de finns också de som säger att Slovenien måste också ses som skyldiga för 

det som skedde efter deras utträde ur federationen. En till intressant fråga som Ramet undersökte 

är hur många krig som utkämpades mellan 1991 och 1999. Forskare är oeniga även här, men de 

flesta anser att kriget 1991-1995 var ett krig för Jugoslaviens succession, medan konflikten i 

Kosovo 1998-1999 var ett separat krig med bara kopplingar till det förstnämnda kriget.
11

 Denna 

forskning är intressant för min uppsats eftersom den visar att det finns en diskussion, snarare än 

narrativ när det gäller faktorer bakom konflikterna i forna Jugoslavien. Den här uppsatsen 

försöker se om samma gäller svenska läroböcker. 

 

En annan intressant forskning gavs ut 2006 av Kjell Magnusson. Magnussons analyserade hur 

kriget i Bosnien beskrevs i kultur- och debattartiklar i Dagens Nyheter och Expressen från att det 

började rapporteras om konflikterna fram till 2004. Författaren anser att det har utvecklats en 

                                                      

11
 Sabrina P. Ramet, Thinking About Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in 

Bosnia and Kosovo, New York: Cambridge, 2005, s. 305-307. 
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retorik som fördömer serberna och anser de vara angripare och förövare, medan bosniakerna 

betraktas som offer. Denna retorik innebär även att den serbiska arméns grymheter kan liknas 

med Förintelsen och att alla som ifrågasätter detta ska betraktas som revisionister, eller 

folkmordsförnekare. Magnusson menar att detta är en felaktig synsätt eftersom omfattningen och 

förhållandena i vilka de olika massakrerna i Bosnienkriget skedde var väldigt annorlunda än dem 

i andra världskriget. Författaren menar att även om serberna var skyldiga till fler mord än de 

andra, var alla tre parter med om att utföra massakrer på de andra folkgrupperna. Även om det 

fanns en gradskillnad, fanns det ingen artskillnad.
12

.  

 

I boken Hur Kosovokonflikten kommunicerades hittar vi en till relevant forskning som gjordes av 

Thomas Listerman. Författaren analyserade Dagens Nyheters och Aftonbladets rapportering av 

Kosovokonflikten mellan 19 mars och 1 augusti 1999 för att se om det fanns propaganda i 

artiklarna.
13

 Studiens resultat visade att tidningarna innehåller olika diskurser i beskrivningen av 

parter, aktörer och teman. Båda tidningar kritiserar bombningen som strategi, men polariseringen 

och personifieringen av Milosevic, Clinton, serbiska och kosovoalbanska parter tyder på att 

Natos propagandadiskurs har stor påverkan på dessa tidningars rapportering. Faktumet att 

kritiken mot NATO som organisation, eller misstankar om en dold agenda från deras sida är 

väldigt sällsynd stödjer också slutsatsen att de här två tidningarnas rapportering ligger i linje med 

NATO:s intressen. Författaren kunde även se att Sverige står nära FN och hur FN, med Sveriges 

och Carl Bildts hjälp blir alltmer aktiv och får en positiv roll i artiklarna.
14

  

 

Ett flertal uppsatser som berör kriget i Jugoslavien har skrivits inom olika ämnen vid de olika 

svenska universiteten. I detta avsnitt kommer det tas upp de delar av forskningresultaten som är 

relevanta för denna undersökning.  

 

Vid Uppsalauniversitetet gjordes 2010 av Emma Svensson en diskursanalys av Balkankrigets 

framställning i svenska läroböcker för gymnasiet. Den tar upp hela konflikten och intresserar sig 

för vilka diskurser som kan urskiljas i texterna samt om det kan finnas en diskursordning och 
                                                      

12
 Magnusson, 2006, s. 86-89. 

13
 Thomas Listerman, “Nato skriver historia - Sverige tittar på” i Peter Berglez, Brigitte Mral & Thomas Listerman, 

Hur Kosovokonflikten kommunicerades, Örebro: Örebro universitet, 2003, s. 79. 
14

 Listerman, 2003, s. 166. 
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möjliga dolda budskap. Resultatet av den forskningen blev att det kan kännas igen två olika 

beskrivningssätt gällande Josip Broz Tito, en ‘Tito vänlig’ och en diktaturkritisk beskrivning. 

Vidare hittade Svensson en offer-diskurs, särskilt bland de nyare böcker och inom den är de 

flesta författare kritiska mot serber. De följande två diskurserna fokuserar sig på vad som kan 

uppfattas som anledningen till krigets utbrott. Enligt författaren går det att skilja ut en pro-

jugoslavisk diskurs som innebär att kriget orsakades av självständighetsförklaringarna och en 

serbkritisk diskurs som ser serbernas motstånd till självständigheten som orsaken till 

konflikterna. Svensson poängterar även att det är den serbkritiska diskursen som dominerar i 

texterna, men att det inte riktigt går att urskilja någon skillnad i framställningen mellan de 

tidigare och senare böckerna.
15

  

 

En annan relevant forskning gjordes 2008 vid Växjö universitetet av Ermina Isic. Den heter 

”Nationalismens betydelse i kriget i f.d. Jugoslavien - med fokus på Serbien, Kroatien och 

Bosnien och Hercegovina” och har för syfte att avslöja nationalismens vikt för krigets utbrott. 

Slutsatsen blir att den växande nationalismen efter kommunismens fall är en betydande orsak till 

krigets utbrott, men författaren medger att det kan finnas andra lika viktiga orsaker så som den 

ekonomiska krisen som påverkade landet under 1980-talet.
16

  

  

                                                      

15
 Svensson, E., ”Kriget på Balkan i historieläroböcker – En diskursanalys”, Uppsala universitet, 2010. PASSIM. 

16
 Isic, E. ”Nationalismens betydelse i kriget i f.d. Jugoslavien - med fokus på Serbien, Kroatien och Bosnien och 

Hercegovina”. Växjö universitetet 2008, PASSIM. 
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4 Teori 

Teorin i den här studien säger att läroböcker påverkas indirekt av samhällsklimatet. I detta 

kapitel kommer det presenteras av undersökningar av läroböcker och hur dessa beskriver olika 

saker. Detta följs av två forskningar om svensk utrikespolitik under 1990-talet och framåt vilket 

hjälper att tolka den här undersökningens resultat och uppfylla studiens syfte. 

 

Jason Nicholls verk ingick i en forskning som undersökte internationella perspektiv på 

historieläroböcker, och han tittade på hur andra världskriget har framställts i ett flertal länder.
17

 

Han drar en slutsats om att Sverige beskrivs i svenska läroböcker som helt isolerat från kriget 

och som bara agerar som åskådare. Nicholls påstår att läroböckernas framställning skiljer sig från 

andra undersökningar som tar upp Sveriges olika politiska utgifter som skulle försäkra dess 

neutralitet. Enligt författaren skriver alla förutom en lärobok att Tyskland lät Sverige förbli 

neutral och bara en lärobok ställer frågan om vad ett land måste göra för att få bli neutral. Han 

hävdar att svenska läroböckers syn på konflikten är påverkad av geopolitiska intressen och detta 

märks också genom att strider i Europa dominerar i texterna jämfört med strider i Stilla 

Havsregionen. En annan sak som historieläroböcker i Sverige har gemensamt är avsaknandet av 

det lokala och individuella perspektivet som intresserar sig för den ‘lilla’ historian.
18

  

 

Janne Holmén undersökte i sin doktorsavhandling hur USA och Sovjetunionen framställdes i 

norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget.
19

 Han tittade på läroböcker för 

samhällskunskap och historia, men skiljer i sin slutsats på de två ämnen. Holméns huvudsyfte var 

att se om den dominerande synen på USA och Sovjetunionen i de norska, svenska och finländska 

samhällena påverkades av utrikespolitiken i dessa länder. Slutsatser blev att läroböcker i en 

småstat påverkas visst av rådande utrikespolitiska förhållanden. Förändringarna är mer stabila i 

historie- än samhällskunskapsläroböcker, men de finns och är knutna till Sveriges 
                                                      

17
 Stuart J. Foster (red.) & Keith A. Crawford (red.), What Shall We Tell the Children? International Perspectives 

on School History Textbooks, Greenwich: Information Age Publishing Inc., 2006, s. 246. 
18

 Jason Nicholls, “Beyond the National and the Transnational. Perspectives of WWII in U.S.A, Italian, Swedish, 

Japanese and English School History Textbooks” i Stuart J. Foster (red.) & Keith A. Crawford (red.), What Shall We 

Tell the Children? International Perspectives on School History Textbooks, Greenwich: Information Age Publishing 

Inc., 2006, s. 98-99. 
19

 “Presentation. Janne Holmén”,  Uppsala universitet. Historiska institutionen, 

http://www.hist.uu.se/AboutFacultyofLaw/Personal/Presentation/tabid/5568/language/sv-

SE/Default.aspx?UserId=460, hämtat: 2014-12-18. 

http://www.hist.uu.se/AboutFacultyofLaw/Personal/Presentation/tabid/5568/language/sv-SE/Default.aspx?UserId=460
http://www.hist.uu.se/AboutFacultyofLaw/Personal/Presentation/tabid/5568/language/sv-SE/Default.aspx?UserId=460
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neutralitetspolitik som innebär “...tyngdpunktsförskjutningar när stormakternas 

styrkeförhållanden eller det egna behovet av hjälp förändrats”.
20

 Denna politik ses i exemplet när 

Sverige förklarade sig som neutralt, men samtidigt var i behov av USA:s stöd i en potentiell 

krissituation i början av 1950-talet som betydde att svenskarna var tvungna att vinna USA:s 

förtroende. Svenska läroböcker avslöjar dessa strävanden. Han menar, dock, att 

läroboksskrivningen inte styrs direkt av politiska makter i landet utan påverkas snarare genom 

samhällsklimatet. Detta fungerar så att lärarna, själva påverkade av samhällsklimatet, önskar 

olika fakta i läroböckerna som då påverkar deras innehåll. De skapar en efterfrågan som 

läroboksförfattarna försöker tillgodose. Holmén anser att läroboken snabbt iakttar politiska 

förändringar och att detta gör den till en väldigt bra mätare på samhällsklimatet i ett land. Han 

säger att: “Den tvingas… bli en minsta gemensam nämnare för ett samhälles syn på historia och 

samtiden. Därigenom är läroboken mycket känslig för förändringar i vad som för tillfället 

uppfattas som politiskt korrekt.” En annan upptäckt är att det även sker mycket större 

förändringar av samtidshistorien än av äldre historien i läroböckerna.
21

  

 

Eftersom vi kan se att svenska läroböcker i ämnet historia påverkas av landets samhällsklimat 

som skapas av utrikespolitiken och de geopolitiska intressen behöver vi säga något om svenska 

utrikespolitiken under det sena 1990-talet och framåt.  

 

I sin bok Den dolda aliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser analyserar Mikael 

Holmström Sveriges samarbete med NATO under det kalla kriget och vad det svenska folket fick 

veta om det. Författaren skriver även om den senare tiden. Enligt, Holmström är neutralitet och 

alliansfrihet fortfarande väldigt viktiga och positivt laddade begrepp för många svenskar. En stor 

andel av befolkningen tror att Sverige fortfarande är neutralt trots att landet är med i EU, som är 

en politisk union. Landets försvar har, dock, anpassats till NATO och EU:s militära samarbete 

vilket sker med väldigt lite offentlig debatt. Detta innebär att Sveriges NATO-samarbete är 

okänd för större delen av befolkningen. Författaren anger sedan mycket intressanta observationer 

om Sveriges försvar på 2010-talet. Några sådana är: att sjuttio procent av svenska fredssoldater 

                                                      

20
 Janne Holmén, Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska 

läroböcker under Kalla kriget. Uppsala: Historiska institutionen vid Uppsala universitet, 2006, s. 332. 
21

 Holmén, 2006, s. 334. 
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utanför Sverige bär NATO-sjärnan på uniformen, att Sveriges största utlandsstyrkor står under 

NATO-kommando och att 240 svenskar tjänstgör på Balkan i KFOR (Kosovo Force).
22

  

 

Forsberg & Vaahtoranta analyserar i sin artikel “Inside the EU, Outside NATO: Paradoxes of 

Finland's and Sweden's Post-Neutrality” hur neutraliteten, eller “post-neutraliteten”, så som 

författarna kallar det, ser ut i dessa två länder. Här kommer det bara tas upp några saker som 

skrivs om Sverige. I denna artikel står det att trots Sveriges alliansfrihet ökar landet sitt 

samarbete med NATO. De gick även med i Partnerskap för fred (PfP - Partnership for Peace) 

1994 och svenska soldater närvarar regelbundet PfP övningar, kurser och seminarier och även 

anordnar dem och agerar värd. Detta har bidragit till att Sverige har en hög interoperabilitet med 

NATO. Vidare har Sverige deltagit i NATO-ledda IFOR, SFOR och KFOR insatser i Bosnien 

och Kosovo från själva början. Författarna sammanfattar allt detta med att säga att allting verkar 

vara acceptabelt förutom ömsesidig säkerhetsgaranti. Sverige erkänner NATO som en central 

aktör för Europas säkerhet, men en viktigt orsak varför landet inte vill gå med i alliansen är oron 

över att detta skulle ledda till destabilisering i regionen särskilt med tanke på hur detta skulle 

påverka Rysslands utveckling och utrikespolitik. I texten finns ett relevant exempel av Sveriges 

utrikespolitik och det gäller Kosovokonflikten. Det står att Sverige hade svårt att stötta NATO:s 

bomning av Serbien men höll med om att Milosevic bar ansvaret för det hela. Som EU-medlem 

var Sverige, dock, tvungen att stötta EU:s uttalande om att bomningen var “nödvändig och 

rättfärdigad”. Premiärministern Göran Persson sa vid den tiden att han beklagar att NATO 

attackerade Förbundsrepubliken Jugoslavien utan en FN-mandat, medan utrikesministern Anna 

Lindh uttryckte oro över utvecklingen i Jugoslavien, men ansåg att NATO-bomningen var 

oundviklig. När det gäller samhällsklimatet och den allmänna opinionen i Sverige finns det folk 

och politiska partier som argumenterar för landets medlemskap i NATO, men att majoriteten är 

för ett alliansfritt Sverige. Författarna skriver även att majoriteten av den svenska befolkningen 

var för NATO:s kampanj i Jugoslavien, men att konflikterna ledde till att ännu färre människor 

var för NATO-medlemskap.
23

  

                                                      

22
 Mikael Holmström, Den dolda aliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser, Stockholm: Atlantis, 2011, s. 577-

578. 
23

 Tuomas Forsberg & Tapani Vaahtoranta, “Inside the EU, Outside NATO: Paradoxes of 

Finland's and Sweden's Post-Neutrality”, European Security, 2007, s. 68-83.  
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Utifrån forskningen som jag har beskrivit i detta kapitel är min teori att viss innehåll i svenska 

läroböcker i ämnet historia kan påverkas av landets utrikespolitik, geopolitiska intressen och den 

allmänna opinionen. Innehållet som är särskilt lättpåverkad är samtidshistorian. Den allmänna 

opinionen i Sverige kan, dock, skilja sig från utrikespolitiken till viss del och därför blir det 

delvis otydligt på vilket sätt dessa kan påverka innehållet i läroböckerna som handlar om 

Jugoslavienkrigen. 
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5 Bakgrund 

I detta kapitel kommer en beskrivning av Jugoslaviens historia. För beskrivningen av landets 

historia under mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden användes Kjell 

Magnussons bidrag till antologin Balkan – Folk och länder i krig och fred. För avsnittet som 

beskriver Jugoslaviens sönderfall användes Tomislav Dulic, Hans Sjöberg & Wilhelm Agrells 

artikel från Nationalencyklopedins hemsida. Även om dessa beskrivningar representerar bara ett 

perspektiv på historian hjälper de läsaren att bekanta sig med händelseutvecklingen.  

5.1 Jugoslaviens historia 

5.1.1 Mellankrigstiden 

Den första Jugoslavien bildades år 1918 under namnet “Serbernas, kroaternas och slovenernas 

kungarike”. Staten kom till genom att Serbien och Montenegro gick samman med de sydslaviska 

områden som innan Första världskriget regerades av Habsburg: Kroatien, Slovenien, Vojvodina, 

Bosnien och Hercegovina. De olika nationerna var inte enade i uppfattningen om hur 

statsapparaten skulle utformas. Serber var för centralstyrning, medan kroater och slovener var för 

en federation. Eftersom partierna byggdes på etnisk och nationellt tillhörande rådde stora 

motsättningar inom landets politik som ibland resulterade i våld. Så, när en kroatisk politiker 

skjutits ned i parlamentet av en montenegrinsk ledamot 1929 bestämde sig den serbiske kung 

Alexander att införa diktatur. Staten fick då namnet Jugoslavien och den gemensamma 

jugoslaviska identiteten började främjas aktivt. Kungen mördades 5 år senare i Marseille. Hans 

attentat planerades av den kroatiska ustasjarörelsen. År 1939 lyckades hans efterträdare prins 

Paul skapa en överenskommelse med kroaterna genom att ge dem mer autonomi än de haft i det 

habsburgska imperiet.
24

  

 

Mellankrigstidens Jugoslavien kännetecknades av stora ekonomiska och kulturella skillnader 

mellan norr och söder som hade negativ effekt på landets social och politisk integration. Detta 

ledde till att Jugoslavien under 1930-talet isolerades utrikespolitiskt och Tysklands ekonomiska 

och politiska inflytande började öka. 1941 tvingades den jugoslaviska regeringen underteckna 

tremaktspakten och några dagar senare genomfördes en statskupp av armén som hade stöd av 

                                                      

24
 Kjell Magnusson, “Jugoslavien 1918-1990” i Ingvar Svanberg & Ingmar Söhrman (red.), Balkan - Folk och 

länder i krig och fred, Arena 1996, s. 205-206. 
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ortodoxa kyrkan och större delen av serbiska befolkningen.
25

 Folkets paroll blev: “Hellre krig än 

pakt!” och “Hellre grav än slav!”. Detta resulterade i att Hitler satte igång operation 

“Bestraffning” som inleddes med flera dagars bombning av Belgrad och andra viktiga mål med 

syfte att snabbt slå ut Jugoslavien. Landet blev besegrad två veckor senare och delades upp 

mellan Tyskland, Italien, Bulgarien, Albanien och Ungern. 

 

5.1.2 Andra världskriget 

Under Andravärldskriget fördes inbördeskrig mellan olika grupperingar i Jugoslavien. 

Oberoende staten Kroatien (NDH) upprätaddes den 10 april 1941. Den lydde under Tyskland och 

regerades av den fascistiska ustasjarörelsen. NDH inledde ett folkmord mot serberna inom de 

kroatiska gränserna, som omfattade mycket större område än dagens Kroatien. Serberna svarade 

med aktioner mot kroater och muslimer i Bosnien. Två motståndsrörelser uppstod: det 

kommunistiska partisanrörelsen under Josip Broz Tito och de serbnationalistiska tjetniker ledda 

av generalen Draza Mihajlovic. Det var kommunisterna som fick stöd av de allierade länderna 

och övertog makten i Jugoslavien. Det beräknas att 530.000 serber, 192.000 kroater och 103.000 

muslimer dog i kriget.
26

  

 

5.1.3 Efterkrigstiden 

Direkt efter Andra världskriget organiserades landet efter den sovjetiska modellen, som innebar 

stark centralisering, men efter 1948:s brytning med Sovjetunionen utvecklades en unik variant av 

socialism i Jugoslavien. Många jugoslaviska kommunister hade svårt att släppa den stalinistiska 

renläran och tusentals människor blev fängslade, eller skickade till koncentrationslägret “Goli 

Otok” (Den Nakna ön). På grund av ekonomiska, politiska och militära påtryckningar från 

östblocket blev Jugoslavien mer västorienterad och under hela kalla kriget lyckades landet dra 

nytta av stormakternas motsättningar. Kommunismen i Jugoslavien skilde sig från den i övriga 

delar av världen och ett tecken på detta var att de förespråkade en fredlig väg mot socialismen. 

Därför ville Jugoslavien hålla sig utanför de stora allianserna och skapade en egen alliansfri 

rörelse tillsammans med ett antal tredjevärldsländer.  

                                                      

25
 Magnusson, 1996, s. 206. 

26
 Magnusson, 1996, s. 206-207. 
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Det politiska livet var turbulent och perioder av demokratisering avbröts ofta av att 

kommunismen stärkte sin makt i krissituationer. Jämfört med resten av Östeuropa njöt det 

jugoslaviska folket av större kulturella och religiösa friheter, som dock inte fick “missbrukas”. 

På 60-talet blev landet till stor del ekonomiskt och politiskt decentraliserat som innebar 

förskjutning av makten från den jugoslaviska partiledningen till republikernas och de autonoma 

regionernas partier. Kroatien och Slovenien, som var ekonomiskt välutvecklade, var för detta, 

men även de fattigare Makedonien och Kosovo. De serbiska politikerna var splittrade kring 

frågan.
27

 Anledningen varför många serber uppfattade detta som ett problem kan ha varit att det 

inom Serbiens gränser fanns två autonoma områden (Vojvodina och Kosovo) som nu skulle få 

mer självbestämmanderätt. Konsekvenserna av dessa reformer blev spänningar bland sociala och 

etniska grupper. Trots det kommunistiska partiets stora ansträngningar att införliva jugoslavisk 

identitet bland de olika folken, blev det många människor som kände mer tillhörighet till sina 

gamla etniska grupper. De som vid folkräkningarna förklarade sig som jugoslaver bodde till stor 

del i multietniska områden så som: Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och särskilt dess 

autonoma provins Vojvodina. Detta var mest märkbart i de stora städerna. I Slovenien, 

Makedonien och Kosovo var det inte många som kallade sig för jugoslaver.
28

 

 

5.1.4 Jugoslaviens sönderfall 

Eftersom det finns skilda uppfattningar om hur konflikterna i den forna Jugoslavien och Kosovo 

startade har jag valt att använda Nationalencyklopedins (NE) beskrivning av händelserna som 

ledde till Jugoslavienkriget 1991-1995 samt Kosovokriget 1998-1999.  

 

NE skriver att jugoslaviska författningen från 1974 innebar en decentralisering av landet. Den 

började tillämpas fullt ut efter Titos död 1980. Författningen var särskilt problematisk för 

serberna som uppfattade att Serbien blev uppstyckat och förlorade en “nationalstat” inom 

federationen. Detta för att provinserna Vojvodina och Kosovo, som var en del av Serbien, fick 

autonomi 1974 och kunde påverka lagar som endast gällde “det inre Serbien”, regionen som blev 

kvar när provinserna räknas bort, eftersom det området inte blev konstitutionellt definierat. 
                                                      

27
 Magnusson, 1996, s. 207-208. 

28
 Magnusson, 1996, s. 209-210. 
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Därför krävde många serber att provinserna, genom en författningsändring, skulle ställas under 

regeringen i Belgrad. Detta skedde efter 1989, efter att Slobodan Milosevic hade blivit Serbiens 

president. Författningsändringen resulterade i protester, framförallt från den albanska sidan, som 

slogs ner brutalt. De serbiska centraliseringssträvanden mötte störst motstånd från Slovenien som 

hade en annan åsikt om hur Jugoslaviens framtid skulle se ut. De ville att varje delrepublik skulle 

kunna bestämma själv i vilken utsträckning den skall ingå i federationen. När det blev tydligt att 

Jugoslavien inte kunde bestå som federation krävde den serbiska regeringen att områden som 

önskade förbli en del av federationen skull tillåtas det. Därför stödde de serberna i Krajina (del 

av Kroatien) som förklarade sig autonomt år 1990. Jugoslavien hamnade i en svår ekonomisk 

kris under 1980-talet som levnadsnivån att sjunka kraftigt och skapade allt större klyftor mellan 

de norra och södra delar av landet.
29

 

 

När Slovenien och Kroatien förklarade sig självständiga i juni 1991 ingrepp den federala armén 

mot de nya staterna i försöket att bevara federationen. Efter några veckor drogs den ur Slovenien, 

men i Kroatien uppstod förödande strider mellan kroatiska styrkor på ena sidan och den federala 

armén och serbiska friskaror på den andra. När Bosnien och Hercegovina ställdes inför valet om 

att bli självständigt, eller förbli i en union dominerad av Serbien, bestämde de sig för att utträda i 

april 1992. Samma scenario upprepades och serbiska friskaror, tillsammans med den federala 

armén gick till angrepp. Det serbiska angreppet syftade både i Kroatien och Bosnien och 

Hercegovina till att kontrolera områden med stor serbisk befolkning för att ansluta de till 

Förbundsrepubliken Jugoslavien som utropades i april 1992 och bestod av Serbien och 

Montenegro.
30

 Kriget där serber, kroater och bosnier stred mot varandra pågick fram till 1995 när 

ledarna för alla tre sidor undertecknade Daytonavtalet vilket innebar att Bosnien delades i två 

delar: Republika Srpska (Serbiska republiken) och den Bosniakisk-kroatiska federationen.
31

  

 

                                                      

29
 Tomislav Dulic, Hans Sjöberg & Wilhelm Agrell, “Jugoslaviska krigen”, Nationalencyklopedin, hämtad: 2015-

05-19 från; http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jugoslaviska-krigen#kosovokriget.   
30

   Dulic, Sjöberg & Agrell, “Jugoslaviska krigen”, Nationalencyklopedin, hämtad: 2015-05-19 från; 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jugoslaviska-krigen#kosovokriget.   
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Enligt NE var ändringarna som Milosevic gjorde till författningen 1989 och hans 

centraliseringspolitik huvudorsaken till kosovoalbanernas växande missnöje. Under Ibrahim 

Rugova upprättade de parallela institutioner i provinsen och försökte förklara sig självständiga 

1990. Detta lyckades de inte med och de serbiska myndigheternas svar blev massavskedanden, 

trakasserier och minskad yttrandefrihet. Med Daytonavtalet (vilket avslutade kriget 1991-1995) 

blev det väldigt svårt för provinsen att få självständighet som ledde till radikaliseringen av vissa 

albanska grupper samtidigt som Rugovas “ickevåldspolitik” blev mindre populär. Gerillagruppen 

UCK började 1996 attackera serbiska säkerhetsstyrkor samt mörda och kidnappa civila. Serbiska 

styrkor svarade oproportionerligt med våld mot albanska byar. Kulminationen blev massakern i 

Drenica där ett 40-tal albaner mördades i mars 1998. Diplomatiska påtryckningar fick parterna 

att samlas i frankrike i februari 1999 för förhandlingar. Avtalet som skulle ge albanerna 

autonomi kritiserades sedan av omvärlden eftersom det skulle även ge NATO fullt tillträde till 

Jugoslaviens hela territorium och innebar att serberna troligt skulle förlora Kosovo tre år senare. 

När serberna vägrade skriva på inleddes NATO bombningar av Jugoslavien som följdes av fler 

strider och folkfördrivningar i Kosovo. Efter 79 dagars lång bomningskampanj fick FN-

resolutionen 1244 slut på striderna och de serbiska styrkorna gick med på en reträtt. FN satte då 

in sina styrkor, KFOR, i Kosovo, men de och UNMIK (Förenta nationernas mission i Kosovo) 

har haft det svårt att uppfylla resolutionens mål och skydda minoriteterna i provinsen. Många 

serber fördrevs och utsattes för terrorattacker efter krigets slut. Kosovo utropade självständighet 

2008 och erkändes av många länder, bl.a. Sverige, men inte av Serbien.
32
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6 Resultat 

Här kommer en analys av de olika läroböckerna med fokus på fakta och förklaringar som finns i 

texterna som beskriver orsakerna till Jugoslavienkrigen. Läroböckerna är grupperade efter förlag, 

främst av anledningen att underlätta analysen och läsningen av resultatet. Efter presentationen av 

varje förlags läroböckernas innehåll kommer en sammanfattning av dessa böcker där de första tre 

frågeställningarna besvaras. Dessa frågeställningar är: Vilka länder kan uppfattas som ansvariga 

för konflikterna? Vilka orsaker till konflikterna nämns? Hur långt tillbaka i tiden söker 

författarna relevanta orsaker till konflikterna mellan de olika nationerna? Den sista 

frågeställningen som handlar om hur likheter och skillnader bland de olika läroböckernas 

innehåll kan förstås utifrån teorin kommer att behandlas i diskussionsavsnittet. 

6.1 Almqvist & Wiksell (Liber) 

I första upplagan av Epos – Historia - För gymnasieskolans kurs A och B som gavs ut 1996 hittar 

vi följande förklaring till Jugoslavienkrigets utbrott.
33

 Upplösningen av det kommunistiska 

centralstyret innebar problem för stater som var federationer av olika folkgrupper eftersom 

etniska motsättningar kom upp till ytan. År 1991 äger folkomröstningar rum i Slovenien och 

Kroatien och de bestämmer sig för att vara självständiga. Serberna angrep utbrytarna med syfte 

att: “...införliva alla områden med serbisk majoritet med ett nytt serbdominerat Jugoslavien”.
34

 

 

I tredje upplagan av Epos - Historia - För gymnasieskolans kurs A och B finns det några små 

skillnader när den jämförs med första upplagan, den innehåller lite mer information eftersom den 

kom ut 7 år senare. Här står det också att kommunismens fall gjorde möjligt för gamla etniska 

motsättningar att komma i dagen som ledde till att flera stater delades, så som Sovjetunionen och 

Tjeckoslovakien. Skillnaden är att det här beskrivs att: “Sprängningen av Jugoslavien inleddes 

när den serbiska ledningen i Belgrad 1989 genomdrev en ny författning som innebar att 

provinserna förlorade sin autonomi.” Efteråt sägs Slovenien och Kroatien ha svarat med att 

utropa självständighet som serberna försökte stoppa med vapenmakt. Eftersom denna bok kom ut 

2003 har situationen hunnit utvecklas vidare och det uppstod kris i Kosovo. Här får eleverna läsa 

                                                      

33
 Epos 1b från 2000 använder sig av exakt samma text som första upplagan av Epos – Historia - För 

gymnasieskolans kurs A och B. Den är skriven av samma 4 författare. 
34

 Robert Sandberg, Per Arne Karlsson, Karl Molin & Ann-Sofie Ohlander, Epos – Historia - För gymnasieskolans 

kurs A och B, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1996, s. 582. 



 

21 

om att en av de provinserna som förlorade sin autonomi i ‘89 var Kosovo vars befolkning bestod 

mest av albaner. De forklarade sig självständiga 1991, men “..regeringen i Belgrad vägrade 

släppa greppet och i februari 1998 utbröt åter krig. Serbiska trupper gick in i landet...”.
35

   

 

Fjärde upplagan av Epos - Historia - För gymnasieskolans kurs A och B ägnar fyra sidor åt 

Jugoslavienkrigen till skillnad från de tidigare upplagornas en sida. Här hittar författarna de 

första problemen i att Titos försök att minska spänningarna mellan de olika delrepublikerna, 

genom att ge dem stor självständighet, resulterade i att de gled alltmer isär. Sedan nämns det att 

serberna, efter Titos död 1980, ville omfördela makten i landet genom att “...stärka federationens 

makt och betydelse”. De andra delrepublikerna ville ha motsatsen till detta eftersom det var 

serberna som dominerade i det federala parlamentet. Sedan upprepas det som sades i tredje 

upplagan om att den nya författningen i Belgrad 1989 fick Slovenien och Kroatien att utropa sig 

som självständiga. Dock förstärks detta något med att skriva: “När ledningen i Belgrad 1989 

antog en ny författning som innebar att provinserna förlorade sin autonomi, var måttet rågat.” 

Sedan upprepas att början på striderna blev när “den serbdominerade jugoslaviska armén 

försökte med vapenmakt stoppa utbrytarna”. Om Kosovo skrivs det att provinsen haft en 

självständig ställning inom Jugoslavien, men att beslut från 1989 och 1990 gjorde så att Kosovo 

införlivades med Serbien. En kampanj började som skulle göra Kosovo mer serbiskt. 90 procent 

av befolkningen var albaner som kände sig utsatta för förtryck och svarade med att upprätta en 

egen stat i provinsen. Sedan upprepas att regeringen i Belgrad vägrade släppa greppet och att 

krig bröt ut 1998 när “...serbiska trupper gick in i landet”. Till skillnad från första och tredje 

upplagan finns i fjärde upplagan ett inramat stycke som heter “Alltför mycket historia”. Här 

påpekas det att Balkan länge har varit fördelad på olika sätt och att det finns mycket gammal 

historia som kan ha påverkat människor så att det har skapats “bitterhet och hämndbegär”. 

Händelserna som nämns är: delningen av det romerska riket i östlig och västlig del år 395; den 

stora schismen, när kyrkan delades i västlig, katolsk och östlig, ortodox kristendom; slaget vid 

Trastfältet 1389; andra världskrigets konflikter i Jugoslavien, bland dem den kroatiska ustasja-

rörelsens utrotning av serber, judar och zigenare; och sist Titos utrensningar av “klassfiender” 
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där 100.000 människor miste livet, av vilka mer än hälften var kroatiska soldater och ustasja-

medlemmar.
36

 

6.1.1 Serbiens centraliseringssträvanden och gamla etniska motsättningar 

Landet som kan, utifrån dessa fyra läroböcker, uppfattas som mest ansvarig för stridernas utbrott 

är Serbien eftersom deras agerande 1989-1990 drev Slovenien och Kroatien att utropa 

självständighet. Den bilden förstärks även av faktan att serberna med vapenmakt ville bevara 

federationen och att de serbiska styrkorna senare även gick in i Kosovo. 

 

Orsakerna till krigens utbrott är flera och beskrivningen varierar lite bland de olika böckerna. 

Följande orsaker till Jugoslavienkriget nämns: gamla etniska motsättningar som kom upp till 

ytan efter kommunismens fall; Serbiens centraliseringssträvanden och författningsändringen 

1989 som tog bort provinsernas autonomi; Titos beslut om att ge delrepublikerna mer 

självständighet som fick de att glida isär; Kroatiens och Sloveniens självständighetsförklaring 

vilket leder till att serberna tar till vapenmakt. När det gäller Kosovokriget framgår det som att 

författningsändringen, som gjordes av serberna 1989 och som hade för syfte att Serbien ska 

bestämma mer om Kosovo, är den ända orsaken till konflikterna 1998-1999.  

 

Tre av de fyra läroböckerna skriver att gamla etniska motsättningar var en viktig orsak till 

konflikterna, men preciserar inte hur gamla dessa är. Bara fjärde upplagan av Epos - Historia - 

För gymnasieskolans kurs A och B tittar tillbaka i tiden så långt som när delningen av det 

romerska riket ägde rum år 395 och tar upp andra äldre händelser så som den stora schismen i 

kyrkan 1054, slaget vid Trastfältet 1389 och händelserna i och efter andra världskriget. Dessa 

uppfattas, dock, inte som direkta orsaker till konflikterna, utan fokuset ligger istället på slutet av 

1980-talet. 
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6.2 Studentlitteratur 

I läroboken Historia 1 - då, nu och sedan kallas konflikterna i Jugoslavien för “Balkankrigen” 

med förklaringen att den delen av Europa heter Balkan.
37

 Författarna skriver att serberna, i 

Jugoslavien, dominerade över slovener, kroater, bosnier och albaner. Efter Titos död var det 

många folkgrupper som var missnöjda med serbernas dominans, särskilt kroaterna. Sedan under 

rubriken “En dröm om ett serbiskt rike” kommer förklaringen till hur kriget bröt ut. Det var 

serberna som, ledda av Slobodan Milosevic, i slutet av 1980-talet försökte förverkliga “en 

gammal dröm om att skapa ett stort serbiskt rike”. Därför blev motsättningarna så allvarliga att 

Slovenien och Kroatien förklarade sig som självständiga stater. Kriget bröt ut för att Serbien inte 

godkände detta. Anledningen till varför det blev beväpnade konflikter i Kosovo är detsamma, 

nämligen “serberna vägrade ge albanerna självständighet”.
38

  

 

6.2.1 En dröm om ett serbiskt rike 

Dessa författare ger inte mycket fakta, utan försöker istället ge en förklaring av 

Jugoslavienskrigens orsaker. Det framgår tydligt att serberna och framförallt den serbiske 

presidenten Slobodan Milosevic är de ända som bär skulden för båda krigen. Det nämns att 

många folkgrupper inom landet var missnöjda, men de var missnöjda enbart för att serberna 

dominerade över de.  

 

Den enda orsaken till konflikterna som nämns är serbernas försök att skapa ett stort serbiskt rike 

och deras vägran att ge de olika delrepublikerna och Kosovo självständighet.  

 

Det är lite otydligt hur långt tillbaka författarna menar orsakerna till krigen ligger. Det skrivs att 

de olika folkgrupperna var missnöjda redan efter Titos död (1980), men motsättningarna blev 

allvarliga i slutet av 1980-talet. 
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6.3 Gleerups 

I Alla tiders historia A har ungefär en sida text ägnats åt att beskriva Jugoslaviens sönderfall. 

Texten börjar med berättelsen om hur skapandet av Jugoslavien efter första världskriget innebar 

“ett förverkligande av den storserbiska drömmen”. Det skrivs att delrepubliken Serbien 

“dominerade den nya staten med många minoriteter, t.ex. kroater, slovener, ungrare och albaner. 

Sedan nämns stora motsättningar mellan serber och kroater och att Kroatien under andra 

världskriget utropade, med Tysklands hjälp, en kroatisk stat och mördade och förföljde serber, 

judar och zigenare. Serbernas svar på detta blev “att angripa och döda tiotusentals kroater och 

muslimer”. Jugoslaviens kommunistparti, som beskrivs som den enda faktorn som hållit samman 

federationen, förlorade makten i flera delrepubliker när kommunismen föll i resten av Östeuropa. 

I Serbien var det kommunisterna som under nytt namn hade kvar makten. De ville “bevara 

Jugoslavien och sin gamla dominerande roll”. När Slovenien och Kroatien förklarade sig 

självständiga på sommaren 1991 ledde det till att Serbien försökte med hjälp av den federala 

armén hålla kvar de två delrepublikerna, men misslyckades. Anledningen till varför det blev krig 

i Bosnien-Hercegovina är att serberna, som var en tredjedel av befolkningen, tillsammans med 

Serbien motsatte sig att Bosnien förklarade självständighet i 1992. Bosnienserberna gick, med 

stöd av Serbien till militärt angrepp.
39

  

 

Alla tiders historia A, 1:a upplagan, åttonde tryckningen trycktes 2001, vilket är 6 år senare än 

andra tryckningen. Därför finns även konflikten i Kosovo med i denna bok, till skillnad från den 

förra. Beskrivningen börjar med att “Serberna avskaffade Kosovos självstyre 1989 och en del 

albaner (albanerna är muslimer och utgör 90% av Kosovos befolkning) ville inte låta sig styras 

från Belgrad.” Sedan nämns UCK:s (Kosovos befrielsearmés) grundande 1993. Deras aktiviteter 

bidrog till att det 1998 blev ett allmänt uppror mot serberna. Serbien svarade med “en våldsam 

offensiv och serbernas etniska rensning tvingade stora delar av den albanska befolkningen att fly. 

Slutligen står det att NATO-flyg anföll Serbien, utan FN:s tillåtelse, för att tvinga Serbiens 

president Milosevic att komma överens om en lösning för Kosovo.
40
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Perspektiv på historien A gavs ut 2001. Avsnittet som heter “Jugoslaviens sönderfall” börjar med 

beskrivningen av de olika splittringarna som fanns i Jugoslavien då landet först bildades efter 

första världskriget. Tito lyckades att hålla nere dessa etniska och religiösa splittringar, dels 

genom diktatur och dels genom regionalt självbestämmande. Missnöjet växte, dock, överallt och 

speciellt i de norra delarna av landet som hade bättre ekonomi än de andra delrepublikerna. 

Centralregeringen försvagades när diktaturen föll och landet gick igenom samma problem som 

andra öststater när demokratiseringen började och marknadsekonomin infördes. Vissa regionala 

politiker, så som Slobodan Milosevic i Serbien och Franjo Tudjman i Kroatien ville utnyttja 

nationalismen för att stärka sin maktställning och konsekvensen blev att öppna strider bröt ut. 

1991 förklarade Slovenien och Kroatien självständighet. Serberna, som var dominerande inom 

förbundsrepubliken, ville inte acceptera det. Ett häftigt krig utspelade sig och FN lyckades efter 

ett tag få de inblandade att sluta ett vapenvila avtal. Efteråt flyttade striderna till Bosnien-

Hercegovina. Där fanns en stor blandning av serber, kroater och muslimer och folk hade sedan 

länge bott tätt inpå varandra. Efter en kort beskrivning av inbördeskriget i Bosnien skriver 

författarna att Kosovo blev nästa konflikthärd eftersom “... den albanska folkmajoriteten tröttnat 

på det serbiska förtrycket och gjorde uppror”.
41

  

 

Perspektiv på historien 1b från 2011 ger väldigt lite plats åt Jugoslavienkrigen. Händelserna tar 

upp bara en halv sida. Det skrivs att Jugoslavien skapades efter första världskriget som en 

federation av delrepubliker och innehöll en rad olika folkslag. Efter 1945 blev det en 

kommunistisk diktatur som höll samman landet. De var oberoende gentemot Sovjet. Diktaturen 

försvagades, dock, under 1980-talet och nationalistiska strömningar började växa sig starkare. 

Regionala politiker utnyttjade nationalismen för att stärka sin maktställning. Mellan 1990 och 

1993 förklarade sig Slovenien, Kroatien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina självständiga, 

men den politiska ledningen i Serbien ville inte att federationen skulle upplösas och resultatet 

blev en serie krig. Striderna upphörde efter NATO:s ingripande, men några år senare uppstod en 

liknande situation i Kosovo där det fanns konflikter mellan serber och albaner.
42

 

                                                      

41
  Hans Nyström & Örjan Nyström, Perspektiv på historien A, 1:a uppl., femte tryckningen, Malmö: Gleerups, 

2001, s. 452. 
42

 Hans Nyström, Lars Nyström & Örjan Nyström, Perspektiv på historien 1b, 1:a uppl., fjärde tryckningen, Malmö: 

Gleerups, 2011, s. 394-395. 



 

26 

I Alla tiders historia 1b, 1:a upplagan, från 2011, ägnas fyra sidor åt att beskriva konflikterna 

som ägde rum i Jugoslavien. Författarna hittar de första orsakerna i andra världskrigets 

motsättningar där runt en miljon jugoslaver dödades av andra jugoslaver. Ungefär hälften sägs 

vara kroater som var med i den nazistiska Ustasha-rörelsen. Bleiburgmassakern tas som ett 

exempel på de motsättningarna. Där dödade de kommunistiska partisanerna tiotusentals flyende 

kroater och slovener med koppling till Nazityskland. Tito sägs vara en ledare som lyckades 

stärka sin ställning under kriget och skapa ordning och reda bland de olika folkgrupperna efter 

krigets slut. Under hans livstid betraktades Jugoslavien som ett lyckat multietniskt projekt. Detta 

varade, dock, inte länge efter hans död och det började på nytt uppstå allt större motsättningar 

och “det blev tydligt att Serbien och dess president Slobodan Milosevic ville skapa ett 

Storserbien”. Hans “flammande tal för serbernas rätt”, som hölls 1989 på 600-årsdagen av slaget 

vid Trastfältet, tolkades i Slovenien och Kroatien som att “...Serbien skulle ta för sig på 

grannarnas bekostnad”. De två delrepubliker bröt sig loss från federationen under sommaren 

1991 och “...Den jugoslaviska Belgradregimen försökte då med vapenmakt bevara 

Jugoslavien...”. Bosnien förklarade sig självständigt några månader senare och erkändes av 

många länder som en suverän stat. Serberna, som var ungefär en tredjedel av befolkningen i 

Bosnien, ville inte låta detta hända och ockuperade med hjälp av militära styrkor från Serbien 

större delen av Bosnien-Hercegovinas territorium.
43

  

 

Angående konflikten i Kosovo står det att Kosovo-albanerna, som var i en stor majoritet i 

provinsen, inte ville styras från Belgrad under 1990-talet. 1998 gjorde de uppror mot serberna. 

Då reagerade Serbien “...med en våldsam offensiv mot den albanska befolkningen i Kosovo, 

varav tre fjärdedelar fördrevs, eller avrättades”. NATO började bomba Belgrad och andra 

serbiska städer för att tvinga Slobodan Milosevic till en överenskommelse. UCK nämns bara att 

ha, efter att Serbien gett upp, utsatt serber och romer för etnisk rensning. I slutet av detta avsnitt 

tillägger författarna att Jugoslaviens historia ofta har varit våldsam och att alla folkgrupper har 
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varit både offer och förövare. Historian låter annorlunda beroende på vem som berättar den. Det 

skrivs även att ‘de vanliga’ människor oftast har använts som medel i politiskt spel om makt.
44

 

6.3.1 Varierande orsaker, huvudansvaret hos serberna 

Utifrån Gleerups fem läroböcker verkar det som att de ansvariga för Jugoslavienkrigets utbrott är 

framförallt serberna och Serbien, men i Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien 1b 

skrivs det även att vissa regionala politiker utnyttjade människor och nationalismen för att stärka 

sin maktställning och Perspektiv på historien A skriver att det var det som ledde till öppna 

strider. Då nämns bara Serbiens och Kroatiens presidenter Slobodan Milosevic och Franjo 

Tudjman. Ansvaret för Kosovokriget kan också uppfattas ligga hos serberna, även om Alla tiders 

historia A från 2001, Perspektiv på historien 1b och Alla tiders historia 1b nämner ett albanskt 

uppror mot serberna och den förstnämnda boken skriver att den kosovoalbanska UCK-armén 

bidrog till att det blev uppror.  

 

Orsakerna till konflikterna varierar något. Alla tiders historia A från 1996 skriver att Serbiens 

kommunistparti ville bevara Jugoslavien och sin gamla dominerande roll och därför motsatte sig 

till delrepublikernas självständighet. Det gjorde även serberna utanför Serbien. Böcker som 

Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien 1b får det att verka som att de regionala 

politikernas utnyttjande av nationalismen var en viktig orsak. Perspektiv på historien A skriver 

också att det fanns ett missnöje i de norra delarna av landet p.g.a. att de hade bättre ekonomi än 

de andra delarna redan under Titos tid. Dock, återupprepas begreppet Storserbien och serbernas 

strävanden efter att förverkliga detta i Alla tiders historia A från 1996 och Alla tiders historia 1b. 

Orsakerna till Kosovokriget kan uppfattas vara: serbernas avskaffande av Kosovos självstyre 

1989 (som ledde till kosovoalbanernas missnöje); serbernas etniska rensning av Kosovo 1998 

(dock, orsakad av UCK:s tidigare aktioner enligt Alla tiders historia A från 2001); det serbiska 

förtrycket av den albanska folkmajoriteten på Kosovo och liknande. I Alla tiders historia 1b  kan 

vi hitta en förklaring som säger att historian låter annorlunda beroende på vem som berättar den 

och att alla folkgrupper har varit både offer och förövare.  
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De tidigaste orsakerna till motsättningarna mellan de olika etniska grupperna inom Jugoslavien 

hittas vid landets bildning efter första världskriget men enligt Alla tiders historia A och Alla 

tiders historia 1b spelade händelserna under andra världkriget en viktig roll i relationen mellan 

de olika nationaliteterna, särskilt mellan serber och kroater. 

 

6.4 Interskol 

Läroboken Epok Historia 1b kom ut 2011. I avsnitten som handlar om krigen i Jugoslavien tas 

upp många anledningar till konflikterna. Det skrivs att Jugoslavien som bildades efter första 

världskriget hade många problem. En gammal kulturell gräns mellan öst och väst gick igenom 

landet. Slovenien och Kroatien tillhörde “det traditionella Europa”, medan resten av landet var 

under turkarna i flera århundraden. Det fanns även en ekonomisk gräns med slovener och kroater 

på den ena sidan och serber och albaner på den andra. Ett till problem var att områden vid dessa 

gränser hade en stor etnisk blandning. När landet under andra världskriget ockuperades av 

Tyskland upprättades av ockupationsmakten en kroatisk stat i norr. Detta ledde till att 

motsättningarna mellan kroater och serber utvecklades i “...terror, massakrer och 

inbördesstrider”. Regelrätta folkmord på serber utfördes i områdena som var kontrollerade av 

kroaterna. Serberna hämnades efter kriget. Tito, som i slutet av kriget tog makten över hela 

Jugoslavien, höll samman landet under efterkrigstiden med sin starka ställning som diktator, sin 

popularitet och utrikespolitik. Problemen växte, dock, inom landet. Inom federationen fanns det 

“...två alfabet, tre religioner, fyra språk och fem nationaliteter. De gamla historiska konflikterna 

och motsättningarna var också kvar. Etniska grupper var blandade inom delstaterna. Till att 

situationen blev allvarligare efter Titos död 1980 bidrog också  “...en ogynnsam ekonomisk 

utveckling med hög inflation och arbetslöshet”. Slovenien och Kroatien var ekonomiskt och 

industriellt den viktigaste delen av landet. De var också västorienterade. När kommunismen föll i 

Östeuropa störtades den även i de två delrepublikerna och de ville ha självständighet. Då 

invaderades dem av den jugoslaviska armén som var kontrollerad av Serbien och när striderna 

avstannade utropade Slovenien och Kroatien självständighet.
45
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I Bosnien blev krisen ännu värre. Befolkningen där bestod av serber, kroater och bosniska 

muslimer. Det skrivs att “muslimerna var ursprungligen kristna serber som under turkiska tiden 

gått över till islam”. Eftersom makten i Bosnien delades av de tre folkgrupperna under Titos tid, 

ville nu både Kroatien och Serbien ha kontroll över de områdena där deras befolkning var i 

majoritet. Författarna skriver att det bröt ut ett “allas krig mot alla”, men att Serbien ansågs, av 

FN och omvärlden, vara angripare och utsattes därför för sanktioner.
46

  

 

Under rubriken som handlar om andra länder på Balkan tas upp utvecklingen i Albanien efter 

kommunismens fall. Eftersom Albanien hade under kommunismen ett socialistiskt samhälle som 

var skilt från omvärlden ledde detta till att landet blev kanske det fattigaste i Europa. 

“Fattigdomen och den albanska nationalismen blev ett politiskt problem… Det fanns 

nationalistiska drömmar om ett Storalbanien på Balkan.” Det står även att Jugoslavien är det 

landet som mest påverkades av den historiska utvecklingen. Om Kosovo står det att detta är en 

provins i Serbien där 90 procent av befolkningen är albaner. Samtidigt betraktar serberna Kosovo 

som “...ett urhem” och där finns gamla serbiska kloster och kyrkor. Albaner flyttade in på 1600-

talet när serbernas uppror mot turkarna slogs ned och serberna drevs delvis undan. En albansk 

gerillarörelse, UCK, började kräva självständighet för Kosovo efter Jugoslaviens upplösning. 

Detta ledde till att “serbiska myndigheter och polis ökade förtrycket av den albanska 

befolkningen i Kosovo”. När västmakterna försökte få Serbien och UCK att skriva på ett avtal 

om folkomröstning som skulle bestämma om Kosovos framtid vägrade Serbien göra detta och 

hotades därför med krig och sanktioner. NATO började, den 24 mars 1999, bombardera militära 

mål i Serbien. Serbernas svar blev terror och utdrivning av större delen av kosovoalbaner.
47

 

 

6.4.1 Många orsaker, många ansvariga 

I Epok Historia 1b går det inte att urskilja en sida som bär största ansvaret för Jugoslavienkrigets 

utbrott. Författarnas beskrivning av händelserna är väldigt balanserad och de tar upp varje sidas 

bidrag till att det blev krig. De tillägger att Serbien ansågs av omvärlden och FN vara angriparen, 

men på något sätt verkar det som att författarna inte håller med. Detsamma gäller Kosovokriget, 

eftersom författarna har ett längre tidsperspektiv och beskriver händelserna som ledde till 
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serbernas förtryck av kosovoalbanerna. Till detta bidrar även att det i den här boken nämns 

albanska planer om att skapa Storalbanien. Dock, framstår det att serberna var mer aggressiva än 

albanerna och att detta ledde till krig och NATO:s inblandning. 

Den här bokens författare anser att orsakerna till konflikterna som ledde till Jugoslavienkriget 

var många: gamla kulturella indelningar i öst och väst, stora ekonomiska skillnader mellan 

regionerna, dålig ekonomisk utveckling under 1980-talet, kommunismens fall, stor etnisk 

blandning i vissa regioner vilket ledde till att andra världskriget bidrog till stora etniska 

motsättningar i landet. Gällande Kosovokriget går det att se följande orsaker till konfikten: 

nationalismen (framförallt albansk), serbernas vägran att släppa Kosovo p.g.a. den historiska 

betydelsen, ökat serbiskt förtryck av kosovalbaner.  

 

Det går inte att precisera exakt hur långt tillbaka författarna tittar för att hitta möjliga orsaker till 

motsättningarna, men de diskuterar mycket gamla kulturella skillnader mellan de östliga och 

västliga delar av landet och tar även upp händelser som ägde rum när det Osmanska riket styrde 

stora delar av Balkan. 

 

6.5 NA Förlag 

Historia 1b. Historiens landskap - kungar och karnevaler från 2014 ägnar ungefär en sida åt 

Jugoslaviens upplösning. Där står det att landet bildades efter första världskriget som ett 

förbundsstat med flera olika nationaliteter. Motsätningarna mellan dem visade sig redan under 

mellankrigstiden, särskilt mellan serber och kroater. Tito lyckades under kommunisttiden hålla 

nere dessa motsättningar genom kommunistiskt enpartivälde och regionalt självstyre. När hans 

diktatur föll återgick många jugoslaver till nationalismen och politiker så som den serbiske 

presidenten Slobodan Milosevic använde nationalismen för att stärka sin egen maktställning. 

1991 förklarade sig Slovenien och Kroatien självständiga och Serbien, som hade en stor 

minoritet i Kroatien, vägrade acceptera dess självständighet. Det utbröt krig och FN lyckades 

1992 få till stånd en vapenvila. Snart flyttade striderna till Bosnien-Hercegovina där serber, 

kroater och muslimer slogs mot varandra.
48
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Vidare står det att nya konflikter uppstod några år senare i den serbiska provinsen Kosovo vars 

befolkningsmajoritet var albaner. År 1998 gjorde albanska rebeller uppror mot ett hårdnande 

serbiskt förtryck. Det var serbernas folkfördrivningar och mord på albaner som ledde till NATO-

bombningar av städer, fabriker, militäranläggningar och broar under våren 1999. I slutet av 

avsnittet står det att krigen i den forna Jugoslavien inte kan förklaras utifrån ett 

kallakrigsramverk, utan får omvärlden att tänka på andra världskriget, nazismen och Förintelsen 

eftersom t.ex. serberna internerade bosniska muslimer i koncentrationsläger.
49

 

 

6.5.1 Nationalismen som den enda orsaken 

Historia 1b – Historiens landskap – kungar och karnevaler skriver att många jugoslaver återgick 

till nationalismen efter Titos död. Dock är den serbiske presidenten Slobodan Milosevic den enda 

politikern som nämns ha använt nationalismen för att stärka sin maktställning. Det skrivs även 

att andra politiker gjorde likadant, men inga fler namn ges. Detta och faktumet att de vägrade 

acceptera delrepublikernas självständighet gör att serberna uppfattas som de ansvariga. Till 

Kosovokrigetsutbrott kan också serberna uppfattas vara ansvariga eftersom deras förtryck och 

folkfördrivningar ledde till albanska rebellers uppror och NATO bombningar. Att jämföra 

händelserna i Jugoslavienkrigen med dem i Förintelsen får serberna att framstå som att de ville 

utrota de olika etniska grupperna.  

 

Utifrån denna bok verkar det som att nationalismen är den enda orsaken till båda krigen. 

Beskrivningen får det att verka som att endast nationalismen var orsaken till Slovenien och 

Kroatiens självständighetsförklarande och att den även fick Serbien att motsätta sig detta. I 

avsaknandet av andra förklaringar framgår det som att nationalismen även var orsaken till 

serbernas hårdnande förtryck av kosovoalbaner. Allt detta förstärks av jämförelsen med 

nazismen och Förintelsen.  
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Författarna till denna bok hittar första motsättningar mellan de olika etniska grupperna under 

mellankrigstiden och folkens återgång till nationalismen efter Titos tid kan uppfattas som den 

direkta orsaken till krigen. 
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7 Sammanfattning 

Vilka länder kan uppfattas som ansvariga för konflikterna? 

Enligt alla läroböcker förutom en är det Serbien, serberna, eller den serbiske presidenten 

Slobodan Milosevic som bär huvudansvaret för konflikterna. Endast Epok historia 1b gör ett 

försök att ta upp varje sidas bidrag till att det blev krig.  

Vilka orsaker till konflikterna nämns? 

Orsakerna till Jugoslavienkrigen varierar och olika läroböcker lägger vikt vid olika saker. Utifrån 

alla upplagor av Epos - Historia – För gymnasieskolans kurs A och B och Epos 1b kan vi förstå 

att Jugoslavienkriget orsakades av: gamla etniska motsättningar som kom upp till ytan efter 

kommunismens fall, Serbiens centraliseringssträvanden och författningsändringen 1989 som fick 

Slovenien och Kroatien att förklara sig självständiga och även Titos beslut om att ge 

delrepublikerna mer självständighet vilket fick dem att glida isär. Förklaringen till hur konflikten 

i Kosovo började kan bara ses i serbernas författningsändring från 1989 vars syfte var att ge 

Serbien mer kontroll av provinsen. 

Studentlitteraturs Historia 1 – Då, nu och sedan och Historia 1b - Den lilla människan och de 

stora sammanhangen skriver att den enda orsaken till båda krigen var Serbiens vägran att ge 

Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo självständighet eftersom detta skulle 

strida mot planerna om att skapa ett stort serbiskt rike.  

Orsakerna till Jugoslavienkriget som läggs fram av Gleerups böcker varierar något. Alla tiders 

historia A från 1996 och Alla tiders historia 1b använder begreppet Storserbien och beskriver 

serbernas strävanden efter att förverkliga detta. I linje med det skrivs i den förstnämnda 

läroboken att Serbien ville bevara Jugoslavien och sin gamla dominerande roll och motsatte sig 

därför delrepublikernas självständighet. Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien 1b 

lägger stor vikt vid de regionala politikernas utnyttjande av nationalismen för att stärka sin 

maktställning. Endast Perspektiv på historien A skriver att det redan under Titos tid fanns ett 

missnöje i de norra delarna av landet p.g.a att de hade bättre ekonomi än de andra delarna. 

Konflikterna som kulminerade i Kosovokriget orsakades, enligt Gleerups läroböcker, av 

serbernas avskaffande av Kosovos självstyre 1989 vilket gjorde kosovoalbanerna missnöjda.  

Serbernas etniska rensning av Kosovo 1998, det serbiska förtrycket av den albanska 
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folkmajoriteten i Kosovo och liknande beskrivningar ges som direkta anledningar till krigets 

utbrott. Endast Alla tiders historia A från 2001 skriver att serbernas förtryck av kosovoalbanerna 

var en reaktion på UCK:s tidigare aktioner. 

Epok historia 1b ger många faktorer som bidrog till att det blev krig mellan 1991 och 1995. De 

nämner: en gammal kulturell indelning i öst och väst, stora ekonomiska skillnader mellan 

regionerna, dålig ekonomisk utveckling under 1980-talet, komunismens fall, stor etnisk 

blandning i vissa regioner som gjorde att andra världskriget skapade stora etniska splittringar i 

landet. Kosovokriget orsakades, enligt denna lärobok, av albanernas nationalism och planer om 

att skapa ett Storalbanien men också av serbernas vägran att släppa Kosovo p.g.a dess historiska 

betydelse vilket ledde till ett ökat serbiskt förtryck av kosovoalbaner. 

NA Förlagets lärobok, Historia 1b – Historiens landskap – Kungar och karnevaler, skriver att 

nationalismen är den enda orsaken till konflikterna. Många jugoslaver återgick till nationalismen 

efter Titos död och vissa politiker använde nationalismen för egna syften. Nationalismen ses 

också som förklaringen till serbernas hårdnande förtryck av kosovoalbanerna. Detta perspektiv 

förstärks av Jugoslavienkrigens jämförelse med nazismen och Förintelsen. 

Hur långt tillbaka i tiden söker författarna relevanta orsaker till konflikterna mellan de 

olika nationerna? 

Vissa läroböcker, så som Historia 1 – Då, nu och sedan och Historia 1b - Den lilla människan 

och de stora sammanhangen och Perspektiv på historien 1b fokuserar bara på händelserna under 

1980-talet. De skriver om en gammal dröm om ett serbikt rike, men det saknas beskrivningar 

som skulle förtydliga för läsaren vad detta handlar om. Några läroböcker beskriver andra 

världskriget som en viktig faktor i konflikternas utveckling. Dessa är: Alla tiders historia A, Alla 

tiders historia A, 1:a upplagan, åttonde tryckningen och Alla tiders historia 1b. Andra böcker 

anser att det redan vid Jugoslaviens skapande, efter första världskriget, fanns etniska 

motsättningar i landet som spelade en roll i den senare utvecklingen. Läroböcker som har detta 

perspektiv är: första och tredje upplagan av Epos - Historia - För gymnasieskolans kurs A och B, 

Epos 1b, Perspektiv på historien A och Historia 1b – Historiens landskap – Kungar och 

karnevaler. Endast två läroböcker tar preciserar några gamla historiska händelser som kan ha 

spelat en viktig roll i skapandet av motsättningar bland de olika etniska grupperna. Dessa två 
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böcker är: fjärde upplagan av Epos: Historia: För gymnasieskolans kurs A och B och Epok 

historia 1b. 
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8 Slutdiskussion 

I denna uppsats har jag analyserat hur 13 svenska historieläroböcker för gymnasieskolan 

beskriver utbrottet av två konflikter, inbördeskriget i Jugoslavien 1991-1995 och kriget i Kosovo 

1998-1999.  

 

Analysen har visat att det finns vissa skillnader i läroböckernas beskrivning av händelserna som 

ledde till Jugoslavienkrigen, men de flesta läroböcker visar ett gemensamt perspektiv. Med detta 

menar jag att de flesta läroböcker beskriver serberna, Serbien och Slobodan Milosevic som 

huvudansvariga för konflikterna. Detta eftersom Serbiens centraliseringssträvanden, planerna för 

skapandet av “Storserbien” och Milosevics författningsändring från 1989 och serbernas förtryck 

av kosovoalbaner framkommer som de viktigaste orsakerna varför krigen bröt ut. 

Frågeställningen som handlar om hur långt tillbaka i tiden författarna söker orsaker till 

motsättningarna är viktig för att de böckerna som valde ett längre tidsperspektiv på händelserna 

lyckas ge en mer balanserad beskrivning av faktorer bakom konflikterna. Sådana beskrivningar 

förekommer, dock, väldigt sällan bland dessa läroböcker.  

 

Uppsatsens teorin sa att läroböcker påverkas av samhällsklimatet, dvs. utrikespolitiken, 

geopolitiska intressen och den almänna opinionen. Detta gäller särskillt historieläroböckernas 

beskrivning av samtidshistorien. Mikael Holmströms forskning har visat att även om Sverige är 

neutralt har landet ett utvecklat samarbete med NATO. Forsberg & Vaahtorantas studie 

bekräftade detta vilket säger något om den svenska utrikespolitiken. Alla tre författare visar, 

dock, den svenska allmänhetens vilja att vara neutrala. I vissa läroböcker (Historia 1 – Då, nu 

och sedan och Historia 1b - Den lilla människan och de stora sammanhangen och Perspektiv på 

historien 1b)  ser vi ett västvänligt perspektiv som innebär en förenkling av händelserna som 

ledde till krigen, icke-ifrågasättande av NATO-bombningen av Förbundsrepubliken Jugoslavien 

(detta gäller alla böcker förutom Alla tiders historia A, 1:a upplagan, åttonde tryckningen) och 

tillskrivning av ansvaret enbart till Serbien (gäller alla förutom Epok historia 1b). Om teorin om 

att läroböcker påverkas av samhällsklimatet är riktig kan det svenska samhällsklimatet beskrivas 

som ”västvänlig neutralitet”. Detta eftersom läroböckerna har ett övervägande västvänligt 

perspektiv, men det förekommer olika beskrivningar av konflikterna bland de olika böcker och 

olika faktorer till konflikterna tas upp vilket kan uppfattas som ett försök att ge en balanserad 
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beskrivning. Jugoslavienkrigen kan definitivt betraktas som samtidshistoria och faktumet att 

beskrivningen av dessa händelser kan se så olika ut talar för Holméns påstående om att 

samtidshistorien är mycket känslig för förändringar. 

 

Som ett biresultat har det framkommit att de läroböcker som ger mer utrymme åt 

Jugoslavienkrigen lyckas beskriva händelserna mer objektivt och ger en djupare förklaring till 

konflikternas uppkomst. Innehållet kan inte riktigt ses minska över tid, utan det varierar bland de 

olika böckerna även inom ett och samma förlag. Problematiken som uppstår när en lärobok inte 

lyckas ge en fullständig förklaring till en historisk händelse är att det då ställs högre krav på 

lärarna att kompletera denna bild med egna ämneskunskaper. Om innehållet minskar för mycket 

är risken att lärarna tvingas bli experter på alla epoker. 

 

Två böckernas (Historia 1 – Då, nu och sedan och Historia 1b - Den lilla människan och de 

stora sammanhangen)  användning av begreppet ”Balkankrigen” för att beteckna händelserna 

under 1990-talet bör ifrågasättas av två anledningar. För det första var det långt ifrån alla länder 

som ligger på Balkanhalvön som var involverade, utan detta var en Jugoslavienbaserad 

företeelse. För det andra kan detta skapa förvirring, med tanke på att det fanns två händelser som 

kallas för Balkankrigen som hände strax innan första världskriget och där flera andra länder på 

Balkan var inblandade. 

  

Min slutsats kan även ses som en förstärkning av den tidigare forskningen av flera anledningar. 

Ramets forskning säger att det finns en diskussion kring Jugoslavienkrigen och att många är 

oeniga kring vem som bär ansvaret. Majoriteten anser att ansvaret ligger hos Serbien, men det 

finns andra åsikter. Liknande kan sägas om läroböckerna. Magnussons påstående om att det har 

utvecklats en retorik som fördömer serberna har också visat sig stämma, eftersom det är detta 

som dominerar i läroböckerna som jag analyserade. Listermans forskning som kommer fram till 

att DN och Aftonbladet påverkades av NATO propaganda vill jag inte påstå gäller i min analys, 

eftersom det förekommer olika beskrivningar av konflikterna bland läroböckerna. Det är, dock, 

intressant att det bara är en bok som (vagt) ifrågasätter NATO:s insatser.  
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Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning som skulle omfatta en större andel 

läroböcker som finns i de svenska skolorna. Till studiens reliabilitet skulle säkert bidra att titta på 

hela avsnitt som handlar om Jugoslavienkrigen. Som fortsatt forskning kan även föreslås 

liknande analyser av andra konflikters beskrivning där länder som tillhör de kulturella “öst” och 

“väst” var inblandade.   
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