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                                      Abstrakt 
 

Arbetet ämnar förklara varför relationerna mellan bosniaker och kroater har sett ut 

som de har. Arbetet försöker med hjälp av instrumentalism, primordialism och 

konstruktivism förklara hur identiteten samt relationerna mellan kroater och bosniaker 

har varierat under tidsperioden 1939-1994. Arbetet syftar även till att undersöka vilken 

teori som bäst hjälper oss förstå varför identiteten och relationerna mellan kroater och 

bosniaker har varierat. Arbetet analyserar relationerna mellan kroater och bosniaker 

med hjälp av idealtyper och kommer fram till att samtliga teorier behövs om man vill 

förstå kroaters och bosniakers relationer åren 1939-1994. Arbetet kommer även fram 

till att instrumentalismens idealtyp kommer närmast händelseförloppet. 

 
Nyckelord: Primordialism, Instrumentalism, Konstruktivism, Idealtyper, Bosniaker, 
Kroater. 
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1. Inledning 
 

Hela det forna Jugoslaviens territorium har en invecklad historia av fred, krig, allians och hat. 

Det mest intressanta med tanke på de olika etniska gruppernas interaktion med varandra är 

hur de vid vissa tidpunkter lyckades enas, medan hat och konflikt kom att dominera deras 

relationer under andra tider. Speciellt intressant är kroaters och bosniakers/muslimers1 

interaktion över tiden. Andravärldskriget delade Jugoslavien i två läger. Den självständiga 

nationen Kroatien (NDH) som omfattade Kroatien, Slavonien och Bosnien-Hercegovina satte 

ihop dessa två etniciteter i en stat, även då den var temporär.2 Kroater och bosniaker slogs 

under andra världskriget tillsammans mot serbiska Cetnik styrkor och mot Titos Partisaner. 

Många kroater och bosniaker var också medlemmar i Partisanerna.3 Efter andravärldskriget 

formades republiken Jugoslavien som omfattade delstaterna Slovenien, Kroatien, Bosnien-

Hercegovina, Serbien, Makedonien och Montenegro.4 På så vis var dessa två etniska grupper 

medlemmar av samma stat ännu en gång.  

Jugoslavien existerade som en kommunistisk stat fram till Titos död och Sovjetunionens fall 

då Jugoslavien slutligen omvandlade sina delstater till något mer liberala, självstyrande 

enheter. Delstaterna fick då hålla val av egna partier inom varje delstat.5 Den jugoslaviska 

drömmen började sakta förvandlas från en, åtminstone i teorin, idyllisk gemenskap av 

broderskap och jämlikhet till en allt råare eskalering av nationalism. De fria valen i Bosnien 

såg tre nationalistiska partier som vinnare i parlamentet.6 Nationalismen kom att utmana den 

fred som varat sedan andravärldskrigets slut. Det kommande kriget gjorde att bosniaker och 

kroater hamnade i väpnad konflikt.  

                                                             
1 Observera att jag främst kommer att kalla muslimer för bosniaker i detta arbete därför att det kommer att 
handla om Bosnien där muslimerna kallas bosniaker. Se  Glenny, Misha, (2000): The Balkans, Nationalism, War 
and the Great Powers, (2 .uppl.), London, Granta Publications  s. 78 

2 Glenny, 2000, s. 485 & 494 - 495 
3 Glenny, 2000, s. 486-506 & 543 
4 Ramet, Sabrina P, (2006), The Three Yugoslavias, Washington D.C., WoodrowWilson Center Press, s. 163-164 
5 Joireman, Sandra F, (2003): Nationalism and Political Identity, London, Continuum International Publishing 
Group Ltd, s. 95 
6 Joireman, 2003, s. 96 
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Den här uppsatsen kommer att undersöka varför dessa två etniska grupper periodvis lyckades 

bevara fredliga relationer medan de under andra omständigheter stred mot varandra. 

Undersökningen kommer att ha sin utgångspunkt i tre teorier om etnicitet och ursprung. 

Poängen är att komma underfund med vilken av dessa teorier som bäst beskriver relationen 

mellan kroater och bosniaker under tidsperioden 1939-1994.  

 

1.1  Syfte och frågeställning 
 

Bosniakernas och kroaternas relationer har varierat över tid. De gick från att ha fredliga 

relationer till att hamna i väpnad konflikt under det senaste kriget på Balkan. 

Syftet med detta arbete är att försöka förstå varför det blev så. Med hjälp av tre teorier om 

etnicitet och ursprung hoppas jag därför kunna svara på varför relationerna och identiteterna 

mellan kroater och bosniaker har varierat mellan åren 1939-1994. Och även till vilken 

utsträckning de olika teorierna kan hjälpa mig att förstå variationen. 

 

Frågeställning: 

- I vilken utsträckning kan de tre teorierna om etnicitet och ursprung hjälpa oss förstå 

varför identiteterna och relationerna mellan kroater och bosniaker varierade mellan 

åren 1939 – 1994? 

 

Varför är arbetet viktigt: 

Arbetet går igenom relationerna mellan kroater och bosniaker utifrån tre teorier om etnicitet 

och ursprung. Arbetet förklarar genom teorierna hur relationen mellan dessa folkgrupper har 

sett ut och hur den har varierat. Eftersom jag inte har hittat något annat arbete som behandlar 

frågan med hjälp av teorier om ursprung och etnicitet, kastar detta arbete enligt min mening 

nytt ljus på bosniakers och kroaters relationer under den nämnda tidsperioden. Inget arbete 

som jag har hittat berör frågan varför kroater och bosniakers relationer och identiteter har 

varierat över tid. De arbeten som finns talar om identiteter i det forna Jugoslavien dock talar 

ingen om just relationen mellan kroater och bosniaker. 
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1.2 Definitioner av begrepp 
 
 

Jag vill på förhand motivera varför jag använde mig av Joireman i utformningen av 

definitionerna av begreppen. Jag anser att Joireman, som är en etablerad forskare vid 

Richmond Universitet7, både har kompetensen att skriva om dessa begrepp samt gör det på ett 

bra sätt. Vidare var hennes bok, som jag refererar till nedan, väldigt passande för mitt arbete. 

Jag har även hittat stöd för hennes definition av etnicitet i Anthony Smiths bok National 

identity. Jag refererar till båda nedan.  

 

Etnicitet: 

Varje etnisk grupp har ett tydligt namn. Det kan vara svensk, alban eller kines etc. Namnet är 

referensen till ens egen identitet, nationalitet och etnicitet. Gruppen har också ett gemensamt 

arv och oftast myter om ett gemensamt arv. Vidare delar varje etnisk grupp historiska minnen 

så som gemensamma historiska erfarenheter, röda dagar, firandet av sådana och hjältar etc. 

Gruppen delar även en gemensam kultur som omfattar ett gemensamt språk, religion, tradition 

eller en blandning av dessa tre. Den etniska gruppen har också ett gemensamt geografiskt 

territorium som de anser är deras, oavsett om de bor i det territoriet eller inte. En etnisk grupp 

har förutom de ovanstående kriterierna även en inneboende känsla av gemenskap, 

gemensamma mål och solidaritet mellan gruppmedlemmarna.8  

Nationalism: 

En politiserad etnisk identitet blir till nationalism. Nationalister är individer inom en etisk 

grupp med en politisk agenda. Detta kan vara allt från strävan efter självstyre, alltså skapandet 

av en egen nation, eller att få sin kultur erkänd av omvärlden.9 Nationalism är därför något 

som ofta uppstår i förhållande till identiteter. När jag behandlar frågor om konflikt mellan 

etniska grupper kommer jag därför att behöva ta upp nationalism eftersom nationalism 

uppstår när etniska grupper och deras identiteter politiseras eller när dessa har politiska 

                                                             
7 Joiremans sida vid Richmond Universitet och meriter, 
http://internationalstudies.richmond.edu/faculty/sjoirema/ 
8 Joireman, 2003, s. 9-10 & Smith, Anthony D, (1991), National Identity, Penguin books, University of Nevada 
Press, Reno, s. 20-21 
9 Joireman, 2003, s. 12 

http://internationalstudies.richmond.edu/faculty/sjoirema/
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ambitioner. 10 Nationalism är därför väldigt ofta närvarande i konflikter vill jag mena och 

samtliga teorier jag använder lyfter upp frågan om nationalism. 

Identitet: 

Med etnicitet kommer identitet som utgör en av många meningsskiljaktigheter i teorierna som 

jag kommer att använda. Identiteter är därför något som undersöks i processen då jag försöker 

komma fram till vilken teori om etnicitet och ursprung som bäst förklarar bosniakers och 

kroaters relationer. De olika teorierna har olika uppfattningar om vad identitet är och hur den 

står i förhållande till etnicitet.11 Så även om uppsatsen inte specifikt ämnar undersöka hur 

identiteter och nationalism uppstår kommer dessa att behandlas i min strävan efter att komma 

underfund med vilken teori som bäst beskriver kroaters och bosniakers relationer.  

Nivåer:  

Uppsatsen går mellan olika samhällsnivåer så som individ och stat. Det har att göra med att 

teorierna talar om hur olika faktorer påverkar individen och på så vis gruppen. 

Instrumentalismen talar exempelvis om civic-nationalism som är på statlig nivå. Den statliga 

nivån påverkar individer genom manipulation. Därför är den statliga nivån bara ett verktyg för 

att komma åt individerna på individ nivå. Alla nivåer kulminerar i individnivå och därför är 

det den individuella nivån som är viktigast. Teorierna jag använder mig av behandlar frågan 

om identitet på lite olika sätt. Men eftersom de många gånger utgår ifrån olika samhällsnivåer 

vill jag bara tydliggöra hur läsaren ska förhålla sig till variationen i nivåerna som ibland 

sker.12 

 

1.3   Disposition 
 

Efter uppsatsens abstrakt och inledande del följer syfte och frågeställning där jag går igenom 

vad uppsatsen går ut på, vilka frågor jag har och varför arbetet är viktigt samt 

operationalisering av begrepp. Därefter kommer teoriavsnittet som behandlar de teorier vilka 

kommer att användas för att analysera det empiriska materialet. Sedan kommer 

                                                             
10 Ibid 
11 Joireman, 2003, s. 20-68 
12 Ibid 
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metodavsnittet där jag presenterar hur jag har gått tillväga och vilken litteratur jag har använt 

genom arbetes gång.  Den tematiskt upplagda undersökningen följer därefter. Efter 

undersökningsdelen följer de avslutande slutsatserna och diskussionen. 

 

1.4 Förslag på vidare forskning 
 

Den här uppsatsen går inte igenom perioden efter det senaste kriget på Balkan och fram till 

dagens år 2014. Det skulle därför vara intressant att studera vidare på ämnet bosniakers och 

kroaters relationer och undersöka hur deras relation har utvecklats sedan det senaste kriget på 

Balkan. Det skulle även vara intressant om man gjorde en sådan studie med just de tre valda 

teorierna primordialismen, instrumentalismen och konstruktivismen. 

 

2. Teori 
 

2.1 Primordialism 
 

Primordialismen är en gammal teori om etnicitet och identitet. Den kan kopplas till den 

Jugoslaviska erfarenheten på ett bra sätt i och med de myter som cirkulerar inom varje etnisk 

grupp. Myter om arv och historia tenderade att rättfärdiga vissa sorters beteenden under krig. 

Primordialismen menar att etnicitet är direkt kopplad till biologi och blod. Precis som genetik 

och blod får fostret av föräldrarna också sitt arv. Primordialismen menar att en persons 

fundamentala etiska identitet är avgjord sedan födelse och går inte att förändra. På så vis har 

etnicitet, genom blod, en allomfattande historisk koppling som individer ärver av sina 

föräldrar. Den historiska kopplingen avgör ens identitet och etnicitet. Man är med andra ord 

det ens förfäder är. Detta gör att man är kopplad till gruppen som man härstammar från, till 

gruppens historia, gemensamma arv och det specifika geografiska område som gruppen 

härstammar från. Det gemensamma arvets inflytande på individen är därmed starkt.13 

Den geografiska aspekten av teorin beskriver att det oftast finns naturliga barriärer som 

avgränsat olika etniska grupper från varandra. Det kan vara floder, bergskedjor eller t.ex. öken 

                                                             
13 Joireman, 2003, s. 19-20 
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och hav. Blodsband tenderar att uppstå inom dessa slutna samhällen över tid, vilket sedan 

genom historien påverkar individer till att känna sig som en del av den gruppen och det 

geografiska området. Primordialismen anser att etniciteter och identiteter, även nationalism 

som skapas till följd av dessa, därför inte är moderna fenomen. Istället är det en del av 

mänsklig natur och ett resultat av mänsklig biologi och historia.14 Blod är avgörande och 

kommer först. Ett exempel som Joireman tar upp är primordialismens ställningstagande till 

kalla kriget. Primordialismen menar att etniska sentiment gav vika för ideologiska 

motsägelser. När väl kriget var över och nya nationer uppstod ledde det till krig mellan olika 

etniska grupper som parades ihop inom samma territorier. Primordialismen ser på det som 

nationalismens dominans över ideologi. Detta innebär att när ideologi inte är ett hinder så 

kommer nationalismen att ta över.15 Nationalismen är etniciteters strävan efter egna 

nationer.16 Det är viktigt att påpeka att primordialismen menar att den identitet som man ärver 

med sin etnicitet inte är utbytbar och sannolikheten är liten att någon skulle byta identitet eller 

att nya identiteter skulle uppstå i dessa blandade territorier. Anthony Smith skriver att etnicitet 

kan vara drivkraften bakom bildandet av egna nationer. Nationer uppstår som ett resultat av 

att etniska grupper försöker ta kontroll över alla territorier i vilka ens egna medlemmar är 

bosatta. Identiteter skulle i så fall inte uppstå i blandade territorier. Snarare skulle andra 

etniska grupper, och deras identiteter, exkluderas i processen av bildandet av den egna 

nationen.17  

I linje med det som står ovan menar den biologiska primordialismen att identitet och etnicitet 

är nedärvt från förälder till barn. Förkärlek till den egna gruppen har sitt ursprung i detta arv 

som då är biologiskt. Socialt beteende är kopplat till etnocentrism, tron på den biologiska 

överlägsenheten av den egna gruppen. Den egna gruppen ses som överlägsen i och med att 

den härstammar från en själv.18 Uppdelningen mellan de som härstamar från ens egen blod 

och de som inte gör det formerar så kallade in-grupper och ut-grupper. Dessa utgör 

människans tillvaro och omgivning. Man bryr sig om sin egen grupp, alltså in-gruppen, som 

bestäms av kulturella, genetiska, ekonomiska och politiska omständigheter. Den egna 

                                                             
14 Joireman, 2003, s. 20 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Smith, 1991, s. 82-83 
18 Joireman, 2003, s. 21-22 
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kulturen, språket, religionen etc. avgör hur vi identifierar oss själva med vår in-grupp och 

etnocentrismen gör att man ser den delade kulturen inom gruppen som överlägsen.19   

Etnocentrismen avgör därför varför det inte anses vara mord när man dödar någon i en ut-

grupp i krig. Primordialismen tar tre skepnader här. Den ena delen anser att identitet är en 

genetisk del av individen, en annan del av primordialismen menar istället att det är inlärt. 

Vissa primordialister menar även att det kan vara dels inlärt/kontextuellt och dels biologiskt. 

Det mynnar i att vissa anser att etnocentriska tendenser i varje grupp härstammar ur den 

biologiska aspekten medan nationalism är politisering av biologiska sentiment.20 Etnicitet är 

därmed något ärvt medan identitet är något kontextuellt. 

Det är dokumenterat att psykologiska förbindelser kan existera om man tror att blodsband 

existerar inom en grupp.21 Det tycks rimligt att urgammalt hat förekommer som en faktor i 

etniska konfliker, men att idéer, ideal, hat och ambition skulle vara genetiskt överförbara 

duger inte som hållbara förklaringar. Ivo Banac anser att strävan efter territorium och krig inte 

härstammar från urgammalt hat mellan de etniska grupperna, utan från politiska ambitioner.22 

Den bevarade effekten av nationalism och ideologi ter sig dock vara historisk. Även om 

genetik inte kan förklara den politiska och nationalistiska aspekten fullt ut i kriget, så bör inte 

heller politiska drivkrafter till fullo kunna förklara den historiska dimensionen i etniska 

motsättningar.  

Anthony Smith skriver att etnicitet ofta förblandas med ras. Identiteten i etniska grupper som 

uppstår genom delade värderingar, myter om ursprung, tro på gemensamt blod etc. är mer 

mentala föreställningar än de är verklighetsförankrade. Även om grupper delar gemensamt 

blod och ursprung är inte deras grupp unik överlag, argumenterar Smith. Därför bör man vara 

försiktig när man argumenterar på basis av blodsband då argumentationen leder en nära ras 

teori.23 Eftersom ingen grupp är av en annan ras behöver inte blod nödvändigtvis vara den 

starkaste länken mellan individerna i en etnisk grupp. 

Istället för biologi så kan det därför vara kultur som binder medlemmar i en grupp samman. 

Teorin hamnar i den primordialistiska hörnan i och med att man anser att etnicitet fortfarande 

                                                             
19 ibid 
20 Joireman, 2003, s. 23 
21 Se artikeln: Kanovsky, Martin: ”Essentialism and Folksociology: Ethnicity Again” Journal of Cognition and 
Culture, (Vol. 7, No. 3/4) (2007): 241-281 
22 Banac, Ivo: ”What Happened in the Balkans? (or Rather ex-Yugoslavia)?”, (Vol. 23, No. 4) (2009), Yale 
University, SAGE Publications , s. 462 
23 Smith, 1991, s. 20-21 
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är medfött. Dock anser den delen av primordialismen att kultur är det som binder människor 

samman och inte blod. Individer föds in i en etnisk grupp och därmed en kultur som sedan 

strukturerar ens tro, identitet etc. Kultur blir därför viktig så länge den är väsentlig för 

individers identitet.24 Det som binder samman gruppen är då inte endast blod, utan också 

religion, språk, symboler etc. Kulturen formerar gemenskapskänslan och ger upphov till 

gemensamma politiska mål och intressen.25  

Vissa har argumenterat att grupper känner grupptillhörighet och ursprung i förhållande till ett 

etniskt territorium eller hemland. Arvet och gruppen i det territoriet formar individens 

identitet. Självaste hemlandet och gruppen utgör därför en väldigt viktig del av individens 

identitet speciellt eftersom bakgrund, gemensam historia och arv är faktorer som inte går att 

förändra. Av den anledningen påverkar det individen och gruppen genom hela livet. Styrkan 

av dessa band kan dock variera beroende på om gruppen tillhör en gammal eller ny stat. 

Gamla stater tenderar att ha utvecklat ett sätt att styra dessa band på och omvandlar dessa till 

lojalitet gentemot staten. Det kallas då civic-nationalism och har gått om det klassiska ethnic-

nationalism. Nya stater måste gå igenom den etniska nationalism fasen innan de går in på 

civic-nationalism menar teori.26  

Vidare anser en annan del av primordialismen att arvet från ett hemland kommer primärt i 

from av språk. Lingvistisk primordialism är en tankeinriktning som menar att ett gemensamt 

språk är den viktigaste kulturella aspekten för en etnisk grupp, d v s till och med starkare än 

religionen. Språk är något som bildas över tid och har därför en historisk signifikans. 

Historiska band definierar etniska identiteter till större omfattning än biologi. 27 

I andra ord språk, gemensam historia och myter om gemensamt ursprung formar identiteter 

mer så än vad tro på gemensamt blod gör. Även om självaste etniciteten är något ärvt är etnisk 

identitet därmed resultatet av psykologiska och emotionella faktorer. Dock anser även den 

mjukare primordialismen att identitet inte går att förändra.28 En grupp som delar på samma 

historia, eller tror att de gör det, utgör därför en etnisk grupp. Därmed spelar det ingen roll om 

man har eller inte har blodsband så länge man tror att man har det.29 Man ärver alltså 

                                                             
24 Joireman. 2003, s. 22-25 
25 ibid 
26 Joireman, 2003, s. 25 
27 Joireman, 2003, s. 28 
28 Joireman, 2003, s. 28 
29 Joireman, 2003, s. 29 
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föreställningen om att man har blodsband vilket utgör den etniska gruppen och identiteten 

som den har.  

 

2.1.1  Kritik mot Primordialismen 
 

Primordialismen förklarar inte varför vissa individer byter identitet eller väljer någon annan 

identitet som inte är individens etniska. Vidare kommer den inte underfund med varför nya 

stater skapar nya myter om sitt ursprung, vilket lägger grund för nya etniciteter. Den säger 

heller inget om blandade äktenskap och processen genom vilken individer väljer sin 

identitet.30 Alltså om man har föräldrar med olika etniska bakgrunder vilken identitet väljer 

man då? Vidare menar den lingvistiska primordialismen att språk är den ultimata förbindelse 

faktorn inom en grupp dock utan adekvat empiriskt stöd. Jag tog med den för att språk i varje 

fall är något som alla teorierna menar är väldigt viktigt för en grupps identitet. 

Primordialismen har också en mjuk gren den så kallade kulturella primordialismen som jag 

tog med. Den menar att kultur binder människor samman till större utsträckning än vad 

blodsband gör. Den förnekar dock inte att etnicitet är nedärvt vilket skapar motsägelser. Den 

redogör inte heller för på vilket sätt man påverkas av sin ärvda etnicitet om man är adopterad. 

Jag vill påpeka att jag förhållit mig till essentialism och primordialism som synonymer i och 

med att skillnaderna mellan dessa två i kontextet av detta arbete är ytterst små. Båda teorierna 

omfattar samma premiss att etnicitet och identitet är något fundamentalt och ärvt. Man föds 

med grundläggande kulturella identiteter.31 

Varför jag behöver Primordialismen:  

Primordialismen förklarar vad som händer när människor tillhör en etnisk grupp eller tror att 

de gör det. Teorin visar på ett extrem där etniska grupper vägrar adoptera nya identiteter och 

även då hur in- och ut-grupper formeras. Primoridialismen är också viktig i och med att den 

talar om etnocentrism och tro på genetisk övermakt. Det förklarar också varför man ser ner på 

                                                             
30 Joireman, 2003, s. 31-32 
31 Wolff, Stefan, (2011), “Managing ethno-national conflict: towards an analytical framework” i Cass, Frank 
(2011): the journal of Commonwealth & Comparative Politics (Vol 49, No 2), pp. 162-195, s. 187 
&  Flere, Sergej & Klanjsek, Rudi: ”Exit Yugoslavia: longing for mononational states or enterpreneurial 
manipulation?”, (Vol. 39, No. 5) (2011), University of Maribor, Routledge  
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vissa grupper eller varför man vägrar komma nära andra grupper. Den talar även om hur 

nationalism kan förtryckas av ideologi samt parallellen gamla – nya stater. 

 

2.1 Instrumentalism 
 

Instrumentalismen har en annan inställning till etniciteter och identiteter än vad 

primordialismen har. Den anser istället att etniciteter, och identiteter som uppstår i förhållande 

till dessa, inte är konstanta över tid. Instrumentalismen anser alltså att identiteter och 

etniciteter inte är medfödda, nedärvda, och genetiskt överförbara. Instrumentalismen 

fokuserar därför mer på etniska gruppers politiska ambitioner och mål istället för deras 

ursprung.32 Den sociala konstruktivismen och instrumentalismen är överens om att etniciteter 

är en biprodukt av omständigheter. Skillnaden mellan de två är att instrumentalismen vill se 

hur etnicitet manipuleras för att nå den politiska elitens privata ändamål samt hur mobilisering 

på basis av etnicitet äger rum.33  

Vidare fäster instrumentalismen vikt på individuella beslut vilket betyder att man kan avgöra 

någons etnicitet på basis av individens ageranden och val. Språk, symboler, tradition och även 

utseende definierar etniska grupper men det är främst den politiska kopplingen som 

intresserar instrumentalismen. Etnicitet kan därför liknas vid ”klass” och likt samhällsklass 

går etnicitet att förändra över tid. Etnicitet har likt samhällsklass pragmatiska och praktiska 

funktioner.34 

Frågan uppstår om etnicitet då är medfött politiserat och konflikt orienterat. Etniciteter 

behöver politiska mål och ambitioner för att bli politiserade. Politiserade etniciteter kan först 

då bli konflikt orienterade. Starka ledare tenderar att politisera etnicitet och skapa etnisk 

mobilisering. Denna mobilisering blir till nationalism som används för att uppfylla politiska 

mål. Etnicitet är därför ett verktyg i det politiska spelet.35  Varje individ inom gruppen 

tenderar att vilja komma åt någon slags förmån som gruppen erbjuder individen. Det är 

intresse på individuell basis och personlig vinst som motiverar individer att tillhöra en etnisk 

grupp. Den personliga vinsten behöver inte nödvändigtvis vara politisk, den kan också vara 

                                                             
32 Joireman, 2003, s. 35 
33 Joireman, 2003, s. 36 
34 Joireman, 2003, s. 36-37 
35 Joireman, 2003, s. 37-38 
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ekonomisk eller till och med gå ut på strävan efter gemenskap.36 Etnicitet skapas alltså genom 

strävan efter gemensamma politiska mål eller strävan efter personlig vinst. Instrumentalismen 

har vidare en utförlig tes om hur starka ledare påverkar etniciteter och politiserar dessa. 

Ledarskap gör etnicitet till ett potentiellt vapen. Starka ledare kan manipulera etniska 

sentimen och rikta dessa mot politiska mål. Etnisk identitet förändras därför i relation till 

politiska mål och ambitioner. Jugoslavien kan tas som ett exempel där en snabb politisering 

av etniciteterna ägde rum efter Sovjetunionens fall.37 Etnisk konflikt och nationalistiska krav 

kan endast äga rum på platser som har en intern konflikt mellan olika elit grupperingar och 

ledare menar Joireman.38 Det kan dock vara så att i vissa fall är ledarens intresse genuint i 

gruppens bästa intresse.39  

I de flesta fall politiserar dock ledande figurer etniska sentiment för att främja sina egna 

politiska intressen. Jorieman härleder till Milosevic som hon menar gjorde precis det i 

Kosovo. Milosevic talade till det serbiska folket och lovade att skydda de vilket rörde vid det 

serbiska folkets sentiment och politiserade därför dessa.40 Max Weber bygger vidare på 

argumentet. Weber menar att etniska grupper kan är politiska formationer som har 

gemensamma vanor, språk och historia. Vissa grupper anser sig även ha gemensamt blod. 

Weber menar dock att det föreligger politiska motiv bakom skapandet av varje grupp. 

Antagonistiska förhållanden med andra grupper leder till formationen av politiserade 

etniciteter skriver Weber. Det innebär att grupper gärna tror att de har gemensamt blod då 

deras gemensamma ambition är att överkomma hotet från dessa andra grupper. Delade 

politiska minnen är därför det som bäst binder grupper samman.41  

Det måste finnas ett vi och de bakom etnisk identitet. Man anpassar sig till sin grupps identitet 

vilket skapar en ”vi” känsla och gemenskap till skillnad från ”de” andra. Instrumentalismen 

observerar att ”de andra” definieras utifrån föreställningar inom den egna gruppen. ”De 

andra” tilldelas därför sin identitet på basis av dessa föreställningar. Att identifiera andra 

grupper som ”de andra” är ett instrumentalistiskt användande av etnicitet som politiskt 

verktyg.42 Dessa andra grupper presenteras som negativa främst för att skapa barriärer mellan 

                                                             
36 Joireman, 2003, s. 39-40 
37 Joireman, 2003, s. 42 
38 Ibid 
39 Joireman, 2003, s. 41-42 
40 Ibid 
41 Webber, Max, Economy and Society, i Roth, Guenther & Wittich, Claus (1978) An outline in interpretive 
Sociology, Bedminster Press Incorporated, New York 1968, s. 74 & 385-393 
42 Joireman, 2003, s. 43-44 
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de och den egna gruppen. Man måste veta vem man är, ens identitet, och då vet man samtidigt 

vem man inte är, alltså vad som inte passar in i den egna identiteten. Definitioner av vad som 

inte passar in i ens egen identitet tilldelas ofta andra grupper. Man skapar i effekt stereotyper 

kring andra etniska gruppers identiteter. Ett bra exempel är Nazitysklands doktrin som 

tilldelade judarna vissa attribut på basis av deras religiösa identitet.  Dessa attribut avgör om 

man är önskad eller oönskad. Dessa attribut behöver dock inte vara fysiska. Joireman 

exemplifierar med Jugoslavien där serberna skapade sin identitet på basis av tron på en 

långtgående konspiration mot det serbiska folket. Det enade det serbiska folket och formade 

deras etniska identitet till en vis grad. Känslan av att vara oönskad blev därför bindande för 

serberna. Ledare kan politisera sådana faktorer i den etniska identiteten och omvandla dessa 

till nationalism.43  

Nationalism i sig är ett instrument i strävan efter att uppfylla politiska mål. Stater har därför 

ett intresse i att framhäva nationalism. Stater kan också manipulera etniska identiteter och 

sentiment. Genom att göra så bidrar staten till att politisera identiteter som då blir till 

nationalism. Intern nationalism i en stat kan motverka andra former av nationalism som kan 

uppstå bland minoriteter. Nationalism kan därför göras om till sentiment kopplade direkt till 

staten istället för etniska identiteter. Det kallar vi civic-nationalism som stater bör sträva efter 

så att ethnic-nationalism inte uppstår. Stater behöver civic-nationalism. Om stater lyckas 

manipulera folk inom sina gränser, till att agera i enlighet med statens ambitioner, slipper 

stater kontrollera alla invånare med våld. Folk kommer i effekt att betala skatt för att de bryr 

sig om staten och inte på grund av hot. Man gör alltså befolkningen medgörlig.44 

Nationalistiska känslostämningar är viktiga under krig som alla förstår. Staten producerar 

slogans, sånger och andra former av PR för att få sina invånare att vilja offra för sitt land. 

Därför är nationalism ett måste under krigstid. Även då är nationalism endas en del av det 

politiska spelet. Staten försöker få invånarna att försvara nationen. Återigen är det ett verktyg 

i det politiska spelet, försvaret av nationen är målet. Högre andelar av sentiment innebär 

vidare att man kommer att tolerera höga dödssiffror på ett bättre sätt. I fredstid stärker man 

nationalistiska sentiment genom gemensamma röda dagar, firandet av historiska händelser, 

national dagar etc. Staten får invånarna att knyta sin individuella identitet till den nationella 

identiteten. Alla lär sig nationalsången, svär ed till flaggan och därmed kopplas individens 

identitet, och även hela etniska gruppers identitet, till en större nationell identitet. Alla kan 

                                                             
43 Joireman, 2003, s. 44 
44 Joireman, 2003, s. 46-47 
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känna lojalitet till den statliga identiteten vilket försäkrar att ethnic-nationalism inte uppstår 

istället. Denna nationalism skapar band mellan människor som annars inte har något annat 

gemensamt. Statens legitimitet deriveras utifrån dessa gemensamma värden och nationalism. 

Ingen etnisk grupp kommer då att göra staten till en måltavla för sina egna politiska mål.45  

En sak vi vet säkert är att inte varje stat lyckas skapa civic-nationalism, detta kan bero på att 

det redan finns interna konflikter eller att ett krig var nära förestående. Om en etnisk grupp 

redan dominerar den politiska arenan så har de kanske inget intresse av civic-nationalism.46  

 

2.1.1 Kritik mot Instrumentalismen 
 

Instrumentalismen lyckas inte förklara varför vissa känner etnisk tillhörighet utan några som 

helst motiv eller ambitioner. Vidare förklarar den inte varför många upplever att sentiment 

gentemot den egna gruppen är något nedärvt eller inrotat. Etnicitet och identiteter utformade 

efter primordiala mått verkar alltså finnas och det kan inte instrumentalismen förklara på ett 

adekvat sätt. Vidare förklarar inte instrumentalismen varför vissa grupper lever kvar även när 

sociopolitiska och ekonomiska omständigheter slutar främja dessa. Ledarskapsteorin förklarar 

inte varför vissa ledare främjar gruppers intressen istället för sina egna.47 Vidare ger den inget 

alternativ till ledarskapsteorin.  

Jag vill härleda till ”Exit Yugoslavia” och Smith som menar att nationaliteter är primordiala 

och att ledare bakom nationalister därför är mer eller mindre oväsentliga.48 Detta är en 

motsägelse mellan instrumentalismen och primordialismen. Primordialismen används som ett 

verktyg av ledande figurer. Etnobiologisk och etnogenetisk terminologi tenderar att användas 

av dessa för att mobilisera och politisera etniska grupper.  Primordialismen kan därför 

användas som ett verktyg av dessa i deras strävan efter politiska mål eller ambitioner. 

Nationalism skapas alltså till större utsträckning än vad den de facto är förankrad i 

verkligheten. Instrumentalism kan således tillämpa primordialism.49  

 

                                                             
45 Joireman, 2003, s. 47-49 
46 Joireman, 2003, s. 50 
47 Joireman, 2003, s. 51-52 
48 Flere & Klanjsek, 2011, s. 793-794 
49 Flere, Sergej: ”Blind Alleys in Ethnic Essentialist Explenations of the Downfall of the Former Yugoslavia”, 
Critical Sociology (Vol. 29, No. 2) (2003), University of Maribor, Koninklijke Brill NV, s. 242-251 
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Varför behöver jag Instrumentalismen:  

Instrumentalismen ger en annan bild av identitet och etnicitet. Den säger att dessa inte är 

ärvda utan istället adopterade och kontextuella vilket ger mig en motpol till primordialismen. 

Instrumentalismen förklarar också hur identitet och etnicitet kan politiseras och manipuleras 

genom exempelvis starka ledare. Den förklarar hur etnisk mobilisering sker. 

Instrumentalismen säger också att människor är pragmatiska och flexibla vad gäller val av 

grupptillhörighet p.ga. personlig vinst vilket jag tycker stämmer bra överens med 

verkligheten. Slutligen förklarar instrumentalismen hur civic-nationalism fungerar.  

 

2.2  Konstruktivismen 
 

Konstruktivismen anser likt instrumentalismen att etnicitet och identitet är flytande dock med 

förbehåll. Konstruktivismen anser inte att människor är lika opportunistiska som 

instrumentalismen vill få oss att tro. Det kan förvisso finnas ekonomiska och politiska motiv 

bakom val av etnisk identitet dock är språk, religion och fysisk karaktäristik avgörande till 

större grad än vad vinstmaximering är. Dessa attribut avgränsar individers val av etnisk 

tillhörighet och som följd identitet. Man kan t.ex. välja att identifiera sig som svensk eller ryss 

på basis av språk och utseende det blir dock svårt för samma individ att identifiera sig som 

japan pga att hens fysiska attribut inte överensstämmer med det japanska folkets. Alltså någon 

som ser ut som en europé kommer kanske inte att adoptera en asiatisk identitet i förstahand. 

Vidare kan religion och språk påverka valet av etnisk identitet. Detta speciellt när man är född 

som ett resultat av ett blandäktenskap där den ena parten är t.ex. muslim och kines och den 

andra katolik och polack. Fysiska attribut bestämmer dock inte alltid val av etnisk tillhörighet, 

identitet och nationalism. Individen väljer etnisk identitet på basis av egna preferenser och 

andra identiteters inflytande på individen. Identiteter formas därför av ekonomiska, politiska 

och sociala omständigheter. Etnisk identitet är således en produkt av medfödda attribut och 

sociala tillägg. Konstruktivismen lyckas förklara varför vissa etniska grupper uppstår medan 

andra försvinner över tid, i och med att den etniska gruppens gränser är töjbara och flexibla 
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till viss utsträckning.50 Således kan grupper som har interagerat sig också komma att 

identifiera sig som det ena eller andra beroende på omständigheter och personliga preferenser. 

Skapandet/valet av etnisk identitet ser ut såhär: Ascribed Traits (Medfödda attribut så som; 

utseende, födelseplats, språk) + Social Inputs (Sociala tillägg; ursprungs myter, subjektiv tro, 

politik, ekonomi, religion, annat språk) = Etnisk identitet.51 

Berger och Luckmann menar att samhället som institution förser individer med tillägg som 

utformar identitet. Subjektiv tro på ett fenomens relevans hjälper individen att identifiera sig 

med det fenomenet. Så att t.ex. religion kan utforma individens identitet om individen tror på 

religion. Hela kollektiv kan därför ha en identitet utformad efter något fenomen som är viktigt 

för just den gruppen.52  

Joireman härleder till Bell, som menar att konstruktivismen inte alltid gick att applicera i det 

avseendet. Den är en produkt av den moderna världen. Förr deriverades individens identitet 

från stammen och religionen endast. Idag dock, i och med snabbt förändrade sociala 

omständigheter, tillåts individen till större utsträckning välja sin egen identitet. Även om 

ekonomiska och politiska omständigheter kan ha en inverkan på valet så behöver det inte vara 

avgörande. Etnisk identitet och etniska grupper kan komma till att bli utan några motiv alls. 

Man kan se det som personliga preferenser på större skala. Lika så kan etniska grupper 

försvinna. Författaren tar upp exemplet med tyskarna i USA. Efter världskrigen var det inte 

speciellt populärt att vara tysk och den tyska etniska gruppen valde att assimilera sig och 

åberopa andra delar av sitt ursprung för att skapa sig en ny identitet. Pragmatik kan därför 

tillämpas i och med att etnicitet ter sig vara flexibel. Man kan vara amerikan om det inte 

lämpar sig att vara tysk eller någon annan etnicitet om man tycker att det är bättre.53  

Berger & Luckmann vidare utvecklar individens förhållande gentemot identitet. De anser att 

identitet förvisso är kontextuellt och att grupper kan dela på gemensamma drag vad gäller 

identitet. Dock är identitet också något unikt för varje individ. Identitet menar de är ett 

fenomen som uppstår mellan samhälle och individ.54 Rational Choice Theory förklarar de 

motiv som individer har när de identifierar sig med en grupp och vidare varför grupper börjar 

agera nationalistiskt. Rationalismen går ut på att alla människor försöker maximera sin egen 
                                                             
50 Joireman, 2003, s. 54-55 
51 Ibid 
52 Berger, Peter L & Luckmann Thomas, (1966), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 
Knowledge, London, Penguin Books, s. 85-96 & 191-193 
53 Joireman, 2003, s. 56-58 
54 Berger & Luckmann, 1966, s. 194-195 
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vinst och nytta. Rationalismen tror också att det går att identifiera en individs preferenser 

genom att antingen observera individen eller fråga hen. Rationalismen fokuserar alltså 

gruppens minsta beståndsdel alltså individen. När man förstår rationaliteten bakom varje 

individs ageranden och preferenser kommer man närmre de sociala konstruktioner som utgör 

etnicitet och identitet. Man förstår alltså varför en grupp agerar som den gör, och varför dess 

medlemmar väljer att agera nationalistiskt när de gör det.55 

Joireman tar här upp grupp teori. Grupp teori förklarar hur grupper definierar sina gränser 

mellan vi och de, eller in-gruppen och ut-gruppen. Och hur grupper uppkommer i opposition 

mot andra grupper. In-gruppen har en intern psykologisk koppling mellan individerna som 

deriveras utifrån gemensamt språk, religion, ursprungs myt etc. Medlemmar av gruppen har 

tendensen att ha förhöjda åsikter om den egna gruppen. Min grupp är därför starkare, 

smartare, snabbare och vad det än mer kan vara. Den är det dock i förhållande till din grupp 

som därför är sämre än min. Således är din in-grupp min ut-grupp.56 Identitet är flytande 

menar Wilmer. Det är inte faktumet att det finns skillnader som är avgörande utan snarare 

vilka attribut som tilldelas dessa skillnader. Det finns en underliggande social process som 

tillverkar attributen, mellan etniska grupper och identiteter, samma process avgör hur dessa 

kommer att tolkas. I förlängningen innebär det att samma sociala processer avgör om 

tilldelade attribut är positiva eller negativa, alltså om de binder grupper närmre varandra eller 

skapar distans.57  

Alla sådana separationer som människor skapar mellan grupper har tendensen att övergå till 

kollektiv utpekning. Individer kan därför hamna i en grupp som egentligen inte borde existera. 

Individer tilldelas alltså då en grupp genom kollektiv utpekning. De uppstår alltså utan eget 

agerande eller val. Man definierar oftast människor- och skapar sådana grupper för att 

legitimisera-, eller skapa socioekonomiska- ojämnlikheter mellan grupper. Det är oftast den 

största etniska gruppen som ansvarar för likartade beteenden. Vi kan därför definiera starka 

etniska, och i effekt nationalistiska, grupper inom en stat som in-grupper och de som blir 

diskriminerade är per definition ut-grupper. Starka in-grupper tenderar att ha makten att 

definiera vilka som är ut-grupper och på basis av vilka attribut.  Dessa definitioner av ut-

grupper brukar medföra motsättningar och konflikt. Vi påminns om att nationalism och etnisk 

                                                             
55 Joireman, 2003, s. 60-63 
56 Joireman, 2003, s. 60-63 
57 Wilmer, Franke, (2002): The Social Construction of Man, the State, and War, Identity, Conflict, and Violence in 
the Former Yugoslavia, London, Routledger, s. 78-82 
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mobilisering vilar på historiska grunder men artikuleras i samtida politiska och ekonomiska 

kontext som hävdar sig i opposition till andra grupper inom ett samhälle.58  

Wilmer tar upp civility som han menar förklarar människors förmåga att identifiera sig med, 

och känna empati gentemot, varandra. Man kan se något av sig själv i andra. Identitet är ett 

kontextuellt fenomen menar Wilmer den består av flera lager vilket betyder att man kan känna 

tillhörighet gentemot flera grupper samtidigt. Identitet är också något som bildas i förhållande 

till andra identiteter, grupper och individer. I Wilmers bok, som omfattar många intervjuer, 

förstår man att den jugoslaviska identiteten påverkade många individers agerande och val. Det 

kan förklara varför många inte föll tillbaka på etnisk nationalism under kriget utan rättade sig 

efter den jugoslaviska identiteten istället. Ens egna identitet ”the self” menar Wilmer är något 

som byggs upp över tid och är från början inte mycket annorlunda från miljön man föds i. 

Vidare byggs den på med hjälp av kontextuella processer som omfattar sociala relationer, 

historiska och kulturella kontext.59 Kultur kan således forma människor till att bli mer eller 

mindre toleranta gentemot varandra och andra. Konstruktivismen menar dock att primordial 

retorik används för politiskt inflytande under vissa omständigheter.60  

 

2.2.1 Kritik mot Konstruktivismen 
 

Konstruktivismen kritiseras primärt på grund av dess fokus på gruppers formationer istället 

för deras syften, mål och politiska agendor. Den lyckas förklara varför grupper kommer till att 

vara och hur de försvinner men går inte igenom vad som inträffar mellan dessa två skeden. 

Alltså varför blir de kvar så länge som de blir? Skillnaden mellan instrumentalismen och 

konstruktivismen är att den tidigare frågar varför en grupp agerar som den gör på basis av sin 

etniska identitet. Och hur politisk nationalism används för att komma åt de agendor som 

grupper har. Politiserade identiteter är dock inte en prioritet för konstruktivismen.61 Vidare 

lyckas inte rational choice förklara varför människor i vissa omständigheter handlar 

irrationellt. Alla försöker inte alltid vinstmaximera. Grupp teori hävdar att det är 

socioekonomiska omständigheter som oftast leder till bildandet av in och ut grupper dock 

säger den inget om hur det skulle se ut i likfördelade länder med mer än två etniska grupper. 

                                                             
58 Joireman, 2003, s. 63-64 
59 Wilmer, 2002, s. 81-82 
60 Ibid 
61 Joireman, 2003, s. 68 
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Man vet alltså inte om det kan ske och vidare, ifall att det sker, vilken grupp skulle bli 

diskriminerad emot och varför i valet mellan flera grupper. Vidare vet jag inte hur det går 

ihop med civility och varför inte civility utvecklas mellan de olika grupperna inom ett land 

som vanligtvis börjar agera i linje med grupp teori. 

 

Varför behöver jag konstruktivismen:  

Konstruktivismen förklarar på vilket sätt människor kan välja identitet och etnisk tillhörighet 

på bäst sätt hittills tycker jag. Den talar även om grupp teori, rational choic theory och hur 

identiteter kan tilldelas andra etniska grupper genom In- Ut grupper. Konstruktivismen säger 

därför mig något om hur grupper ser på varandra och vilka attribut de tilldelar varandra när de 

formerar in- respektive ut-grupper. Konstruktivismen talar också om omständigheter som en 

faktor bakom bildandet av grupper, vilket kan vara användbart. Som en sista sak nämner 

konstruktivismen civility alltså empatin som grupper kan känna gentemot varandra. 

 

3. Metod och material 
 

3.1  Metod 
 

Studien strävar efter att försöka förstå varför relationerna och identiteterna mellan bosniaker 

och kroater har varierat under den nämnda tidsperioden. Kroater och bosniaker lyckades vara 

enade under vissa omständigheter medan de stred under andra. Jag tar upp instumentalism, 

primordialism och konstruktivism för att avgöra hur olika synsätt på etnicitet och identiteter 

kommer till. Jag vill kunna analysera bosniakers och kroaters relationer, samt variationer i 

identitet, utifrån de teorier jag har valt att använda mig av. Jag kommer därför att använda 

mig av idealtyper.  

Idealtyper som analysverktyg används för att renodla vissa drag och sedan formulera 

hypoteser. Man renodlar alltså företeelser om ideologier eller teorier för att sedan kunna dra 

slutsatser om vilken teori eller ideologi som råder i olika situationer. I boken Textens mening 

och makt kan man läsa om ett exempel där idealtyper används för att konstruera idealtypiska 

föreställningar om välfärdspolitik utifrån nykonservatism, socialliberalism och nyliberalism. 
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Det innebär att man väljer idéer som är relevanta för frågan, så som exempelvis synen på 

individuella rättigheter, jämlikhet, frihet, effektiviteten i marknadsstyrning etc. Vidare ser 

man efter vad de olika teorierna har för inställning till t.ex. frihet, och för in deras respektive 

inställningar i ett diagram vilket bildar en typologi. Dessa typologier är därför renodlade 

åsikter om olika faktorer som man behandlar, exempelvis frihet. På så vis säger dessa 

typologier något viktigt om respektive ideologi.62 Man kan utifrån typologier sedan skriva 

idealtyper för respektive teori.  Idealtyper är extrema förhållningssätt till olika fenomen eller 

scenarion. Därför tenderar olika teoriers idealtyper att skilja sig drastiskt från varandra.   

Utvecklandet av en sådan idealtyp kräver en politisk-teoretisk referensram och i mitt fall är 

det instrumentalismens, primordialismens och konstruktivismens syn på identitet och etnicitet. 

Likt exemplet i Textens mening och makt kommer jag att renodla de valda teoriernas 

inställningar till respektive typologi. 63 Ett exempel kan vara att man letar efter faktorer som 

utgör typologin etnicitet. Jag kommer därmed att söka efter teoriernas definiton av etnicitet 

och använda den under typologin med samma namn. Samtliga typologier är valda utifrån 

deras relevans till undersöknings objektet. De valda typologierna kommer att bidra till 

undersökningen genom att de möjliggör att jag ser varför variationer i identitet och relationer 

har ägt rum. Idealtyperna blir därför bra hjälpmedel när man försöker förstå dessa variationer 

eftersom de är baserade på relevanta typologier.   

Idealtyper skapar goda förutsättningar för mig att kunna analysera relationerna mellan kroater 

och bosniaker eftersom jag kan studera deras relationer i förhållande till teori på ett direkt och 

precist sätt. Scenarion som jag bygger upp med idealtyper förklarar hur deras relationer bör ha 

sett ut för att man ska kunna säga att respektive teori förklarar händelseförloppet. Om 

bosniakers och kroaters relationer överensstämmer med någon idealtyp, kan man utifrån den 

idealtypens teori dra slutsatser om varför händelseförloppet ser ut som det gör. Jag kan därför 

använda mig av teorierna på ett direkt sätt när jag försöker förstå varför kroaters och 

bosniakers relationer och identiteter har varierat.  

Innan jag går in på typologierna vill jag tydliggöra idealtypsanalysens styrka och svaghet. 

Idealtyper målar upp extrema scenarion i förhållande till vissa teorietiska fenomen eller 

antaganden. Idealtyper gör därför inga anspråk på att kunna förklara hur verkligheten ser ut. 

Självaste metoden är därför svår att kritisera när framställda idealtyper inte överensstämmer 

                                                             
62 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, (2000): Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskapliga 
text- och diskursanalyser, (3 .uppl.), Lund, Studentlitteratur AB, s. 149-150 
63 Bergström & Boréus, 2000, s. 163-164 
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med verkligheten.64 Den styrkan är också en svaghet eftersom det är svårt för en idealtyp att 

passa ett undersökningsobjekt helt.  

Typologier: 

 Primordialism Instrumentalism Konstruktivism 

Etnicitet Etnocentrism, gruppen tror 

att ens egna medlemmar är 

överlägsna. Etnicitet är 

medfött och går ej att 

förändra. 

Etnicitet kan förändras över 

tid. Etnicitet är inte medfödd 

eller nedärvd. Etnicitet är en 

biprodukt av omständigheter. 

Flytande och förändras 

beroende av omständigheter. 

Politiska/ekonomiska motiv 

bakom val av etnisk identitet. 

Kan präglas av empati 

gentemot andra grupper eller 

så kallad civility. 

Identitet Identitet är inte något 

utbytbart, det är nedärvt. 

Identitet är direkt kopplad till 

blod. 

Manipuleras för att främja 

politiska mål. Den går att 

förändra. Ofta föreligger ett 

personligt motiv i val av 

identitet (personlig vinst). 

Flytande och förändras. 

Fysiska attribut avgränsar 

individen i val av identitet. 

Identitet väljs på basis av 

språk och religion. Rational 

choice teory. 

Nationalism Nationalism är en del av den 

mänskliga faktorn. Gruppen 

strävar alltid efter en egen 

nation. Nationalism kommer 

alltid att segra om inte 

ideologi står i vägen. 

Kommer närmare ethnic-

nationalism än den gör civic. 

Starka ledare använder sig av 

nationalism för att förverkliga 

politiska ambitioner. 

Nationalism är ett sentiment 

som manipuleras konstant. 

Stater manipulerar sina 

invånare till att agera 

nationalistiskt genom civic-

nationalism. 

Personlig vinst maximering 

(rationalism). Gruppen har 

liknande mål som formas av 

deras etnicitet och identitet. 

Dessa gemensamma mål 

skapar nationalism (grupp 

teori). Nationalism artikuleras 

i samtida ekonomiska och 

poliska kontext. In/Ut 

grupper 

Kultur Medfött och binder 

människor samman. Kulturen 

avgör individernas identitet 

och den går inte att förändra. 

Gemensam kultur formar 

gemensamma politiska 

ambitioner. 

Bieffekt av individers strävan 

efter grupptillhörighet. Kultur 

är därför något som bildas i 

gruppen när man söker 

personlig vinst eller större 

gemensamma politiska 

ambitioner. Kultur är starkt 

kopplat till staten i och med 

civic-nationalism. 

Finns som gemensam 

nämnare inom gruppen, men 

är som identitet något 

kontextuellt. Man kan känna 

tillhörighet till flera grupper 

samtidigt och grupper kan 

smitta av sig på varandra. 

Kultur avgör om individer är 

mer eller mindre toleranta 

gentemot varandra. 

Arv Den egna gruppen delar på ett Civic-nationalism, ledare och Historiska myter om 

                                                             
64 Esaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, (2012), Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik, s. 139 - 144 
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gemensamt arv som inte kan 

hittas hos andra grupper. Det 

binder individerna inom den 

egna gruppen samman. Detta 

kan ses som blodsband inom 

självaste gruppen. 

staten skapar 

förutsättningarna för det arv 

som uppstår i gruppen. Det är 

inte nedärvt och förändras 

över tid. 

gemensamt arv, dock 

artikuleras dessa i samtida 

politiska och ekonomiska 

ambitioner. En kontextuell 

process. In-grupper / Ut-

grupper 

Det som binder 

gruppen samman: 

gemensamt språk, geografisk 

position, blod, myt om 

gemensamt ursprung, 

gemensam religion. 

Språk, symboler, traditioner, 

politiska ambitioner och 

utseende. 

Språk, religion, fysiska drag. 

Grupp teori (grupper kan 

skapas i opposition mot 

andra). 

 

Varför jag valde dessa typologier: 

De typologier jag har valt är etnicitet, identitet, nationalism, kultur, arv och det som binder 

gruppen samman. Jag valde etnicitet, identitet och nationalism i och med att dessa utgör den 

större delen av det som undersöks. När man undersöker identiteter kommer man ofta i kontakt 

med begreppet kultur. Kultur är det som uppstår som gemensam nämnare mellan individerna 

inom en etnisk grupp. De olika teorierna har olika föreställningar om varför kultur är viktigt. 

Eftersom kultur är resultatet av gruppens förhållande till identitet ansåg jag det vara av vikt att 

ta med typologin kultur. Arv förklarar hur kultur sprids vidare och även vad de olika teorierna 

anser är viktig för grupper att ärva. Primordialismen anser exempelvis att en grupps arv är 

personligt medan konstruktivismen anser att det är opersonligt. Typologin arv reflekterar 

följaktligen de olika teoriernas relation till kultur och hur de anser att kultur påverkar grupper. 

Det som binder gruppen samman förklarar vad de olika teorierna anser är viktigt för att en 

grupp ska ha självkänsla. Man kan säkert föra med fler typologier dock anser jag att det skulle 

överkomplicera undersökningen.   

 

Nedan har jag beskrivit hur relationerna mellan bosniaker och kroater bör ha sett ut för att 

man ska kunna säga att de passar in i idealtypen för de tre teorierna som jag har använt mig 

av. I slutet av undersökningen kommer jag att argumentera för vilken av idealtyperna som jag 

tyckte var mest hjälpsam vad gäller att förklara deras relationer samt variationen i identitet.  

Idealtyperna jag använder skulle egentligen kunna problematiseras vidare. Det skulle innebära 

att man jämför lika sorters primordialism, instrumentalism och konstruktivism genom ett 

kodschema. Utifrån kodschemat skulle man sedan se efter vilken teori som bäst passar in på 

resultaten. Problemet är att det då skulle innebära att teori anpassas till resultat vilket 
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självfallet inte är bra. Idealtyper är trubbiga eftersom det inte är de bäst passande delarna av 

varje teori som används i utformandet av dessa. Det är dessutom jag själv som väljer vilka 

typologier som förs med i arbetet.  

 

3.2  Beskrivning av idealtyperna 
  

Primordialism:  

Man har en stark egenkänsla inom gruppen i och med att etnicitet och identitet är nedärvt. 

Den geografiska positionen, den gemensamma kulturen, språket och religionen gör att man 

inte lätt kommer nära andra grupper. I och med att medlemmarna inom gruppen tror på myten 

om gemensamt blod råder etnocentrism och en stark övertygelse att man som grupp är 

överlägsen. Politiska ambitioner är direkt kopplade till etnicitet och identitet och man strävar 

som grupp efter politiska mål som stärker gruppens överlevnad. Kulturen är därför väldigt 

orienterad mot gruppens överlevnad och gemenskapen är etnocentrisk. För att man ska säga 

att detta råder bör jag finna att kroater och bosniaker aldrig har kunnat sammarbeta i och med 

att de inte delar gemensam religion och eftersom de anser sig vara två olika etniska grupper. 

Vidare bör jag se att de alltid har ansett sig vara två separata etniska grupper och att de anser 

sig själva vara överlägsna och att de även eventuellt ser ner på varandra.  

 

Instrumentalism: 

Identitet och etnicitet är flytande och varierar över tid beroende på omständigheter och om 

civic-nationalism råder. Civic-nationalism kan lätt få människor att känna lojalitet gentemot 

staten istället för sin etniska grupp. Etniska grupper binds då snarare samman av språk, 

symboler, traditioner och politiska mål. Etniska grupper kan därför överge sin identitet till 

förmån för någon annan och i sin strävan efter personlig vinst. För att man ska kunna säga att 

det är instrumentalistisk teori som har dominerat relationen mellan bosniker och kroater så ska 

man finna att dessa två har beblandats med varandra, om de har haft gemensamma politiska 

ambitioner, eftersom de har gemensamt utseende, språk, kultur, traditioner etc. Vidare ska 

man i fall av konflikt kunna finna exempel på politiska mål eller ambitioner som har 

kulminerat i manipulerandet av de etniska identiteterna av starka ledare. I andra ord det måste 
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finnas något intresse bakom konflikten mellan dessa. Nationalism ska uppstå som ett resultat 

av politiska ambitioner eller mål oavsett om kroater och bosniaker har goda eller dåliga 

relationer vid tillfällen då nationalism uppstår. Detta i och med att kultur är en bieffekt av 

strävan efter personlig vinst och det kan omfatta strävan efter grupptillhörighet. I andra ord de 

kan ha strävat efter att tillhöra samma grupp vilket skulle kunna forma en säregen 

nationalistisk gemenskap mellan dessa. Och eftersom etnicitet är en biprodukt av 

omständigheter skulle det vara väldigt bra om man kunde hitta bevis på att de under vissa 

omständigheter beblandade sig mycket med varandra och kanske även tillhörde samma grupp 

periodvis. 

 

Konstruktivism:  

Identiteter och etniciteter är flytande. Politiska och ekonomiska motiv står bakom valet av 

identitet och etnicitet så länge som utseendet stämmer överens med vald grupp. Gruppen kan 

därför vara en mix av etniciteter som präglas av rationalitet i sitt val av grupptillhörighet och 

rational choice i formandet av nationalism. Grupper kan uppstå i opposition till andra etniska 

grupper eller p.ga kollektiv utpekning och det kan även ske inom den egna gruppen i och med 

att denna inte är sammansatt genom blod. Språk och religion binder också gruppen samman 

på sidan av fysiska drag och det är grupp teori som sätter gränser mellan den egna gruppen 

och andra grupper. Eftersom individer kan känna tillhörighet till flera identiteter är den egna 

gruppen mer ihopsatt av kontextuella processer och omständigheter än den är av kulturella 

aspekter. Eftersom det är förekommande att man känner tillhörighet till flera grupper 

samtidigt är den egna kulturen en blandning av många andra. Därför är tolerans gentemot 

andra grupper något kontextuellt också i och med att det bestäms av de många kulturer som 

utgör den egna. Gemensamma mål avgör uppkomsten av nationalism som artikuleras i 

samtida politiska och ekonomiska kontext. För att man ska kunna säga att relationen mellan 

bosniaker och kroater kommer närmast konstruktivismen bör man se att dessa två är 

pragmatiska i val av identitet och etnisk tillhörighet. Grupperna bör alltså vara heterogena 

snarare än homogena och deras politiska eller ekonomiska ambitioner bör vara lika under 

tider av fred och motstridiga i tider av konflikt. Eftersom språket och utseendet är likartat för 

båda är det deras förhållande till religion som avgör om de känner distans gentemot varandra. 

Det är alltså en fråga om deras kultur tillåter dessa att praktisera civility, som i så fall blir 

avgörande. Man bör även se att de har smittat av sig på varandra, så att säga, rent 



Harun Mujakovic  FHS 
890825  2014-05-20 
 

27 
 

identitetsmässigt. Vilket skulle antyda att många i båda grupperna känner tillhörighet till 

motsvarande grupp och det bör ha resulterat i mindre etnisk distans.   

Jag kommer senare att återkoppla till dessa idealtyper och diskutera huruvida bosniakers och 

kroaters relationer under det senaste kriget på Balkan passar in i någon och huruvida deras 

relationer har gått ifrån någon av dessa teorier till en annan sedan året 1939 och fram till det 

senaste kriget på Balkan. I analysen kommer jag att undersöka vilken teori som är mest 

hjälpsam vad gäller att förstå varför kroaters och bosniakers relationer och identiteter har 

varierat. 

 

3.3  Material  
 

Jag använder mig av Sandra F. Joiremans Nationalism and Political Identity som bas för mitt 

teoriavsnitt. Dessa teorier kompletteras av Ivo Banac, Sergej Flere, Franke Wilmer, Berger & 

Luckmann, Max Weber samt Smith. Jag använder dock främst Joireman då hon dels 

presenterar teorierna ur ett mer samtida perspektiv samt återkopplar till samtida händelser och 

fenomen. Joiremans bok är även mer lättförståelig, både språkligt och kontextuellt. Vidare 

behandlar hon samtliga teorier i sin bok och förklarar skillnaden mellan dessa, och även 

likheterna, på ett väldigt överskådligt sätt. De övriga författarna bidrar till basen för de olika 

teorierna. Speciellt Weber, Luckmann, Berger och Smith eftersom de har bidragit med att 

utveckla teorierna som jag använder mig av.  

Resterande delen av materialet består av andrahandskällor som redan har bearbetat och 

analyserat konflikten. Jag försökte att införskaffa adekvata förstahanskällor vilket visade sig 

vara väldigt svårt. För att hitta rätt material har jag varit i kontakt med Dr. Tomislav Dulic och 

Dr. Kjell Magnusson som har rekommenderat mig böcker om kriget och då specifikt 

konflikten mellan kroater och bosniaker. För att förstå specifika delar av kriget så måste man 

också självklart förstå det i sin helhet. Den tidigare forskningen som jag har använt mig av har 

gett mig en uppfattning om vilka datum och platser som är relevanta för mitt arbete. Sedan har 

jag kunnat inrikta min sökning på ett mer produktivt sätt. Böcker som jag har använt i detta 

syfte är ”The Three Yugoslavias” av Sabina Ramet, samt Misha Glennys bok ”The Balkans”. 

All grundläggande information om konflikten tjänar syftet att kunna analysera konflikten med 

hjälp av teori. Jag använder mig vidare av några författare som kommer ifrån Balkan. Flere 
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och Banac är väsentliga för min uppsats i och med att de båda skriver ur ett perspektiv som 

bara någon kan som var närvarande i Balkan under kriget. Även om man inte kan kalla deras 

respektive arbete för förstahandsmaterial så kommer det nära speciellt i och med att t.ex. 

Banac var aktiv som politiker under det senaste kriget på Balkan. Dessa båda förklarar på ett 

tydligt sätt hur nationalism och identitet fungerar i samspel med den jugoslaviska 

erfarenheten. Även det är en anledning till varför jag använde mig av deras respektive 

arbeten. 

 

3.4  Material Kritik 
 

De böcker jag har använt mig mest av är Misha Glennys bok ”The Balkans” och Sabrina 

Ramets ”The three Yugoslavias”. Misha Glenny är en journalist, till vilket jag var skeptiskt 

till från början. Efter att ha läst två av hans böcker finner jag att det inte är någon konstigt 

med dessa. Tvärtom är det uppfriskande att ta del av litteratur som presenteras på ett så 

intressant sätt. Sabrina Ramet är en professor av politisk vetenskap i Norge. Jag valde att 

använda hennes bok i och med att informationen överenstämde med alla andra böcker som jag 

har använt. Jag anser att Ramets bok är väldigt konstruktiv och detaljerad därför använde jag 

den också i uppsatsen. Ramets bok överenstämde även med Shraders även då Shrader är mer 

subjektiv.  

Boken ”Forging war” använde jag för att se hur median agerade under kriget i forna 

Jugoslavien. Boken är från 1994 och skrevs då kriget pågick. Jag är inte säker på hur objektiv 

den är i och med att jag inte hade annat material som var direkt kopplat till median i de forna 

jugoslaviska delstaterna under krigstiden. Så jag reserverar mig till den bokens trovärdighet. 

Speciellt då den skrevs under kriget och saknar till en vis del översikt. Det är också 

anledningen till varför jag inte använde den boken mer än vad jag gjorde. Sergej Flere är en 

sloven som skriver från Maribors universitet i Slovenien. Jag använde mig av hans material i 

och med att jag inte såg några subjektiva tendenser i det han skrev. Jag uppfattar att hans 

teorier och det material han har skrivit är baserat på goda resonemang. 

Shrader skriver ur ett nästan pro Kroatiskt perspektiv och jag är osäker på om han kan klassas 

som objektiv. Därför förlitade jag mig inte på Shrader till någon större utsträckning. Ivo 

Banac var en politiker under kriget och man kan tänka sig att hans tolkningar av 
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krigsförloppet är färgade också. Jag har dock inte hittat någon anledning att tro att Ivo Banac 

har färgade åsikter eller att han inte ska gå att använda.  Jag måste dock låta läsaren veta vad 

Ivo Banac hade för ställning under det senaste kriget på Balkan så att läsaren själv kan bilda 

sig en uppfattning. 

 

3.5  Avgränsningar 
 

Jag begränsas av både tid och utrymme i detta arbete som redan är för omfattande till en vis 

del. Av den anledningen kommer jag inte att kunna ta upp bosniakiska-kroatiska relationer 

efter det senaste jugoslaviska inbördeskriget och jag kommer även inte att gå längre tillbaka i 

tiden än 1939. Jag var tvungen att ta med bakgrundshistorien om det första Jugoslavien, 

väldigt kort, och andravärldskriget. Jag gjorde så för att läsaren ska få en uppfattning om vad 

som utgjorde etniska meningsskiljaktigheter i Jugoslavien före det senaste kriget på Balkan 

började.  Jag vill tydliggöra att jag kommer nämna serbiska styrkors ageranden under 

konflikten också. Jag måste göra det i och med att serberna var delaktiga i den senaste 

konflikten på Balkan samt att de som folk, precis som bosniaker och kroater, utgör en stor del 

av Bosnien. Slobodan Milosevic kommer jag också att nämna då han var en serbisk ledare 

under det senaste kriget. Jag kommer dock inte att fördjupa mig i den serbiska identiteten eller 

förhållandet mellan identitet och etnicitet vad gäller serberna eftersom det inte är relevant för 

mitt arbete. Jag kommer även att hoppa över några mindre perioder i tidsspannet 1939-1994 

eftersom jag inte ser någon utveckling i dessa som är väsentlig för arbetet. Om man är 

intresserad av de perioder jag hoppar över så kan man finna information om dessa i t.ex. 

boken the Three Yugoslavias.  

 

4. Undersökning 
 

4.1 Historisk utveckling 
 

Bosniens territorium har alltid varit orsaken bakom konflikter mellan serber, kroater och 

bosniaker. Serberna var oroliga innan byggandet av det första Jugoslavien att Bosnien skulle 

förlora sin essentialistiska serbiska identitet. Kroaterna kände också att Bosnien började 
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förlora vad de ansåg vara sin kroatiska identitet och de var alltså lika upprörda som serberna. 

Båda var i andra ord oroliga att den andra skulle få dominans i Bosnien.65 Frågan uppstod om 

bosniakerna kunde betraktas som kroater eller serber? I det första Jugoslavien besvarades 

aldrig den frågan utan bosniakerna kallades istället endast för muslimer. Tanken bakom 

byggandet av det första Jugoslavien var primordial nämligen att det gemensamma språket 

bevisade att alla folkgrupper egentligen var en och samma.66 Det första Jugoslavien var 

tämligen kortlivat och slutade i cvetkovic-makec avtalet 1939 som planerade att dela upp 

Bosnien mellan Kroatien och Serbien. Serbien skulle få tre fjärdedelar tilldelade sina 

banovine, eller grevskap, och Kroatien en fjärdedel till sina grevskap vilket var Milan Srskics 

plan. Milan Srskic var en bosnisk serb och stor motståndare till bosnisk självständighet.67 

Bosniakerna hade alltid haft stöd från kroaterna att vara en egen autonom del även under 

Österrike-Ungern.68 Den kroatiska eliten hade dock nu en annan inställning gentemot 

bosniakerna och Bosnien. Kroaternas Ustasa ideologi menade att bosniaker är kroater och 

även att de är den ”renaste” delen av det kroatiska folket. 69 Om bosniaker är eller inte är 

kroater ter sig vara oväsentligt i och med att själva indelningen var resultatet av en spontan 

händelse. Nazisterna delade in Kroatien och Bosnien i samma land som då hete (NDH) 

”Nezavisna Drzava Hrvatska”, eller det självständiga landet Kroatien”.70 Sammarbetet 

fungerade väl mellan bosniaker och kroater under den perioden. Det kan bero på att de båda 

kände att de var under serbiskt förtryck. Dock kan det också vara ett resultat av omständighet 

nämligen att de hade blivit placerade i samma land. Man ser dock att kroater använde en 

tämligen primordial retorik gentemot bosniakerna i positiv anda.71 Kroater och bosniaker 

kämpade till större del på samma sida under andravärldskriget. Även då många ur alla etniska 

grupper även slogs för partisanerna. Det kroatiska-bosniakiska sammarbetet gjorde många 

serber till offer av våldsbrott.72 Det framgår tydligt dock att brott och våld inte var ensidigt, 

alla sidor gjorde sig varandra skyldiga under andravärldskriget. Mycket av rättvisan som 

                                                             
65 Glenny, 2000, s. 256 
66 Glenny, 2000, s. 262-267 
67 Hoare, Marko Attila, (2013): Bosnian Muslims in the Second World War, A History, Oxford, Oxford University 
Press, s. 8-10 
68 Ramet, 2006, s. 38 
69 Ramet, 2006, s. 118 & Glenny, 2000, s. 494 &  
70 Hoare, 2013, s. 9 & Glenny, 2000, s. 494 
71 Glenny, 2000, s. 489, 498-499 
72 Glenny, 2000, s. 485-505 & Ramet, 2006, s. 118-129 
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borde ha tillämpats efter kriget tillämpades aldrig p.ga omfattningen av brotten på alla sidor. 

Man kan tänka sig att mycket nationalistiskt hat därför levde kvar under ytan.73  

 

4.1.1 Efter andravärldskriget 
 

Efter andravärldskriget skapade Tito det nya Jugoslavien. Motstridigheter som hade funnits 

mellan de etniska grupperna tystades i praktiken ner i och med att många som varit 

medlemmar av Cetnik-, Ustasa- och andra rörelser inte talade öppet om det. En tvivelaktig 

fred rådde dessa grupper emellan genom tystnad.74  Problemet med tystnaden som rådde är att 

den inte löste frågan om nationalism, utan endast förtryckte den. De tidigare stridande 

parterna bearbetade inte- och löste aldrig sina problem. De politiserade etniciteterna hat var 

därför endast förträngd.75 Tito, och hans ideologi, lyckades alltså begrava nationalismen till en 

början vilket dock inte innebär att nationalismen aldrig kom upp till ytan. 

Kroatisk nationalism och radikala idéer uppenbarade sig igen under Titos tid. Kroaterna 

fruktade att de var underrepresenterade i alla sfärer som var viktiga för dessa. De började även 

fostra tankar om att vissa delar av Bosnien borde tillhöra Kroatien. Eftersom en kroatisk 

minoritet var bosatt i dessa områden. Fruktan för diskriminering följdes av fruktan för 

radikalisering. Idén att man skulle bli ett offer för Cetnik, eller Ustasa rörelser satt kvar efter 

andravärldskriget. Grupperna ville därför homogenisera sina territorier för att undvika 

förtryck i de delar som de ansåg skulle kunna bli nationalistiskt radikala. Kroatiens krav på 

delar av Bosnien framtonade likartade serbiska krav.76  

Nationalistiska utspel åren 1969-71 antydde att byggandet av en socialistisk gemenskap skulle 

bli mer komplext än man hade anat. Man förstod att lokala gemenskaper fortfarande kunde 

enas kring nationella symboler, nationell historia, försvaret av ens språk och ens egna folk 

mot potentiella hot. Dessa faktorer kring vilka gemenskaper enades var förankrade i tidigare 

radikala ideologier. Tito hade trott att man genom att demonisera nationalism kunde övertyga 

människor att sluta göra lokala identiteter och intressen till primära mål för folkets focus. Tito 

trodde att folket då skulle koncentrera sig på att bygga en lojalitet gentemot Jugoslaven i sin 
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74 Glenny, 2000, s. 529-532 
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helhet.77 Vilket i praktiken innebär att man går från etnisk-nationalism till civic-nationalism 

och att man bygger en ny gemensam nationell identitet. Titos strategi fungerade dock inte och 

det skulle få landet att lida i det kommande kriget.78 

Den största koncentrationen av etnisk laddade konflikter hade sin rot i Kosovo och Bosnien. 

Kosovo för att dessa aldrig hade släppt separatistiska sentiment, och Bosnien för att 

bosniakerna fortfarande var en etnisk grupp vars identitet och ursprung man inte hade 

bestämt.79 Man försökte i andra ord skapa brödraskap och enighet utan att avpolitisera 

etniciteterna och bearbeta känsliga frågor.80Det fanns många teorier om hur bosniakerna hade 

kommit till att blir en etnisk grupp i Jugoslaven.  

Den kroatiska teorin var den så kallade Bogumili teorin som menade att en grupp etniska 

kroater blev troende bogumiler. Den katolska och ortodoxa kyrkan började förfölja dessa 

vilket fick bogumilerna att acceptera islam när de relativt liberala ottomanera erövrade 

Bosnien. Denna teori, som förövrigt den blivande kroatiska presidenten Tudjman trodde på, 

vill då mena att bosniaker är kroater och att Bosnien därför borde vara en del av Kroatien. 

Serberna menade dock att bosniakerna egentligen är serber som gick över till islam efter 

ottomanernas erövring. Denna teori menar också att kroaterna i Bosnien också är serber som 

konverterat till katolicismen. En tredje teori som uppenbarade sig i tumulten var att 

bogumilerna inte var kristna utan att dessa var istället ett folk som härstammar från Anatolien 

och hade därför redan från början mycket gemensamt med islam. Vilket då skulle betyda att 

det enda slaviska med bosniakerna var deras språk medan härkomsten och blodet var 

bogumilskt. Bosniakerna presenterade den sista teorin. 81  

Titos påskrift till alla tre teorier gjorde samtliga legitima och fick ett slut på debatten. Det var 

viktigt att göra så i och med att Tito tillät bosniakerna, eller som de då kallades ”muslimerna”, 

att vara en nationell grupp i Jugoslavien.82 Debatten fortsatte dock i och med osäkerheten 

kring bosniakernas relation till Islam. Frågan som man ställde sig var utifall det var Islam som 

utgjorde deras nationella identitet.  

Muslimerna erkändes snart som en etnisk-, men inte som en nationell grupp 1961. Den 

bosniska partikongressen erkände också att bosniakerna hade rätt till självstyre, men dock att 
                                                             
77 Ramet, 2006, s. 285 
78 Ramet, 2006, s. 284-286 
79 Ibid 
80 Ramet, 2006, s. 325 
81 Ramet, 2006, s. 324-326 
82 Observera att de då kallades för muslimer, jag kallar de dock för bosniaker 
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dessa inte var fullt lika ”nationella” som serber och kroater. Året 1968 kom ligan av 

kommunister i Bosnien (LCB) fram till att det är farligt att insistera att bosniaker skulle kalla 

sig kroater eller serber. Ligan baserade sin observation på tidigare erfarenhet och menade 

vidare att bosniakerna utgör en egen nation. Året 1971 erkändes därför muslimerna som en 

nationell grupp i Jugoslavien i jämnlikhet med alla övriga erkända.83Serbernas och kroaternas 

krav på uppdelning av Bosnien bidrog därför till att bosniakerna blev en nationell grupp. 

Eftersom det väckte bosniakiska nationalistiska sentiment vilket man ansåg vara farligt 

baserat på tidigare erfarenhet.84 

Det som jag finner intressant är att bosniakerna ville att religiösa och kulturella aspekter av 

deras identitet skulle utgöra deras nationalitet. Kroaterna ville istället att bosniakernas etniska 

arv skulle utgöra deras nationella identitet.85 Eftersom deras etniska arv var nära kopplat den 

kroatiska identiteten resonerade möjligtvis kroaterna. 

 

4.1.2 Det senaste kriget på Balkan 
 

Vid valen 1990 vann Milosevic som representerade idén om det storaserbien i Serbien. 

Tudjman som representerade idén om det stora Kroatien vann valen i Kroatien. Och 

Izetbegovic, som faktiskt var den enda utav de som inte var en före detta kommunist, vann i 

Bosnien. Jugoslaviens sammanbrott och uppdelning började med att Slovenien och Kroatien 

förklarade sig själva självständiga från Jugoslavien och blev så erkända av EU och USA året 

1992. Serbien anföll båda länder med hjälp av JNA den jugoslaviska nationella armén.86  

Bosnien utropade sin självständighet i Mars 1992 efter en omröstning den 29 februari samma 

år. Bosniaker och kroater var för bosnisk självständighet medan serberna var emot. I april 

erkände USA Bosnien som självständigt. De bosniska serberna under Karadzic, som hade 

bojkottat omröstningen, krävde nationellt självstyre och tillstånd att enas med Serbien. Med 

hjälp av Serbien och JNA bildade de bosniska serberna snabbt en armé och tog över cirka 

70% av bosniskt territorium. De begick etnisk rensning mot kroater och bosniaker i dessa 
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territorier. Bosniaker och kroater sammarbetade nu mot en gemensam fiende och en allians 

mellan dessa bildades.87 

Konflikten mellan bosniaker och kroater är komplicerad och innehåller många politiska 

aspekter som man måste lägga i åtanke. Kroatiens president Franjo Tudjman hade alltid hyst 

en antipati gentemot bosniaker och Izetbegovic. Den nya alliansen mellan kroaterna och 

bosniakerna skulle komma att lida på grund av det.88 Tudjman hade vidare aldrig släppt 

tanken om ett stor Kroatien och han träffade Milosevic 1991 för att diskutera hur dessa skulle 

dela upp Bosnien mellan Kroatien och Serbien.89 Tudjmans allians med Izetbegovic verkar 

därför ha varit en temporär lösning till den serbiska arméns övermakt. Kroatien hjälpte 

Bosnien för att det var i bådas intresse att först få Bosnien självständigt från Jugoslavien 

menar Glenny.90Serbernas frammarsch gjorde i andra ord bosniakerna och kroaterna till 

motvilliga allierade från början. 

Man kan se en tendens till sammarbete som på grundnivå troligtvis var grundad på genuin 

välvilja mellan (ARBIH) den bosniakiska armén och (HOS) den kroatiska bosniska 

paramilitära armén. Politiskt sätt var dock känslorna delade. Kroatien var indelat i olika 

grupper varav ena parten ville se Bosnien annekterat in i ett större Kroatien medan den andra 

var för bosnisk autonomi. Den parten som var för autonomi var orsaken till goda 

kroatiska/bosniakiska relationer.91 Vidare insisterade Stjepan Kljuic, som var president för det 

bosniskkroatiska partiet (HDZ), att kroater i Bosnien borde vara lojala mot Izetbegovics 

regering. Han hävdade vidare att kroater borde kämpa för territoriell integritet av republiken 

Bosnien-Hercegovina. Kljuics inställning talar för en välvilja mellan kroater och bosniaker 

men hans ideal överensstämde inte med Tudjmans.  

Tudjman såg till att Kljuic avsattes januari 1992 och ersattes med Mate Boban som likt 

Tudjman hyste idéer om stor Kroatien. När (HOS) som skapades av Dobroslav Paraga, 

ledaren av det kroatiska partiet av rättigheter, enade sig med bosniakerna kom HOS i konflikt 

med HDZ paramilitära styrka (HVO).92 Kroaterna hade delade åsikter om både alliansen med 

bosniakerna och om Bosnien borde vara självständigt. Paraga menade att han ville ha en 

                                                             
87 Shrader, 2003, s. 12-13 
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konfederation mellan Bosnien och Kroatien och vägrade se Bosnien uppdelat mellan Serbien 

och Kroatien.93 Relationerna mellan HOS och HVO var dåliga och många deserterade HVO 

och gick över till HOS i Mostar regionen.  

HOS hade många bosniakiska frivilliga som såg positivt på HOS retorik medan de var 

misstänksamt ställda till HVO. HOS gjorde nämligen det en bosniska styrka skulle göra, 

tyckte bosniakerna, den skyddade Bosnien från fiender även om de var kroater.94 Tudjman 

fick dock sin vilja igenom när den pro bosniska HOS kommendanten Blaz Kraljevic och åtta 

av hans personal avrättades av HVO.  

Charles Shrader menar att konflikten mellan bosniaker och kroater egentligen uppstod när 

ARBIH inte hade adekvata vapen för att slåss mot serbiska styrkor. För att få tag på vapen ska 

då ARBIH ha vänt sig mot sina kroatiska allierade95. Både kroaterna och bosniakerna var 

underutrustade i början av kriget så det är mycket möjligt att konflikter över ammunition och 

vapen uppstod.96 Median gjorde också en hel del skada på de redan skakiga relationerna 

mellan bosniaker och kroater. Bosnisk media visade HVO trupper i en by vid namn Vlasic 

som hade blivit mördade av Cetnik styrkor och menade att det istället var bosniska styrkor 

som hade blivit mördade av HVO. Medan kroatisk media visade en soldat från HVO som 

hävdade att det inte existerade en allians mellan bosniaker och kroater i och med att bosniaker 

hatade alla kristna, både kroater och serber.97 Varför median skulle uppmuntra till konflikt är 

ett mysterium. Den slutsats man kan dra utifrån medians agerande är att den användes på ett 

tämligen instrumentalistisk sätt. Median reflekterade inte nödvändigtvis verkligheten utan 

istället politiska delmål och framtida ambitioner.98 

År 1992 skrev Tudjman och Izetbegovic på ett avtal som ställde HVO till ARBIHs 

förfogande. Problemet var att man 1992 från kroatisk sida hade utropad en autonom del som 

kallades Herceg-Bosna vilket gjorde avtalet något mer komplicerat. Många bosniaker var 

medlemmar i HVO och år 1992 menade HVO’s majorgeneral Ante Ros att HVO var den enda 

lagliga militära styrkan i Herceg-Bosna. Vidare menade Ros att den Bosniska TO styrkan, och 

alla order som den gav var olagliga.99 Dessa incidenter skakade om relationerna mellan 
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kroater och bosniaker så pass mycket att det äventyrade gemensamma militära handlingar 

framöver.  

I juni enades HVO och ARBIH i ett försök att bryta den serbiska belägringen av Mostar 

kroater och bosniaker började dock strida i distriktet Novi Travnik. I oktober eskalerade 

situationen än mer när ARBIH tog över kontrollen av en del av Novi Travnik. Då skickade 

Zagreb över den kroatiska armen (HV) till Bosnien. Försök till att förbättra relationerna 

mellan kroater och bosniaker i maj 1993 resulterade i ingenting.100 Den militära- och politiska 

ledningen hade komplicerat och eskalerat konflikten förmycket. 

I januari 1993 försökte Cyrus Vance och David Lord Owen, två meditorer, åstadkomma fred i 

forna Jugoslavien. De presenterade en plan som kom att kallas Vince-Owen planen. Den gick 

ut på att Bosnien skulle delas upp i tio, på etnisk basis fördelade, provinser. Kroaterna gick 

snabbt med på detta eftersom planen tillfredsställde alla deras krigsmål dock med en del 

motvilja. Kroaterna misstänkte att den bosniska regeringen skulle försöka ålägga den 

bosniakiska nationella identiteten på landet vilket förutom att göra kroater till en minoritet 

också förtryckte deras identitet. Kroaterna kände i andra ord att de inte kunde lita på den 

bosniska regeringen. Planen skapade en klyfta mellan de allierade bosniakerna och kroaterna 

dels för att kroaterna nu öppet försökte dela upp Bosnien och dels p.ga alla konflikter fram till 

den punkten.101 Kroaternas förbehåll mot Vince-Owen planen säger mig att dessa hade släppt 

tanken om att bosniakisk och kroatisk identitet var lika. 

Hittills hade konflikten mellan kroater och bosniaker varit informell och präglad av spontana 

stridigheter. Efter Vincent-Owen planen började det riktiga kriget mellan bosniaker och 

kroater.  Det eftersom kroaterna var för planen och bosniakerna emot.102 Efter publikationen 

av den föreslagna kartan som, Vance-Owen planen ville förverkliga, skred kroatiska styrkor 

till verket. En bosnisk kroat som var försvarsminister i Bosnien beordrade bosniskkroatiska 

styrkor att ta över de områden som Vince-Owen planen föreslog skulle vara kroatisk 

dominerade, och därmed säkra dessa. Försvarsministerns handling motsattes direkt av den 

bosniakiska kommendanten i ARBIH.103 Striderna mellan kroaterna och bosniakerna började 
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vid Gornji Vakuf och spred sig sedan vidare till Bugojno, Konjic, Jablanica och hela vägen till 

centrala Bosnien också.104  

Kroatiska och Serbiska styrkor gick i gemensamt angrepp mot städer så som Tesanj och 

Maglaj och därmed var ingen en direkt allierad med någon annan. Allians bildandet i Bosnien 

var nu ett resultat av temporär opportunism och samspel mot den starkaste gruppen. Till 

exempel i oktober 1993 anföll HVO byn Stupni Do och dödade ett dussintal civila bosniaker 

hela byn plundrades och förstördes systematiskt. Som hämnd anföll ARBIH den kroatiska 

staden Vares vilket fick dess invånare att fly. Striderna var särskilt hårda i Mostar där HVO 

slutligen fick en dominant position i mitten av juli. HVO’s seger i Mostar var temporär, de 

kroatiska styrkorna förlorade momentum och överhanden.   

 

4.1.3  Den sista fasen av kriget 
 

Vid februari 1994 hade kroatiska styrkor förlorat 40% av territoriet de hade kontroll över 

1993. Merparten till ARBIH. Tudjman beordrade vid det laget kroatiska styrkor att slåss 

tillsammans med serbiska emot ARBIH.105 I Kroatien började framträdande personer i Zagreb 

så som Stipe Mesic, Ivo Banac och Josip Manolic kritisera Tudjman för Kroatiens 

inblandning i Bosnien. Alla dessa var medlemar av HDZ, alltså samma parti som Tudjman. 

Dessa framträdande personer kritiserade även planen på att annektera en del av Bosnien till 

Kroatien. Mesic och Manolic lämnade HDZ i protest.106  

Det är viktigt att påpeka att även under de starkaste sammandrabbningarna mellan bosniaker 

och kroater fortsatte dessa att sammarbeta i många slagsfält, från Orasje till Sarajevo. Det 

bosniakiska-kroatiska kriget var ett krig inom ett krig. Som sagt, rent baserad på opportunism 

där man slogs tillsammans med den parten som man ansåg kunde hjälpa till att förverkliga 

temporära krigsmål. Vid samma tid blev alla ledande kroater som var för ett sammarbete 

mellan kroater och bosniaker eliminerade på begäran av andra kroatiska ledare sin var emot 

ett samarbete. De avrättade omfattar många i den kroatiska oppositionen i Bosnien samt 

många generaler i Kroatien som var emot kriget mellan bosniaker och kroater.107 
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I april 1993 hade stridigheterna mellan bosniaker och kroater inletts med Vince-Owen planen 

och redan i september 1993 uppvisade man vilja att lösa konflikten. Den bosniske 

premiärministern Haris Silajdzic och den kroatiske premiärministern Mate Granic träffade 

Charles Redman som var Bill Clintons sändebud. De förhandlade om vapenvila och en 

gemensam front mot de serbiska styrkorna. Den 15 februari 1994 träffade Redman den 

kroatiska presidenten Franjo Tudjman och hoppades övertala denne att överge sina drömmar 

om ett stor Kroatien. Ett avtal skrevs som sedan blev känt som Washingtonavtalet i mars 

1994. Avtalet betydde i effekt att den bosniska och kroatiska armén återigen var allierade i en 

gemensam front mot serberna. I maj 1994 bildade de gemensamma mål och ville att 58% av 

det bosniska territoriet skulle tillfalla den kroatiska-bosniakiska federationen.108 

Den bosniakiska-kroatiska alliansen dominerade sedan kriget i stort sätt.109 Motoffensiver så 

som ”Operation Flash” och ”Operation Storm” tvingade de serbiska styrkorna tillbaka. Detta 

lyckades delvis p.ga sammarbete och delvis p.ga att det bosniska vapenembargot hade lyfts 

vilket tillät bosniakerna att utrusta sina styrkor.110 Kriget tvingade tillslut de stridande parterna 

till förhandlingsbordet. Utdragna processer och politiska spel kulminerade i Daytonavtalet.111 

Daytonavtalet formerade Bosnien-Hercegovina som det ser ut idag. 

 

4.2  Bosniakers och kroaters relationer 
 

Från början var tanken bakom bildandet av det första Jugoslavien primordial. Bosniakerna 

hade ingen klar etnisk fördelning enligt serbers och kroaters mening. Språket ansåg man vara 

bindande och även att bosniakerna var en sydslavisk grupp. Vid den tiden ansåg kroaterna att 

Bosnien hade en essentialistisk kroatisk identitet. Vilket antyder att kroaterna ansåg att en 

bosnisk identitet inte existerade utan snarare att hela landet präglades av kroatisk identitet, 

och serberna ansåg samma sak. Jag drar slutsatsen att Bosnien därför var heterogent vad gäller 

identiteter. Bosniakerna kallades då för muslimer. Primordialismen och konstruktivismen har 

svårt att förklara varför två etniska grupper med två olika religioner skulle beblanda sig med 

varandra. Både konstruktivismen och primordialismen anser att religion är avgörande i val av 

identitet. Primordialismen mer så än konstruktivismen. Kroaterna ansåg dock kort därefter att 
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muslimerna, eller bosniakerna, var en del av det kroatiska folket. Konstruktivismen skulle 

mena att det var möjligt för bosniakerna och kroaterna att känna tillhörighet till varandra 

eftersom man kan känna tillhörighet till flera grupper samtidigt. Kroater och bosniaker har 

samma utseende och språk därför är det inte svårt för gruppernas medlemmar att identifiera 

sig med varandra. Kroaterna ansåg att Bosnien hade en kroatisk identitet vilket jag kan tänka 

mig är en myt om gemensamt arv. På basis av sådana sentiment kan lätt civility uppstå mellan 

två folkgrupper.  

Instrumentalismen anser inte att religion är en väldigt vital del i val av identitet. Kroater och 

bosniaker var från samma territorium och hade därför gemensamt utseende och språk. 

Identitet är flytande menar instrumentalismen och det föreligger ofta ett personligt motiv 

bakom val av identitet och i detta fall kan det vara strävan efter grupptillhörighet. Bosniakerna 

valde att vara en del av det kroatiska folket. Jag resonerar att det kan vara gemensamma 

politiska ambitioner som förde folken samman eller så var det strävan efter grupptillhörighet. 

Strävan efter grupptillhörighet är något som styrs av personliga motiv enligt 

instrumentalismen. Konstruktivismen menar istället att det kan vara kontextuellt.  Under NDH 

slogs kroaterna och bosniakerna mot serberna i Ustasa rörelsen.  

Instrumentalismen skulle mena att de hade integrerat sig och adopterat en gemensam identitet 

som svar på gemensamma politiska mål som var frigörelsen av Bosnien. Det föreligger alltså 

delvis personliga motiv i bildandet av gemenskapen eftersom både kroater och bosniaker ville 

bli av med serberna. Konstruktivismen skulle dock mena att det är rational choice som förde 

kroater och bosniaker samman. Kroater och bosniaker hade en gemensam fiende och sökte 

gemenskap för att kunna motverka serbiskt förtryck. Enligt konstruktivismens synsätt skapade 

det samhörighet mellan bosniaker och kroater. Därmed blev bosniakerna en del av kroaternas 

in-grupp. Att de blev en och samma grupp berodde alltså på omständigheterna. Även då 

instrumentalismen och konstruktivismen kommer nära varandra i detta avseende så vill jag 

tydliggöra att politiska mål föregår bildandet av gemensamma identiteter i instrumentalismens 

fall. Konstruktivismen ser det istället som rationellt att kroater och bosniaker skulle gå ihop 

p.ga gemensamt hot. Identitet är därmed kontextuellt enligt konstruktivismens mening. 

Primordialismen har svårt att förklara detta i och med att primordialism inte anser att man kan 

adoptera en ny identitet hur som helst. Det är därför svårt att argumentera med 

primordiaismen och förklara varför bosniaker och kroater tillhörde samma grupp under 

andravärldskriget. Även då kroater och bosniaker delar på mycket gemensamt delar de inte på 
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gemensamt blod. Dessutom är primordialismen mer konservativ kring religionsfrågan än vad 

konstruktivismen är. Kultur precis som identitet är inte något man byter och därför har 

primordialismen svårt att förklara varför bosniakerna med sin islamiska religion och kultur 

skulle integrera sig med kroaterna som är kristna. Primordialismen kan därför inte förklara 

varför dessa blev till en och samma grupp under NDH. Instrumentalismen skulle mena att 

lojaliteten mot NDH antyder civic-nationalism eller i varje fall en större gemensam strävan 

efter gemensamma politiska ambitioner. Nämligen att göra sig av med serberna som ville ha 

en del av Bosnien i cvetkovic-makec avtalet. Ustasa ideologin som utgjorde en stor del av 

NDH enade med andra ord kroater och bosniaker under en stat som reflekterade deras 

politiska ambitioner. Konflikten med serberna var alltså en nationalistisk konflikt skulle 

instrumentalismen mena. Konstruktivismen har istället en annan förklaring. Eftersom identitet 

är något kontextuellt så är även nationalism det. Nationalism uppstår i förhållande till 

identitet. Därför var kriget mot serberna, enligt konstruktivismen, något kontextuellt utifrån 

samtida politiska mål. Med andra ord man ville få ut serberna ur Bosnien. Både 

konstruktivismen och instrumentalismen kan alltså förklara varför bosniakerna och kroaterna 

skulle välja att tillhöra samma grupp och vidare varför dessa skulle strida mot serberna. Dock 

menar konstruktivismen att religion är en viktig del i valet av identitet medan 

instrumentalismen inte nämner religion i val av identiteter. Konstruktivismen lider alltså av en 

begränsning här även då den menar att man som individ kan känna tillhörighet gentemot fler 

grupper samtidigt. I idealtypen för instrumentalism skrev jag att kroater och bosniaker bör ha 

beblandat sig för att man ska kunna säga att dessa följer en instrumentalistisk idealtyp. De 

beblandade sig under NDH. Jag anser därför att instrumentalismen bäst förklarar variationen 

av identitet och deras relationer under den perioden. I och med att konstruktivism, som sagt, 

begränsas av religionsfrågan.  

Primordialismen har svårt att förklara utvecklingen här. Den kan inte förklara varför kroaterna 

skulle hävda att bosniakerna är den renaste delen av det kroatiska folket. Inte häller kan den 

förklara varför dessa skulle bli till samma folk och dela på en gemensam identitet under NDH. 

Vidare menar primordialismen att nationalism försvinner när ideologi står i vägen. Så var det 

dock inte under Tito, även då det fanns en överhängande ny ideologi.  
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4.3   Förändringen i relationerna 
 

Under Tito blev Bosnien återigen subjekt för strävan på både kroatisk och serbisk sida. Båda 

började fostra tankar om att delar av Bosnien borde tillhöra respektive grupp. Under samma 

period kom frågan om bosniakernas ursprung upp. Bosniakerna presenterade en egen tes om 

sitt ursprung som inte stämde överens med den kroatiska tesen. Kroaterna ville tro att 

bosniakerna historiskt sätt var kroater medan bosniakerna ville tro att de var en egen grupp. 

Det förklarar primordialismen bäst. Primordialismen menar att etnocentrism alltid råder och 

att bosniakerna alltid var medvetna om sin egen etnicitet och identitet. Primordialismen menar 

därför även att Ustasa ideologin kanske var det som stod i vägen för bosniakernas nationalism 

under NDH. Bosniakerna presenterades nu med en chans till att få självstyre i det långa loppet 

och de tog chansen i och med att etniska grupper alltid strävar efter egna nationer menar 

primordialismen. Primordialismen kan alltså förklara bosniakernas strävan efter en egen 

nation, men inte varför de trodde att de var en del av det kroatiska folket till att börja med. 

Primordialismens tes om att ideologi kan sätta stopp för nationalism menar inte att etniska 

grupper glömmer sin egen identitet p.ga ideologi. Även om bosniakerna gick med i NDH p.ga 

ideologi förklarar det alltså inte varför de ansåg sig själva vara en del av det kroatiska folket.  

Konstruktivismen kan dock förklara sambandet. 

Konstruktivismen skulle mena att eftersom man såg på bosniakerna som en religiös grupp 

skapade man möjlighet för de att adoptera en ny identitet. Kroaterna gick därför ifrån att vara 

i deras in-grupp till att vara en del av deras ut-grupp enligt grupp teori. I Jugoslavien var 

muslimerna trots allt en etnisk grupp men inte en nationell grupp. Etniciteter har en egen 

identitet beroende på kontext menar konstruktivismen. Enligt konstruktivismens synsätt ville 

bosniakerna att de religiösa och kulturella aspekterna av deras identitet skulle utgöra deras 

nationella identitet. När kroater och bosniaker var i samma grupp var det under 

omständigheter som tillät sammarbete. Omständigheterna var nu annorlunda vilket ledde till 

att bosniakerna kunde adoptera en egen identitet. Det var alltså ett rationellt beslut.  

Instrumentalismen skulle istället mena att kultur är en bieffekt av individers strävan efter 

grupptillhörighet. Religionen och kulturen är därför bara fanor under vilka bosniakerna kan 

enas som en grupp. Deras större gemensamma politiska ambition var att erkännas som en 

nationell grupp. Etnicitet, som är en biprodukt av omständigheter, var något som var förtryckt 

hittills i bosniakernas fall. Nu kunde man tala öppet om den frågan. Vidare manipulerades inte 
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längre bosniakerna av nationalistiska sentiment, vilket hade varit fallet under NDH, då de inte 

ansåg sig tillhöra det kroatiska folket. Konstruktivismen skulle mena att även om relationen 

mellan kroater och bosniaker präglades av civility så var bosniakernas slutgiltiga mål en egen 

nation. Efter bogumili teorierna var skillnaden mellan den kroatiska identiteten och den 

bosniakiska uppenbar. Speciellt eftersom bosniakerna åberopade islam som en stor del av sin 

identitet. Alltså enligt konstruktivismen var det bara en tidsfråga då religionen utgör en stor 

del i valet av identitet. Bogumili teorierna gjorde klyftan som uppstod mellan kroater och 

bosniaker oundviklig. 

Efter Titos död började nationalismen att uppenbara sig då den jugoslaviska kommunismens 

huvudperson inte längre var kvar för att vaka över ideologin. Primordialismen får här delvis 

rätt då nationalismen verkar ha hindrats av ideologi. Faktumet står dock kvar att det nog 

främst var rädslan för konsekvenser som höll nationalismen i schack och inte ideologisk 

övertygelse. Nu började starka ledare för de olika etniska grupperna manipulera och politisera 

etniciteterna enligt instrumentalismens mening. Eftersom det var fritt fram för nationalism 

skulle konstruktivismen istället mena att det var rationalitet som fick de etniska grupperna att 

tydliggöra sin strävan efter egna nationer. Jugoslaverna som alla trodde var en enda stor grupp 

visade sig egentligen vara många etniska grupper. Det var också tydligt att de var varandras 

ut-grupper. Civic-nationalism och lojalitet mot Jugoslavien ersattes med ethnic-nationalism. 

Primordial retorik tog över och myter om storserbien, storkroatien och urgammalt förtryck 

användes flitigt av de ledande individerna. Milosevic blev den stora ledaren för Serbien, 

Tudjman för Kroatien och Izetbegovic för Bosnien. Instrumentalismen skulle mena att starka 

ledare hade börjat manipulera etniska sentiment med primordial retorik. Det eftersom dessa 

hade större politiska ambitioner. Nationalism är en metod genom vilken starkaledare främjar 

sina intressen. Konstruktivismen skulle mena att identiteter, som är kontextuella, hade börjat 

förändras. Samtliga grupper var inte längre begränsade av ideologiskt förtryck och rädslan för 

konsekvenser. Eftersom Jugoslavien bestod av etniska grupper som har dåliga erfarenheter av 

varandra var det rationellt att dessa skulle reservera sig gentemot varandra efter Titos död.  

 

4.4 Det senaste kriget på Balkan 
 

När kriget bröt ut försökte man snabbt homogenisera områden där ens egna etniska 

minoriteter bodde vilket i praktiken innebar etniskrensning. Därmed var inställningen 
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gentemot andra grupper inte längre instrumentalistisk utan snarare etnocentriskt primordial. 

Civic-nationalism var i andra ord inte längre en faktor som påverkade de etniska grupperna. 

Enligt instrumentalismen hade nationalistiska sentiment manipulerats genom stora ledare, på 

så vis bestämde stora ledare numera vilken nationalism som skulle tillämpas. Bosniakerna och 

kroaterna allierade sig återigen mot serberna. Serberna hade inlett en offensiv mot både 

kroater och bosniaker. Kroater och bosniaker började i samma period hysa empati, civility, 

mot varandra eftersom båda hade gemensamma politiska mål nämligen att försvara sig mot 

serberna. Att de började hysa empati mot varandra p.ga gemensamma politiska mål passar in 

på både konstruktivismen och instrumentalismen.  Båda teorier talar om personlig vinst och 

pragmatik i val av identiteter. Identiteter uppstår i förhållande till gruppers gemensamma 

ambitioner och mål. Eftersom dessa nyligen hade varit allierade under NDH kan man tänka 

sig att det inte var svårt för dem att finna gemensam grund för sammarbete nu. I det tidiga 

skedet av kriget gick många bosniaker och kroater med i försvaret av varandras nationer. 

Konstruktivismen skulle mena att historiska myter om gemensamt arv, alltså NDH, fick dessa 

att återigen gå samman. Dessa hade alltså större tolerans gentemot varandra i och med det 

historiska kulturella utbytet skulle konstruktivismen mena. Instrumentalismens mening skulle 

istället vara att kroater och bosniaker hade personlig vinst i åtanke när de sammarbetade. De 

hade tillhört samma etniska grupp under andra omständigheter. Det faktumet går att 

manipulera så att man hjälper varandra när det väl passar. Instrumentalismen skulle alltså 

mena att det var i ledarskapets intresse att dessa skulle sammarbeta.   

De rörde sig inte mot en gemensam identitet dock. Bosniakernas strävan efter status som 

nationell grupp och Tudjmans antipati gentemot bosniakerna gjorde det omöjligt för dessa att 

tillhöra samma grupp igen. Rent statistiskt kände kroater och bosniaker mins etniskdistans 

vilket är en faktor som kan ha spelat in när de lyckades sammarbeta.112 Empirin säger att när 

de inte lyckades sammarbeta var de underliggande orsakerna; starka ledare, strävan efter egna 

stater, nationalism i form av antipati gentemot varandra eller misstro.  

Från början var ARBIH och HOS sammarbete grundat på genuin välvilja parterna emellan. 

Politiskt sätt var ledarna delade på frågan om bosnisk självständighet. Vissa kroatiska ledare i 

Bosnien, så som Kljuic, insisterade att kroatiska styrkor i Bosnien ska ställa sig till den 

bosniska regeringens förfogande. Jag vet inte på basis av min undersökning om Kljuic hade 

något personligt intresse bakom det uttalandet. Instrumentalismen skulle varna läsaren att vara 

försiktig i granskandet av politiska handlingar från ledande personers sida i och med att dessa 
                                                             
112 Flere, 2003, s. 250 
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ofta söker främja sina egna intressen. Enligt min mening är instrumentalismens svaghet att 

den inte kan förklara när ledare gör något av ren välvilja. Kljuics agerande ämnade förena 

kroater och bosniaker tror jag men det var dock Tudjman skeptisk till.  

Tudjmans ageranden kräver en förklaring utifrån teorierna jag använde mig av. Tudjmans 

agerande kan ha varit resultatet av hans strävan efter personlig vinst i form av makt. Eller så 

var hans strävan baserad på genuin välvilja gentemot den egna nationen. Det jag vet var att 

han hyste antipati mot bosniaker och att han ville dela upp Bosnien mellan kroater och serber. 

Om antipati är den bakomliggande orsaken till hans beteende är han mer primordialt lagd och 

kanske även etnocentrisk. Om personlig vinst i en form eller annan var det som drev honom 

så stämmer han överens med idealtypen ”stark ledare”. Jag väljer att tro att han var en 

nationalist i instrumentalistisk mening och att han tillämpade primordial retorik. Jag tror det 

eftersom han visade sig senare vara kapabel till sammarbete med bosniakerna trots sin 

antipati. Primordialismen anser inte att etnocentrism är en fullt lika pragmatisk övertygelse. 

Primordial retorik missbrukades inte bara av ledare utan också av media som använde etniska 

sentiment för att eskalera situationen. Median under kriget rapporterade missinformation som 

fick kroater och bosniaker att bli skeptiska till alliansen mellan dessa. Kroatiska medier 

rapporterade om en kroatisk soldat som sa att en allians mellan bosniaker och kroater inte 

existerade i och med att bosniaker hatar alla kristna. Medan bosniska medier visade en by som 

de felaktigt sa att kroatiska styrkor hade massakrerat. Medians agerande är ett mysterium 

dock användes den instrumentalistiskt vill jag mena i och med att den verkar ha manipulerats 

för att främja politiska mål nämligen att eskalera konfliken. Genom att rapportera att en 

kroatisk soldat anser att en allians med bosniaker är omöjligt p.ga religiöst hat tillämpar man 

återigen primordial retorik instrumentalistiskt. Rapportaget om massakern i byn följer samma 

mönster eftersom den antyder etniskt hat mellan kroater och bosniaker. Primordialismen och 

konstruktivismen förklarar inte varför någon skulle manipulera etniska sentiment på ett sådant 

sätt lika väl som instrumentalismen. Även om median spelade på etniska sentiment gjordes 

det som sagt instrumentalistiskt och det var med andra ord i någons intresse. 

År 1992 skrev Tudjman och Izetbegovic på ett avtal som innebar att alla HVO styrkor i 

Bosnien skulle lyda under Izetbegovics regering. I samma år hade kroaterna utropat en 

autonom del som kallades Herceg-Bosna som gick emot bosniakiska krigsmål. Jag tolkar det 

som någotslags dubbelspel. Jag tror att Tudjman skrev på avtalet i och med att han ville att 

HVO skulle få rörelsefrihet och tillräckligt med tid för att ta över Herceg-Bosna medan 
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Izetbegovic behövde extra trupper i kriget mot serberna. Bozo Rajic försökte få alla trupper i 

ARBIH att ställa sig till HVOs förfogande senare, och han förlorade då sin legitimitet. Dessa 

utbyten visar att man på någon nivå trots dubbelspel försökte förena ARBIH och HVO även 

om Tudjman och Izetbegovic var skeptiskt ställda till varandra. Det jag ser utifrån 

konstruktivismen är att parterna glider ifrån varandra lite mer efter varje incident och att de 

går från att hysta civility gentemot varandra till att bli varandras utgrupper. Toleransen, som 

de känner gentemot varandra p.ga deras historiska utbyten, krymper efter varje incident. 

Primordialismen skulle mena att det gemensamma arvet efter NDH försvinner och med den 

civic-nationalism. Ethnic-nationalism börjar ta över och det gör grupperna etnocentriska 

istället för pragmatiska. Det gäller dock inte samtliga individer. 

Även om ledarna var skeptiska till varandra var många individer fortfarande positivt inställda 

till en allians, även vissa ledande figurer. Mesic och Banac är bra exempel eftersom de 

kritiserade Tudjman för den kroatiska arméns inblandning i Bosnien och även hans planer till 

att annektera delar av Bosnien. Konstruktivismen menar att det är kulturen som avgör om 

individer är mer eller mindre toleranta gentemot varandra konstruktivismen menar vidare att 

en individ kan känna lojalitet mot flera grupper och identiteter samtidigt. Därför vill jag mena 

att konstruktivismen förklarar dessa två individers agerande genom civility. Rent kulturellt 

kan det vara så att vissa bosniaker och kroater står varandra närmre än vad andra gör. Dels 

eftersom dessa har beblandats över tid och dels för att båda länder, Bosnien mer så än 

Kroatien, är heterogena. Det kan vara så att en stor del av båda grupper har adopterat en 

identitet som gör dessa positivt inställda gentemot varandra. Med andra ord tror jag att 

konstruktivismen på en individuell basis kan förklara varför vissa individer var för goda 

relationer mellan bosniaker och kroater medan andra var skeptiskt inställda till sammarbetet. 

Så att när Tudjman började tala öppet om annekteringen av delar av Bosnien efter Vince-

Owen planen började många kritisera honom för det inklusive Mesic, Banac och Manolic. 

Konstruktivismen menar att religion är väsentlig, dock inte avgörande-, faktor i bindandet 

samman av grupper. Den säger dock inte på vad som gäller om dessa grupper är heterogena 

vad gäller religion. Det kan vara så att bosniaker och kroater är samma folk som tror på olika 

religioner. Jag söker inte att svara på den frågan utan sannarare ifrågasätta religionens vikt i 

bildandet av gemensamma identiteter. Som jag skrev ovan kan antipatin som både vissa 

ledare och delar av befolkningen kände ha att göra med adopterade identiteter. Alltså var man 

bodde eller hur pass mycket kontakt man har haft med den andra gruppen. Rent 

instrumentalistiskt sätt är politiska ambitioner en viktig faktor när det kommer till att binda 
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grupper samman. Bosniaker och kroater agerade pragmatiskt många gånger om man tänker 

efter. Speciellt efter Vince-Owen planen. Alltså om religion är en väsentlig faktor i skapandet 

av identiteter, kommer den alltid efter gemensamma ambitioner, historiska utbyten och 

civility vill jag mena. Kroaters och bosniaker lyckades därför sammarbeta, i många fall, även 

när retoriken präglades av religiös antipati.  

Efter Vince-Owen fanns ingen fast allians. Parterna allierade sig när det överensstämde med 

deras krigsmål. Alliensbildande var flytande och opportunistiskt. Tudjman beordrade 

kroatiska styrkor att sammarbeta med serbiska i Tesanj medan kroater och bosniaker slogs 

tillsammans mot serberna i centrala Bosnien. Efter 1994 allierade sig bosniakerna och 

kroaterna återigen under Washingtonavtalet och under premissen att skapa en bosniakisk-

kroatisk federation. De dominerade hädanefter i kriget enda fram till krigets slut 1995. Det är 

intressant att de efter Vince-Owen katastrofen skulle bli allierade under Washington planen 

drygt ett år senare. Jag tolkar det som att Tudjman antingen hade press på sig att acceptera 

förslaget eller att det var rationellt beteende från hans sida. Det tidigare skulle innebära att det 

kroatiska folket fortfarande kände empati gentemot bosniakerna. Om det var civility kan det, 

som tidigare nämnts, vara en biprodukt av historiska utbyten och kulturell tolerans. Men om 

det istället var rationalitet är den starka ledarens beslut baserat på vinst maximering. Det 

liknar dock instrumentalism eftersom det enligt instrumentalismen är lika lätt att manipulera 

nationalism till konflikt som det är till fred.  

Konstruktivismens mening skulle vara att kroater och bosniaker gick med på en bosniakisk-

kroatisk federation eftersom omständigheterna tillät dessa att försonas. Eftersom identitet och 

arv är kontextuellt och artikuleras i samtid, kunde kroater och bosniaker se en gemensam 

framtid. De var i samma läger eftersom de hade en gemensam fiende i kriget och eftersom de 

hade haft en gemensam identitet. När den identiteten inte längre enade dessa kände de 

fortfarande civility gentemot varandra. Instrumentalismen skulle mena att beslutet var de stora 

ledarnas. De valde att bosniaker och kroater skulle gå med på en federation. Eftersom etnicitet 

och identitet är flytande är det lika lätt att vara enade som det är att hamna i konflikt, och det 

bestäms av intresse och manipulation från statlig nivå. Bosniaker och kroater tillhörde samma 

etniska grupp när det främjade deras politiska mål och ambitioner. De stred dock när andra 

intressen var aktuella. Instrumentalismen och konstruktivismen kan hjälpa en att förstå varför 

och hur relationerna varierade. Primordialismen har svårt att förklara det hela till lika stor 

utsträckning.  
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Primordialismen kan inte förklara varför de skulle välja att tillhöra samma grupp under NDH. 

Vidare kan primordialismen inte förklara varför de skulle välja att gå med på en federation 

efter kriget. Om man antar att de verkligen är en och samma etniska grupp, då kan 

primordialismen fortfarande inte förklara varför de kan vara samma grupp när de inte har 

samma religion. Och inte häller varför de skulle strida mot varandra till att börja med. 

 

4.4  Idealtypsanalys 
 

Primordialismen:   

Primordialismen känns ganska trubbig eftersom den inte anser att identiteter och etniciteter 

kan vara flytande. Bosniakers och kroaters relationer och även deras identiteter har varit 

flytande över tid. De har tillhört samma grupp och de har även stridit mot varandra. 

Primordialismen har svårt att förklara varför de skulle välja att enas som en grupp. Och den 

har även problem med att förklara varför religion inte var ett hinder när de enades. Idealtypen 

av primordialismen säger att de alltid bör ha varit två separata grupper. Det är dock inte fallet. 

Under konflikten använde sig ledande figurer av etniskt riktad retorik. Tudjman kände 

avsmak för muslimer och Izetbegovic. Han såg ner på bosniaker i andra ord. Han använde sig 

av primordial retorik för att manipulera etniska sentiment skrev jag tidigare. Primordialism 

använde man sig alltså av som ett verktyg. Primordialismen som teori hjälper dock inte mig 

att förstå varför utvecklingen mellan bosniaker och kroater såg ut som den gjorde även om jag 

förstår hur primordialismen tillämpades.  

Primordialismen redogör för hur etnocentrism uppstår dock kan den inte förklara varför 

bosniakers och kroaters relationer och identitet har varierat. Primordialismen lyckas alltså inte 

förklara varför kroaterna ansåg att bosniakerna var en del av det kroatiska folket, och inte 

heller varför bosniakerna skulle tro på det. På så kan primordialismen bidra med förståelse 

angående konflikten mer än den kan angående variationer i identitet. 
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Instrumentalismen: 

Instrumentalismen hjälper mycket när man försöker förstå varför relationen mellan bosniaker 

och kroater har varierat. Instrumentalismen förklarar att identitet och även etnicitet är flytande 

och bestäms av omständigheter och politiska mål. Kroater och bosniaker har varit samma 

etniska grupp under NDH. Vidare blev de till två olika etniska grupper. Sedan hamnade de i 

krig med varandra för att till sist bli allierade återigen. Instrumentalismen förklarar på ett bra 

sätt varför det kan bli så. Gemensamma politiska mål fick bosniaker och kroater att 

sammarbeta ett fler tal gånger förklarar instrumentalismen. När de stred mot varandra var det 

p.ga starka ledare och deras intressen. Etniska sentiment kan manipuleras oavsett om det är 

för att skapa konflikt eller fred. Instrumentalismen hjälpte mig att komma fram till den 

slutsaten vilket till en stor del beskriver variationen i relationerna mellan bosniaker och 

kroater. Idealtypen för instrumentalismen säger att bosniaker och kroater bör ha beblandat sig 

periodvis vilket de har. Vidare säger idealtypen att nationalism bör ha resulterat av politiska 

ambitioner oavsett om kroater och bosniaker har goda relationer. Jag tycker att det också 

stämmer överens med händelseförloppet mellan åren 1939-1994.  

Konstruktivismen och primordialismen begränsas av religionsfrågan när de försöker beskriva 

varför bosniakers identitet varierade över tid. Instrumentalismen är inte begränsad på samma 

sätt. Instrumentalismen menar att språk, traditioner, politiska ambitioner, symboler och 

utseende binder grupper samman. Eftersom bosniaker och kroater delar eller har delat på 

samtliga faktorer är det inte svårt att förklara variationen i identitet. Eftersom 

instrumentalismen förklarar att grupper och individer är pragmatiska i sina val, är det också 

enkelt att förstå varför bosniaker skulle välja att adoptera en ny identitet efter NDH. Vilket är 

något som primordialismen har problem med.  

Även om konstruktivismen kan förklara varför bosniakerna skulle adoptera en ny identitet, 

kan den inte förklara varför religion inte verkade spela någon roll när bosniaker och kroater 

blev samma grupp under NDH. Jag tycker därför att instrumentalismen kommer närmast till 

att förklara varför bosniakers och kroaters relationer har sett ut som de har. Instrumentalismen 

är därför mest hjälpsam när man försöker förstå bosniakers och kroaters variation i relationer 

och identitet. 
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Konstruktivismen: 

Konstruktivismen hjälper en att förstå varför relationerna mellan kroater och bosniaker har 

varierat. Den hjälper även när man försöker förstå varför identitet varierar dock har den svårt 

att förklara varför någon skulle adoptera en identitet som inte stämmer överens med den 

personens religion. Bosniaker och kroater har varit pragmatiska i sina val av etnisk 

tillhörighet och identitet. Bosniaker och kroater kände även minst etnisk distans. Bosnien är 

heterogent och många kroater och bosniaker är bosatta i gemensamma områden. 

Konstruktivismen hjälper till att förklara varför det var så. Konstruktivismen förklarar dock 

inte vad som gäller om ett och samma folk har två olika religioner. Den beskriver att individer 

kan ha olika identiteter samtidigt men redogör inte för om individer kan adoptera identiteter 

som härstammar ur andra religioner. Konstruktivismens idealtyp säger att kroater och 

bosniaker bör ha smittat av sig på varandra vad gäller identitet, vilket verkar ha empiriskt 

belägg. Dessa gick dock längre än så och tillhörde även samma grupp under NDH, vilket 

konstruktivismen inte kan förklara lika bra som instrumentalismen även om konstruktivismen 

erbjuder bra förklaringar. Konstruktivismen hjälper alltså en att förstå varför identitet är 

flytande genom rationalism och rational choice, men har dock svårt för total adoptering av en 

enda identitet.  

Konstruktivismen förklarar alltså bosniakers och kroaters relationer till den utsträckningen att 

man kan förstå förekomsten av civility, identitets blandning och rationalism. Men den har 

alltså svårt att förklara varför kroater och bosniaker skulle bli till samma folk i och med att 

bosniakers identitet till en större del utgörs av deras religion. Eftersom konstruktivismen 

menar att identitet är kontextuellt kan den förklara varför bosniakerna skulle välja att bli en 

egen grupp efter NDH. Därför tycker jag att konstruktivismen kommer in på andra plats vad 

gäller teoriernas hjälpsamhet i att få oss att förstå varför relationen mellan och identiteten av 

kroater och bosniaker har varierat. 
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5 Slutdiskussion och slutsats 

 

- I vilken utsträckning kan de tre teorierna om etnicitet och ursprung hjälpa oss förstå 

varför identiteterna och relationerna mellan kroater och bosniaker varierade mellan 

åren 1939 – 1994? 

 

Som jag skrev i metodavsnittet är idealtyper inte beskrivningar av verkligheten utan 

snarare extremfall. De idealtyper som jag har presenterat beskriver därför hur extremfallet 

för varje teori ser ut. Min jämförelse av empiri mot teori är därför inte förklarande till 

samma utsträckning som den är ett hjälpmedel. Jag ville i detta arbete se om de tre 

teorierna kan hjälpa oss att förstå varför relationerna och identiteterna mellan kroater och 

bosniaker har varierat. Primordialismen har varit ett väldigt trubbigt verktyg i det 

avseendet. Primordialismen har svårt att förklara varför kroater och bosniaker har 

samarbetat som de har, och varför deras identitet har varierat. Av den anledning är det 

också svårt att utifrån primordialismen förstå varför utvecklingen har sett ut som den har. 

Primordialismen är användbar till den utsträckningen att den förklarar varför etniska 

grupper kan vara etnocentriska, men den duger inte som ett pedagogiskt och förklarande 

verktyg. Konstruktivismen hjälper en att förstå varför identiteter varierar samt på vilket 

sätt etniska grupper kan smitta av sig på varandra vad gäller identitet. Konstruktivismen 

hjälper därför en att förstå varför bosniaker och kroater skulle känna empati gentemot 

varandra och även varför de skulle kunna samarbeta under olika omständigheter. Eftersom 

konstruktivismen anser att identiteter är kontextuella är det enkelt att härleda empiriskt 

data till slutsatser utifrån konstruktivism. Man kan därför förstå varför bosniaker och 

kroater ibland tillämpade rationalism och pragmatik.  

Konstruktivismen brister dock något när det kommer till religionsfrågan. Den kan inte 

redogöra för bosniakers adopterande av en kroatisk identitet då bosniakernas identitet 

utgörs till större delen av islam. Konstruktivismen är hjälpsam till den utsträckningen att 

den hjälper till att fylla i luckor som berör frågor om empati, samarbete grundat i 

rationalism och även variationer i identitet beroende av omständigheter. Konstruktivismen 

förklarar därför bra varför bosniakerna valde att gå ifrån den kroatiska identiteten efter 

bogumili teorierna. 
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Instrumentalismen är den mest flexibla av de tre valda teorierna. Instrumentalismen kan 

redogöra för variationerna i identitet, relationerna och även hur primordialistisk retorik 

manipuleras. Instrumentalismen kan alltså tillämpa primordialismen. Instrumentalismen 

kan därför hjälpa en att förstå varför primordialismen är viktig i konflikten mellan 

bosniaker och kroater. Jag anser att primordialistisk retorik används av starka ledare för 

att manipulera etniska sentiment och skapa nationalism. Instrumentalismen redogör därför 

i min mening för Tudjmans agerande under det senaste kriget på Balken. 

Instrumentalismen klargör även varför bosniaker adopterade en kroatisk identitet under 

NDH. Eftersom instrumentalismen inte anser att religion är avgörande i valet av identitet 

redogör den för det fenomenet bättre än konstruktivismen. Vidare hjälpte 

instrumentalismen mig att förstå kopplingen mellan civic-nationalism och identitet. När 

stater manipulerar identiteter och etniciteter skapar det förutsättningarna för gemensamt 

arv och kultur att uppstå. Det förklarar varför nationalism och ideologi kan vara två sidor 

av samma mynt. NDH enade kroater och bosniaker i gemensam kamp mot serberna. 

Staten manipulerade därför etniska sentiment via Ustasa ideologin. 

Enligt min mening behövs alla tre teorier för att man ska få en helhetsbild över varför 

identiteterna och relationerna mellan kroater och bosniaker har varierat över tid. Ingen av 

de tre teorierna kan själv förklara hela händelseförloppet. Analysen har visat att 

instrumentalismen kastar mest ljus på kroaters och bosniakers interaktioner mellan åren 

1939-1994. Instrumentalismens idealtyp kommer även närmast händelseförloppet. Alla tre 

teorier bidrar med viktig insikt som i kombination gör det möjligt för läsaren att blida sig 

en klar uppfattning om kroaters och bosniakers relationer och identitet.  

Denna uppsats har enligt min mening uppfyllt sin strävan, och kastat nytt ljus över 

bosniakers och kroaters variation i relationer och identitet. Uppsatsen har även kommit 

fram till i vilken utsträckning de tre valda teorierna har varit hjälpsamma i det avseendet. 

Det är därför jag skulle rekommendera läsaren att försöka bygga på denna uppsats och 

analysera vidare kroaters och bosniakers identitet & relationer i samtid.  
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