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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen är en fallstudie av nationalismen som spelande roll för att Kroatien och 
Bosnien bröt sig ur Jugoslavien samt dess betydelse för att krig bröt ut i dessa två regioner. 
När den jugoslaviske presidenten Tito dog 1980 och när kommunismen föll i Europa i slutet 
av 1980-talet började Jugoslavien gå mot sitt sönderfall. Därmed började nationalistiska 
stämningar och etnisk separatism ta fart. Kroatien och Bosnien var två länder som förklarade 
sig som självständiga i början av 1990-talet efter att nationalistiska krafter vunnit stark terräng 
där. I både Kroatien och Bosnien ledde självständighetssträvandena till konflikt med den 
serbiska minoriteten och det resulterade i blodiga krig. De serbiska nationalisterna valde som 
svar att förklara sig som autonom inom dessa länder, men det kom att leda till en eskalerande 
konflikt med Kroatien och Bosnien. Konflikterna i dessa länder ledde till etnisk rensning och 
mord på civila människor från alla folkgrupper. Den etniska nationalismen som tillämpades 
här ledde till att krig bröt ut och att gamla motsättningar blossade upp. Efter ett par år tog 
krigen i Kroatien och Bosnien slut. 
 
 



 
Innehållsförteckning 
 
1 Inledning .........................................................................................................................1 
 
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................1 
1.2 Syfte och frågeställningar..............................................................................................2 
1.3 Avgränsning ..................................................................................................................2 
1.4 Metod och material........................................................................................................2 
1.5 Disposition ....................................................................................................................3 
 
2 Teori..............................................................................................................................4 
 
2.1 Nationalism ...................................................................................................................4 
 
3 Historisk introduktion av Jugoslavien ......................................................................8 
 
4 Resultat.........................................................................................................................10 
 
4.1 Nationalismens roll i Jugoslaviens sönderfall ...............................................................10 
4.1.1 Kroatiens utbrytning ur Jugoslavien ..........................................................................10 
4.1.2 Kriget bryter ut i Kroatien..........................................................................................13 
4.2.1 Bosniens utbrytning ur Jugoslavien ...........................................................................16 
4.2.2 Kriget bryter ut i Bosnien-Hercegovina .....................................................................19 
 
5 Analys ...........................................................................................................................22 
 
6 Slutsatser ......................................................................................................................24 
 
Källförteckning..................................................................................................................26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
 
Jugoslavien var före sin upplösning ett land bestående av sex republiker och två autonoma 
områden, vilka följande var: Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, 
Makedonien och Montenegro samt Kosovo och Vojvodina. Landet var en federation som 
egentligen bara hade litet värde och istället var Jugoslavien starkt sammanhållen.1 När den 
jugoslaviske presidenten Josip Tito dog 1980 började den ”etniska nationalismen” och 
motsättningarna blossa upp igen efter att ha varit dolt under kommunisttiden. Serberna var 
den största befolkningsgruppen i landet och började kräva större utrymme i statliga 
myndigheter. Andra etniska grupper var kritiska till den växande serbiska nationalismen och 
krävde istället ytterligare decentralisering av makten. Kravet gick inte igenom och olika 
nationalistiska rörelser började engagera sig ännu mer. 1991 utropade Slovenien och Kroatien 
sig som  självständiga och Jugoslaviens sönderfall började från och med nu. Året efter 
förklarade även Bosnien-Hercegovina sig som självständig. Den radikala nationalismen 
spelade stor betydelse för att Jugoslavien föll sönder, efter att bl.a. nationalistiska partier 
vunnit stor terräng i folkomröstningar i olika delrepubliker. Även ledarna i olika delrepubliker 
använde sig av radikal nationalistisk retorik vilket förvärrade motsättningarna mellan 
folkgrupperna. När flera av delrepublikerna frigjorde sig från Jugoslavien bröt krig ut.2  
 
För min del vill jag analysera närmare om vilken betydelse nationalismen spelade i 
Jugoslaviens sönderfall och hur den tog sig uttryck i fallen Kroatien och Bosnien. Avsikten 
blir att studera nationalismens roll i Kroatien och Bosniens utbrytning ur Jugoslavien och hur 
den tillämpades där. Det blir även viktigt att undersöka nationalismens roll för att krig bröt ut 
i dessa två regioner. Att studera nationalismen i detta område är intressant eftersom den var 
undertryckt under Titos tid och den återupplivades genast när kommunismen föll i Östeuropa. 
Därmed ligger tyngdpunkten på varför nationalismen blev åter en så stor kraft när 
kommunismen föll och varför den spelade så stor roll i Jugoslaviens sönderfall. Skulle 
nationalismen var den enda förklaringsfaktorn till Jugoslaviens sönderfall eller spelade även 
andra element in? Meningen är att uppsatsen ska lägga vikt vid att studera fallen Kroatien och 
Bosnien istället för hela Jugoslavienkonflikten, eftersom dessa två länder hade liknande 
politisk utveckling i början av 90-talet och där fick de nationalistiska konflikterna stort 
utrymme. Därför  kommer uppsatsämnet att vara knuten till nationalismen som teori och 
teorin är relevant för mitt ämne eftersom den alltid har haft ett viktigt inflytande i 
konfliktområdet som ska undersökas.  
 
När kriget bröt ut i Kroatien och Bosnien i början av 1990-talet spelade nationalismen stor 
roll. Slovenien som till stor del var etniskt homogent blev snabbt självständigt efter ett 
kortvarigt krig. Krigen blev istället långvariga i Kroatien och Bosnien efter att flertalet 
folkgrupper gjort anspråk på olika landområden. Kroatien hade en stor serbisk minoritet vilka 
fruktade att deras ställning skulle försvagas ifall Kroatien blev självständig. Den jugoslaviska 
nationella armén (JNA) ingrep i Kroatien för att försvara serberna och det ledde till ett blodigt 
och grymt krig.3  I Bosnien var situationen betydligt mer komplicerad efter att landet hade 
                                                 
1 Agrell, Wilhelm, Från början för sent Väst och de jugoslaviska nationalitetskrigen, Natur och Kultur, 
Stockholm, 1994, s.60    
2 Molander, Joakim, ”Landet med fjorton regeringar”, Svenska Dagbladet, 
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11083741.asp, publicerad 21 nov 2005, hämtat 16 april 2007  
3 Wheeler, Nicholas, Saving Strangers Humanitarian Intervention in International Society, Oxford University 
Press, New York, 2000, s.245 
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förklarat sig självständig i en folkomröstning 1992.4 Landets största befolkningsgrupper var 
bosniaker (muslimer),5 serber (ortodoxa) och kroater (katoliker). Problemen uppstod när 
Kroatien ville införliva det Bosnienkroatiska området i sitt territorium, Serbien ville införliva 
Bosnienserbiska området i Serbien och den bosniska regeringen som till stor del bestod av 
muslimer ville hålla ihop hela Bosnien. Situationen blev ohållbar och krig bröt ut i Bosnien 
vilket fick katastrofala följder som etnisk rensning och folkmord på civila. Inbördeskriget i  
Bosnien varade i flera år.6  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka närmare vilken roll nationalismen spelade för att 
Kroatien och Bosnien bröt sig loss från Jugoslavien samt vilken betydelse nationalismen 
spelade för att krig bröt ut i dessa två regioner. Målet blir därmed att framföra olika tolkningar 
om hur nationalismen tog sig uttryck i Kroatien och Bosnien. Mina frågeställningar är:  
 

• Vilken roll spelade nationalismen för att Kroatien och Bosnien bröt sig ur 
Jugoslavien? 

• Vilken betydelse spelade nationalismen för att krig bröt ut i dessa två regioner?  
 
 
1.3 Avgränsning  
 
När jag skriver min uppsats så tänker jag inrikta mig på att skriva om nationalismens 
betydelse för att Kroatien och Bosnien bröt sig ur Jugoslavien och vilken roll den spelade för 
att krig bröt ut i dessa två länder. Den tidsperiod som jag avser att undersöka närmare är de 
politiska processerna under 1980-talet och första halvan av 1990-talet eftersom det var under 
denna period som Jugoslaviens sönderfall tog fart och konflikterna bröt ut då. Mitt fokus i 
uppsatsen kommer att ligga på fallen Kroatien och Bosnien eftersom dessa länder hade 
liknande politisk utveckling i början av 90-talet och det var där som sönderfallsprocessen till 
stora delar utspelade sig.  
 
 
1.4 Metod och material  
 
Jag har valt att genomföra en fallstudie, där jag undersöker närmare den politiska 
utvecklingen i två länder och i mitt fall är det Kroatien och Bosnien. Dessa två länder hade 
liknande politisk utveckling i början av 90-talet och därför är det två relativt lika fall som jag 
har valt att undersöka om. I min uppsats har jag analyserat närmare två del konflikter istället 
för att undersöka hela Jugoslaviens sönderfall eftersom den politiska utvecklingen var helt 
olika runtom i Jugoslavien. I vissa områden bröt inte konflikt ut och därför var det inte lika 
intressant att studera dem. Jag har haft som syfte att undersöka vilken roll nationalismen 
spelade i ländernas frigörelse från Jugoslavien samt att se hur nationalismen tog sig uttryck i 
dessa två fall. Därför har jag valt att anknyta min uppsats till nationalismen som teori 
eftersom den ligger i fokus under hela uppsatsens gång. Som jag har tidigare förklarat är det 

                                                 
4 Wheeler, 2000, s. 249 
5 Molander, Joakim, ”Landet med fjorton regeringar”, Svenska Dagbladet, 
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11083741.asp, publicerad 21 nov 2005, hämtat 16 april 2007 
6 Kaldor, Mary, Nya och gamla krig Organiserat våld under globaliseringens era, Daidalos, Göteborg, 1999,  
s. 42-43 
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relevant att ha nationalismen som teori i uppsatsen för att den alltid har spelat en viktig roll i 
konfliktområdets historia. Tanken är att urskilja olika tänkbara former av nationalism för att 
sedan ställa de mot varandra och på så sätt får man insyn över olika aspekter av 
nationalismen. Min avsikt har varit att framföra olika tolkningar och syn från olika författares 
texter som jag läser och ska sedan försöka ställa de mot varandra. På sådant sätt får man olika 
synvinklar över vad som hände under krisen i forna Jugoslavien. Därför har jag även 
genomfört en textanalys, där jag gör en inläsning av olika källor och tar del av olika 
synvinklar samtidigt som man har den kritiska inställningen när man tar del av fakta.  Därefter 
hade jag tänkt göra en egen analys av resultatet genom att ha min utgångspunkt i teorin som 
jag har redogjort för. Tanken är att undersöka hur de olika nationalismteorierna som tidigare 
presenterats stämmer in på uppsatsens resultat. De frågor som jag har formulerat för 
uppsatsen ska jag besvara med hjälp av materialet som jag går igenom. 
 
Det material som jag har till största del valt att använda mig av är sekundärlitteratur som 
behandlar forna Jugoslavien men även hela Balkanregionen. När jag tar del av 
sekundärlitteraturen så tar jag därmed del av andra författares analyser och forskning. Till viss 
del har jag även använt mig av primärkällor. Artiklarna som jag valde att ta med är 
argumenterade i sitt slag och därför räknas argumenterade källor som primära. Utbudet av 
litteratur till mitt ämne var väldigt stort och därför fick jag göra en del avgränsningar. Det 
fanns mängder med böcker som behandlade hela Balkanregionen, där andra konfliktområden 
inom Jugoslavien togs upp. De andra konfliktområdena var inte lika intressanta för mig att 
studera och därför fick jag försöka avgränsa mig till att koncentrera litteraturen till fallen 
Kroatien och Bosnien. Fokusen låg på att litteraturen som jag använde mig av skulle ta upp 
mycket om konflikten i Kroatien och Bosnien. Till största del har jag använt mig av böcker 
men jag har även i viss mån använt mig av artiklar från dagspress, tidskrifter och databaser på 
Internet, vilket jag har kompletterat till den övriga litteraturen som jag använt mig av. Den 
databas som jag har använt mig av är International political science abstracts. En av artiklarna 
är svensk och den är hämtad från Svenska Dagbladet. En annan artikel är också svensk och är 
hämtad från tidskriften Världspolitikens Dagsfrågor medan den sista artikeln är utländsk och 
är hämtad från den internationella databasen på Internet. Litteraturen som jag använde är 
antingen historisk eller statsvetenskaplig litteratur, då mitt konfliktområde är en blandning av 
dessa ämnesområden. Vissa av böckerna som användes var skrivna av journalister och därför 
fick man nog ha en mer kritiskt inställning till de, än den övriga vetenskapliga litteraturen 
som oftast skrivs av forskare eller akademiker. De böcker som skrevs av journalister använde 
jag mest som ett komplettment till resterande vetenskaplig litteratur. 
 
1.4 Disposition 
 
I kapitel 2 som följer har jag redogjort för min teoretiska utgångspunkt. Där har jag gjort en 
beskrivning över nationalismen som teori och har valt att ta upp olika teoretiska synvinklar på 
nationalismen. Här gör jag även en jämförelse mellan de olika teoretiska synvinklarna. 
Kapitel 3 som följer efter teorin tar upp en kort historisk introduktion om landet Jugoslavien 
och här får man en överblick på gamla konflikter och motsättningar i detta område. Därefter 
följer kap 4 som behandlar resultatet av nationalismens roll i Jugoslaviens sönderfall samt 
dess påverkan för krigsutbrottet. Avsikten är att studera mer ingående de specifika fallen 
Kroatien och Bosnien. Här får man dessutom olika synvinklar från författarnas analyser och 
tanken är att ställa deras olika syn mot varandra. I det näst sista kapitlet 5 hade jag tänkt göra 
en egen analys av uppsatsen. Här hade jag tänkt att min utgångspunkt är de olika nationalism 
teorierna som jag använt mig av och för att se hur de passar in i mitt resultat. I mitt sista 
kapitel 6 drar jag slutsatser av uppsatsens helhet.   
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2. Teori 
 
2.1 Nationalism 
 
Jag har valt att utgå ifrån nationalismen som teori eftersom den har nästan alltid spelat en 
viktig roll i forna Jugoslaviens konflikter under historien och den var en möjlig faktor för att 
landet föll sönder på ett våldsamt sätt i början av 90-talet. Nationalismen bör därför 
undersökas mer noggrant. Jag har därmed utgått ifrån Tomas Hylland Eriksens bok Etnicitet 
och nationalism.  Eriksen tar upp grundläggande saker om vad nationalism är och drar 
paralleller till etnicitet. Han gör därmed en beskrivning av nationalism med betoning på 
etnicitet och just hans teori om nationalism kan vara relevant för min studie eftersom 
konflikterna i forna Jugoslavien har genom historien delvis varit fokuserad på nationalistiska 
motsättningar med basering på etnicitet. Jag har valt att lägga stor vikt på Eriksens teori men 
tanken är även att uppsatsen ska presentera lite kortfattad om andra teoretikers syn på 
nationalism. På så sätt kan man jämföra de olika synen av nationalismen med varandra. De 
andra författare som jag har tänkt nämna är Ernest Gellener, Eric J. Hobsbawm, Benedict 
Anderson och Anthony D Smith. I inledningskapitlet till Elie Kedouries bok Nationalismen 
har författaren Sverker Sörlin gjort en presentation över olika teoretikers uppfattning om 
nationalismen och därifrån kommer jag att presentera de andra nationalismteorierna utöver 
Eriksens.   
 
Hylland Eriksen väljer att belysa nationalistbegreppet efter teoretikern Ernest Gellners 
definition av nationalism.7 Gellner definierar nationalism på följande sätt: 
 
”Nationalism är främst en politisk princip enligt vilken den politiska och nationella enheten 
bör överensstämma med varandra. Nationalismen som sinnesstämning, liksom nationalismen 
som rörelse definieras lättast enligt denna princip. En nationalistisk sinnesstämning kan vara 
känslan av ilska över att principen kränks, eller känslan av tillfredställelse över att den 
förverkligas. En nationalistisk rörelse är något som initieras av en sinnesstämning av detta 
slag.” 8 
 
Hylland Eriksen säger att Gellner ser den nationella enheten synonym med en etnisk grupp.9 
Gellner har en andra definition av nationalism vilket lyder så här: ”Kort sagt är alltså 
nationalismen en teori om politiskt legitimitet enligt vilken etniska gränser inte får korsa 
politiska gränser.”10 Med detta menas att gränsen mellan de styrande och de övriga i en stat 
inte får utgöras av den etniska gränsen. Staten utgörs istället av de politiska gränserna.  
 
Eriksen menar sedan att det finns band mellan etnicitet och stat när nationalismen definieras 
på detta vis. Därmed är nationalism etniska ideologier som syftar till att en viss grupp i 
samhället ska dominera staten. En nationsstat kan sägas vara en stat som domineras av en 
etnisk grupp som identifierar sig med ett visst språk eller religion.11 Med begreppet etnicitet 
menar Eriksen så här: ”Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som 
uppfattar sig själva som kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de 
har ett minimum av regelbunden interaktion”. 12  
                                                 
7 Eriksen, Thomas Hylland, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, Nora, 1993, s. 125  
8 Gellner, Ernest, Stat Nation Nationalism, Nya Doxa, Nora, 1983, s. 11 
9 Eriksen, T, 1993, s. 125-126 
10 Gellner, E, 1983, s.12 
11 Eriksen, T, 1993, s.126 
12 Eriksen, T, s. 22 
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Eriksen lyfter sedan fram problemet med att etniska identiteter får stor betydelse när samhället 
förändras som t.ex. när det uppstår konkurrens om resurser och när de etniska gränserna hotas 
utifrån. Politiska sammanslutningar som betonar t.ex. kulturell eller etnisk identitet blir starka 
i områden där det uppstår en modernisering eller allmänt en stor samhällsförändring.13 
 
Nationer är en modern företeelse även om de ofta framställs som gamla. Den nationalistiska 
ideologin utvecklades i Europa och fick fotfäste runt den franska revolutionen i slutet av 
1700-talet och är därmed inte en sån gammal ideologi. Det påpekas av Eriksen att 
nationalismen är en traditionalistisk ideologi som hyllar en gammal tradition som tidigare 
innehaft av ”nationsmedlemmarnas förfäder”. Nationalism anser även att solidaritet mellan 
rika och fattiga är viktigt och att den politiska tillhörigheten utgår från nationens gränser. 
Inom nationens gränser finns det människor som anser sig vara ”medlemmar av samma 
nation”.14 Nationalistiska rörelser anser att ett gemensamt språk är viktigt för kulturell enighet 
och för att man ska skapa en nationsstat. Man försöker även använda sig av viktiga symboler 
för att förstärka  nationalismen och den kulturella tillhörighet.15 
 
Nationalismen som ideologi kan egentligen inte placeras in på varken vänster- eller 
högerskalan hävdar Eriksen. Fast ibland kan den ta sig i uttryck i både vänster och höger 
retorik på olika sätt men generellt kan denna ideologi inte placeras på skalan. Inom 
nationalism är symboler värdefulla eftersom de representerar nationsstaten och människorna 
inom den. En viktig symbol för nationalismen är döden eftersom personer som dött i krig för 
sitt hemland blir oftast upphöjda som martyrer för att de försvarade sitt land och folk 
gentemot fienden.16 Av detta synsätt kan man drar klara paralleller till konflikten i 
Jugoslavien eftersom det var väldigt viktigt och ärofullt när soldater offrade för sitt land och 
kämpade för sitt lands oberoende.  
 
Nationalismen anser att politiska och kulturella gränser ska höra ihop med varandra, där 
nationsstaten ska få använda sig av legitim våldsanvändning. Alla medborgare inom 
nationsstaten  ska omfattas av landets lagar och regler och på så sätt försöker man hålla ihop 
folket inom landets gränser. Det kan finnas situationer som är problematiska för 
nationalismen. En viss andel av befolkningen i ett land kan anse att de inte tillhör nationen 
som dominerar landet. Det kan därmed uppstå minoritetsproblem. En minoritet kan göra 
motstånd mot majoriteten och kan bilda en egen nation, vilket även har varit vanlig runtom i 
världen det senaste seklet och inte minst i forna Jugoslavien.17 En nation ska egentligen 
innehålla andra olika nationer för att en nation ska kunna fungera. Olika nationella identiteter 
ska kunna samexistera med varandra.18 
 
Eriksen redogör för etnisk nationalism som brukar oftast titta tillbaka på myter och historier 
för att kunna rättfärdiga sin form av nationalism. Under konflikter är detta väldigt vanligt och 
det kan leda till våldsamheter när den utnyttjas för mycket. En grupp som försöker göra 
motstånd mot t.ex. en majoritet försöker använda sig av historiska händelser och myter för att 
rättfärdiga sin kamp. Det kan t.ex. handla om att gruppen vill visa att i historien har de 

                                                 
13 Eriksen, T,  s. 127 
14 Eriksen, T, 1993, s. 128-129 
15 Eriksen, T,  s.130 
16 Eriksen, T,  s. 135 
17 Eriksen, T, s. 137-138 
18 Eriksen, T, s.139 
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förtryckts och förföljts av den dominerande gruppen och därför har de rätt att göra motstånd 
när det finns tillfälle.19  
 
Sedan påpekas det av Eriksen att det finns problem med identitet och var gränserna för 
identitet går. Han har tittat på närmare på fallet Tyskland där tysktalande människor är spridda 
runtom i Europa. De tysktalande har svårt att veta om de ska känna sig som tyskar eller om de 
känner sig hemma där de redan är. Var gränserna för Tyskland ska dras är svårt att veta. Om 
det är språket, kulturen eller födelselandet som ska omfattas av gränserna är svårt att 
bedöma.20 Genom detta kan man dra liknande paralleller till konflikten i forna Jugoslavien, då 
olika folkgrupper spridda i olika områden ville ansluta sig till sin folkgrupp trots att de bodde 
i olika delrepubliker. Vissa länder försökte införliva territorium bestående av samma 
folkgrupp som de själva, till sitt eget land.  
 
Eriksen säger att nationalism ofta har sin grund i etnicitet men det finns även former av 
nationalism som inte har etnisk prägel. I ett mångkulturellt och mångetnisk samhälle kan man 
ha gemensam nationalism där den etniska identiteten inte är lika viktig. Istället är det 
gemensamma medborgarskapet, språket, flaggan och nationalsången viktigare att sätta i 
fokus. Alltså är det landet som man bor i viktigare att betona än den folkgrupp man tillhör.     
I en mångetnisk stat som fungerar väl kan det ändå uppstå etniska konflikter även om det inte 
nödvändigtvis måste göra.21 I Jugoslavien brukade man före dess upplösning betona den 
gemensamma jugoslaviska identiteten och etnisk tillhörighet var inte viktig. I Bosnien gjorde 
man samma sak under lång tid där den gemensamma bosniska identiteten skulle lyftas fram.  
 
Statsvetaren Karl Deutsch grundade en moderniseringteoretisk ansats inom nationalism 
teorin. Enligt den hör kommunikation och nationsbildning ihop. Det måste finnas ett 
kommunikationssystem, där människor är med i för att en nation ska kunna bildas.22   
Denna ansats används av olika teoretiker som Ernest Gellner och Benedict Anderson.  
 
Ernest Gellner hävdar att nationalismen hör ihop med industrialismen. När ett samhälle 
industrialiseras eller moderniseras så krävs det större enheter än det traditionella bysamhälle 
och det behövs dessutom en rejäl utbyggnad av infrastrukturen för att klara av 
industrialiseringen. Nationalstaten är den enhet som bäst klarar av industrialiseringen och 
moderniseringen. På så sätt är Gellners ansats modernistisk. Gellner anser att de intellektuella 
i samhället är de som skapar nationen på olika sätt. Inom t.ex. akademikerna finns det olika 
personer som skapar ett lands språk, historia och territorium mm. Därför är det viktigt att det 
finns medier som kan förmedla det nationella budskapet inom sitt eget land. Medierna 
förmedlar t.ex. språk, symboler och myter till nationens medlemmar och på så sätt förstärks 
nationens gemenskap.23  
 
En annan nationalist teoretiker med modernistisk inriktning är Benedict Anderson. Anderson 
anser att nationalismen är antropologiskt präglad och har mindre samhörighet med 
ideologiområdet. Termer som ”släktskap” och ”religion” hör hemma inom nationalismen. 
Han säger att ”Nationen är en föreställd politisk gemenskap” eftersom de sociala 

                                                 
19 Eriksen, T,  s.140 
20 Eriksen, T,  s. 142-143 
21 Eriksen, T, 1993, s.146-147 
22 Kedourie, Elie, Nationalismen En studie av nationalismen som ideologi, SNS Förlag, Stockholm, 1995,           
s 10-12  
23 Kedourie, E, 1995, s.10-12 
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gemenskaperna måste vara mentalt inställda. Anderson väljer därmed att lägga stor vikt vid 
hur det nationella budskapet uppfattas både mentalt och psykologiskt hos människor.24 
 
Inom nationalism finns det en etnisk ansats som visar på samhörigheten mellan folk och 
nation. Här tittar man mycket på vilken betydelse språk, symboler och tradition har för den 
folkliga gemenskapen. Ansatsen visar även på att gemenskaper har funnits långt innan den 
moderna nationalstatens grundande. En av de författare som håller sig till den etniska ansatsen 
är Anthony D. Smith. Enligt Smith finns det en folkgemenskap som bygger sin existens på 
historia, myter och symboler osv. Smith anser även att nationalismen är en modern företeelse  
trots att man oftast tittar tillbaka på historien. Enligt den etniska synen på nationalismen så 
kan inte nationer bara höra ihop med industrialisering och istället måste man gå långt tillbaka 
i historien för att se hur nationer har utvecklats.25 
 
Sverker Sörlin nämner en tredje ansats vilket är den historiska ansatsen.26 Eric J. Hobsbawm 
använder sig av den historiska ansatsen för att belysa det som han säger ”nationalismens 
karaktär av historiska tillfällighet”.27 Han menar att bl.a. att nationalismen har haft svårt att få 
gehör under perioden efter andra världskriget. Nationalismen är en ideologi som fått mindre 
betydelse på senare tid eftersom små nationalstater har svårt att klara sig i dagens 
globaliserade värld. Den gemensamma ekonomin, kunskapen och kommunikationen  ser till 
att enskilda stater förlorar sin makt och staterna får istället anpassa sig till det globaliserade 
samhället. Nationalismen har däremot haft stor betydelse under 1800-och 1900 talet men det 
är under de senaste decennierna som den ideologin har tappat allt mer värde.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Kedourie, E, 1995, s.12-13 
25 Kedourie, E, 1995, s.13-14 
26 Kedourie, E, 1995, s.14 
27 Kedourie, E, 1995, s.15 
28 Kedourie, E, 1995, s.14-15 
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3.  Historisk introduktion av Jugoslavien 
 
År 1918 bildades Jugoslavien genom att Serbien, Montenegro och olika sydslaviska områden 
som tidigare tillhört Habsburgsriket slogs ihop. De olika sydslaviska områdena var Kroatien, 
Slovenien, Vojvodina, Bosnien och Hercegovina. Namnet på den nya staten var därmed 
Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike. Det uppstod problem mellan folkgrupperna 
emellanåt, där serberna förordade en centralstyrd stat medan kroaterna ville ha en federal stat. 
Jugoslavien gick istället mot  allt mer serbiskt dominerad statapparat. Inom landet var de olika 
politiska partierna fortfarande baserad på etnisk och religiös tillhörighet och därför kunde det 
uppstå konflikter och motsättningar p.g.a. detta. De ekonomiska klyftorna i Jugoslavien var 
rätt så stor och regioner som Slovenien och Kroatien var betydligt mer modern och utvecklad 
än övriga landet.29   
 
Under andra världskriget anfölls Jugoslavien av Tyskland 1941 och landet blev ockuperad. 
Slovenien och Kroatien var till stora delar positiva till det tyska intåget i Jugoslavien. Det som 
skedde nu var att segrarmakterna bl.a. Tyskland och Italien delade upp Jugoslavien i flera 
olika delar. Nu uppstod bl.a. Kroatien och Serbien som självständiga stater.30 Kroatien blev ett 
fascistisk lydrike till Tyskland och den fascistiska Utasjarörelsen som kom till makten började 
framföra krav på ett Storkroatien. Utasjaregimen  började utföra massmord och andra 
grymheter gentemot bl.a. serber, bosniska muslimer, judar och zigenare. Utasjaterrorn var 
mycket blodig och skapade motsättningar som skulle vara för lång tid framöver. I Serbien 
bildade man en gerillarörelse som hette Cetnikrörelsen. Cetnikrörelsen var väldigt lika Utasja 
och hade som mål att skapa ett Storserbien. De använde sig även av terror och våld mot andra 
folkgrupper för att uppnå sina mål. En kommunistisk motståndsrörelse bildades under 
ockupationen med Tito i spetsen. Titos partisanrörelse gjorde motstånd mot tyska 
ockupationen och mot Cetnikrörelsen. Cetnik fick i sin tur stöd från ockupanterna  för att göra 
motstånd gentemot Titos partisanrörelse. När andra världskriget tog slut 1945 kom 
kommunisterna till makten i Jugoslavien och Tito blev ledare för landet. Jugoslavien hade 
därmed enat sig igen.31   
 
Under efterkrigstiden var Jugoslavien en federal republik och kommunistpartiet styrde över 
hela samhället. Jugoslavien var faktiskt inte lika Sovjetorienterad som andra östeuropeiska 
länder och istället började man även söka efter samarbete med Västeuropa och USA. Men 
under ytan fanns det problem i samhället bl.a. ekonomin och kommunistpartiets roll men inte 
minst den komplicerade situationen om hur federationen skulle fungera. Det fanns olika syn 
på federationens styre där vissa ansåg att federationen skulle vara starkt sammanhållen eller 
att de olika delrepublikerna skulle vara mer självständiga.32 
 
I Jugoslavien genomförde man olika sorters reformer som skapade stora sociala skillnader. 
Det uppstod klasskillnader men även regionala skillnader. Välmående områden som 
Slovenien och Kroatien gynnades av reformpolitiken. Detta började leda till en del etniska 
spänningar och social oro. Nationalismen började göra sig stark i Kroatien och även andra 
delar av landet fast den jugoslaviska regimen såg till att det inte spred sig och man beslöt att 
inte genomföra fler reformer. Fram mot 1970-talet fick delrepublikerna större självstyre. När 
Tito dog 1980 började de nationalistiska kraven på självständighet för vissa delrepubliker bli 

                                                 
29 Svanberg, Ingvar m.fl., Balkan Folk och länder i krig och fred, Arena, Stockholm, 1996, s.205-206  
30 Resic, Sanimir, En historia om Balkan, Historiska Media, Lund, 2006, s.211-212  
31 Agrell, W, 1994, s.37-39 
32 Svanberg, I m.fl., 1996, s.207-208 
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större och den jugoslaviska identiteten försvagades allt mer.33 I dessa sammanhang kan man 
nämna om 1974 års författning som Sanimir Resic nämner i sin bok. Just år 1974 införde 
Jugoslavien en ny författning under Titos tid i syfte att bekämpa bl.a. nationalistiska krafter 
och en splittring inom landet. Resultatet av författningen blev att republikerna och de 
autonoma provinserna fick mer självstyre. Jugoslavien blev allt mer decentraliserad och 
federationen gick mot ett lösare håll. Författningen gav olika folkgrupper mer självstyre inom 
begränsade ramar.34 Sanimir Resic påpekar en intressant sak om den nya författningen på 
följande vis: ”Det framstår som en paradox i det nya systemet att trots förbudet mot allt 
nationalistiskt innebar decentraliseringen att federationen vilade på nationell grund”.35 En 
annan viktig sak med författningen var införandet av ett s.k. presidentråd. Inom den hade 
republikerna och de autonoma provinserna representanter från sitt distrikt som skulle 
tillsammans med en federal president styra landet. Vid denna tid var Tito den federala 
presidenten. Efter Titos tid så bestämde man att införa s.k. ”rotationsprincip”. Enligt den 
skulle varje representant från respektive republik sitta som president under en begränsad 
mandatperiod för att sedan lämna över makten till nästa representant efter att tiden gått ut.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Svanberg, I m.fl., 1996, s.209-211   
34 Resic, S, 2006, s.248 
35 Resic, S, 2006, s.249 
36 Resic, S, 2006, s.248-249 
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4. Resultat 
 
4.1 Nationalismens roll i Jugoslaviens sönderfall 
 
4.1.1 Kroatiens utbrytning ur Jugoslavien 
 
I delrepubliken Kroatien hade det redan uppstått hårda krav på politiska reformer lång tid 
innan Jugoslaviens president Tito dog 1980. De som drev på reformerna ansåg att 
centralregeringen i Belgrad hade för stort inflytande inom det ekonomiska området. Denna 
proteströrelse eller som Wilhelm Agrell kallar ”massrörelsen” blev allt mer nationalistisk och 
separatistiskt.37 Enligt Sanimir Resic var president Tito den person som lyckades hålla ihop 
hela Jugoslavien och han skapade fred mellan de etniska grupperna i landet. Det var viktigare 
att betona den gemensamma jugoslaviska identiteten än den etniska bakgrunden under Titos 
tid.38 Man kan säga att med allt större krav på reformer och nationellt självbestämmande från 
delrepublikernas sida, inte minst Kroatien så försvagades den jugoslaviska samman- 
hållningen allt mer. 
 
Det som gjorde att Jugoslavien ändå lyckades hålla samman efter president Titos död var att 
landet upplevde ett ständigt hot från supermakten Sovjetunionen, enligt Arvid Fredborg. Hotet 
gjorde att Jugoslavien kunde hålla ihop för att försvara sig mot en yttre fiende och det var 
först efter Sovjetunionens sammanbrott som en yttre fiende försvann och därmed blev 
sammanhållningen allt lösare.39 Agrell menar istället att det uteblivna sammanbrottet av 
Jugoslavien efter Titos död berodde till stor del på den ekonomiska kris som landet befann sig 
i. Den ekonomiska krisen var i fokus och andra samhällsproblem fick inte utrymme. En annan 
orsak är att den kommunistiska regimen i landet hade stor kontroll över delrepublikerna och  
såg till att ingen opposition fick växa. Alla sorters nationalism motarbetades hela tiden.40  
 
Det uppstod konflikt inom språkområdet där makthavarna i Jugoslavien hade försökt få 
serbiska och kroatiska till ett gemensamt språk för att därmed stärka den jugoslaviska 
identiteten. Men det mötte genast motstånd från bl.a. intellektuella som ville behålla språken 
var för sig. I Kroatien började man även se den serbiska invandringen som ett hot mot 
kroatisk kultur och serberna i sin tur var skeptiska till utvecklingen i Kroatien41 Serberna i 
Kroatien, i synnerhet i Krajinaområdet där de utgjorde majoritet använde sig av det latinska 
alfabetet och inte det kyrilliska som man istället använde i Serbien. De hade därmed närmare 
relationer till Kroatien än vad de hade till Serbien under Titos tid. När konflikten i Kroatien  
närmade sig allt mer så blev användningen av kyrilliska alfabetet allt vanligare bland 
serberna.42 
 
När Jugoslaviens president Tito dog 1980 befann sig landet samtidigt i en ekonomisk kris. 
Även i Kroatien hade man ekonomiska problem och svårigheter.43 Problemet var att under 
Titos tid hade Jugoslavien gjort sig beroende av utländska lån för att klara de ekonomiska 
svårigheterna som man hade.44 De stora lån som man tog ledde till att landet fick höga skulder 

                                                 
37 Agrell, W, 1994, s.62  
38 Resic, S, 2006, s.251 
39 Fredborg, Arvid, Serber & Kroater i historien, Atlantis, Stockholm, 1994, s.327 
40 Agrell, W, 1994, s.64-65 
41 Agrell, W, 1994, s.61-62 
42 Agrell, W, 1994, s. 81 
43 Goldstein, Ivo, Croatia A History, Hurst & Company, London, 1999, s.189 
44 Resic, S, 2006, s.252 
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och ännu större ekonomiska problem. I Jugoslavien fanns det stora ekonomiska klyftor mellan 
delrepublikerna som ökade hela tiden. Kroatien och Slovenien var de delrepubliker som hade 
det bäst ställt medan andra delrepubliker som Makedonien, Bosnien-Hercegovina och 
Montenegro hade det sämre ställt. Ivo Goldstein säger att den ekonomiska krisen och 
ekonomiska orättvisorna tillsammans med etniska konflikter i vinden skapade allt större 
motsättningar mellan regionerna och svårigheter för det jugoslaviska samhället.45 Den 
ekonomiska krisen berodde till stor del på den höga arbetslösheten som ökat stort under 1980-
talet.46 I Kroatien fanns det även problem med minskande befolkningstal samtidigt som 
många emigrerade utomlands. Det hela förvärrades när allt fler välutbildade människor 
lämnade landet och det resulterade enligt Goldstein i en s.k. ”brain drain” för Kroatien i 
början av 90-talet.47 
 
Delrepubliker som Kroatien samt Slovenien ansåg att de förlorade på en centraliserad 
ekonomi och att Serbien hade för mycket inflytande över deras politik. Alex Dragnich säger 
att spänningarna mellan regionerna i Jugoslavien ökade när Kroatien och Slovenien kände sig 
orättvist behandlade.48 Republikerna ville att ekonomin skulle reformeras och att de skulle få 
mer inflytande i politiken. I Serbien förespråkade man istället jugoslavisk enhet och 
centralstyrning men decentraliseringen blev i alla fall vanligare i Jugoslavien under en period. 
Som tidigare nämndes blev massrörelsen i Kroatien under 1970-talet allt mer radikal och som 
framförde krav på större självstyre för regionen. Rörelsen krävde även att andra kroatisk 
dominerade delar av Jugoslavien t.ex. Hercegovina borde införlivas i Kroatien. Polis och 
myndigheter ingrep och såg till att massrörelsen försvagades under en period.49 
 
Ann Lane hävdar att inom Kroatien fanns det motsättningar om synen på självständighet 
under 1980-talet. Det var därmed inte lika självklart att alla ville ha total självständighet för 
Kroatien. Både liberala, nationalistiska och kommunistiska krafter tävlade mot varandra.  
Det kroatiska kommunist partiet var anhängare av både den jugoslaviska identiteten och 
federalismen. Partiet ville stärka Kroatien som delrepublik inom Jugoslavien genom att kräva 
mer autonomi åt området. För att inte hamna i konflikt med den serbiska minoriteten så ville 
partiet även ge mer självstyre till serberna inom Kroatien. På så sätt skulle båda parterna bli 
nöjda. Det kroatiska kommunistpartiets planer fick problem när Serbiens president Slobodan 
Milosevic hade planer på att stärka centralmakten. Den nationalistiske kroatiske politikern 
Franjo Tudjman var den person som i senare sammanhang, istället fick leda vidare den 
nationella frågan gentemot andra delrepubliker som t.ex. Serbien. Lane säger att Tudjmans 
nationalism var alldeles för radikal eftersom den hade vissa likheter med den fascistiska 
retoriken under andra världskriget.50   
 
År 1989 tog kroaten Ante Markovic över premiärministerposten i Jugoslavien för att bekämpa 
den ekonomiska krisen och för att reformera ekonomin i västlig riktning. Han lyckades till 
viss del klara av krisen och det gav stabilitet åt landet. Fast det kom protester från olika håll.  
I Kroatien ansåg man att Markovics reformer gynnade en stark centralregering och inte det 
federala styret, medan Serbien tyckte istället att reformerna missgynnade kommunistpartiets 
ställning.51 Markovic var under en period den mest omtyckta politikern i hela Jugoslavien och 
                                                 
45 Goldstein, I, 1999, s.189-191 
46 Goldstein, I, 1999, s.192 
47 Goldstein, I, 1999, s.193 
48 Dragnich, Alex N, Serbs and Croats The struggle in Yugoslavia, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 
Orlando, 1992, s.161  
49 Agrell, W, 1994, s.61-62 
50 Lane, Ann, Yugoslavia When Ideals Collide, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s.169-170   
51 Svanberg, I m.fl., 1996, s.214 
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i dess delrepubliker. Han försökte ena den jugoslaviska sammanhållningen mot Milosevics 
och Tudjmans växande nationalism. När Markovic gick för mycket i västlig riktning så 
stärktes de nationalistiska krafterna mycket mer. Delrepublikerna började därmed gå åt olika 
håll och t.ex. Kroatien valde att vända sin rygg mot Markovic och hans politik.52  
Markovics reformer tappade all betydelse år 1990 efter att hans partikolleger förlorat valen i 
både Kroatien och Bosnien-Hercegovina. 53 
 
I Kroatien bildades olika partier och oppositionsrörelser under 1980-talet men 
kommunistpartiet hade fortfarande makten för sig själv. Fast kommunistpartiet började få 
konkurrens från andra grupperingar. Kroatiska kommunistpartiet ville att Jugoslavien skulle 
bli en konfederation och de förespråkade mer autonomi åt delrepublikerna. Även folket inom 
Kroatien var till stora delar positiva till självständighet, även om det fanns skeptiker som 
istället ville ta mer hänsyn till den serbiska minoriteten. I slutet av 80-talet  kollapsade 
Sovjetunionen och hela Östeuropeiska blocket föll samman. Jugoslaviens kommunistparti 
försvagades rejält och upplöstes definitivt 1990. Istället lät man olika delrepubliker anordna 
egna val samma år.  
 
 I Kroatien ställde flera partier upp i valet 1990.54 Av valresultatet framgick det att partiet 
HDZ, Kroatiska demokratiska unionen fick majoriteten av platserna i parlamentet och 
parlamentet valde sedan att förklara Kroatien som självständig ett halvår senare.55 Den 25 juni 
1991 kom självständighetsförklaringen av parlamentet.56 Agrell säger att HDZ är ett 
nationalistisk parti, vars ledare Franjo Tudjman hade krav på att upprätta ett Storkroatien, där 
områden med kroatisk befolkningsmajoritet skulle införlivas i Kroatien.57 Ingvar Svanberg 
m.fl. menar att HDZ var både ett nationalistisk men även ett katolskt konservativt parti. De 
som styrde Kroatien ansåg att bildandet av en kroatisk nationalstat borde stå i fokus.58 Marcus 
Tanner syftar på att Tudjman var en politiker som lade mycket vikt på den nationella frågan 
och väldigt lite på de ekonomiska problemen. Det märktes med tiden att nationalistiska och 
historiska frågor var mycket mer i fokus.59 Kroatien började hamna i konflikt med Serbien 
efter att de strävat för upprättandet av en nationalstat. Serbiens president Slobodan Milosevic 
ville skapa ett Storserbien genom att utöka landets gränser, där han ville inkludera områden 
med serbisk befolkning i sitt territorium. Goldstein menar att risken fanns för att stora delar av 
Kroatien skulle hamna under serbisk kontroll. Kommunistpartiet i Serbien hade dessutom 
blivit allt mer nationalistisk och de hade även en del fascistiska inslag och retorik inom sig. 60 
Arvid Fredborg nämner en intressant sak om Kroatiens position på Balkan. Han säger att 
kroaterna har alltid sett sig själva som ”Västerlandets mur mot Orienten”.61 Sanimir Resic 
påpekar samma sak när det gäller Kroatien. Under sin frigörelseperiod i början av 90-talet 
ansåg Kroatien att de tillhörde den västeuropeiska kulturen och att serberna istället tillhörde 
Orienten och Balkan. Nationalister i Kroatien hade ett sådant synsätt där de ansåg att landet 
verkligen inte tillhör Balkan. Serberna i sin tur ansåg kroaterna men även slovenerna som 
”snobbiga”.62 Västländerna och i synnerhet Tyskland hade från början problem för hur de 

                                                 
52 Gowan, Peter, Irrväg Till Kosovo, Manifest, Stockholm, 2000, s.46-47 
53 Goldstein, I, 1999, s.209  
54 Svanberg, I m.fl., 1996, s. 227 
55 Agrell, W, 1994, s.73-74 
56 Wheeler, N, 2000, s.243 
57 Agrell, W, 1994, s.74 
58 Svanberg, I m.fl., 1996, s. 227 
59 Tanner, Marcus, Croatia A Nation Forged in War, Yale University Press, New Haven, 1997, s.223 
60 Goldstein, I, 1999, s. 203 
61 Fredborg, A, 1994, s.380 
62 Resic, S, 2006, s.267 
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skulle ställa sig till ett självständigt Kroatien. Ifall Kroatien skulle bli självständig så kunde 
det uppstå minoritetsproblem där serberna kunde få en sämre ställning i landet. Peter Gowan 
menar att Väst ansåg att olika krav för minoritetsrättigheter måste uppfyllas innan ett 
erkännande av Kroatien kunde bli aktuellt. Man kom senare fram till att den serbiska 
minoriteten ska ha nationell minoritet som status inom ett blivande självständigt Kroatien. 
Tyskland var först ut av alla europeiska länder med att erkänna Kroatien som självständig den 
23 december 1991.63   
 
Det fanns ett stort minoritetsproblem för Kroatien. Landet hade en stor serbisk minoritet på 
12% som bl.a. utgjorde majoritet i regionen Krajina i Kroatien. Det fanns även serber och 
andra minoriteter i Slavonien som ligger i östra Kroatien. Det uppstod allt mer motsättningar 
mellan serber och kroater när Kroatien började gå mot full självständighet. En intressant sak 
påpekas av Agrell i sin bok, där han nämner att under kommunisttiden hade det skett en stor 
”demografisk integration” i Jugoslavien. Det fanns en stor rörlighet mellan folkgrupperna och 
delrepublikerna i landet. Det var även vanlig med blandäktenskap mellan olika folkgrupper 
och många personer ansåg sig vara jugoslaver snarare än att de betonade sin etniska bakgrund 
eller identitet. Konstigt nog menar Agrell att denna integration ledde ändå till att 
nationalistiska stämningar och strävan efter ”etnisk separation” blev allt vanligare. Krajina var 
ett område som fick sådana problem.64 
 
 
4.1.2 Kriget bryter ut i Kroatien 
 
Serberna i Kroatien var mycket skeptiska till utvecklingen i landet eftersom de ansåg att de 
nya makthavarna inte skulle respektera minoriteternas rättigheter. Det hela förvärrades när en 
ny grundlag antogs år 1990 i Kroatien. Grundlagen gav inte serberna någon speciell status i 
landet och den var därför diskriminerande för dem, enligt Agrell. Nationalisterna i Kroatien 
ansåg att deras politiska kamp för sitt land hade förtryckts under kommunisttiden och därför 
hade de chansen att från och med nu förverkliga sina drömmar.65 HDZ partiet påminde 
serberna om Utasjatiden och enligt de fanns det risk att Utasjahändelserna kunde upprepas 
igen. Tudjman och hans parti lyckades inte lugna ner serberna trots att de kommit till makten. 
Visserligen var den serbiska minoritetens oro lite överdriven enligt Resic men HDZ partiet 
gjorde heller inget för att förbättra den spända situationen. Det som hände istället var att 
många serber fick sparken från sina jobb inom t.ex. polis, militär och andra myndigheter.66  
 
Mary Kaldor belyser begreppet etnisk rensning i sin bok och har valt att ta FN:s definition av 
detta begrepp. Hon säger att FN definierar etnisk rensning på följande sätt: ”att göra ett givet 
område etniskt homogent genom att från det skrämma bort eller förflytta personer tillhörande 
en annan etnisk eller religiös grupp”.67 Kaldor säger själv att etnisk rensning kan utföras på 
följande vis: ”Etnisk rensning kan anta en mångfald olika former, från ekonomisk och rättslig 
diskriminering till vidriga former av våld”.68 Hon påpekar att den mildare graden av etnisk 
rensning togs redan i bruk i Kroatien när man hade genomfört fria val år 1990. Serber 
sparkades från sina jobb och kroater tog över dem.69 Wilhelm Agrell hävdar samma sak som 
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68 Kaldor, M, 1994, s.43 
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Kaldor genom att han säger att den kroatiska staten utförde en ”kroatisering” av 
myndigheterna efter valen 1990.70 Den grövre formen av etnisk rensning togs istället i bruk i 
Bosnienkriget och även långt senare i Kroatienkonflikten. Just i Kroatienkonflikten var det 
serbiska grupperingar som tillsammans med den Jugoslaviska nationella armén fördrev 
kroaterna från erövrade områden. I slutet av kriget var det istället den kroatiska armén som 
fördrev civila serber. Etnisk rensning tillämpades därmed av olika folkgrupper och länder när 
Jugoslavien började gå mot sitt sönderfall.71  
 
Den serbiska minoriteten  i Kroatien bildade olika politiska partier och höll bl.a. 
folkomröstning för självstyre. År 1990 bildades Serbiska Demokratiska partiet (SDS) under 
ledning av Jovan Raskovic. Partiet var ett serbiskt nationalistiskt parti72 och den hade sitt 
huvudsäte i staden Knin i Krajina. Knin blev sedermera huvudstad i Republiken Serbiska 
Krajina (RSK) som var en utbrytarregion inom Kroatien.73 Tim Judah syftar på att SDS ville 
representera den serbiska minoriteten för att stå emot den växande kroatiska nationalismen. 
Partiet ställde upp i det kroatiska valet 1990 och fick stora framgångar i områden med stor 
serbisk befolkning. Raskovics mål var egentligen inte att eftersträva en serbisk autonom 
region inom Kroatien men han var i alla fall misstänksam mot Tudjmans HDZ parti eftersom 
de ville inskränka i minoriteternas rättigheter, ansåg han. Han var även emot att Kroatien 
skulle bli självständig eftersom det kunde helt enkelt strida mot serbernas intressen. Raskovic 
fick mindre betydelse under tiden som gick och istället var det den nationalistiske politikern 
Milan Babic som fick allt större roll inom SDS. Babic ville inte bara stärka den serbiska 
minoritetens ställning utan ville också göra anspråk på landområden.74 Enligt Laura Silber 
m.fl. är Kninområdet strategiskt viktigt men inte minst ekonomiskt betydelse fullt och därför 
gjorde både den kroatiska staten och den serbiska minoriteten anspråk på området. Att  ta över 
makten i Kninområdet var därmed ett viktigt mål för de inblandade parterna i konflikten.75  
 
År 1990 höll den serbiska minoriteten i Krajina en folkomröstning för att avgöra om regionen 
skulle bli autonom. Av resultatet framgick det att en majoritet av serberna ville ha autonomi 
för regionen. Efter ett tag förklarade Krajina sig som autonom och man införde dessutom ett 
”serbiskt nationalråd”, som Agrell nämner.76 Thomas Raju påstår i sin artikel att Krajina 
egentligen hade lika mycket rätt att få bryta sig ur Kroatien lika mycket som Kroatien hade 
när de lämnade Jugoslaviska federationen. Krajina hade rätt att bli erkänd av omvärlden som 
Kroatien, men det kom inget erkännande.77 När Krajina inte fick något erkännande trappades 
konflikten upp betydligt mer och konfrontation blev nästan oundvikligt. Både etniska och 
nationalistiska konflikter blev allt vanligare i det till stora delar serbiskt dominerade Krajina. 
Det skedde även flera hårda sammandrabbningar mellan olika serbiska och kroatiska 
grupperingar med blodig utgång som följd. De inblandade parterna i konflikten smutskastade 
varandra för att begå alla sorters terror och övergrepp som Agrell nämner. Redan under 1990 
började serbiska grupperingar sätta upp olika hinder runtom i Krajina och de tillät inte varken 
den kroatiska staten eller dess polisstyrkor få passera territoriet som de hade ockuperat.78  
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73 Judah, Tim, The Serbs History, Myth & the Destruction of Yugoslavia, New Haven; London: Yale University 
Press, 2000, s.168 
74 Judah, T, 2000, s. 168-169 
75 Silber, Laura, m.fl., The Death of Yugoslavia, Penguin Books, London, 1995, s.100 
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På så sätt kan man säga att en ny serbisk stat uppstod inom den kroatiska staten. Zagreb var 
till stora delar hjälplös och hade svårt att göra något åt situationen. Under denna period bestod 
den Jugoslaviska nationella armén (JNA) till största delen av serber och montenegriner.79 
Personer från andra folkgrupper lämnade JNA och fick istället lämna plats åt serberna. JNA 
blev allt mer en serbisk armé.80 Både Krajina serberna och JNA kunde räkna med att få stöd 
av regimen i Belgrad ifall krig bröt ut.81Ann Lane menar att JNA gjorde ett smart drag innan 
kriget bröt ut i Kroatien. Armén lyckades avväpna delrepublikerna och därför hade just 
delrepublikerna dåliga förutsättningar för att gå i krig. Det mesta talade för att JNA skulle bli 
framgångsrik i sina erövringar.82        
 
Kriget bröt ut i Kroatien under sommaren 1991 efter att självständighetsförklaringen hade 
antagits av det kroatiska parlamentet. JNA gick in i Kroatien och började samarbeta med olika 
serbiska väpnade styrkor och paramilitära grupper. Dessa styrkor erövrade en stor del av 
Kroatien, däribland Krajinaregionen och de fördrev civila kroater från sina hem. Här kan man 
säga att den grövre formen av etnisk rensning togs i bruk. Den kroatiska staden Vukovar 
intogs av serbiska styrkor efter ett par månaders strider och staden hade blivit en enda stor 
ruin. FN försökte engagera sig och sände fredstyrkor till de erövrade områdena i Kroatien. 
Läget lugnade ner sig och istället bröt kriget ut i Bosnien-Hercegovina året efter.83  
Efter ett par års lugn började Kroatien förbereda sig för att ta tillbaka de områden som 
erövrats av serber. Landet ansåg att man hade rätt att ta tillbaka det ockuperade territoriet och 
de var skeptiska till FN:s insatsen. Under år 1995 utförde den kroatiska armén en offensiv mot 
serbisktockuperad territorium och de lyckades ta tillbaka Krajina. Återigen tillämpades etnisk 
rensning men denna gång var det riktad mot civila serber som blev tvungna att fly mot 
Serbien. Kroatien ansåg därmed att deras mål var uppfyllda genom att ta tillbaka Krajina.84 
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4.2.1 Bosniens utbrytning ur Jugoslavien 
 
Bosnien-Hercegovina var tidigare en delrepublik inom Jugoslavien. Ingen folkgrupp utgjorde 
majoritet i republiken utan det fanns tre större folkgrupper som levde i landet.85 Vid början av 
1990-talet utgjordes Bosniens befolkning av följande folkgrupper: bosniaker 44%, serber, 
31%, kroater 17% och sedan fanns det minoriteter av romer, jugoslaver och judar. Det fanns 
en del människor som såg sig som en blandning av olika folkslag och kallade sig istället för 
”jugoslaver”.86 Ungefär 5,5% av Bosniens befolkning såg sig som jugoslaver och i ingen 
annan delrepublik i Jugoslavien var den siffra så hög som den var i Bosnien.87 Bosniakerna 
tillhörde den muslimska tron medan kroaterna var katoliker och serberna var kristna ortodoxa. 
Mary Kaldor påstår att den främsta skillnaden mellan de största folkgrupperna var det 
religiösa. Det var vanligt med blandäktenskap mellan olika folkgrupper och den sekulära 
kulturen var det dominerande inslaget i landet under lång tid. Hon säger även att ”Bosnien-
Hercegovina var en av de mest etniskt blandade republikerna i det forna Jugoslavien”.88 
Trots att folk levde sida vid sida och att den etniska mångfalden var stor, så uppstod ändå 
motsättningar och konflikter när Jugoslavien började gå mot sitt sönderfall i början av 90-
talet. I Bosnien fick detta fruktansvärda konsekvenser. 
 
Man kan även nämna om Bosniens situation under Titos tid. Agrell säger att president Tito 
gav Bosnien-Hercegovina status som delrepublik i syfte att föra en ”avnationaliserings  
politik”. Den här s.k. avnationaliserings politiken skulle se till att förhindra framväxten av 
både kroatisk och serbisk nationalism. På så vis menar Agrell att nationalismen 
överhuvudtaget inte kunde få fotfäste i Bosnien vare sig om den var bosnisk eller av en annan 
etnisk prägel.89  För Tito och hans kommuniststyre var målet att bekämpa all sorts ”etnisk 
nationalism” och istället hade man som syfte att skapa en gemensam ”jugoslavisk identitet”, 
vilket påpekas av Joakim Molander.90 
 
Kjell Magnusson tar upp problematiken med muslimernas identitet perspektiv i Bosnien. 
Under lång tid hade Bosniens muslimer fått identifiera sig som antingen ”serbisk muslim”, 
”kroatisk muslim” eller s.k. ”nationellt obestämd muslim”. Det fanns även möjlighet att 
identifiera sig som ”jugoslav” men de flesta bosniaker valde att istället se sig som ”nationellt 
obestämd muslim”. För sekulariserade muslimer som inte var troende, var det svårt att 
definiera sig som serb eller kroat eftersom då hade de varit tvungna att se sig som ortodox 
eller katolik. Alternativet blev att på ett eller annat sätt identifiera sig som muslim eller 
jugoslav men det blev oftast muslim. Jugoslavien blev allt mer decentraliserad under Titos tid 
och delrepublikerna fick mer makt, däribland Bosnien-Hercegovina. Under denna tid blev de 
bosniska muslimerna erkända som ”ett statsbärande sydslaviskt folk” som de andra 
folkgrupperna, enligt Magnusson. Muslimerna fick dessutom ett nytt namn för sin nation 
vilket var Muslimani.91   
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I Bosnien var det som sagt vanligt med blandäktenskap mellan folk av olika etniska eller 
religiösa bakgrund. Det var mest i de större städerna som folk levde blandat och integrerat 
tillsammans.92 Trots de nära relationerna mellan olika folken så fanns det stor risk för att 
etniska konflikter kunde bryta ut med ett blodigt krig som följd. I ett land som Bosnien 
bestående av många olika folkgrupper så fanns det stor risk för en ”nationalistisk katastrof” 
som Wilhelm Agrell säger. Han uttrycker även en intressant synpunkt om nationalismens 
risker i Bosnien på följande vis: ”Den demografiska bomb som nationalismen utlöste i 
Kroatien var här mångdubbelt starkare. Mot den bosniska identiteten stod den framväxande 
serbiska och kroatiska nationalismen men också en allt klarare muslimsk profilering”.93 
 
I Serbien hade man mot slutet av 1980-talet tankar på ett Storserbien, vilket även president 
Milosevic haft som mål på agendan. Man ansåg t.ex. att den serbiska delen av Bosnien bör 
ansluta sig till Serbien. Det fanns stora ekonomiska intressen i Bosnien t.ex. mängder med 
naturresurser och därför var det viktigt att beslagta en så stor del av landets territorium som 
möjligt. I Kroatien strävade man också efter  skapandet av ett Storkroatien med president 
Tudjman i spetsen. Bosnienkroatiska nationalister ansåg att Hercegovina, den andra delen av 
det vi kallar Bosnien bör ansluta sig till Kroatien eftersom området till stora delar befolkas av 
kroater. Agrell hävdar även att det fanns en konflikt mellan stad och landsbygd i Bosnien. 
Städerna var mångkulturella till skillnad från landsbygden som oftast var mer etnisk 
homogen. Konflikten mellan stad och landbygd utvecklades inte till någon nationalistisk 
konflikt som i övriga Bosnien. Kampen utvecklades istället till en konflikt mellan radikal 
nationalism och övriga ideologier som t.ex. liberalism och socialism.94 
 
År 1990 anordnades fria demokratiska val i Bosnien-Hercegovina efter att kommunismen 
fallit i Östeuropa samt efter att jugoslaviska kommunistpartiet i princip hade upplösts. I valet 
fick de nationalistiska partierna stora framgångar och tillsammans fick de ca 70% av väljarnas 
röster. Det fanns olika nationalistpartier som hade ställt upp i valet. SDA (Demokratiska 
aktionspartiet) var ett bosniakiskt/muslimskt nationalistiskt parti95, som leddes av Alija 
Izetbegovic. Izetbegovic hade tidigare fängslats för sina religiösa åsikter under Titos tid.96 
SDS (Serbiska demokratiska partiet) var ett serbiskt nationalistisk parti medan HDZ 
(Kroatiska demokratiska gemenskapen) var ett kroatisk nationalistisk parti. SDS leddes av 
Radovan Karadzic och HDZ styrdes av Stjepan Kljujic. Av det bosniska valresultatet 
framgick det att SDA fick 38% av rösterna, SDS fick 26,5% medan HDZ fick 15% av 
väljarnas röster. Många människor hade därmed röstat efter den etniska präglarn på partierna 
och mindre på det ideologiska.97  Kommunistpartiet som tidigare dominerat i Bosnien fick 
betydligt färre röster än de nationalistiska och tappade därmed stor betydelse i det politiska 
livet.98 De nationalistiska partierna hade ingått i en regeringskoalition trots deras olikheter. 
Alija Izetbegovic blev Bosniens president medan Radovan Karadzic blev vice president i 
denna regering.99 Man kan säga att både SDS och HDZ partiet i Bosnien är systerpartier till 
SDS respektive HDZ i Kroatien. SDS och HDZ i Kroatien försökte föra över sin politiska 
verksamhet till Bosnien när de själva var på frammarsch.100 
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Skälet till att valresultatet talade för nationalistpartiernas fördel, var enligt Ann Lane att efter 
kommunismens fall ville folk söka sig till sin etniska grupp i syfte att skapa säkerhet. Hon 
menar även att i Bosnien fanns det ingen folkgrupp som utgjorde majoritet och för att landet 
skulle bli självständig så krävdes det att de största befolkningsgrupperna var helt överens. 
Men det var inom detta område som det uppstod stora problem med när Jugoslavien började 
gå mot sin upplösning.101 Mary Kaldor nämner en intressant sak om människors inställning 
till nationalistiska partier i Bosnien-Hercegovina. Enligt opinionsundersökningar som 
genomförts ett bra tag innan valet, ville en klar majoritet av folket förbjuda nationalistiska 
partier. Trots detta röstade ändå en majoritet av väljarna på de nationalistiska partier som 
tidigare ansetts som svaga under kommunisttiden. Detta kan bero på fler olika orsaker menar 
Kaldor. Man har oftast sett nationalistiska partier som ett klart och tydligt alternativ till det 
tidigare mäktiga kommunistpartiet. Just kommunistpartiet i Bosnien har ansetts som väldigt 
hård mot medborgarna och har blivit anklagade för korruption under den ekonomiska krisen 
på 1980-talet. Därför sökte sig folket till nationalistiska partier även om de var skeptiska till 
sådana partier.102 
 
När Jugoslavien började allt mer gå mot sitt sönderfall i början av 90-talet så ville länder som 
Bosnien och Makedonien ha mer självstyre åt delrepublikerna men ändå till viss del styras 
under en gemensam centralmakt. Detta gick emot Slovenien och Kroatiens ambitioner som 
ville istället förorda nästintill total självständighet eller Serbien som ville ytterligare 
centralisera makten. Fast i vekligheten gick Bosnien själv allt mer mot en utveckling som 
liknade Kroatiens.103 I Bosnien-Hercegovina anordnade man en folkomröstning under våren 
1992 för ifall landet skulle bli självständig. Det var den muslimska och kroatiska sidan som 
hade velat ha en folkomröstningen medan serberna protesterade mot detta och valde därmed 
att stå utanför. I folkomröstningen röstade nästan alla väljare ja till självständighet, hela 98% 
men det fanns ett problem eftersom det var bara en knapp majoritet av väljarna som hade gått 
och röstat. Serberna stod ju som sagt utanför och därför kunde inte valresultatet vara 
representativt för hela Bosnien. Bosniens parlamentet hade sedan ett bra tag tidigare förklarat 
sig som oberoende menar Magnusson och hade därmed inte velat förespråka full 
självständighet än. Fast när folkomröstningen genomfördes och valresultatet var klar så 
behövdes bara ett internationellt erkännande för att Bosnien skulle kunna bli självständig. 
Problemet var att de serbiska nationalisterna ville gå åt en annan politisk utveckling och 
därför var situationen i Bosnien spänd.104 Den pågående konflikten i Kroatien under början av 
90-talet påverkade situationen i Bosnien på ett eller annat sätt, inte minst när serberna tagit 
kontrollen över en stor del av Kroatien samtidigt som de storserbiska blickarna riktades mot 
Bosniens territorium.105 
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4.2.2 Kriget bryter ut i Bosnien-Hercegovina 
 
Bosnienserbiska nationalister ansåg att ett självständigt Bosnien skulle missgynna dem.   
Den serbiska regimen i Belgrad och SDS partiet i Bosnien hade väldigt goda kontakter med 
varandra och därför kunde SDS och dess anhängare få det stöd som de behövde. Kjell 
Magnusson uttrycker sig om Bosnienserbernas ställning på följande vis: ”Om Bosnien 
lämnade Jugoslavien, måste republiken delas. En oberoende stat där serber dominerades av 
kroater och muslimer kom inte fråga, allra minst ett Bosnien som kunde tänkas alliera sig med 
ett fritt Kroatien”.106 Enligt Ulf Anderson påstod den kroatiske presidenten Tudjman att de 
bosniska muslimerna är etniska kroater och därför bör hela Bosnien-Hercegovina bli en del av 
Storkroatien. På så sätt kan man säga att Bosnienserberna valde att ytterligare ta steget mot att 
bli oberoende. För övrigt säger Andersson att serberna också många gånger har hävdat att 
Bosniens muslimer är serber.107 
 
Bosnienserbiska nationalister med Radovan Karadzic i spetsen valde att utlysa flera olika 
lokala val i syfte att avgöra  om de olika serbiska områdena skulle bli autonoma/självstyrande. 
Detta gjorde man i protest mot att Bosnien gick allt mer mot självständighet, som de 
antagligen skulle förlora på.108 Av valresultatet framgick det att nästan alla väljare ville att de 
serbiska områdena skulle bli autonoma. Under samma period  hade SDS partiet valt att 
förklara olika serbiska områden som autonoma och på så sätt gick Bosnien allt mer mot en 
inre splittring. Splittringen tog antagligen mer fart när Bosnienkroaterna började också kräva 
mer autonomi till sina områden som t.ex. Hercegovina.109 
 
Mary Kaldor menar att de olika folkgrupperna och länderna hade skilda intressen i synen på 
självstyre. Serbien ville ansluta det Bosnienserbiska området till sitt territorium, Kroatien ville 
införliva Bosnienkroatiska området till sitt land, medan den bosniska regeringen i Sarajevo 
som till stor del utgjordes av bosniaker ville försöka hålla ihop hela Bosnien-Hercegovina. 
Serbien och Kroatien tjänade därmed på att dela upp Bosnien mellan sig, medan den bosniska 
centralregeringen hade stort intresse av att hålla ihop landet och förlorade på att splittring 
uppstod. Av detta resonemang som förs fram väljer Kaldor att uttrycka sig så här: 
”Bosnienserberna och Bosnienkroaterna hade, uppbackade av Serbien respektive Kroatien, 
etnisk rensning som politisk mål”. Hon menar alltså att de områden som skulle införlivas till 
Serbien eller Kroatien skulle enbart bestå av antingen serber eller kroater.110 
 
Fortfarande hade Bosnien inte fått något internationellt erkännande men det ändrades efter att 
stora demonstrationer hållits i Sarajevo i april 1992. Enligt Magnusson demonstrerade många 
tusentals människor i huvudstaden i syfte att protestera mot de nationalistiska och intoleranta 
krafterna. Istället verkade folk vilja hålla ihop Bosnien och samtidigt betona den 
gemensamma bosniska identiteten.111 Demonstranterna besköts av serbiska styrkor och efter 
det eskalerade konflikten ytterligare, vilket innebar att det därmed fanns ingen återvändo. 
Både serbiska styrkor och bosniska regeringstrupper hade satt upp olika sorters hinder runtom 
i Sarajevo och därför blev därför blev konfrontation oundviklig menar Agrell. Efter dessa 
oroliga händelser valde omvärlden att erkänna Bosnien som självständig den 6 april 1992. EG 
(Europeiska Gemenskapen) och USA var först ut med erkännandet av Bosnien som suverän 
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stat. När erkännandet kom valde de serbiska styrkorna att gå till direkt attack mot fienden och 
de började erövra bosniskt territorium i full skala. De Bosnienserbiska nationalisterna valde 
att ta en annan utveckling genom att bilda ”republiken Srpska” dagen efter att Bosnien-
Hercegovina blivit internationellt erkänd.112 Kaldor uttrycker sig om Bosniens sönderfall så 
här: ”Staten erkändes i den stund den började brytas sönder”.113 Agrell menar att så var inte 
fallet. Han påstår att omvärldens erkännande som orsak till krigsutbrottet i Bosnien är 
överdriven och den var inte en viktig faktor. Så här säger han om det: ”Den bosniska 
konflikten var, precis som konflikten i Krajina, långt framskriden innan de avgörande 
storpolitiska stegen togs”.114 
 
Nicholas Wheeler nämner i sin bok om hur Jugoslaviska nationella armén (JNA) valde att 
agera när konflikten började allt mer närma sig i Bosnien. JNA´s general Blagoje Adzic hade 
påpekat klart och tydligt att denna armé skulle från och med nu försvara serberna mot olika 
fiender.115 Man kan säga att en stark och välutrustad armé som JNA hade helt plötsligt hamnat 
i händerna hos en folkgrupp. De andra folkgrupperna hade därmed ingen stark armé på sin 
sida och därför tillhörde de till en början de svagare parterna i konflikten. Kaldor hävdar att 
Jugoslavien var en av de mest militariserade länderna i Europa under kommunisttiden. Trots 
att JNA till största del bestod av serber och montenegriner så var armén till stor del präglad av 
”jugoslavismen”.116 Antagligen kan man tänka sig att en blandning av militarism och radikal 
nationalism för eller senare orsakade Jugoslaviens sönderfall och det blodiga inbördeskriget i 
Bosnien. Denna blandning såg troligen till att olika paramilitära grupper bildades och fick stor 
roll i Bosnienkonflikten. Olika paramilitära grupper som ”Arkans tigrar” och Seseljs 
”cetnici”, började operera i Bosnien.117 Både tigrarna och cetnici var serbiska paramilitära   
grupper som hade tidigare härjat i Kroatienkonflikten.118 Även på den kroatiska och 
bosniakiska sidan fanns det olika grupperingar som var aktiva i Bosnien.119 
 
Till skillnad från andra krig var målet att inte skada sin militära fiende utan man försökte rikta 
sitt våld mot civila, menar Kaldor. Detta blev ett vanligt inslag i Bosnienkriget och bl.a. 
bombade man sönder städer i stor omfattning utan att ta hänsyn till civila.120 Man kan därmed 
säga att det nationalistiska kriget hade allt mer gått i riktning mot ett kriminellt krig. Kjell 
Magnusson påpekar samma sak som Kaldor när det gällde civilbefolkningens situation. Målet 
för de stridande trupperna var att skapa ”etnisk homogena områden” och övergreppen riktades 
till största del mot oskyldiga civila. Som sagt blev etnisk rensning av civila ett vanligt inslag i 
Bosnienkonflikten.121 
 
Ulf Andersson hävdar att inbördeskriget i Bosnien inte kan kallas för ett religionskrig, men 
religionen användes ibland för att uppnå olika syften. Den kunde användas i propagandan för 
att smutskasta fienden på olika sätt.122 Magnusson hävdar att makthavarna under 
kommunisttiden ansåg att religionen kunde vara en viktig orsak till nationalistiska 
motsättningar. Han menar att det var inget religionskrig som utspelade sig i Bosnien eftersom 

                                                 
112 Agrell, W, 1994, s.138 
113 Kaldor, M, 1999, s.54 
114 Agrell, W, 1994, s.134 
115 Wheeler, N, 2000, s.249 
116 Kaldor, M, 1999, s.55 
117 Kaldor, M, 1999, s.58 
118 Agrell, W, 1994, s.139 
119 Kaldor, M, 1999, s.59 
120 Kaldor, M, 1999, s.61-62 
121 Magnusson, K, 1993, s.24 
122 Andersson, U, 1996, s.49 
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de religiösa ledarna tog avstånd från våld. Visserligen säger han att det finns en del 
kopplingar mellan religion och nationalism men de är inte stora. Eftersom den stora 
skillnaden mellan de största folkgrupperna var religionen så kunde det delvis ta sig uttryck i 
ett slags religiösa motsättningar. Fast snarare var det s.k. etniska motsättningar som stod mer i 
fokus och religionen spelade mindre roll.123  
 
Kriget i Bosnien-Hercegovina började efter ett par år strider lida mot sitt slut när muslimerna 
och kroaterna allierade sig mot serberna. Efter lång tid av stridigheter mellan muslimer och 
kroater valde dessa parter att ingå i vapenvila med varandra efter internationella 
påtryckningar. Inbördeskriget i Bosnien tog definitivt slut i november 1995 efter att respektive 
president från Serbien, Kroatien och Bosnien skrev på Daytonavtalet som innebar vapenvila 
mellan de stridande parterna. Avtalet innebar att Bosnien delades upp i två delar, nämligen i 
kroatisk-muslimska federationen och Bosnienserbiska republiken.124   
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5. Analys 
 
Tanken med analysen är att undersöka mer ingående, vilken roll nationalismen spelade i 
Jugoslaviens sönderfall. Det som jag har valt att titta djupare på är vilken roll nationalismen 
spelade för att Kroatien och Bosnien ville frigöra sig från Jugoslavien och vilken roll den 
spelade för att krig bröt ut i dessa två länder. I min analys hade jag tänkt ha min utgångspunkt 
i de olika nationalismteorierna som jag presenterade i teoriavsnittet för att sedan se hur de 
stämmer överens med resultatet. Det intressanta är att se om samtliga nationalismteorier 
passar in på mitt resultat eller om det bara är något fåtal som gör det. Jag kommer att 
presentera detta mer noggrant. 
 
I inledningskapitlet till Elie Kedouries bok har Sverker Sörlin valt att presentera tre olika 
ansatser inom nationalism teorin, nämligen den modernistiska, etniska och historiska. 
Författare som Ernest Gellner och Benedict Anderson går under den modernistiska ansatsen, 
Anthony Smith går under den etniska medan Eric Hobsbawm står under den historiska. 
Utöver dessa författare har jag valt att analysera närmare Thomas Hylland Eriksens teori om 
nationalism. Han betonar mycket på etnicitet och därför låter jag honom stå under den etniska 
ansatsen tillsammans med Smith. 
 
Min tanke är att titta tillbaka på mitt resultat genom att först använda mig av den 
modernistiska ansatsen. Ifall man tittar först av allt på Gellners teori om sambandet mellan 
nationalism och industrialisering så kan man vid den första reaktionen inte finna några klara 
kopplingar till Kroatien och Bosniens frigörelse från Jugoslavien eller till dess krigsutbrott. 
Detta beror på att konflikten i forna Jugoslavien inte var baserad på industrisamhällets 
betydelse eller att en modernisering höll på att ske. Däremot nämner jag under 
Bosnienrubriken att det fanns stora ekonomiska intressen i Bosnien, där stora mängder av 
naturresurser fanns tillgänglig. För att komma åt dessa naturresurser behöver man organisera 
en väl fungerad infrastruktur och därmed är nationalstaten den enhet som bäst klarar av att 
organisera sådant. Naturresurserna skapar förutsättningar för att landet ska moderniseras. 
Länder som Serbien och Kroatien försökte göra anspråk på bosniskt territorium för att komma 
åt naturresurserna. På så sätt kan man säga att Gellners modernistiska teori om att nationalism 
hör ihop med industrialiseringen stämmer rätt i detta avseende. I många andra sammanhang 
som berör fallen nationalismens roll i Kroatien och Bosnien så stämmer inte detta påstående 
rätt eftersom andra faktorer intar en viktigare roll. 
 
Gellner nämner även att vissa intellektuella människor i samhället skapar ett lands språk, 
historia och territorium och att det är medierna som sprider de intellektuellas budskap vidare 
ut i syfte att förstärka sin nation. Här kan man nog se en klar koppling till konflikten i f.d. 
Jugoslavien. I både Kroatien och Serbien har det som tidigare nämnts uppstått konflikt inom 
språkområdet eftersom makthavarna i det kommunistiska Jugoslavien ville få kroatiska och 
serbiska till ett språk. Men just de intellektuella protesterade och ville behålla språken var för 
sig. På så sätt såg de intellektuella till att förstärka de nationalistiska känslorna på vardera 
sida. Mot slutet av 1980-talet då Jugoslavien började gå mot sitt sönderfall försökte olika 
politiska ledare föra ut sitt nationalistiska budskap via media och det lyckades de ofta med. 
Den historia och kultur som skapats av en del intellektuella kunde politikerna nu föra ut via 
media. 
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Anderson är den andra teoretikern som har ett modernistiskt synsätt på nationalismen. Han 
anser att nationalism är mindre ideologiskt präglad och att ”släktskap” och ”religion” har mer 
anknytning till nationalismen. Till viss del har han rätt efter vad uppsatsen kommit fram till i 
resultatet. När oroligheter bröt ut mellan serber och kroater i Kroatien så tog konflikten sig 
uttryck i både etniska och religiösa motsättningar. Konflikten kunde ses som en konflikt 
mellan katoliker och ortodoxa eller mellan två etniska grupper. Folk anslöt sig till den 
folkgrupp som de ansåg att de hörde hemma i och på det viset uppstår väl släktskap som 
Anderson menar. I Kroatien hade det ledande nationalistiska partiet en tydlig etnisk prägel 
men även en religiös, eftersom partiet delvis betonade det katolska. I Bosnien var t.ex. den 
främsta skillnaden mellan de största folkgrupperna det religiösa. Det var till stor del därför 
som konflikt bröt ut eftersom religionen till viss del gav folk olika identiteter. Här får därmed 
religionen större betydelse och kan därför knytas mer till nationalismen. När folket i Bosnien 
röstade på nationalistiska partier i valen så berodde det på att man röstade efter etniska 
skiljelinjer och betydligt mindre på det ideologiska. Där folk kände sig hemma, röstade de på 
sitt etniska parti och skapade på sätt och vis mer säkerhet för sig själva. På så sätt kunde man 
känna ett starkt släktskap, som även påpekas Anderson. Även JNA hade bestämt sig för att 
försvara en viss folkgrupp och de försökte skapa ”starka band” hos sig. När kriget i Bosnien 
bröt ut användes religionen i propaganda syften men det var inget religionskrig som uppstod 
fast som sagt fanns det vissa band mellan religion och nationalism. 
 
Jag har även valt att studera den etniska ansatsen och den passar bäst in i vårt resultat. Den 
etniska nationalismen har till största del varit fokus i resultatet. Både Eriksen och Smith är i 
dessa avseenden lika i deras syn på nationalism. Eriksen menar först och främst att 
nationalism är etniska ideologier som har i syfte att en viss etnisk grupp som identifierar sig 
med t.ex. ett visst språk eller religion ska dominera staten. I både Bosnien och Kroatien hade 
olika etniska grupper målet att dominera en stat eller ett område som blivit autonom. För att 
kunna dominera var de tvungna att inskränka i andra gruppers rättigheter och det ledde ibland 
till etnisk rensning. Eriksen hävdar ju att etniska identiteter får stor betydelse när något 
dramatiskt händer i omgivningen. Trots att äktenskap över de etniska gränserna var vanligt så 
blev den etniska identiteten viktig när Kroatien och Bosnien blev självständiga eftersom vissa 
grupper kunde inte acceptera att dessa blev självständiga. Eriksen nämner ju om att det finns 
minoritetsproblem för nationalismen. Det kan finnas en minoritet som anser att de inte tillhör 
den nation som de lever inom. Därmed kan det uppstå konflikt mellan minoriteten och 
majoriteten. Minoriteten kan göra motstånd och bilda egen nation. Samma problematik 
uppstod i både Bosnien och Kroatien, då den serbiska minoriteten valde att utropa sig som 
autonom i dessa två länder eftersom de ansåg att deras intressen inte sammanföll med 
majoritetens. Både Smith och Eriksen lyfter fram i sin etniska ansats om att det är vanligt att 
titta tillbaka på historia, myter och symboler för att stärka sin folkgemenskap och nationalism. 
I t.ex. Kroatienkonflikten uppstod det konflikt om historien när landet började gå mot 
självständighet. Den serbiska minoriteten anklagade den kroatiska nationalistiska regimen för 
att åter upprepa Utsajaregimens händelser, men i denna omfattning skedde det inte. 
 
Slutligen har jag tittat på hur Hobsbawms historiska ansats passar in på mitt resultat. Hans 
argument stämmer delvis överens med resultatet.  Nationalismen har gått i vågor och under 
kommunisttiden höll den låg profil men i slutet av 1900-talet blev åter nationalismen stark i 
f.d. Jugoslavien. Under det senaste decenniet har nationalismen blivit en kraft att räkna med. 
Detta går därmed emot Hobsbawms argument om att nationalismen försvagats på senare tid.  
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6. Slutsatser 
 
Från början var syftet med uppsatsen att undersöka vilken roll nationalismen spelade för att 
Kroatien och Bosnien bröt sig ur Jugoslavien och vilken betydelse den spelade för att krig 
bröt ut i dessa två länder. Målet har varit att besvara dessa frågor med hjälp av nationalismen 
som teori, eftersom den var en viktig faktor till att hela Jugoslavien föll sönder i flera olika 
delar. Uppsatsen har inriktat sig på en fallstudie, där två del konflikter som Kroatien och 
Bosnien undersöks närmare över ett helt stort konfliktområde. Dessa två länder hade liknande 
politisk utveckling i början av 90-talet och det var därför intressant att studera dem. 
 
Man kan till en början säga att de nationalistiska stämningarna började åter blossa upp i 
Jugoslavien efter lång tids vilan, när den jugoslaviske presidenten Tito dog 1980. Tito var den 
person som lyckades hålla ihop ett starkt Jugoslavien men när han dog så fanns inte den starka 
sammanhållningen längre. Hädanefter var det de nationalistiska krafterna i delrepublikerna 
som fick allt mer makt och centralstyret försvagades allt mer. Under stora delar av 
efterkrigstiden befann sig Jugoslavien i en stor ekonomisk kris och de ekonomiska 
orättvisorna mellan olika regioner var stor. Rika delrepubliker som Kroatien och Slovenien 
menade på att de förlorade på en centraliserad ekonomi och därför ansåg de att de borde 
lösgöra sig från Jugoslavien. Just i Kroatien var de nationalistiska krafterna starka för att 
landet skulle bli självständig men de krafterna hade under kommunisttiden undertryckts. 
 
När Kommunismen föll i Europa i slutet av 1980-talet så försvagades även det jugoslaviska 
kommunistpartiet, som även tillsist upplöstes. In i det sista försökte man hålla ihop 
Jugoslavien men utan att lyckas och olika etniska grupperingar började få större inflytande.  
Istället lät man varje delrepublik att få hålla sina egna val och det resulterad till slut i att både 
Kroatien och Bosnien förklarade sig som självständiga under 1991 och 1992. Dessa två länder 
hade stora serbiska minoriteter som inte kunde acceptera att de hamnade utanför serbisk 
kontroll. Den serbiska minoriteten i Kroatien och Bosnien började mobilisera sig och bildade 
egna nationalistiska partier. Tillslut valde de serbiska nationalisterna att utropa både Krajina i 
Kroatien och Srpska i Bosnien som autonoma. Därmed blev konfrontation oundviklig. 
 
När de nationalistiska stämningarna och strävan efter etnisk separation förvärrades så bröt 
tillslut krig ut i Kroatien under 1991. Kriget pågick ett tag och det ledde till att etnisk rensning 
togs i bruk genom att båda sidor fördrev civilbefolkningen från sina hem. Efter ett par år 
lyckades kroatiska styrkor ta tillbaka de ockuperad områdena. Till stora delar handlade 
konflikten om gamla historiska och nationalistiska motsättningar som åter blossat upp nu när 
allt fler delrepubliker i gamla Jugoslavien började gå mot självständighet. I Bosnien-
Hercegovina fick självständighetssträvanden för landet mycket värre konsekvenser än i 
Kroatien. Landet bestod av flera olika folkgrupper, däribland bosniaker, kroater och serber.  
När Bosnien blev erkänd som självständig republik valde serbiska nationalister att göra 
motstånd samtidigt som de utropade sig som autonoma. Krig bröt ut direkt och konflikten fick 
fruktansvärda konsekvenser för civil befolkningen, då många tusentals människor dog och 
etnisk rensning tillämpades i grövre form. Efter en tid fick man till stånd en vapenvila mellan 
de stridande parterna i Bosnien. Återigen hade etnisk nationalism tillämpats i stor utsträckning 
vilket lett till stora och blodiga konflikter i forna Jugoslavien. 
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Vad som framgår av analysen är att nationalismen på olika sätt spelade stor betydelse för 
Jugoslaviens sönderfall och inte minst i konflikterna Kroatien och Bosnien. Resultatet som 
redovisats i uppsatsen har starka kopplingar till teorin om nationalism på många olika sätt och 
därför kan analysen visa att det finns band mellan dessa två avsnitt. Till stor del spelade den 
etniska nationalismen stor roll i konflikten i forna Jugoslavien. Konflikterna och 
motsättningarna var till stora delar baserad på den etniska aspekten men till vissa delar även 
på religionen. Trots de nära banden mellan olika etniska grupper så utbröt ändå konflikter ut 
med svåra konsekvenser för civilbefolkningen som följd. Detta hade även sin orsak i 
minoritetsproblematiken då minoritetsgrupper gjorde motstånd mot majoritetsfolket när de 
kände att sin ställning höll på att inskränkas när Jugoslavien började allt mer gå mot sin 
upplösning. 
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