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Sammendrag 

Dette er en studie av to bosniske flyktningers identitetskonstruksjoner. Norsk Folkemuseum 

og Internasjonalt Kultursenter og Museum gjennomførte i forbindelse med prosjektet «Norsk 

i går, i dag, i morgen?» livsløpsintervjuer av ulike innvandrergrupper. Det er to av disse 

livsløpsintervjuene jeg her har benyttet meg av.  

Studiens problemstilling er: Hva kommuniserer de bosniske flyktningene om sin identitet i 

livsløpsintervjuene? Innenfor kulturhistorisk forskning forstås identitet som noe ved et 

menneske som hele tiden er i endring og utvikling. Gjennom et liv skapes og konstrueres 

identiteten og den er ikke noe essensielt eller konstant ved et menneske. Gjennom sine 

fortellinger kommuniserer og konstruerer de bosniske flyktningene sin identitet. Fortellingene 

handler i stor grad om hjemlandet, i fortid, nåtid og fremtid. Drømmen om hjemlandet, med 

de verdiene de tillegger det sosiale og kulturelle fellesskapet, er helt vesentlig for hvordan de 

forstår seg selv og sin identitet.  

For å analysere kommunikasjonen benyttet jeg meg hovedsakelig av de teoretiske begrepene 

offentlige skript og alternative skript. I tillegg anvendte jeg begrepet et tredje nærværende for 

å undersøke om fortelleren forholder seg til flere kontekster, eventuelt mottakere, enn selve 

intervjusituasjonen.  
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Forord 

Seks år ved Universitetet i Oslo nærmer seg slutten. Det har vært en vanskelig og slitsom 
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Alexander Lindbäck ved Norsk Folkemuseums dokumentasjonsavdeling for deres fleksibilitet 

og hjelp. Takk også til forskningskoordinator Thomas Walle for nyttige kommentarer og 

informasjon om prosjektet.  

Takk til Mari og Aurora for to fine år! Veldig glad for at jeg har blitt kjent med dere. Takk 

også til den fine gjengen på lesesalen, spesielt Henriette og Sarah, for lange lunsjpauser og 

fjas.  
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alltid spør hvordan det går.  
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1 Innledning 

De siste årene har Europa opplevd en flyktningstrøm større enn noen gang. Kriger og 

konflikter har ført til at mange mennesker har blitt tvunget til å forlate sine hjemland og 

etablere seg i andre land. Andre land med annerledes og ukjent kultur. Et menneskes identitet 

er knyttet til opphavet, til det sosiale og kulturelle fellesskapet i hjemlandet. Å bli tvunget til å 

forlate alt som er kjent, sitt hjem, sin familie og sin kultur er svært opprivende. Hva medfører 

egentlig dette for mennesker og hvordan påvirker det deres identitet?  

På 1990-tallet var det også mange mennesker på flukt, da fra krigene og konfliktene i 

Jugoslavia, sør-øst i Europa. Staten Jugoslavia var en sosialistisk føderasjon hvor ulike 

etnisiteter levde sammen, side om side. Det var over 23 millioner innbyggere og over 20 ulike 

folkegrupper representert, de største gruppene var serbere, kroater og muslimer (bosniere). 

Ingen annen stat i Europa hadde så mange ulike folkegrupper, eller etnisiteter, representert 

(Mønnesland, 2006, s. 14).  

Mange beundret føderasjonen og den nøt stor internasjonal anseelse. Jugoslavia fremstod som 

velfungerende og harmonisk, men dette var ikke nødvendigvis helt korrekt eller hele 

sanneheten (Mønnesland, 2006, s. 220 – 221). Sommeren 1991 startet krigen i Slovenia og 

Kroatia og i 1992 gikk Bonsia-Hercegovina også ut av føderasjonen da de ikke ønsket å bli i 

et «rest-Jugoslavia». Et Jugoslavia uten Slovenia og Kroatia ville bli et «Storserbia», mente 

de. Dette skulle bli starten på en lang og blodig krig og Jugoslavia skulle sakte, men sikkert, 

gå under (Resic, 2010, s. 271 – 272). Krigene førte til at 2,7 millioner mennesker måtte flykte 

(Mønnesland 2014).  

Norge var blant landene som tok imot flyktninger, med ulike etnisiteter, fra det tidligere 

Jugoslavia. Av de ulike etnisitetene kom det om lag 14 000 bosniere til Norge, de aller fleste i 

første halvdel av 1990-tallet. Blant dem er det svært få som reiste tilbake etter at krigen tok 

slutt i 1995. De fleste har klart seg godt i Norge, hele 35% har høyere utdanning og de fleste 

er i arbeid (Dzamarija, 2016, s. 15 og 18). Utdannelse og sysselsetting er sentrale 

integreringsindikatorer og bosnierne skårer høyt på disse. Statistisk sentralbyrås 

seniorrådgiver Minja T. Dzamanija stiller spørsmålet – er bosnierne integreringsvinnere? 

(Dzamarija, 2016, s. 19).  
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Seniorrådgiveren trekker også frem at bosnierne, utdanningsmessig og kulturelt, ikke lå så 

langt unna de nordiske landene. Dette har nok vært viktig med tanke på deres integrering i det 

norske samfunnet, mener hun. Statistikk vil derimot ikke kunne gi gode svar på de mer 

personlige sidene ved integreringen. For eksempel om de føler seg hjemme og om de ønsker å 

satse på en fremtid i Norge (Dzamarija, 2016, s. 19).  

1.1 Problemstilling 

Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM) gjennomførte i 2005 – 

2006 livsløpsintervjuer av et utvalg bosniske flyktninger som kom til Norge som følge av 

krigen. Livsløpsintervjuene er en del av prosjektet «Norsk i går, i dag, i morgen?» og søker å 

innlemme innvandrere, nye nordmenn, i det nye flerkulturelle Norge (Boe og Gaukstad 2005). 

Jeg har tatt for meg to av disse livsløpsintervjuene. I intervjuene forteller intervjuobjektene 

om sitt liv med gleder, sorger og drømmer. Gjennom fortellingene får en innblikk i deres 

verden og deres historie. Det som er spesielt interessant er hva de kommuniserer vedrørende 

sin identitet og det er dette jeg vil ta for meg i denne studien. Hovedproblemstillingen er som 

følger: Hva kommuniserer de bosniske flyktningene om sin identitet i livsløpsintervjuene?  

Jeg vil besvare problemstillingen med utgangspunkt i tre overordnede tematikker –vennskap 

og naboskap, etnisitet og religion, og til slutt hjemlandet. Dette er tematikker som går igjen i 

livsløpsintervjuene. Intervjuer stiller konkrete spørsmål innenfor dem og intervjuobjektet tar 

også selv opp tematikkene med jevne mellomrom. Tematikkene fremstår som viktige for 

intervjuobjektene og fremmes som vesentlige i deres liv. Derfor mener jeg de er gode som 

utgangspunkt for å analysere kommunikasjonen vedrørende identitet.  

Folkloristene Anne Eriksen og Torunn Selberg skriver om hvordan en kan studere kulturell 

identitet, og identitetens kulturelle aspekter, i boken Tradisjon og fortelling. En innføring i 

folkloristikk fra 2006. I følge dem kan disse studeres i relasjon til overgripende variabler som 

sosialt kjønn, livsfase, etnisitet, nasjonalitet, religion og klasse. Et viktig spørsmål er hvordan 

kulturell identitet kommuniseres og hvordan den kommer til uttrykk på individnivå. Eriksen 

og Selberg stiller spørsmålene: «Hvordan griper gruppetilhørigheten inn i den individuelle 

identiteten og former den?» og «Hvordan bruker den enkelte sin tilhørighet til ulike grupper 

for å fortelle seg selv og andre hvem hun eller han er som individ?» (Eriksen & Selberg, 

2006, s. 78 – 79). De skriver at det er gjennom individet og deres fortellinger at vi får tilgang 
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til informasjon om den kulturelle identiteten. Innenfor kulturhistorisk forskning er vi opptatt 

av hvordan kulturell identitet uttrykkes, altså identitetens ekspressive sider (Eriksen & 

Selberg, 2006, s. 78 – 79).  

Gjennom de ekspressive uttrykkene formidles identitet, de forhandles om, blir omformet og 

fornyet. Identiteter er både individuelle og kollektive. Folklore er kollektive uttrykk som er 

kjent, tilgjengelig og til bruk for alle. Ofte tas folkloren i bruk ved menneskers 

identitetsbygging eller identitetsarbeid. Det betyr altså at den individuelle identiteten 

forankres i det kollektive (Eriksen & Selberg, 2006, s. 79).  

Jeg vil bruke Eriksen og Selbergs spørsmål som operasjonaliserende og de vil dermed være til 

hjelp for å besvare hovedproblemstillingen.  

1.2 Kritiske hendelser  

En krig må forstås som en kritisk hendelse. Med dette menes en hendelse som bryter opp noe 

bestående, i ulik grad, og danner et før og et etter. Etter en slik hendelse kan ny forståelse, nye 

referanser og nye identifikasjoner oppstå. De kan være transnasjonale, nasjonale eller 

individuelle (Andersson & Jacobsen et al, 2012, s. 13 og 218). Krigen i Jugoslavia må forstås 

som en kritisk hendelse som skapte nye referanser og identifikasjoner på transnasjonale, 

nasjonale og individuelle nivåer. Med krigen opphørte føderasjonen Jugoslavia og dette 

endret mange menneskers liv. Den skapte utvilsomt et tydelig før og etter. Ikke kun for staten, 

som i dag er flere selvstendige stater, men også for menneskene som bodde der.  

«Kritisk hendelse» som begrep kan fremstå noe banalt, men det er et nyttig begrep i denne 

studien, nettopp fordi det enkelt forklarer hva som skjer med mennesker etter det som 

oppleves som kritisk. I livsløpsintervjuene veksles det mellom fortid og nåtid i fortellingene. 

Intervjuobjektene ble tvunget til å forlate det som var kjent, fremtidsplaner, håp og drømmer. 

Livet tok en brå og uventet retning i det ukjente landet Norge. Den kritiske hendelsen dannet 

ikke kun et før og et etter i en politisk eller geografisk forstand – før og etter krigen, med alt 

det innebærer. Den dannet i tillegg et helt konkret skille i deres liv, et oppbrudd. Før var livet 

i Jugoslavia, nå er livet i Norge. 

Kritiske hendelser vil ikke diskuteres videre i denne studien, men ligger som en forutsetning 

for tilvirkning av livløpsintervjumaterialet. Den kritiske hendelsen er forutsetningen for at 

bosnierne ble flyktninger og deretter fortellere i prosjektet «Norsk i går, i dag, i morgen?».  
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1.3 Presiseringer 

I denne studien skal jeg ta for meg hvordan identitet kommuniseres i livsløpsintervjuene. 

Krigene og konfliktene i det tidligere Jugoslavia vil diskuteres, men ikke i særlig grad. Det er 

nødvendig å si noe om det, for å kontekstualisere og forklare, men det er ikke mitt prosjekt, 

eller ønske, å gi en redegjørelse av hva som skjedde og hvordan dette skjedde. Krigene og 

konfliktene var komplekse og fryktelige og intervjuobjektene forteller om sine opplevelser 

knyttet til dette. Dette gjør de særlig gjennom tematikken etnisitet og religion. Som 

kulturhistoriker mener jeg det er interessant å studere menneskers opplevelser og 

forestillinger. Derfor ønsker jeg å gi intervjuobjektenes fortellinger plass og verdi. Det er 

deres fortellinger som er interessante.  

Benevnelsen «intervjuobjekt» fremstår noe fremmedgjørende. Folkemuseet og IKM kaller 

intervjuobjektene «fortellere». Jeg mener dette er en god benevnelse. Dette fordi benevnelsen 

bidrar til å gi nærhet til mennesket, men også fordi den uttrykker nettopp det 

livsløpsintervjuet handler om, nemlig at et menneske forteller om sitt liv. Jeg vil derfor 

anvende denne benevnelsen.  

1.4 Leserveiledning 

I det følgende kapittel, Materialet og metode, gjør jeg rede for Folkemuseet og IKMs 

prosjekt, som livløpsintervjuene er en del av. Deretter går jeg inn på livsløpsintervjuer som 

sjanger og hva det innebærer å fortelle om livet. Så følger informasjon om materialet, min 

metode ved valg av livsløpsintervjuer og til slutt en kort gjennomgang av de valgte 

livløpsintervjuene.  

I kapittel 3 gjør jeg rede for hvilke teoretiske verktøy som har blitt brukt i analysen av 

materialet og for å besvare hovedproblemstillingen. I tillegg tar jeg for meg identitetsbegrepet 

og hva det innebærer i kulturhistorisk sammenheng.  

Deretter, i kapittel 4, analyserer jeg materialet gjennom tre tematikker – vennskap og 

naboskap, etnisitet og religion og hjemlandet. Kapittelet avrundes med refleksjoner rundt 

fremstillingene av det tidligere Jugoslavia i livsløpsintervjuene. Deretter følger kapittel 5 hvor 

jeg konkluderer og gjør rede for hva jeg har funnet ut.  
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2 Materialet og metode  

2.1 Prosjektet «Norsk i går, i dag, i morgen?»   

I denne studien har jeg benyttet meg av livsløpsintervjuer av bosniske flyktninger som er gjort 

av Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM). Intervjuene er 

gjort i forbindelse med prosjektet «Norsk i går, i dag, i morgen?». Prosjektet hadde som 

formål å bygge opp et arkiv over det flerkulturelle Norge. Det er i den forbindelse gjort et 

stort antall livsløpsintervjuer og tematiske intervjuer. I tillegg har det blitt samlet inn 

gjenstander og fotografier. Hvert intervju har blitt tatt opp med lyd og den som gjorde 

intervjuet har i etterkant laget et resymé eller en transkribering. Det oppsamlede materialet er 

ment som et bidrag til å gi innsikt i dagens flerkulturelle Norge, som en informasjons- 

dokumentasjons- og kunnskapsbank som viser et historisk og kulturelt mangfold. I sin 

beskrivelse av prosjektet skriver Folkemuseet og IKM at de ønsket arbeidsmetoder som ville 

avspeile innvandreres egne erfaringer og opplevelser. De har ønsket personlige skildringer og 

historier, omhandlende blant annet alt fra møtet med Norge til generelle livsbetraktninger og 

tradisjoner (Boe & Gaukstad et al, 2005, s.11 - 12). En annen viktig målsetning for prosjektet 

var å gi majoritetsbefolkningen i Norge både kunnskap og opplevelse av hvem de nye 

nordmennene var. I tillegg påpekes det at mennesker i en etableringsfase i et nytt land ikke 

har særlig fokus på dokumentasjon og bevaring av sin egen historie. Mye vil dermed lett 

kunne gå tapt. For å poengtere dette siteres den amerikanske historikeren Marcus Lee Hansen 

– «Det sønnen ønsker å glemme, ønsker sønnesønnen å huske» (Boe & Gaukstad et al, 2005, 

s. 15).  

Prosjektet var omfattende og pågikk fra 2002 til 2005. I tillegg var det flere delprosjekter 

underlagt. Intervjumaterialet består hovedsakelig av livsløpsintervjuer av pakistanske, 

tyrkiske og polske arbeidsinnvandrere og bosniske flyktninger. Intervjuene med polske 

arbeidsinnvandrere er gjort senere. Ut over det har ikke prosjektet blitt videreført, men det har 

blitt gjennomført forskning på det foreliggende materialet. Et åpent og tilgjengelig 

dokumentarkiv var prosjektets målsetning. Tidligere hadde få andre institusjoner systematisk 

tatt vare på innvandreres egne fortellinger og bilder. I tillegg er det et kulturpolitisk aspekt 

ved prosjektet da det er slik at museer skal ha som målsetning å avspeile historisk og kulturelt 

mangfold samt fungere som arena for dialog og samhandling. Gjennom prosjektet søker 
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Folkemuseet og IKM å bidra til nettopp dette. I tillegg gir valg av metode innvandrerne 

mulighet til å kjenne seg igjen i fremstillingen av dem (Boe & Gaukstad et al, 2005, s. 17).   

Ved å få innsikt i alminnelige menneskers liv, deres slit og strev, sorger og gleder, 

holdninger og handlinger, får man også en innsikt i hva folk opplever som verdifullt 

og viktig ved egen kulturell bakgrunn. Dette sett i forhold til «det norske» representert 

ved majoritetssamfunnet (Boe & Gaukstad et al, 2005, s. 12). 

Med dette forklarer Folkemuseet og IKM hvilket utgangspunkt de har hatt i møte med sine 

fortellere. Sitatet viser et ønske om å komme nærmere, og lære om og av, de nye 

nordmennene. I tillegg kommer det frem et ønske om å innlemme disse i den overordnede 

norske kulturen. En kultur som med årene har blitt mer multikulturell. 

Norsk Folkemuseum og IKM skriver videre i beskrivelsen av prosjektet at et intervju gir 

muligheten til å nå en «annen verden». En verden en ikke har tilgang til ved å kun observere. 

Intervjuer kan åpne veien til menneskers indre – man gjør en reise i tid og rom. Det er et møte 

mellom to mennesker som ofte ikke kjenner hverandre fra før. Selv om en tar utgangspunkt i 

en spørreliste kan samtalen ta nye retninger – både intervjuer og forteller deltar i 

konstruksjonen av samtalene. Intervjuet er en situasjonsbestemt og kulturelt betinget 

beretning. I tillegg forstås intervjuer som dette som en del av museenes selvbiografiske 

materiale (Boe & Gaukstad et al, 2005, s. 28 – 29).  

2.2 Livsløpsintervjuer som sjanger  

Intervjuer regnes innenfor det som kalles kvalitativ metode. Et kvalitativt forskningsintervju 

har som formål å forstå verden fra intervjuobjektets side. Det søker å få frem menneskers 

erfaringer og syn på verden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 21).  

Livsløpsintervjuer, eller livshistorieintervjuer, har lenge vært brukt innenfor kulturhistorisk 

forskning (blant etnologer, folklorister og etnografer). Grunnen til dette er at intervjuformen 

aktiviserer folks minner og fordi det lenge var den eneste måten å få kunnskap om vanlige 

folks historie, for eksempel om dagligliv, arbeidsprosesser og sosial organisering 

(Christensen, 1981, s. 162). Livsløpsintervjuet er en muntlig kilde og dermed også en del av 

det som kalles muntlig historie, eller «oral history». Oral history som begrep dukket opp før 

andre verdenskrig og første prosjekt omhandlende dette startet i 1948. Oral history-begrepet 

omhandler mer enn kun bruken av muntlige kilder i forskning. Det omhandler også et syn på 
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bruken av dem. Nemlig at disse har stor verdi som kilde til å forstå menneskets historie. Det 

innebærer en anerkjennelse av at folkets fortellinger, opplevelser, minner og tradisjoner også 

er en del av historieforskningen. I tillegg er alle samfunnslag inkludert – vanlige folks 

livsoppfatninger, med alt det innebærer, innlemmes dermed (Slettan, 1981, s. 22 – 26).  

Som sjanger er livsløpsintervjuer et relativt åpent form for intervju. Det har en semi-

strukturert form og søker ofte å heller ligne en form for samtale. Mer strukturerte intervjuer 

vil lettere kunne kvantifiseres, men innenfor humanistiske fag har det tradisjonelt ikke vært 

fokus på det kvantitative i særlig grad. Det har heller vært en skepsis mot de mer strukturerte 

intervjuformene da disse har blitt forstått som begrensende. Begrensende med tanke på dataen 

som samles inn, men også med tanke på at intervjuobjekter, «vanlige folk», ikke alltid har 

kjent seg igjen i strukturen. Altså at den akademiske oppfatningen som har ligget til grunn for 

strukturen, i et spørreskjema for eksempel, ikke nødvendigvis korresponderer med 

intervjuobjektets erfaringer og oppfatninger. Mindre strukturerte intervjuformer gir 

intervjuobjektet større mulighet til å forme situasjonen og det som fortelles. Intervjuobjektet 

gis mer frihet til å snakke fritt innenfor de åpne spørsmålene som stilles. Livsløpsintervjuets 

form gir mulighet til å fange opp individualitet. Mennesker har ulike erfaringer og 

virkelighetsoppfatning og denne intervjuformen legger til rette for dette og at intervjuet kan ta 

en annen retning enn først forventet. Enkeltmenneskets faktiske liv, fortalt på deres egen 

måte, belyses. Det er intervjuobjektets livsløp som danner rammen for intervjuet (Slettan, 

1981, s. 26 og Christensen, 1981, s. 162 – 165).  

2.2.1 Å fortelle om livet 

Hva innebærer det egentlig å fortelle om livet? Og hva vektlegges når en forteller om et levd 

liv? Det er selvsagt ikke et enkelt svar på disse spørsmålene. Hva et menneske velger å trekke 

frem fra sitt liv avhenger av hvordan livet har vært, hvilke erfaringer de har og hvilke 

refleksjoner de har gjort rundt disse. 

I et livsløpsintervju gjør intervjuobjektet et utvalg som føles rett i den gitte situasjonen. 

Gjennom spørsmålene vil intervjuer i tillegg forsøke å styre dette utvalget. I et 

livsløpsintervju vil livet, slik det fortelles om, dermed fremstå som en konstruksjon. 

Konstruksjonen blir til i dette samspillet mellom intervjuer og intervjuobjekt. I tillegg vil 

intervjuobjektet forholde seg til en mottakergruppe. Livsløpsintervjuet vil kunne brukes til 
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noe i ettertid, i forskning for eksempel, og fremtidige mottakere av fortellingene vil derfor 

være en del av dette samspillet (Arvidsson, 1998, s.20). 

Livsløpsintervjuet har en ønsket dialogisk karakter. Folkloristen Knut Aukrust skriver 

følgende om intervjuformen: «Forteller, eller informant, og forsker har gått sammen om et 

felles prosjekt om å bringe livsløpet frem i dagen. Med forskerens stadige spørsmål og 

avbrytelser overfor informanten blir livsløpsintervjuet en felles konstruksjon av fortellingen 

og en interaktiv rekonstruksjon av livsløpet» (Aukrust, 1999, s. 91). Livsløpsbegrepet binder 

seg ikke til et bestemt antall faser eller stadier i et liv, heller ikke til en bestemt rekkefølge. 

Begrepet åpner for et mangfold og retter særlig fokus på livets overganger og begivenheter 

(Aukrust, 1999, s. 91). 

Livsløpsintervjuer er livsfortellinger. Det vil si at de er en enkeltpersons fortelling om eget 

liv. Den er altså ikke summen av alle hendelser eller begivenheter et menneske har hatt, men 

er menneskets egne betraktinger om livet. Dermed kan fortellingene fremstå inkonsekvente, 

fragmentariske eller ambivalente. Aukrust skriver at det i et livsløpsintervju er ønskelig å i 

tillegg få tak i det som ikke blir fortalt eksplisitt. En forholder seg ikke kun til det fortelleren 

selv tematiserer ved sin livsfortelling, men også hva det er fortelleren ikke tematiserer. I 

tillegg er det viktig å huske på at et menneskes livsløp forståes og fortelles som en helhet, 

men denne helheten er satt sammen av mange ulike deler. Dermed har mennesker en tendens 

til å «påtvinge» fortiden sammenhenger som ikke nødvendigvis er korrekte (Aukrust, 1999, s. 

94 – 95. Se f.eks også Gullestad, 1996, f.eks s. 153 – 154 og 223 – 226).  

2.2.2 Folkemuseet og IKMs bruk av sjangeren 

Folkemuseet og IKM har valgt livsløpsintervjuer som sjanger. Det fremgår av måten 

spørsmålene er stilt på at de har ønsket en mer åpen form for intervju. Spørsmålene legger 

hovedsakelig opp til lengre svar ved formuleringer som «hvordan mener du …» og «kan du 

fortelle litt om …» (se Boe og Gaukstad et al, 2005, s. 76 – 81 for spørrelisten i sin helhet). 

Kommunikasjonen ligner også tidvis en samtale.  

Intervjuene passer inn under sjangeren, men holder seg ikke strengt til den. Dette fordi 

intervjuer tidvis følger spørrelisten, som var ment rådgivende, mer strengt, men spesielt fordi 

intervjuerens formulering av spørsmålet tidvis er noe ledende – som om intervjuer allerede 

vet svaret.  Som tidligere nevnt gis dermed ikke fortelleren alltid den ønskede, og tilstrebede, 
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friheten. Ved enkelte anledninger får de mulighet til å utdype eller hente opp igjen et ønsket 

tema. I hvor stor grad dette gjøres varierer fra intervju til intervju.  

2.3 Materialet 

2.3.1 Livsløpsintervjuer av bosniske flyktninger  

Livløpsintervjuene av bosniske flyktninger ble gjennomført i 2005 og 2006, altså ble det 

gjennomført noen intervjuer etter prosjektet formelt var avsluttet (Boe & Gaukstad, s. 8). Det 

er i alt 48 intervjuer av bosniske flyktninger. Den gruppen bosniere som har blitt intervjuet er 

ikke representative for bosniere i Norge. Jeg anser ikke dette for problematisk da jeg ikke 

søker å gi et representativt innblikk i bosniske flyktningers forståelse av hverken krigen, 

landet Jugoslavia eller deres kultur. Som kulturhistoriker er jeg opptatt av menneskers 

opplevelser, fortellinger og forestillinger. Nøyaktig hva som skjedde, hva som er «sant» er 

ikke noe kulturhistorisk forskning nødvendigvis beskjeftiger seg med. Mer interessant er 

hvordan mennesker beskriver og fortolker opplevelser og hvordan forestillinger kommer til 

uttrykk gjennom dette.  

Ved flere av tilfellene kjenner intervjuer og forteller hverandre fra før og har lik kulturell og 

etnisk bakgrunn. Det er hovedsakelig ikke fagpersoner som har gjennomført intervjuene. 

Dette er et helt bevisst metodisk grep av Folkemuseet og IKM. Det var utfordrende å knytte 

kontakt med de gruppene prosjektet ønsket. I tillegg viste det seg utfordrende å få en bredde 

innenfor gruppene. Dermed, etter inspirasjon fra et lignende prosjekt i England, startet de å 

kurse enkeltpersoner innenfor en aktuell innvandrergruppe. Disse utførte deretter 

livsløpsintervjuer, samt innsamling av bilder, av andre innenfor sin bestemte gruppe. 

Intervjueren har altså funnet fortellere selv i stor grad (Boe & Gaukstad et al, 2005, s. 31).  

Norsk Folkemuseum og IKM reflekterer noe over dette i sin evaluering av prosjektet. De 

skriver at det var viktig å få intervjuere med forståelse for prosjektets målsetting og med evne 

til å stille sentrale oppfølgingsspørsmål. Flere har vært flinke til dette, mens andre ikke har 

vært det, skriver de. Norsk Folkemuseum og IKM mener at det er varierende kvalitet på 

intervjuene, men at materialet likevel gir en er enestående forståelse av hvordan det var å 

komme til Norge som flyktning (Boe & Gaukstad, s. 7 – 9).  
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Forholdene rundt intervjusituasjonen kommer ikke like tydelig frem i alle intervjuene. Navnet 

på intervjuer er oppført, men hvem vedkommende er blir ikke informert om ved alle tilfellene. 

Ut fra navn og språkkvalitet er det mulig å gjøre seg tanker rundt dette, men det er svært 

problematisk at det ikke presiseres. Hvem som har utført intervjuet og forholdet mellom 

intervjuer og forteller er vesentlig informasjon og har utvilsomt konsekvenser for 

informasjonen som kommer frem. I tillegg har det konsekvenser for hvordan intervjuet vil 

tolkes av senere mottakere ved for eksempel forskning. Det må også nevnes at flere av de som 

intervjuer i tillegg har blitt intervjuet selv i forbindelse med prosjektet. Dette ble gjort som en 

del av opplæringen for at de skulle få oppleve hvordan et slikt intervju artet seg (Haukelien, 

2006, s. 16). Det faktum at de selv har blitt intervjuet gjør noe med tilnærmingen til prosjektet 

og vil med stor sannsynlighet ha hatt innvirkning på vedkommende med tanke på eierskap til 

prosjektet.  

At forteller og intervjuer kjenner hverandre fra før trenger derimot ikke være problematisk, 

men har utvilsomt konsekvenser for intervjusituasjonen. Temaene som tas opp i intervjuene er 

personlige. Hva som fortelles og hvordan det fortelles kan avhenge av dette forholdet. På en 

måte kan det være en fordel å fortelle til en kjent, men samtidig kan det være et hinder. Det er 

viktig å ha dette forholdet med i vurderingen av materialet. Intervjuer og forteller har lignende 

bakgrunn og dermed felles kulturelle referanser.  

Et metodisk tema innenfor studier som dette er forholdet mellom avstand og nærhet. Når en 

studerer egen kultur vil mye av det som diskuteres og kommer frem være kjent. En mulig 

felle er å rette fokuset mot det kjente og det hele vil dermed fremstå forutsigbart. Dermed er 

det en fare for at en ikke vil oppfatte eventuelt nye perspektiver i det som fortelles og 

informasjon kan gå tapt. Likevel er det også et poeng at en i en intervjusituasjon ikke vil dele 

alle kulturelle referanser med sitt intervjuobjekt. I tillegg er rolleforholdet med på å skape en 

distanse. Det trenger heller ikke være et mål å være så distansert som mulig. En 

intervjusituasjon er et møte mellom mennesker, de kommuniserer, og for å forstå hverandre 

kan det være positivt at de deler flere referanser (Esborg, 2005, s. 99 – 100). Ved å stille 

spørsmål ved noe som kan virke selvsagt, konkretisere og sette andre ord på det kjente vil en 

kunne oppnå en opplevelse av å være fremmed i det nære og kjente (Alver, 1990, s. 132).  

Grunnet at Folkemuseet og IKM har gjort livsløpsintervjuer med andre bosniere som flere av 

intervjuerne er dette fruktbart å reflektere noe over. Som bosniere deler de mye av den samme 

kulturen og de har opplevd å være flyktninger og nye i Norge. Dette gjør at de forstår 
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hverandres situasjon. Til gjengjeld har ikke intervjuer fulgt opp rundt enkelte av tematikkene. 

Dette kan igjen være fordi temaet er kjent for dem og at de ikke har vurdert det som 

nødvendig med oppfølgingsspørsmål. Jeg mener dette tidvis er negativt da forteller fratas 

muligheten til å utdype noe som fremstår som viktig for dem. I tillegg er enkelte av 

spørsmålene som stilles noe ledende, altså at intervjuer forutsetter et bestemt svar. Jeg mener 

derfor at de bosniske intervjuerne har gått i denne nevnte fellen, men at de har en nærhet til 

det som studeres likevel ikke er utelukkende negativt. Ved flere anledninger er intervjuer til 

hjelp både ved å utfylle et svar og til å hjelpe med oversettelse av enkeltord. I tillegg har 

samtaleformen vært ønskelig ved å utføre semi-strukturelle intervjuer. Intervjuers tolkninger 

og deltakelse er dermed en «naturlig» del av situasjonen. Det må også nevnes at intervjuer 

gjort av de uten felles bakgrunn heller ikke, nødvendigvis, har fulgt opp tematikker ved 

anledninger hvor det kunne vært nyttig. Alle har forholdt seg til samme spørreliste og arbeidet 

ut fra den. Spørrelisten var et veiledende verktøy, typisk for sjangeren.   

Intervjuene har omtrent samme lengde. De varer i omlag en og en halv til to timer og følger 

den samme kronologiske oppbygningen. Intervjuene ender med refleksjon rundt identitet og 

livet i dag. 

2.3.2 Metode ved utvelgelse av livsløpsintervjuer 

Arbeidet med tekstutgave og lydopptak 

Jeg leste gjennom de fleste av transkriberingene, eller resymeene, av intervjuene og noterte 

interessante passasjer underveis. Da jeg så fant et intervju som inneholdt mange interessante 

passasjer hørte jeg på det aktuelle opptaket. Slik fikk jeg avgjort om dette var et intervju jeg 

kunne gå videre med. Deretter hørte jeg opptaket flere ganger og noterte ned hvordan ulike 

temaer ble formidlet samt mine refleksjoner rundt dette. Det er altså opptaket av det muntlige 

intervjuet jeg har basert studien på.  

Flere faktorer har spilt inn i utvelgelsen av et opptak. Av det praktiske var lydkvalitet og 

språkferdigheter noe som måtte vurderes. Dette var gjennomgående godt. Deretter vurderte 

jeg fortellermåte. Intervjuobjektet kan ha fremstått engasjert i tekstutgaven, men var det ikke i 

selve opptaket. Tekstutgaven kommer enten i form av resymé eller som transkribering. Her 

har ikke Folkemuseet og IKM hatt en klar føring på hva den tekstlige utgaven skal være 

sjangermessig. Dette nevner de i informasjonsheftet om prosjektet, men problematiserer ikke 
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hvilke konsekvenser dette kan ha. De presiserer i informasjonsheftet at tekstutgaven er ment 

som et hjelpemiddel og at det er opptakene som skal betraktes som original (Boe & Gaukstad 

et al, 2005, s.  52).  

Tekstutgaven har dermed kun fungert som en introduksjon til opptaket og ikke som en 

komplett gjengivelse av intervjuet. Tekstutgavene er skrevet av intervjuer og er av varierende 

kvalitet. Det fremgår for eksempel ikke alltid like tydelig hvem som sier hva. Enkelte 

passasjer har samtaleform og slikt som dette kommer ikke godt til uttrykk i tekstutgaven 

(heretter: resymé). I tillegg er intervjuers egne kommentarer og tolkninger tidvis 

fremtredende. Grunnet dette, og at de fleste av tekstutgavene er resymeer, har jeg jobbet med 

dette samtidig som jeg har hørt opptaket. Jeg noterte underveis og skrev ned presiseringer, 

hvem som sier hva, informasjon som ikke er tatt med og noterte hvor det tas pauser grunnet 

avbrytelser. I tillegg har jeg notert interessante sitater. Dermed har jeg bearbeidet resymeet til 

å ligne en transkribering i større grad og gjort det mulig å bruke resymeet som et verktøy.   

Kommunikasjonens kvalitet. Hva kommuniseres?  

Fordi jeg kun hadde tilgang til resymeer og lydopptak fra intervjuene er det mye informasjon 

som går tapt. Dette har jeg måttet ha et bevisst forhold til i utvelgelsen av intervjuene. 

Nonverbal kommunikasjon er en stor del av kommunikasjon mellom mennesker. I dette 

tilfellet går jeg glipp av en vesentlig del ved samtalen og intervjusituasjonen. I enkelte av 

intervjuene var det tydelig for meg at noe mer ble kommunisert enn det som kom frem i form 

av tekst eller opptak. Det har gjort at jeg har gått bort i fra disse intervjuene. Selv om de 

valgte intervjuene ikke har slike tydelige tilfeller av tapt nonverbal kommunikasjon er jeg 

likevel klar over at jeg mister noe vesentlig. Mitt fokus har derfor måttet være på hva som sies 

i større grad enn hvordan det sies – altså et større fokus på innhold enn på form. Tonefall, 

formuleringer og følelse kommer likevel til uttrykk i opptakene i noe grad.  

Jeg ønsket å bruke to eller tre intervjuer hovedsakelig. Dette fordi det ville gi meg mulighet til 

å gå i dybden og virkelig bruke tid på intervjuene som helhet. Det bosniske intervjumaterialet 

generelt vil tidvis trekkes inn som referanse for å styrke argumentasjonen.  

Det var ønskelig å finne intervjuer av bosniere som var unge voksne da krigen brøt ut. Dette 

fordi de hadde livet foran seg og forventinger til hvordan dette skulle bli. De hadde jobb, 

bolig, fremtidsplaner og drømmer. I tillegg hadde de kanskje stiftet familie, eller var i ferd 
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med å gjøre det. Krigen og flukten var svært opprivende og de ble tvunget til å forlate alt og 

begynne på nytt i Norge. Livet ble ikke som forventet og dette reflekteres det rundt i 

intervjuene. Mitt utgangspunkt var også at denne gruppen hadde reflektert over sin identitet 

og tilhørighet på et dypere nivå enn for eksempel de som var eldre, deres foreldregenerasjon, 

eller de som var barn da krigen brøt ut. Den ønskede gruppen måtte tilpasse seg samfunnet i 

større grad enn de eldre gjennom for eksempel jobb og kontakt med skole og barnehage. Barn 

har generelt lettere for å tilpasse seg. I tillegg husker barna mindre av tiden i Jugoslavia. Den 

valgte gruppen var voksne da krigen brøt ut, men har likevel levd mesteparten av sitt voksne 

liv i Norge. Jeg var nysgjerrig på hvordan de reflekterte rundt dette, sin identitet og 

tilhørighet. Spesielt hva de valgte å vektlegge i fortellingene og hvordan identitet kommer til 

uttrykk gjennom disse. Det ble raskt tydelig for meg at hjemlandet hadde stor plass, direkte 

eller indirekte, i fortellingene. Dette var særlig interessant og jeg hadde dette klart for meg i 

gjennomgangene av intervjuene deretter.  

Noen av intervjuene var gjort på bosnisk, så disse var ikke aktuelle da jeg ikke kan språket. 

Andre intervjuer var ikke så gode, til dette formålet, og besto av korte svar hvor fortelleren 

aldri ble særlig personlig eller fortellende. For meg var det ønskelig å finne intervjuer hvor 

fortelleren viste engasjement og glede ved å fortelle og åpent delte personlige fortellinger, 

drømmer og håp for fremtiden. De to valgte intervjuene er svært interessante og gode ut fra 

kriterier som her er nevnt. Begge forteller godt og utfyllende under hele intervjuet. I tillegg 

viser de glede ved å fortelle, de tar opp detaljer, utdyper og er tidvis svært personlige. 

Fortellerens kjønn har ikke blitt tatt med i vurderingen når intervjuer har blitt valgt ut. Jeg har 

endt opp med et intervju av en mann og et intervju av en kvinne. De har grunnet sitt kjønn 

hatt noen ulike opplevelser. Kvinnen var gravid da krigen brøt ut og måtte føde under 

vanskelige omstendigheter. Kjønn og dets plass i fortellingene vil derimot ikke diskuteres her. 

Dette fordi det ikke uttrykkes som et viktig tema i de intervjuene som her er valgt. Intervjuer 

stiller spørsmål om hvorvidt fortelleren mener jenter og gutter skal behandles likt. Det 

fremstår ikke som et særlig interessant spørsmål for fortellerne og jeg har dermed heller ikke 

sett det nødvendig å diskutere det videre.  

Språk 

Fortellerne behersket norsk gjennomgående godt. Det var ikke vanskelig å forstå hva de 

mente å si, men tidvis formulerte de seg noe uryddig og fremstod som noe utrygge i bruken av 
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språket. Innholdsmessig har ikke dette hatt noen nevneverdige konsekvenser da jeg godt 

forsto hva de ønsket å formidle. Der jeg siterer direkte har jeg derimot sett det nødvendig å 

omskrive sitatene til fullstendige setninger. Dette har jeg gjort i så liten grad som mulig og 

ingen meningsbærende tillegg har dermed blitt skapt.  

Anonymitetshensyn 

Det er i overkant av ti år siden prosjektet «Norsk i går, i dag, i morgen?» ble avsluttet. 

Folkemuseet og IKM forplikter til å holde prosjektets fortellere anonyme. For å få tilgang til 

materialet måtte jeg derfor signere en taushetserklæring. Jeg har måttet tilpasse 

arbeidsmetoden med hensyn til anonymitet. For eksempel har jeg måttet arbeide med 

materialet ved Folkemuseets dokumentasjonsavdeling grunnet at materialet, og mine notater, 

ikke kunne forlate museet. I tillegg har det ført til at jeg har måttet utelate en del detaljer som 

fremkommer i intervjuene samt anonymisere fortellerens navn. Dette er en konsekvens av å 

arbeide med nye kilder og jeg mener at denne studien ikke har tatt skade av dette.  

2.3.3 Gjennomgang av materialet 

Det første intervjuet er av en kvinne født i 1971 (NFAV.002-167). Av anonymitetshensyn vil 

hun derfor kalles K71. Det andre intervjuet er av en mann født i 1962 og vil derfor kalles M62 

(NFAV.002-171).1 Begge er født og oppvokst i Jugoslavia, i det som i dag er staten Bosnia-

Hercegovina.  

Livsløpsintervjuene er bygd opp nogen lunde likt og er i stor grad kronologiske. De starter 

med spørsmål om besteforeldrene, deretter spørsmål om foreldrene og søsken og om 

fortellerens barndom og boforhold i Jugoslavia. De får også spørsmål om øvrig familie, som 

tanter og onkler, fettere og kusiner. Spørsmålene søker å danne et bilde av fortellerens 

bakgrunn og familierelasjoner. Deretter handler intervjuene mer konkret om fortelleren selv. 

Fortelleren får spørsmål om skolegang, lek og fritid. Det stilles også spørsmål om Jugoslavia 

og situasjonen både før, under og etter krigen. I begge livsløpsintervjuene får fortellerne 

spørsmål rundt klasseforskjeller, rik og fattig, i landet før krigen brøt ut. Siste del av 

intervjuene handler om flukten til Norge, livet etter og fremtiden. De får da direkte spørsmål 

om identitet – om de føler seg norske eller bosniske.  

                                                 
1 K71 og M62 vil heretter være å anse som referanse til disse arkivkodene.  



15 

 

K71 

Fortelleren ble intervjuet i sitt eget hjem oktober 2005. Intervjuer og forteller kjenner 

hverandre fra før. I livsløpsintervjuets resymé skriver intervjuer at de spiser kake, drikker 

kaffe og at det er en «hyggelig atmosfære». Forteller og intervjuer møttes på et asylmottak i 

Norge i 1993 og har dermed kjent hverandre i 12 år. Intervjuer, som er en mann, skriver at 

«forteller er trygg på intervjuer og det letter samtalen». Under intervjuet forteller K71 at de 

kun bodde med andre bosniere på asylmottaket. Grunnet at intervjuer ikke har et typisk norsk 

navn, og snakker noe gebrokkent, er det nærliggende å tro at også han er fra Bosnia-

Hercegovina.  

K71 er gift og har to barn, en datter og en sønn. Datteren ble født i Jugoslavia og var rundt ett 

år da de kom til Norge. Sønnen er født i Norge noen år senere. K71 hadde nettopp startet livet 

som voksen da krigen brøt ut for fullt i 1992. Hun hadde giftet seg med ungdomskjæresten, 

tatt utdannelse og startet eget firma. I tillegg var hun gravid. Livet før krigen beskrives som 

fint og de hadde god økonomi.  

M62 

Fortelleren ble intervjuet i sitt eget hjem i desember 2005. Intervjuer er en kvinne som trolig 

også er fra tidligere Jugoslavia. Flere ganger i intervjuet sier M62 noe på bosnisk og 

intervjuer hjelper da til med oversettelsen. Kvinnens navn og hennes noe gebrokne norsk gjør 

det nærliggende å tro at hun har lignende opphav som M62. Om intervjuer og forteller kjenner 

hverandre fra før fremkommer ikke av informasjonen om intervjusituasjonen.   

M62 er en godt utdannet mann fra Mostar. Han er gift og har to voksne barn – en datter og en 

sønn. Begge barna er født i Jugoslavia. Både han og kona, som er serber, hadde gode jobber i 

Jugoslavia. De bodde i en leilighet i Mostar og hadde god økonomi. Familien kom til Norge i 

1993.  
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3 Teoretiske verktøy 

 

Denne studiens problemstilling er – Hva kommuniserer de bosniske flyktningene om sin 

identitet i livsløpsintervjuene? K71 og M62 kommuniserer og konstruerer, gjennom sine 

fortellinger, både implisitt og eksplisitt holdninger, minner og drømmer. For å synliggjøre hva 

de kommuniserer, og få frem ulike aspekt ved det de kommuniserer, vil jeg bruke noen 

bestemte teoretiske verktøy. Disse er hentet fra både samfunnsvitenskapelig tradisjon og fra 

humanistisk tradisjon. Nettopp fordi det dreier seg om kommunikasjon mellom mennesker 

mener jeg disse verktøyene vil være nyttige selv om de ikke opprinnelig har blitt bruk akkurat 

slik jeg vil bruke de her.  

3.1 Offentlige, skjulte og alternative skript 

Antropologen James C. Scott har lansert en teori om motstand med fokus på det han kaller 

«hidden transcripts» og «public transkripts». Disse gir mulighet til forståelse av politiske 

prosesser og maktrelasjoner, motstand mot maktrelasjonene og egen posisjon i forhold til dem 

(Scott 1990). Scotts begreper er interessante og er nyttige i analysen av kommunikasjonen i 

livsløpsintervjuene.  

Samfunnsviterne Mette Andersson og Christine M. Jacobsen (et al) ga ut boken Kritiske 

hendelser – nye stemmer i 2012. Boken tar for seg politisk mobilisering blant 

minoritetsungdom i Norge og anvender Scotts begreper til dette formålet. De oversetter 

begrepene til «skjulte» og «offentlige skript». I tillegg lanserer de begrepet «alternative 

skript» som et tillegg. Det er deres bok jeg hovedsakelig vil ta utgangspunkt i ved 

gjennomgang og bruk av disse begrepene. Dette fordi de anvender, og modifiserer, dem på en 

tilgjengelig og god måte.  

3.1.1 Offentlige skript og skjulte skript  

Offentlige skript er det som kan kommuniseres åpent og offentlig mellom de dominerte og de 

dominerende (heretter: makthavere). Det er de kommunikative og følelsesmessige uttrykkene 

som er tillatt å uttrykke. De er ikke kun tillatt, men også forventet av makthaverne. Motstand 

mot makthaverne vil dermed kunne fremstå som ikke-eksisterende. Slik er det derimot ikke 



17 

 

(Scott, 1990, s. 1 – 4). Skjulte skript kan forstås som det offentlige skriptes motsetning. Det er 

gjennom skjulte skript at de dominerte får uttrykke seg mer fritt og heller i tråd med deres 

egentlige følelser og meninger. Det er avgjørende at uttrykkene ikke er forståelige for 

makthaverne eller at de er utilgjengelige. Disse vil for eksempel uttrykkes på en arena hvor 

makthaverne ikke ferdes. Selve måten å uttrykke seg på kan være muntlige, kroppslige, 

gjennom humor, uttrykk eller koder. Det er derimot ikke eksklusivt for dominerte grupper. 

Scott mener at både makthavere og de dominerte utvikler ulike former for skjulte skript 

(Scott, 1990, s. 4 – 8, 10 – 12 og 14).  

Scott mener at de fleste skjulte skript forblir skjult, men det er ikke nødvendigvis slik. 

Gjennom skjulte skript vil derimot motstand kunne mobiliseres over tid. Scotts begreper går 

dermed ut i fra at makt forhandles om, og utvikles, på flere nivåer samtidig (Scott, 1990, s. 9 

og 14 – 16).   

Som Andersson og Jacobsen skriver er Scotts begreper opprinnelig utviklet for å analysere 

situasjoner eller samfunn hvor makthaveres makt er mer tydelig og direkte. Som i et diktatur, 

for eksempel. I vestlige demokratier er ikke denne makten like eksplisitt, så Andersson og 

Jacobsen justerer dermed begrepene noe for å kunne anvende dem i en vestlig, eller norsk, 

sammenheng (Andersson & Jacobsen et al, 2012, s. 16 – 19).  

3.1.2 Alternative skript 

For å kunne anvende begrepene til sitt bruk legger Andersson og Jacobsen til begrepet 

alternative skript. Disse er tenkt som en justering av skjulte skrip. De skriver at offentlige 

skript i denne sammenheng vil være det som er normgivende og orienterende fra 

myndighetene. Kritikk av denne makten er tillatt. Alternative skript vil kommuniseres i 

grupper, for eksempel minoritetsgrupper, og de vil kunne ha samme funksjon som skjulte 

skript. Den store forskjellen er at det ikke trenger å være skjult i frykt for potensielle 

konsekvenser hvis det kommer frem i offentligheten. Faktisk er slike alternative skript ikke 

kun tillatt, men tidvis også ønskelig. Minoriteter kan bli hørt og de kan og oppfordres til å 

fortelle om sine opplevelser i ulike arenaer (Andersson & Jacobsen et al, 2012, s. 19 – 20 og 

209).  

Alternative skript vil ofte innebære kritikk av det som er normgivende, de offentlige 

skriptene, men jeg mener at de også kan omhandle kommunikasjon rundt mer generelle 
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temaer minoritetene har felles og ikke kommuniserer offentlig. Dette grunnet en oppfattelse 

av at majoriteten ikke vil forså. Det trenger altså ikke alltid ha med kritikk av samfunnet å 

gjøre i et hvert tilfelle. Det kan også dreie seg om kommunikasjon vedrørende vanskelige 

temaer som en gruppe har felles.  

3.1.3 Begrepene i denne sammenheng 

Begrepene er et verktøy til å forstå ulike former for kommunikasjon, for eksempel hvordan 

noe kommuniseres åpent, med hensyn til normer og forventninger fra det offentlige 

(myndigheter og det øvrige fellesskapet og samfunnet). Holdninger til et gitt tema vil kunne 

være preget av samfunnsmessige og kulturelle forventinger. I tillegg fungerer begrepene som 

verktøy til å forstå hva som ikke nødvendigvis kommuniseres like åpent, eller tydelig, og som 

ikke er i tråd med det offentliges forventinger eller normer. Begrepene vil i denne studien 

dermed fungere som verktøy til å forstå, og avdekke, kompleksiteten ved kommunikasjonen i 

livsløpsintervjuene. Dermed vil kommunikasjonen vedrørende identitet bli tydeligere.  

Gjennom det justerte begrepet alternative skript åpner Andersson og Jacobsen opp for at 

kritikk av samfunnet ikke kun er mulig, men tidvis også ønskelig (Andersson & Jacobsen et 

al, 2012, s. 16 – 20 og 209). Jeg mener at dette ikke er helt korrekt og at det finnes grupper i 

vestlige samfunn med holdninger, og meninger, som ikke blir gitt plass til å ytre seg. Enkelte 

grupper er heller ikke ønsket i det offentlige ordskiftet. Der alternative skript søker å invitere 

inn til kritikk og diskusjon holder skjulte skript dette unna offentligheten av nødvendighet. 

Begrepet skjulte skript vil derimot ikke være like fruktbart som alternative skript i denne 

studien. Likevel mener jeg det er viktig å ikke avskrive det helt – det kan fortsatt være nyttig å 

ta det med videre. Offentlige og alternative skript vil likevel bli brukt i størst grad.  

Jeg forstår alternative skript som det som kommuniseres mellom linjene, men det kan og 

kommuniseres helt eksplisitt. For eksempel gjennom kritikk eller formuleringer som tar 

avstand fra det normative. Alternative skript vil ikke fungere som en sikkerhetsventil, men 

heller som et «rom» hvor bestemte følelser kan uttrykkes. Det er ikke snakk om en 

mobilisering til motstand, det er ikke nødvendigvis et mål i denne sammenheng. Poenget er 

heller at de mindre gruppene, her bosniere i Norge, får utløp for følelser og tanker som bryter 

med den normative, men også kulturelle, forventingen.  
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Folkemuseet og IKM har, gjennom sitt prosjekt, invitert til samtale rundt personlige temaer. 

Fortellinger om subjektive opplevelser og erfaringer der dermed ønsket. Gjennom prosjektet 

kan en derfor forstå det slik at de bosniske fortellerne har blitt invitert til å si sin mening, til å 

kritisere og til å dele nettopp det som forståes som alternative skript. De har blitt gitt et rom 

hvor de kan uttale seg relativt fritt. Det er også et poeng at den som intervjuer deler deres 

bakgrunn noe som kan ha gjort det lettere å slippe til alternative skript. Dette betyr derimot 

ikke at de alternative skriptene lett er synlige og ved flere tilfeller overlapper de offentlige og 

alternative skriptene hverandre. Dette vil komme frem i analysen av livsløpsintervjuene.  

3.2 Det tredje nærværende 

Som verktøy til å forstå kommunikasjonen i livsløpsintervjuene bedre vil det også være nyttig 

med begreper vedrørende mottakere og kontekst. Hovedsakelig gjennom begrepet «det tredje 

nærværende», men også gjennom begrepet «den andre persona».  

Retorikeren Edwin Black har skrevet om «den andre persona» som forståes som mottaker, 

eller tilhører, utenfor den aktuelle situasjonen eller diskursen. Han mener at dette ikke er en 

ny forestilling, men at den bør vies mer plass enn tidligere. Den andre persona blir implisert i 

en diskurs og er dermed også dens impliserte mottaker (Black, 1999, s. 9). Etnologen Oscar 

Pripp skriver noe om en lignende teori i sin doktorgradsavhandling. Pripp gjorde en rekke 

intervjuer av assyriske og syriske innvandrere til sin doktorgradsavhandling. Mange 

innvandrere hadde startet egne virksomheter, som kafeer, restauranter, butikker og lignende, 

og Pripp intervjuer dem om dette. I en av disse intervjusituasjonene blir Pripp oppmerksom på 

det han kaller «det tredje nærværende». Med dette mener han at intervjuobjektet forholder seg 

til noe mer enn den bestemte situasjonen med intervjuer/forskeren. I dette tilfellet er det en 

lokal kontekst intervjuobjektet forholder seg til. I Södertälje, stedet for Pripps studie, har det 

over lang tid vært diskusjon rundt utlendingers forhold til de temaene Pripp intervjuer dem 

vedrørende. Intervjuobjektene er i aller høyeste grad klar over dette og former samtalen og 

situasjonen der etter. De ser det som en mulighet til å fortelle hvordan det «egentlig» henger 

sammen og besvarer spørsmål de i grunn ikke har blitt stilt. Slik formes intervjuet av den 

lokale konteksten og intervjuobjektet henvender seg ikke kun til Pripp, men også 

lokalsamfunnet. Pripp er dermed ikke eneste mottaker (Pripp, 2001, s. 71 – 75).  
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Black og Pripp skriver altså om noe av det samme, men Black har hovedfokus på mottakere 

og ulike diskurser. Pripp skriver i større grad om kontekster, men også om ulike mottakere 

som følge av bruk av ulike kontekster.  

Jeg vil hovedsakelig anvende Pripps bruk av begrepet om et tredje nærværende fremfor 

Blacks andre persona. Dette fordi jeg mener fokuset på kontekst, heller enn diskurs, vil være 

mer fruktbart i denne sammenheng. I livsløpsintervjuene forholder fortellerne seg tidvis til 

ulike kontekster. Dette påvirker deres svar og med dette teoretiske verktøyet blir det lettere å 

avdekke betydningen av disse kontekstene.   

3.3 Identitet 

Begrepet identitet er vesentlig i denne studien og vil være et gjennomgående tema. Det er 

derfor nødvendig å gå noe inn på hva begrepet innebærer og hvordan det blir forstått i en 

kulturhistorisk sammenheng.  

3.3.1 Hva er identitet?  

Identitet som begrep er svært vidt og komplekst og det er diskutert innenfor flere ulike fagfelt 

(se f.eks. Giddens 1991, Pedersen & Viken (red.) 2003, Garrett 1998, Butler 1990 og Hall & 

du Gay (red.) 1996). Juridisk sett er et menneskets identitet dets navn og personalia. Dette er 

noe unikt ved enkeltmenneskers identitet, men i tillegg innlemmes det mer i forståelsen av 

begrepet. Identitet blir ofte forstått som noe en, på en eller annen måte, har. Det er en del av et 

menneske, det en, på sett og vis, er satt sammen av som gjør en til den en er. Den personlige 

identiteten er det som skiller en fra andre mennesker, men et menneske vil også tilhøre en 

gruppe og dermed inneha en gruppeidentitet. Gruppeidentitet innebærer at en gruppe har noe 

felles, for eksempel etnisk opphav, religion, kultur og lignende (Gunn, 2006, s. 133). Identitet 

er noe det forventes at en har, men det er og noe en har rett til å ha. Å få hevde sin identitet 

må absolutt kunne anses som en rettighet (Eriksen & Selberg, 2006, s. 75).  

Det er forventet at et menneske tilhører ulike kollektive enheter. Mennesker kategoriserer 

hverandre og seg selv – ut i fra kjønn, alder, etnisitet, politisk tilhørighet og lignende. Dette er 

ofte praktisk, men mennesker har også et ønske om en slik tilhørighet. Generelt sett kan en si 

at det handler om å høre hjemme et sted, vite hvor en kommer fra og å bli forbundet med noe. 
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Det er altså slik at selv om identitet er noe individuelt, og personlig, er det og et kollektivt 

aspekt ved det (Hammarén & Johansson, 2010, s. 9 og Eriksen & Selberg, 2006, s. 76).  

Identitet kan altså være noe en, i ulik grad, tildeles av andre, av sine omgivelser. Ulike 

identiteter vil gis til ulike situasjoner og sammenhenger, men også til ulike tider i livet. Et 

individ vil bruke ulike sider ved sin identitet avhengig av hva som er forventet i en situasjon 

eller sammenheng. Slik kan identitet også forstås som et menneskes ulike roller. Ulike 

forventinger og rettigheter er knyttet til de ulike rollene (Gullestad, 1996, s. 24 – 25). En 

kvinne vil kunne være venninne, kjæreste, musiker, mor og datter, blant annet. Dette avhenger 

av hvem hun forholder seg til, men og hvor i livet hun er og hvilken av disse «rollene» som 

står sterkest, eller som fremheves i størst grad, til de ulike tider og situasjoner. Det vil kunne 

oppstå spenninger mellom menneskers ulike identiteter. For eksempel ved å finne en balanse, 

men og grunnet forholdet mellom tildelte identiteter, og forventinger rundt disse, og egen 

opplevd identitet. Disse trenger ikke være sammenfallende. Konflikter vil kunne oppstå, men 

de vil også bidra til, og være en del av, forhandlinger i den utviklingsprosessen identitet 

faktisk anses for å være (Eriksen & Selberg, 2006, s. 76 – 77).  

Hva en ønsker å vektlegge ved sin identitet kan altså avhenge av hvor en er i livet eller er 

situasjonsbestemt, men det kan og avhenge av hva en har av opplevelser og erfaringer. En del 

av identiteten kan føles viktigere å fremme enn andre grunnet opplevelser knyttet til denne. 

For eksempel kan en tenke seg at en kvinne som nettopp har fått barn kanskje velger å 

vektlegge morsrollen som mest vesentlig for en periode. Et annet eksempel er religiøs 

tilhørighet. Denne kan føles viktigere i vanskelige perioder i livet og fremmes som en 

vesentlig identitetsmarkør. Mennesker som har opplevd å måtte flykte fra sine hjemland vil 

kunne oppleve at hjemlandet, med dets kultur og religion, blir vesentlig å markere i ulike 

sammenhenger. For enkelte kan det og oppleves som den mest vesentlige identitetsmarkør. 

Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 4. Fortellinger om identitet.  

Nasjonal og kulturell tilhørighet spiller ofte en stor rolle for et individs identitet. Hvor en er 

fra, rent geografisk, hvilken kultur en har vokst opp i og er en del av har mye å si for hvordan 

en forstår seg selv. Opplevelser og erfaringer er knyttet til denne tilhørigheten og bakgrunnen. 

Når det er snakk om kulturell identitet er det ikke kun snakk om en nasjons generelle kultur, 

som den norske kulturen, men og mindre kulturer en er deltakende i – for eksempel gjennom 

fritidsinteresser og politisk tilhørighet. Nasjonalismeforskeren Benedict Anderson er, blant 

annet, kjent for sin bok Imagined communities fra 1983. Han mener at nasjonal kultur og 
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tilhørighet er forestilt. Med det mener han at fellesskapet mellom medlemmene av en nasjon 

ikke er basert på direkte kontakt eller kommunikasjon, men ved at alle forholder seg til den 

samme, og delte, kulturen og forstår seg selv ut i fra denne. Ved å bruke ordet forestilt mener 

ikke Anderson at det nasjonale fellesskapet ikke eksisterer rent faktisk. Det eksisterer 

gjennom deltakelsen – medlemmene føler, handler og tenker ut fra opplevelsen av dette 

fellesskapet. Enkelte er og villige til å dø for sin nasjon. Dette fellesskapet består ikke kun av 

de mennesker som deler det samtidig, men og av de som har tilhørt det historisk. En nasjons 

historie er vesentlig i forståelsen av hva nasjonen er og de verdier som knyttes til denne. 

(Anderson, 2006, s. 5 – 7 og Eriksen & Selberg, 2006, s. 120).  

Det finnes mange ulike teorier om identitetsbegrepet. Er identitet noe mennesker har iboende, 

konstant og i dets essens? Eller er identiteten hele tiden i endring, men med en form for base? 

(Se f.eks Hammarén & Johansson 2010 for ulike måter å forstå identitetsbegrepet). Innenfor 

kulturhistorie som fag har identitetsbegrepet blitt et viktig tema i forskningen. I denne faglige 

sammenhengen forståes identitet som noe ved mennesket som hele tiden er i endring. 

Identiteten er ikke konstant, et individs etablerte essens, men vil aldri være ferdig utformet, og 

vil hele tiden være i utvikling og forhandlinger. Det interessante ved begrepet blir dermed 

hvordan dette foregår og hvordan det uttrykkes. Identitet forstås dermed som noe som skapes 

og konstrueres på ulike måter gjennom et helt liv (Eriksen & Selberg, 2006, s. 76). Sosiologen 

Anthony Giddens skriver følgende om «self-identity»: «Self-identity, in other words, is not 

something that is just given, as a result of the continuities of the individual’s action-system, 

but something that has to be routinely created and sustained in the reflexive activities of the 

individual» (Giddens, 1991, s. 52). I tillegg handler identitetsarbeid om å skape, men også 

opprettholde, et narrativ (Giddens, 1991, s. 55).  

Identitet som konstruksjon, og under kontinuerlig arbeid, er det faglige synet jeg vil gå ut fra i 

dette studiet.  
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4 Fortellinger om identitet  

Jeg vil her ta utgangspunkt i tematikkene vennskap og naboskap, etnisitet og religion og 

hjemlandet. Gjennom disse tematikkene vil jeg se på hva fortellerne kommuniserer om sin 

identitet. Tematikkene kommer frem i intervjuene helt eksplisitt ved at det stilles spørsmål 

innenfor dem. Fortellerne kommer også stadig tilbake til dem i sine svar og fortellinger. Ved 

hjelp av de teoretiske verktøyene vil jeg analysere det de forteller om de bestemte 

tematikkene. Tematikkene fungerer som innganger til forståelse av hvordan de forstår seg 

selv og sin identitet. Gjennom kommunikasjonen, ved å fortelle om livet og tilhørighet, 

konstrueres identiteten. Jeg vil vise hvordan identitet ikke er noe konstant, eller statisk, men 

hele tiden i endring og under arbeid. Identitet skapes og forhandles om gjennom hele livet.  

Som forklart innledningsvis vil jeg anvende to operasjonelle spørsmål til hjelp i analysen av 

hva som kommuniseres vedrørende identitet. Nemlig: «Hvordan griper gruppetilhørigheten 

inn i den individuelle identiteten og former den?» og «Hvordan bruker den enkelte sin 

tilhørighet til ulike grupper for å fortelle seg selv og andre hvem hun eller han er som 

individ?» (Eriksen & Selberg, 2006, s. 78).  

I begge livsløpsintervjuene er hjemlandet et stort tema. K71 og M62s barndom, ungdom og 

starten på voksenlivet var der. Dermed er det selvfølgelig at hjemlandet, og tilværelsen der, 

beskrives når de blir bedt om å fortelle om disse delene ved livet. Fortellingene om 

hjemlandet stopper derimot ikke der. For fortellerne er hjemlandet en stor del av livet de lever 

i dag til tross for, eller nettopp fordi, de ikke lenger bor der. Jeg vil her vise hvordan ideene, 

minnene og lengselen er en stor del av hvordan de forstår seg selv og hvem de er.  

4.1 Vennskap og naboskap 

Fortellinger som handler om vennskap og naboskap dukker jevnlig opp i intervjuene. De 

sosiale aspektene ved livet blir viet plass både gjennom direkte spørsmål, men det fremstår og 

som viktig for fortellerne å få frem denne delen ved livet og de tar tematikken opp selv ved 

enkelte anledninger. Glede og sorg er knyttet til denne tematikken og det blir tidvis både sårt 

og nært. Både K71 og M62 bruker tematikken som eksempel på noe de mener er essensielt 

ved deres kultur. Gjennom disse fortellingene viser de også hvordan de ser seg selv i en større 

sosial og kulturell sammenheng.  
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M62 og K71 blir spurt om naboene og miljøet der de vokste opp. M62 forteller at dørene 

alltid var åpne for naboer og at det var en mangfoldig etnisk sammensetning av mennesker i 

deres nærmiljø. Han sier at: «Hvis en trengte kaffe, sukker eller salt var det bare å banke på 

døra. Dørene var stadig vekk åpne for naboer. Jeg husker godt at naboene mine visste hvor 

kaffe, sukker og salt lå i leiligheten vår og omvendt.» 

Dette var ikke spesielt for deres nabolag, mener han, det var en del av deres kultur. Hvilken 

kultur han egentlig mener presiseres ikke, om det er den bosniske eller Jugoslavias kultur 

generelt. Ved å ta opp at det var ulike etniske grupper som bodde i nabolaget innlemmer han 

hele føderasjonen på et vis, og gjør de ulike delene, etnisitetene, om til en helhet; Jugoslavia. 

Med dette ønsker han å fremstille kulturen, generelt, som åpen. De var velkomne i hverandres 

hjem uavhengig av etnisitet eller religion. Slik blir naboskapet i hans nabolag et eksempel på 

naboskap mellom Jugoslavias ulike etniske grupper og et symbol på føderasjonen i seg selv – 

ulike etnisiteter og kulturer side om side i fred. Med krigen ble dette forsøkt ødelagt, forteller 

han videre, men dette har likevel blitt vedlikeholdt. Fokuset på åpenhet, men og likhet, står 

sterkt hos M62.  

Senere i intervjuet blir han spurt om vennskap. Han og kona har fått venner i Norge, men alle 

er fra hjemlandet. Sønnens venner er også hovedsakelig det, kun datterens venner er primært 

etnisk norske. Intervjuer følger opp svaret med å spørre om sønnens venner er fra flere av de 

etniske gruppene. Det er de og M62 presiserer at det ikke spiller noen rolle. Han legger til at 

de fleste som kom til Norge var høyt utdannede mennesker som «kjente at våre verdier ligger 

i vennskap». De har ikke flyttet tilbake til hjemlandet fordi forholdene der ikke er gode nok 

enda. Dette fokuset på vennskap presiseres ytterligere ved at han sier at de ulike etnisitetene 

vokser opp og lever sammen her i Norge, akkurat som de gjorde i hjemlandet før krigen. 

Dermed mener han at de ulike jugoslaviske etnisitetene får leve i harmoni i Norge.  

Når K71 får spørsmål om nabolaget hun vokste opp i svarer hun at hun får depresjoner av å 

tenke på det. Hun prøver derfor å ikke tenke så mye på det. Det var en lykkelig barndom og 

hun føler at hennes barn ikke får oppleve det samme. Dette gjør henne sint. Hun utdyper ikke 

dette videre, men kommer tilbake til temaet senere når hun forteller om møtet med Norge. 

Hun mener nordmenn er mindre sosiale og at livet her er mindre sosialt generelt. Når en blir 

kjent med dem er de koselige, men en har ikke særlig kontakt med naboene sine. Det er kun 

vanlig å hilse. Dette er veldig ulikt hjemlandet. Hun forteller at hun og familien hadde med 

seg norske venner til hjemlandet sommeren før. De satt ute i hagen og drakk kaffe og mange 
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mennesker kom forbi og ville hilse. Dette hadde overrasket de norske vennene. For K71 blir 

tematikken naboskap og vennskap et eksempel på forskjeller mellom Norge og hjemlandet.  

Angående vennskap kan K71 fremstå noe ambivalent. Hun forteller først at hun mener de som 

bor i Bosnia-Hercegovina har det bedre enn henne fordi de har et sosialt liv hun ikke har. 

Noen minutter senere forteller hun at hun har fått flere gode venner i Norge, men at det var 

tøft å bygge nye vennskap. Hun har gode venner som hun setter pris på og hun vet de setter 

pris på henne også. Først kan det virke som hun motsier seg selv noe, da det virker som hun 

har et godt fungerende sosialt liv i Norge. Derimot mener jeg at dette heller handler om en 

sårhet ved det hun føler hun går glipp av i hjemlandet. Selv om det går bra her, er det sårt at 

hun ikke får delta i det sosiale livet hun vet foregår i Bosnia-Hercegovina.  

4.1.1 Det harmoniske Jugoslavia – offentlig eller alternativt skript?  

Både M62 og K71 fremstiller hjemlandet som et inkluderende, åpent, sosialt og vennlig 

samfunn. Konfliktene og krigen blir i grunn forstått som utenfor dette, som noe som skjedde 

mot dem og som egentlig ikke har med dem å gjøre. Dette er deres opplevelse av hvordan det 

var. Mange er enige med dem. Lignende fortellinger og fremstillinger kommer frem i 

Folkemuseet og IKMs intervjumateriale (NF/Ark-1001-42). I tillegg kan oppfattelsen finnes 

igjen i andre beretninger fra tidligere jugoslaver (se f.eks. Burgess & Romsloe 1995 og 

Malagurski 2010). Jeg ønsker ikke å stille spørsmål ved deres opplevelser og deres 

troverdighet. Mye tyder på at veldig mange hadde det bra i Jugoslavia. Beskrivelsene av livet 

i Jugoslavia kan, etter min mening, forstås som offentlige skript. I denne sammenheng, etter 

krigen, mener jeg derimot ikke at fortellingene er offentlige skript. Dette kommer jeg tilbake 

til litt senere.  

At noe kan tolkes som offentlig skript betyr ikke nødvendigvis at det er mindre sant. Et 

offentlig skript trenger ikke være usant, eller konstruert og med en agenda, selv om det 

absolutt kan være slik. Offentlige skript, med Andersson og Jacobsens modifisering, må også 

forstås som den generelle oppfatningen i et samfunn, uavhengig av hvordan denne 

oppfatningen, eller dette synet, har blitt tilegnet en. Poenget er at det kommuniseres åpent og 

tilhører den offentlige sfære (Andersson & Jacobsen et al, 2012, s. 16 – 19).   

Jeg mener at fremstillingen av Jugoslavia som et harmonisk land var det offentlige skriptet i, 

og om, det tidligere Jugoslavia. M62 og K71 mener dette var korrekt – det var virkelig så fint 
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som det ble fremstilt. Det var det som ble kommunisert, men det var og virkeligheten, for 

dem, og for mange andre jugoslaver. Med krigen kom det etter hvert frem at det derimot ikke 

hadde vært slik for alle. Professor i slaviske språk Svein Mønnesland skriver for eksempel at 

enkelte serbiske grupper hadde følt at et stabilt og sterkt Jugoslavia samtidig hadde betydd et 

svakt Serbia. Den serbiske gruppen var den største etniske gruppen i føderasjonen. 

Mønnesland gir dem for så vidt rett i dette – det var ikke ønskelig med et sterkt Serbia i 

Jugoslavia (Mønnesland, 2006, s. 241).  

Slik det har blitt fremstilt i ettertid kan det faktisk fremstå som at opplevelsen av å ikke være 

enig i det harmoniske bildet, og kommunikasjon rundt det, kan ha vært et skjult skript som til 

slutt, gradvis, kom til overflaten. Det fremstår slik i media og Mønnesland skriver også noe 

om det (se f.eks Mønnesland, 2006, s. 241 og 219 – 222 og Aftenposten2 12.07.1993). De 

etniske gruppenes ulikheter skal ha blitt holdt «skjult» og bidratt til at krigen etter hvert ble et 

faktum. Et skjult skript kan forstås som det offentlige skriptets motsetning. Skjulte skript er 

kommunikasjon som foregår i bestemte grupper og som ikke kommer frem i offentligheten. 

De skjulte skriptene gis ikke plass og de er ikke ønsket i den offentlige sfære. Disse vil kunne 

inneholde kritikk av de offentlige skriptene og det er ikke er tillat. Denne kritikken, i dette 

tilfellet etniske gruppers misnøye og opplevelse av undertrykkelse, vil dermed synes å ikke 

eksistere. Som maktteoretikeren Scott hevder vil skjulte skript på et tidspunkt kunne 

kulminere. Han mener de ikke fungerer som en sikkerhetsventil for dominerte grupper, men at 

de heller fungerer samlende, og mobiliserende, og etter hvert vil ende med et opprør 

(Andersson & Jacobsen et al, 2012, s.16 – 19 og Scott, 1990, s. 9 og 14 – 16).  

Etter krigen, med de etniske konfliktene, kan en si at fortellingene om det harmoniske 

Jugoslavia kan tolkes som et alternativt skript (Andersson & Jacobsen et al, 2012, s. 19 – 21 

og 209). Dermed kan K71 og M62s fortellinger heller tolkes som alternative skript i denne 

sammenheng – de positive opplevelsene og sidene ved det multikulturelle Jugoslavia 

kommuniseres ikke lenger like åpent. Faktisk kan det virke som det er noe avskrevet – etter 

de etniske konfliktene kan det virke som at verdenssamfunnet har konkludert med at 

harmonien kun var en maske. Folk tror ikke lenger på at Jugoslavia var så velfungerende som 

det ble fremstilt. Mange beundret Jugoslavia under president Josip Broz Tito (Mønnesland, 

2006, s. 220 – 221). Etter krigen var det nok ikke like mange som gjorde det. Krigens 

                                                 
2 I og med at ikke alle avisartiklene har en kreditert forfatter har jeg valgt å referere til avisen ved alle tilfeller i 

teksten. Hvem som er forfattere, hvor det er oppgitt, vil fremkomme i litteraturlisten. 
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offentlige skript var jo nettopp at de etniske gruppene ikke fungerte sammen likevel! Jeg vil 

gå mer inn på krigens offentlige skript under neste delkapittel om etnisitet og religion.  

Slik kan en altså si at fortellingene om harmoni har vært et offentlig skript, men gått over til å 

bli et alternativt skript. Det motsatte, opplevelsen av at det ikke var harmoni, har gått fra å 

være skjulte skript til å bli offentlige skript, ut fra denne argumentasjonen. Måten 

fortellingene om harmoni blir brukt, og den konteksten de blir fortalt i, gir de ulik mening. En 

må og kunne tolke det slik at M62 og K71s har en agenda med fortellingene. De ønsker å 

fremme Jugoslavia som velfungerende og inkluderende.  

Ved sine svar på spørsmål om vennskap og naboskap kan en og si at de forholder seg til et 

tredje nærværende utenfor den aktuelle konteksten (Pripp, 2001, s. 71 – 74). Det betyr at de 

forholder seg til en annen kontekst. Konteksten blir nærværende i intervjusituasjonen i tillegg 

til intervjuer og forteller. Denne konteksten mener jeg er de forestillingene som er rundt det 

tidligere Jugoslavia. Det er ikke en helt konkret kontekst med tanke på tid eller hendelser, 

men mer generelt – de forsvarer Jugoslavia ut i fra en idé om at verdenssamfunnet er kritiske. 

Ved sine fortellinger søker de å legitimere et syn og fortellingene blir dermed en del av 

argumentene for at Jugoslavia faktisk var et godt sted å bo for «alle».  

4.1.2 Fortellinger om identitet 

Godt naboskap fremmes som en av hjemlandets store verdier og særtrekk. Sosialt liv og 

vennskap fremstilles igjen som levende og godt og en stor del av hverdagen i hjemlandet. 

Mønnesland presiserer også dette når han kort skal beskrive den bosniske kulturen. Han 

skriver at naboskap verdsettes høyt og at det er utenkelig for en bosnier å ikke ha nær kontakt 

med sin nabo. De er omtrent som ens slekt. Å dra innom naboen for en kopp kaffe er helt 

naturlig, skriver han (Mønnesland & Myrvold, 1996, s. 14). K71 synes det er særlig sårt at 

hun ikke får delta i dette sosiale livet. Selv om hun har et godt sosialt liv i Norge forstås det 

som noe fundamentalt annet enn det hun kommer fra. Det såre savnet bidrar til å forme, og 

skape, disse fortellingene og til å sette dem inn i en sammenheng.  

Når K71 og M62 beskriver vennskap og naboskap i hjemlandet trekker de det frem som noe 

selvfølgelig, som noe essensielt ved deres kultur og praksis. Disse fortellingene har et klart 

«vi» som er en tydelig gruppe og folk. De føler tilhørighet til denne gruppen, illustrert ved 

eksempler på hendelser og praksis. Et eksempel er når M62 trekker frem at alle visste hvor 
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naboen oppbevarte sukker, kaffe og salt. I tillegg er det interessant at han sier at vennene som 

bor i Norge også erfarte at deres «verdier ligger i vennskap». Med dette gjør han det til en 

sannhet og ikke kun en opplevelse. Det var, og er, faktisk slik. Gjennom denne tematikken 

kommer gruppetilhørigheten godt frem. De plasserer seg selv inn i en kultur og nevner 

konkrete verdier og særtrekk ved denne.  

Hvordan griper dette inn i deres individuelle identitet? Og – hvordan bruker de denne 

gruppetilhørigheten til å fortelle seg selv og andre hvem de er? Deres identitet både skapes og 

bekreftes i det kulturelle fellesskapet. K71 sier at «vi er ikke vant til den type liv som er i 

Norge. Vi er vant til en annen type». Det er det sosiale livet hun sikter til, men utfyller ikke. 

Hun sier også at «det er viktig å ha venner. Da får en litt sånn … Det sosiale som vi mangler 

her». Altså gjør det norske sosiale fellesskapet situasjonen bedre, men det er likevel ikke det 

samme. Det kan det heller aldri bli. Norge er, rett og slett, ikke Jugoslavia eller Bosnia-

Hercegovina. Det er et annet land, en annen kultur, en annen historie og et annet fellesskap. 

Det betyr ikke at Norge ikke er bra, det er bare annerledes.  

Både M62 og K71 bærer med seg det Anderson vil kalle et «imagined community», eller 

forestilt fellesskap på norsk (Anderson 2006). De forstår seg selv som en del av en større 

sammenheng. De er selv med på å skape denne sammenhengen og den er kulturell og 

historisk. Fellesskapet oppleves som høyst virkelig, men det omfatter mennesker som aldri vil 

møte hverandre grunnet både geografisk og historisk avstand. Menneskene i fellesskapet 

trenger ikke en gang å ha hørt om hverandre (Anderson, 2006, s. 6). Dette spiller derimot ikke 

noen rolle. Det viktigste er at de føler tilhørigheten og den oppleves høyst reell.  

Gruppetilhørigheten brukes ikke kun til å fortelle andre hvem en er, den brukes også til å 

fortelle seg selv hvem en er. Det er et viktig poeng. Bruken av tilhørigheten søker nemlig også 

å fungere som bekreftende for selvet. Kanskje som en type påminnelse, men også som en 

form for trøst. Ved å minne seg selv på ens opphav og tilhørighet skapes et følelsesmessig 

nærvær. En får se seg selv i en større sammenheng og fellesskap. Slik skapes stabilitet og 

kontinuitet. Dette vil jeg komme tilbake til under tematikken hjemlandet.  
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4.2 Etnisitet og religion 

Både religion og etnisitet er gjennomgående tematikker i livsløpsintervjuene. At tematikkene 

går igjen er forståelig – det lar seg vanskelig gjøre å snakke om Jugoslavia både før, under og 

etter krigen uten å nevne etnisitet eller religion.  

4.2.1 Et tredje nærværende – K71 forteller om bestemødrenes 

religiøsitet 

Et eksempel er når K71 blir stilt spørsmål om hvorvidt bestemødrene var religiøse og om de 

var aktive i en moské. Spørsmålet er enkelt og krever ikke et lengre svar. Hun svarer: «Ikke 

hver dag, men ved ramadan og lignende. Men de oppdro meg til å være snill og god mot 

andre mennesker, uansett religion. Bestevenninnen til farmoren min var katolsk og gikk i 

kirken. De respekterte hverandre. Det var respekt». Dermed kan en forstå det slik at de var 

praktiserende muslimer, men at de ikke var konservative eller over gjennomsnittlig aktive i et 

religiøst miljø. Deretter tar hun opp at alle hadde respekt for hverandre. Det må også nevnes 

at K71 får det samme spørsmålet om foreldrene. Hun svarer da presist «nei». Dette stilles 

etter spørsmålet om bestemødrene. I og med at hun ikke utdyper spørsmålet om foreldrene 

kan ha med å gjøre at hun allerede har benyttet seg av denne muligheten.  

For K71 handler dette spørsmålet om mer enn kun bestemødrenes tro. Forholdet mellom de 

ulike gruppene og deres etnisitet og religion blir her en del av konteksten K71 forholder seg 

til. Dermed forholder hun seg til en kontekst ut over den aktuelle intervjusituasjonen og det 

konkrete spørsmålet hun blir stilt. Denne konteksten kan forstås som et tredje nærværende. 

Oscar Pripp beskriver sin opplevelse av dette nærværet slik:  

Under intervjun med Afamia kändes det nästan som om en osynlig tredje närvarande 

person suttit vid bordet och på telepatisk väg ställt frågor til henne. Hennes sätt att 

presentera sig för mig hade inte bara att göra med relationen mellan forskaren och den 

utforskade. I samma möte aktualiserades också den syrianske företagarens relation till 

sin lokala kontext, ut i från hur hun var van att identifisera sig och bli identifiserad 

(Pripp, 2001, s. 73).  

Pripp skriver videre at han følte at dette nærværende fulgte etter han i møtet med 

informantene (Pripp, 2001, s. 73 – 74). Gjennom informantens erfaring, i Pripps tilfelle 

samfunnets syn og fordommer til utenlandske forretningseiere, gis intervjusituasjonen et nytt 
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lag med mening. For informanten handler intervjusituasjonen om noe annet, eller mer, og 

situasjonen blir formet deretter. Pripps informant er vant til å identifisere seg på et visst sett 

og hun har en forestilling om hvordan andre identifiserer henne. Det er noe lignende som 

skjer med K71 når hun besvarer spørsmålet om bestemødrenes religiøsitet. For henne handler 

ikke spørsmålet kun om grad av tro i den aktuelle generasjonen. Det handler også om 

forholdet mellom de ulike religionene/etnisitetene i Jugoslavia generelt. I tillegg handler det 

om krigen.  

Tematikken har mye med krigen å gjøre og har blitt fremmet som en av de største faktorene 

for at det ble krig i Jugoslavia. Konteksten hun forholder seg til, og som hun dermed tar med 

seg inn i intervjusituasjonen, er krigens offentlige skript. Det vil si den kommunikasjonen, 

eller narrativet, om krigen som åpent har blitt akseptert, eller ansett, som korrekt (Andersson 

& Jacobsen et al, 2012, s. 16 – 19 og Scott, 1990, s. 1 – 3). Krigens offentlige skript vil jeg 

komme tilbake til litt senere. 

K71 forholder seg ikke kun til denne konteksten, hun forholder seg også til et syn på den. Hun 

besvarer først spørsmålet, men går så rett over til å legge til at det faktum at de var religiøse 

ikke samtidig betydde at de ikke hadde respekt for mennesker med annet syn og opphav. Det 

fremstår dermed som at K71 tenker at noen vil kunne oppfatte det nettopp slik – at religiøsitet 

og respekt for de andre var motstridende i Jugoslavia. Hun identifiserer ikke seg selv, eller 

bestemødrene, innenfor dette. Gjennom opplevelsen av at spørsmålet om religiøsitet også 

omhandler dette besvarer hun et spørsmål hun ikke fikk direkte, lik Pripps informant.  

Identifikasjon har, følgelig, med identitet å gjøre. Når K71 føler at dette tillegges henne, og 

hun ikke identifiserer seg med det, agerer hun. Slik søker hun å ta definisjonsmakten over 

egen identitet. Identitet handler ikke kun om hvordan en ser seg selv eller sin kultur og 

gruppe, men også om hvordan andre ser en. Dette kan en ikke frigjøre seg fra – en står ikke 

helt fritt i å velge hva en identifiseres med. På samme tid som en skaper, og konstruerer sin 

egen identitet, vil andre også tillegge en identitet (Eriksen & Selberg, 2006, s. 76 – 77 og 90 

og Gunn, 2006, s.133 – 134). For eksempel gjøres dette ved å identifisere en gruppe med 

visse kvaliteter eller svakheter. I dette tilfellet er det snakk om å identifisere de etniske og 

religiøse gruppene i Jugoslavia som fiendtlige og lite tolerante overfor hverandre. Dette synet 

er i konflikt med K71s opplevelse og hun identifiserer seg ikke med det.  
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Det tredje nærværende er den andre konteksten K71 forholder seg til, men hun forholder seg 

også til andre mottakere gjennom sitt svar. Dette ved at hun søker å fremme et nytt syn og 

ønsker å forklare, eller forsvare, forholdet mellom de ulike etniske gruppene. Slik henvender 

hun seg ut over, til en ukjent mottaker, for å kaste «nytt» lys over en sak. Edwin Black skriver 

følgende om mottakere: «Noe som i like stor grad gjør krav på vår oppmerksomhet er at det 

finnes en annen persona som også blir implisert av en diskurs, og denne persona er diskursens 

implisitte tilhører». Videre legger han til: «Vi blir også informert om at en diskurs kan 

implisere en gammel tilhører eller en ung. I senere tid har vi lært at den andre persona kan 

være velvillig, eller uvillig innstilt til diskursens påstander, eller han kan ha en nøytral 

holdning til dem» (Black, 1999, s. 9). Diskursen blir i dette tilfellet konteksten K71 tar med 

inn i intervjusituasjonen. For K71 har denne implisitte tilhørere som har en uvillig innstilling 

til den konteksten hun forholder seg til. Altså en uvillig, eller negativ, holdning til etnisitet og 

religion. En holdning om at de ulike gruppene ikke fungerte godt sammen.  

K71s svar forutsetter at mottakeren har en viss kunnskap om krigen og konfliktene. Det er de 

hun henvender seg til. De som har oppfattet noe annet enn K71 blir tilbudt hennes sannhet. 

Gjennom å forstå svaret slik, med et tredje nærværende og flere implisitte mottakere, blir 

svaret å forstå som et alternativt skript. Det betyr at K71 kommuniserer utenfor det som anses 

som normativt og «akseptert» i samfunnet. Alternative skript er ikke skjult, men de kommer 

heller ikke frem i den brede offentligheten som dominerende ytringer (Andersson & Jacobsen 

et al, 2012, s. 19 – 21 og 209). Gjennom sitt svar bryter K71 med det tilsynelatende etablerte 

narrativet om krigen– de ulike gruppene respekterte hverandre, mener hun, og slik entrer hun 

det alternative skriptet. Det alternativet skriptet er her kritisk til det offentlige skriptet. Ved å 

fremme respekt som verdi viser hun at hun er uenig – det offentlige skriptet er feil.  

Lignende situasjoner oppstår senere i intervjuet av K71, for eksempel når hun blir spurt om 

hun var i moskeen som barn. Det var hun og hun forteller om den kloke imamen som lærte 

henne om antropologi. Deretter forteller hun at de lærte om ulike religioner og at de besøkte 

kirken ved kristne høytider for å se hvordan det var der. Det fremstår viktig for K71 å fortelle 

om mangfoldet og respekten for de andre og henter dermed opp igjen disse argumentene her. 

Detaljen om imamen og hans kunnskap om antropologi er et illustrerende eksempel. Han blir 

mer enn en religiøs leder og kan forstås som et symbol på Jugoslavia, slik hun fremstiller det 

– religion, mangfold, vitenskap og kultur går hånd i hånd og ekskluderer eller utelukker ikke 

hverandre.  
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Det blir videre stilt direkte spørsmål ved klasse og etnisitet og om religionens plass i 

samfunnet. K71 mener det ikke var store forskjeller mellom folk. I hvert fall opplevde ikke 

hun det slik. Verdier som stabilitet og likhet fremmes. Faktisk sier hun at «folk var mye 

lykkeligere enn nå». Hun oppfattet heller ikke at religion var særlig viktig og hun nevner 

blandede ekteskap som eksempel. Mønnesland bekrefter dette i sin studie og skriver at det var 

mange ekteskap som ble inngått mellom ulike folkeslag i Bosnia og Hercegovina 

(Mønnesland & Myrvold, 1996, s. 6).   

4.2.2 Jugoslavia – en «etnisk mosaikk» 

For å forstå M62 og K71 bedre er det nødvendig å si noe om situasjonen i Jugoslavia. 

Hvordan var den religiøse og etniske sammensetningen i Jugoslavia? Og – hvordan var 

situasjonen mellom dem? Det var hovedsakelig tre religioner i Jugoslavia – katolsk 

kristendom, ortodoks kristendom og islam. Religionene var sterkt knyttet til etnisitet og de 

ulike etniske gruppene tilhørte, som regel, samme religion. Bosnierne var muslimer, kroatene 

katolikker og serberne ortodokse kristne. Slik hadde det vært i århundrer. Religion hadde 

derimot ikke en markant plass i samfunnet og disse levde tilsynelatende side om side. 

Opplevelsen av dette går også igjen i intervjumaterialet generelt. Etter president Titos død i 

1980 endret forholdene seg gradvis og religionene fikk en oppblomstring. Religion ble for 

eksempel viktig for den muslimske nasjonalfølelsen og den ortodokse kirke viktig for serbisk 

nasjonalfølelse (Mønnesland, 2006, s. 17 – 18, 241 og 288).  

Mønnesland skriver i boken Før Jugoslavia og etter fra 2006 om de ulike etnisitetene som 

levde sammen i føderasjonen. Den besto av seks delrepublikker, men republikkene var ikke 

etnisk homogene. Mange bodde utenfor sin etnisk tilhørende republikk, mange serbere bodde 

for eksempel i Bosnia og Hercegovina. I tillegg til de tre nevnte gruppene, som var størst, 

besto Jugoslavia av flere mindre etniske grupper. Mønnesland beskriver Jugoslavia som en 

«etnisk mosaikk». Katolikker og ortodokse som bor i Bosnia eller Hercegovina er og 

«bosniere» i og for seg, skriver Mønnesland, men det er særlig muslimene som har identifisert 

seg med den bosniske historien og tradisjonen. I løpet av det siste århundret har «muslim» 

som betegnelse gått fra å ha et religiøst innhold, primært, til å bli en etnisk betegnelse for 

delen av den slaviske befolkningen tilhørende islam. Betegnelsen «bosnjak» brukes også om 

disse, mens en «bosnier» er en innbygger i Bosnia og Hercegovina uavhengig av etnisk 

tilhørighet (Mønnesland, 2006, s. 24 og 117 – 118).  
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K71s syn på krigen og etnisitet kommer eksplisitt frem ved direkte spørsmål om dette og hva 

hun mener skjedde i Jugoslavia. Hun mener politikere brukte religion mot vanlige folk. 

Deretter sier hun at alle hadde religiøse besteforeldre. «Alle gjorde det for seg selv og alle sa 

du må være snill mot andre». K71 nevner deretter igjen eksempelet med bestemoren og den 

katolske venninnen og legger til at de fortsatt er venner med barna hennes. Med dette 

impliserer hun at religion ikke egentlig var så viktig for folket, men at det ble hentet frem og 

de ulike etnisitetene, med sine religioner, ble satt opp mot hverandre. Hun mener religion var 

personlig og at det hovedsakelig var den eldre generasjonen som var religiøse. Religion ble 

bruk mot mennesker og det var politikerne som var skyld i dette – ikke folket selv.  

Når K71 snakker om religionens plass og rolle kan en si at hun utdyper synet på den 

konteksten hun forholdt seg til da hun besvarte spørsmålet om bestemødrenes religiøsitet. Det 

gjør hun ved å poengtere det private ved religiøsiteten og gjennom fokuset på respekt og 

vennskap. Det er også viktig å merke seg at hun nevner at familien fortsatt er venner med 

familien til den katolske venninnen. Slik viser hun at det fortsatt er respekt mellom dem, til 

tross for konflikter og krig. Mønnesland poengterer i sin bok at de etniske gruppene på Balkan 

hadde levd nær hverandre, og side om side, i århundrer uten at det hadde vært videre 

problematisk. Det som skapte konflikter var grensene mellom nasjonene og deres ulike, og 

gamle, kultur. Mønnesland mener de etniske forskjellene har blitt utnyttet av kyniske 

politikere og at de i krisesituasjoner har brukt disse til å oppnå sine politiske mål 

(Mønnesland, 2006, s. 28). 

4.2.3 Syn på krigen 

M62 mener det samme som K71 om krigen, men utdyper mer. Han refererer til krigen som 

«den etniske krigen», men retter seg og sier heller: «eller en krig som brukte etniske 

forskjeller som bakgrunn for en offisiell krig …». M62 ønsker tydelig å si noe om akkurat 

dette. I sin fremstilling av konflikten er han opptatt av å nyansere og forklare fra et mer 

«folkelig» og kritisk perspektiv. For M62 var krigen noe som skjedde mot dem – det var ikke 

folket selv som ønsket den eller startet den. Et eksempel er når han sier at det verste, utenom 

alle dødsfall, var at når granater falt fra serbisk side ble byens serbere jaget ut og leilighetene 

deres tatt. Han er tydelig opptatt av å få frem at serbere, for eksempel, ikke var en homogen 

gruppe og at serbere generelt ikke skal bli holdt ansvarlig for den serbiske politikken.  
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Det er særlig interessant når M62 får spørsmål om hvordan han vil karakterisere krigen og om 

det var en etnisk krig. «Hvis jeg får gå litt dypere enn det som forklares i media, så er det ikke 

etnisk krig i det hele tatt. Det er ikke mulig at det var etnisk krig». M62 går her noe vekk fra 

det han forstår som det gjeldende narrativet om krigen. Han ønsker å fremme et annet fokus 

og han er kritisk til media og deres rolle. Selv under forferdelige forhold viser menneskers 

lyse sider seg, mener han, men media viser kun de verste. Dette engasjerer M62 og han blir 

personlig i sitt svar. Å kalle krigen en etnisk krig blir en bagatellisering, presiserer han. 

Utenom selve krigen er denne bagatelliseringen det verste han har opplevd. Her 

kommuniserer M62 relativt åpent. Ved å starte svaret slik varsler han om at han vil gå vekk 

fra det som kan forstås som det offentlige skript i denne sammenheng. Han ønsker ikke å 

snakke om krigen slik media gjør, han har gjort egne refleksjoner ut fra sine erfaringer og han 

velger her å dele noe av det. 

Videre sammenligner han Jugoslavia med det han mener EU er i dag – et multietnisk 

samfunn. «Så sannsynligvis, og det er bare en spekulasjon fra min side, for vi vet at det er 

strid mellom Amerika og Europa om hva som har skjedd i Jugoslavia (…) og innenfor EU var 

det ulike tankeganger». Slik setter han spørsmålstegn ved fremstillingene av krigen, men og 

ved hva som egentlig skjedde. Han søker med dette å så tvil ved det offentlige skriptets 

troverdighet. Stormaktene, USA og EU, er ikke en gang enige om hva som skjedde. Hvordan 

kan da denne bagatelliseringen fremstilles som sannhet?  

Krigen kom som en overraskelse på M62, men når han ser tilbake på situasjonen tenker han at 

han «så masse feil to, tre år før krigen». Noen forandringer i politikken måtte til, «men å 

forvente en krig mellom mennesker som var så tett knyttet til hverandre» er helt vanvittig for 

han. Han tar også opp at det var en del etnisk rensning og at han ikke liker det uttrykket. Hvis 

noe må renses betyr det at det er skittent, legger han til. «Så er det i hvert fall ikke et riktig 

uttrykk å bruke ved snakk om mennesker som stort sett var gode venner. For bare dager 

siden».  

M62 benekter ikke dødsfallene. Heller ikke at det var konflikt mellom de etniske gruppene og 

at de tok livet av hverandre. Han har problemer med uttrykket, etnisk rensning, og mener at 

det ikke er korrekt å bruke i denne sammenheng. At det ikke var renhet som lå bak og at disse 

menneskene egentlig hadde vært venner. Dette må også kunne forståes som et alternativt 

skript. Å betegne de systematiske drapene for etnisk rensning kan forstås som en del av det 
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offentlige skriptet. Når M62 ikke ønsker dette «uttrykket» søker han dermed å bryte med dette 

ved å betvile dets korrekthet.  

Det er ikke til å se bort fra at det utviklet seg et hat mellom gruppene. Dette trenger ikke å ha 

vært absolutt og det trenger heller ikke å ha vært underliggende, men likevel – etter hvert ble 

det uten tvil et faktum.  

4.2.4 Det offentlige skriptet om krigen 

Krigen i Jugoslavia var svært komplisert og omfattende. M62 opplever at det som skjedde har 

blitt forenklet og bagatellisert. I tillegg er han kritisk til medias rolle, og deltakelse, i denne 

bagatelliseringen. Hva skrev media om krigen i Jugoslavia? Og hva kan det fortelle om det 

som anses som det offentlige skriptet om krigen? Ulike søk i Atekst på norske artikler som 

inneholder «Jugoslavia», «krig» og/eller «etnisk rensning» skrevet før mai 1995 gir mange 

treff (se f.eks. Aftenposten 26.03.1993, NTB-AP 17.12.1993, NTB-Reuter 04.03.1994 og VG 

27.04.1994). Etnisitet og etnisk rensning er et gjennomgående tema i artiklene om krigen. De 

religiøse og etniske forskjellene presiseres og det står mye om overgrepene mot de bosniske 

muslimene fra serbisk side. En artikkel skriver også om et kulturelt folkemord – i Bosnia 

ødela de ulike etniske gruppene hverandres kulturelle og religiøse landemerker (Aftenposten, 

28.09.1992). En annen artikkel refererer til Bosnias advokat som beskrev Serbia og 

Montenegros aksjoner som systematisk forsøk på å utrydde bosniere grunnet deres kultur og 

religion (NTB-AP-Reuter, 01.04.1993).  

Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet skrev i Aftenposten om krigen og stiller spørsmål 

ved FNs rolle – bidrar de til etnisk rensning? Innlegget i avisen har blitt gitt tittelen 

Jugoslavias tragedie, men i ingressen legger han til «eller for å si det like ut, serbernes 

voldsdåder» som et alternativ, eller tillegg, til denne (Aftenposten, 22.03.1995). Konfliktene 

mellom de ulike etniske gruppene samt voksende nasjonalisme er tematikker som går igjen.  

Etnisitet var åpenbart et tema i krigen. Uavhengig av om det var en etnisk krig eller ei – 

etniske forskjeller ble brukt som argument og i de ulike gruppenes retorikk. De kulturelle og 

religiøse forskjellene ble fremmet og hvem en var, etnisk sett, ble helt avgjørende. Naboer 

med ulik etnisk bakgrunn vendte hverandre plutselig ryggen. I mediene vektlegges de etniske 

konfliktene og beretninger om de ulike gruppenes overgrep mot hverandre er gjennomgående. 

Særlig overgrep fra serbisk side. I tillegg er det mange artikler om hvordan den øvrige 
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vestlige verden forsøkte å hjelpe og avslutte konfliktene og krigen. Fokuset på krigen som en 

etnisk krig blir derfor å forstå som det offentlige skriptet. Det er det som hovedsakelig ble 

skrevet om og viet mest plass. Det faktum at Jugoslavia gradvis endret seg etter president 

Titos død i 1980 og at en økonomisk krise raskt økte i landet, skrives også om, men i noe 

mindre grad (se f.eks Dagens Næringsliv 16.09.1991).   

Et offentlig skript forstås som det normgivende, det gjeldende i et samfunn, det som åpent og 

i stor grad kommuniseres (Andersson & Jacobsen et al, 2012, s. 16 – 19 og Scott, 1990, s. 1 – 

3). Medias rolle i hva som kommuniseres og hva som særlig fremmes er vesentlig – det er 

gjennom media folket får informasjon om hva som skjer i samfunnet og den øvrige verden. 

Gjennom media gis muligheten til å forme det offentlige skriptet og i stor grad kan media i 

tillegg skape det offentlige skriptet gjennom valg av fremstilling og kilder. Den tilgjengelige 

informasjonen om krigen, gitt av media, handler i størst grad om de etniske konfliktene. Som 

nevnt betyr ikke dette at disse fremstillingene er de eneste av krigen. Slik er det absolutt ikke, 

men det er disse som synes å være mest tilgjengelige, ut fra mitt søk. Mønnesland tar for 

eksempel for seg kompleksiteten i sin bok. Den første utgaven kom i 1992. Derimot har 

boken trolig vært mindre tilgjengelig for den jevne borger. For at en oppfatning skal være en 

del av et offentlig skript er det nødvendig at det er relativt allment tilgjengelig. Det må være 

kjent og forstått slik jevnt i folket. Folket trenger ikke være enige i fremstillingene tilhørende 

skriptet og når de taler det mot, og viser seg kritiske til det, vil alternative skript etableres.  

Det foregikk etnisk rensing under krigen i Jugoslavia. Ikke kun fra serbisk side, men også fra 

bosnisk og kroatisk side (Mønnesland & Myrvold, 1996, s.33 og Mønnesland, 2006, s. 291). 

At dette skjedde, og at etnisitet var et stort tema under krigen, nekter ikke M62 for. Det er 

ikke hans poeng. For M62 er det problematisk at etnisitet fikk så stort fokus i fremstillingen 

av krigen. Han er opptatt av at det ikke var folket i seg selv som var «problemet». Det er ikke 

hans opplevelse av det og han mener at det er en forenkling. Når M62 kritiserer dette og sier 

seg uenig taler han i et alternativt skript. Det offentlige skriptet er ikke dekkende nok – krigen 

handlet om mer enn kun etnisitet. Faktisk mener han at det ikke kan ha vært en etnisk krig. 

Det var en krig som brukte de etniske forskjellene i retorikken. M62 er opptatt av nyanser. 

Det kommer tydelig frem i hans svar, for eksempel vedrørende serberne i hjembyen. Han ser 

ikke krigen i svart-hvitt, den var kompleks, og, som han sier, er det uenigheter om hva som 

egentlig skjedde i Jugoslavia. Fremstillinger som sier noe annet blir derfor, for han, en 

bagatellisering.  
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4.2.5 Forståelse og bruk av identitet 

Etnisitet og nasjonal tilhørighet er vesentlig i forståelse av identitet med tanke på hvordan 

identitet skapes og anvendes i ulike sammenhenger (se f.eks Eriksen & Selberg, 2006, s. 77 – 

79 og Edensor, 2002, f.eks. s. 23 – 25). Hvor en kommer fra, ens opphav, er ikke 

nødvendigvis noe en reflekterer over til daglig. Ved hendelser og begivenheter, som for 

eksempel reise i utlandet, vil derimot denne nasjonalfølelsen kunne føles sterkere og viktigere 

enn ellers. I det bosniske intervjumaterialet er det flere som sier at de egentlig ikke tenkte over 

sin etnisitet i særlig grad før krigen brøt ut (NF/Ark-1001-42). Under krigen ble etnisitet et 

viktig retorisk argument. Krigen bidro også til at mange måtte flykte og starte nye liv langt 

vekk. For K71 og M62 ble dette i Norge, et land ganske ulikt det de kom fra. En slik 

situasjon, en slik kritisk hendelse, vil føre til at viktigheten av ens opphav forsterkes. Det kan 

oppleves som viktigere enn tidligere og holde fast ved, og artikulere, hva det egentlig 

innebærer å ha det bestemte opphavet. Slik blir tilhørighet presisert. I fortellingene til K71 og 

M62 er opphavet viktig – de er veldig opptatt av å fortelle om hvor de kommer fra, sin kultur, 

sine verdier og hvor fint de hadde det. De viser også en glede ved å få fortelle om dette, 

livsløpsintervjuet er jo nettopp en invitasjon til å fortelle om seg selv. Glede kommer ikke 

nødvendigvis kun frem gjennom latter eller stemmeleie, men gjennom detaljene i 

fortellingene. De gis mulighet til å få utdype helt enkle ting ved sine opplevelser og 

erfaringer, for eksempel detaljer om bosituasjon, skolegang og mattradisjoner. Disse detaljene 

er også en del av det sosiale og kulturelle fellesskapet.  

Fortellerne fremstår derimot ikke særlig opptatt av å fortelle om egen etnisk opprinnelse. Det 

er heller slik at de forteller seg inn i hele det jugoslaviske fellesskapet og trekker frem 

argumenter for harmoni. Slik bruker de tematikken til å fremme positive verdier til sitt 

kulturelle fellesskap. Et fellesskap de ser seg som en del av, et produkt av, og som blir en del 

av deres forståtte essens. De taler begge det offentlige skriptet imot. Gjennom den artikulerte 

kritikken etablerer de alternative skript. Disse kan forståes som forsøk på å utvide de 

offentlige skriptene, de ønsker å innlemme sitt syn i den offentlige diskursen.  

Ut ifra en slik tolkning vil de gjennom de alternative skriptene søke en effekt. De alternative 

skriptene er forløsende, men de er også mobiliserende. Det er det viktig å presisere. 

Andersson og Jacobsen bruker alternative skript som verktøy nettopp for å komme nærmere 

en forståelse av politisk mobilisering blant minoritetsungdom i Norge (Andersson & Jacobsen 

et al 2012). Bruken av skriptene skjer ikke nødvendigvis bevisst, de kan også kommuniseres 
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relativt ubevisst, men formålet er det samme. Noe oppleves urett, eller forenklet, og gjennom 

det alternative skriptet kommer dette frem i dagens lys. Slik blir endring mulig, slik blir ulike 

sannheter synlig. For K71 og M62 handler ikke de alternative skriptene om politisk 

mobilisering. Det handler heller om at de offentlige skriptene er i konflikt med deres 

forståelse og opplevelse av både den kollektive/kulturelle identiteten og den personlige 

identiteten. De identifiserer seg ikke med det offentlige skriptet og en utvidelse av dette blir 

dermed nødvendig. Kritikken oppstår ikke ut fra et ønske om å være i opposisjon, men heller 

som et ønske om å få frem nyanser og opplevelser som ikke like åpent kommuniseres i 

samfunnet.  

Nettopp fordi opphavet, geografisk sett, nå er langt unna, presiseres de kulturelle kvalitetene 

som iboende i dem for å opprettholde en følelsesmessig nærhet. Gjennom fortellingene bidrar 

de til å styrke denne nærheten og både skaper og bekrefter dermed sin personlige identitet (se 

f.eks. Giddens, 1991, s.52 –55). Når de beskriver gruppen beskriver de på samme tid seg selv. 

Det faktum at de ikke lenger bor i hjemlandet har stor effekt på hvordan de forteller. 

Fortellingene bærer stort preg av en nostalgisk tilnærmelse til hjemlandet og fortiden.  

4.3 Hjemlandet 

Som tidligere nevnt var Jugoslavia en føderasjon og besto av flere delvis autonome 

republikker. Blant disse var Bosnia-Hercegovina. Med krigen ble de geografiske grensene et 

viktig tema – hvilke områder skulle tilhøre hvem? Ved Bosnia-krigens slutt i 1995 ble det 

ordnet slik at Bosnia-Hercegovina ble en forbundsstat bestående av Føderasjonen Bosnia-

Hercegovina og Republika Srpska.  

K71 og M62 tilhører den etniske gruppen av muslimske bosniere. De kan, begrepsmessig, 

derfor kalles bosnjaker. Landet de flyktet fra var Jugoslavia og de hadde jugoslavisk pass. Det 

var, og er, altså flere identiteter, både i juridisk og kulturell forstand, som knyttes til dem. 

Hvordan forholder de seg til dette? Og hva forteller de om sin tilhørighet og identitet?  

Gjennom intervjumaterialet generelt nevnes hjemlandet med ulike navn. Når det er snakk om 

barndommen og tiden før krigen brukes Jugoslavia, det tidligere Jugoslavia og Bosnia eller 

Bosnia-Hercegovina særlig. Ellers i intervjuene brukes navnene noe om hverandre i tillegg til 

at de omtaler det som «hjemlandet». Det som har blitt kalt rest-Jugoslavia (Serbia og 

Montenegro) gikk i 2001 bort fra navnet og etter det har Jugoslavia, i all forstand, opphørt å 
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eksistere. Når bosnierne bruker navnet Jugoslavia forstår jeg det som en henvisning til det 

Jugoslavia som eksisterte frem til slutten av 1992 da Bosnia-Hercegovina gikk ut av 

føderasjonen.  

4.3.1 «Jeg er ikke fra Bosnia»  

K71 og hennes familie har alle fått norsk statsborgerskap. Når hun blir spurt om hun føler seg 

«norsk, bosnisk eller en blanding» svarer hun at hun føler seg bosnisk, men legger til: «Men 

jeg er ikke egentlig fra Bosnia. Jeg er fra Hercegovina. Derfor blir jeg obs når de sier bosnisk. 

Hva er det? Jeg er fra Hercegovina og ikke fra Bosnia. Jeg er fra Bosnia-Hercegovina, men 

Hercegovina. (Hun ler). Det var to forskjellige deler».  

K71 sier hun blir obs når «de» sier bosnisk. Hvem er «de»? Å kalle henne en bosnier kan 

forstås som et offentlig skript. «De» blir dermed samfunnet generelt, kanskje spesielt det 

norske samfunnet. Flyktningene som kom fra Bosnia-Hercegovina ble, og blir, hovedsakelig 

kalt bosniere (se f.eks. Dzamarija 2016 og Mønnesland & Myrvold, 1996, s. 6). Dette kan 

forstås som en fellesbetegnelse. Det offentlige skriptet forenkler med dette bildet av hvem 

flyktningene var. K71 problematiserer det offentlige skriptet med sitt svar. I tillegg kan hun 

sies å problematisere de endringene som ble gjort etter krigen. I svaret beveger hun seg 

mellom fortid og nåtid – ved å snakke om hva hun var og hva hun er. Hun kaller seg først 

bosnier, som er dagens jevne oppfattelse av hva hun er. Deretter forklarer hun hvor hun er fra 

og dermed hva hun var før krigen. Dette fremstår også som det hun fortsatt føler at hun er. 

«Bosnier» forstås som en beskrivelse av hvor hun rent geografisk kommer fra. Som tidligere 

vist er dette et relativt åpen og upresis benevnelse og inkluderte alle de ulike etniske gruppene 

som var, og er, bosatt i Bosnia-Hercegovina.  

Hun var en muslimsk jugoslav som bodde i Hercegovina. Å kalle henne en bosnier blir å 

tillegge henne en tilhørighet og identitet. Hun er munter i sitt svar og det fremstår ikke som 

hun mener dette er særlig problematisk. Likevel forklarer og presiserer hun – hun kaller seg 

bosnisk, men samtidig ikke. Ut i fra dagens kategorier blir det for så vidt «riktig» å si bosnier, 

men opphavet, hennes opprinnelige utgangspunkt, er vel så viktig. Det var Hercegovina som 

var hennes hjem. At hun, på sett og vis, er tilbøyelig til å bli kalt bosnier kan forstås som en 

tilpasning. Hun viser forståelse for bruken av benevnelsen og det offentlige skriptet. Likevel 

er det tydelig viktig for henne å få frem at disse benevnelsene ikke er så enkle og hun 

forklarer hvordan det henger sammen i hennes tilfelle. Slik beveger hun seg over i et 
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alternativt skript, men da ikke gjennom kritikk av det offentlige skriptet. Heller som en søken 

etter å informere og rette opp i benevnelser og beskrivelser som ikke er nyanserte nok. 

Dette er altså et eksempel på at alternative skript ikke nødvendigvis må være en kritikk av 

offentlige skript. K71 viser heller et ønske om å forklare og utdype – det fremstår ikke som 

hun har sterke motforestillinger mot å bli kalt bosnier. Hennes poeng er heller at det ikke er 

hele sannheten. Gjennom et lett muntert svar med noe latter viser hun at akkurat dette, denne 

benevnelsen, ikke egentlig er så sår. Derimot er det ikke helt korrekt, så hun forsøker å få 

frem nyansene gjennom alternative skript – ved å bryte opp det offentlige skriptet. Med den 

muntre tonen ler hun litt av det offentlige skriptets uvitenhet. Det er ikke kun gjennom det 

hun sier at hun etablerer det alternative skriptet, men også gjennom måten hun sier det på. 

Latteren og den muntre tonen bidrar til å presisere hva det er hun egentlig mener.  

K71 spør og «hva er det?» angående at hun blir kalt bosnisk. Hva mener hun med det? En kan 

være sikker på at hun vet hva benevnelsen betyr. Spørsmålet kan heller anses som et spørsmål 

til det offentlige skriptet. Hva mener du med å kalle meg bosnisk? Hva legger du i den 

benevnelsen? Det er et undrende spørsmål hun i grunn allerede vet svaret på. Hun vet hva 

som tillegges det å være «bosnier», men hun søker å problematisere det. Noe som absolutt må 

kunne anses som berettiget nettopp fordi ulike etnisiteter og diskusjon om tilhørighet ellers 

har vært et så viktig, og stort, tema både under og etter krigen. I tillegg kan en forstå 

spørsmålet som noe lekende. Henvendelsen til det offentlige skriptet er kanskje ikke så 

alvorlig eller prøvende. Dette kan tolkes som nok et eksempel på at dette alternative skriptet 

ikke nødvendigvis er en kritikk av det offentlige skriptet. I det alternative skriptet etablerer 

hun et rom hvor hun kan le litt av noe som egentlig er nokså seriøst. Etnisitet og benevnelser, 

eller forståelse, rundt disse har i hennes liv vært absolutt avgjørende, tidvis også fatalt. Ved å 

etablere dette rommet frigjør hun seg fra noe som har vært vondt. Det er ikke snakk om et 

forsøk på å frigjøre seg fra hva hun er, men heller en frigjøring fra at betydningen av det hun 

er tidvis har vært så viktig.   

K71s identitet kan sies å være i konflikt med det offentlige skriptet. Hun identifiserer seg ikke 

nødvendigvis med den identiteten som tillegges henne. Hennes tilhørighet har ikke endret seg 

med de geografiske endringene, med geopolitikken, men likevel – det Jugoslavia hun reiste 

fra finnes faktisk ikke lenger. Er hennes identitet dermed også i konflikt med landskapet? 

Som tidligere diskutert har opphav noe, og tidvis mye, å si for et individs opplevelse av 

identitet. Å høre hjemme et sted er viktig for mennesker. Det setter en i en sammenheng, i et 
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fellesskap og i en tradisjon. K71 var muslim og fra føderasjonen Jugoslavia. En føderasjon 

mange anså for å være en sosialistisk drøm. Mange beundret den – dens mangfold og evne til 

å leve fredelig sammen (se f.eks Mønnesland, 2006, s. 220 – 221). Disse kvalitetene, og 

ideene, var en del av den jugoslaviske identiteten. Mye stolthet var knyttet til dette. Det 

fremgår og som tydelig gjennom intervjuene med M62 og K71. Som vist er vennskap og 

naboskap viktige temaer og helt vesentlige i beskrivelsene av hjemlandet – det fremheves som 

vesentlig for deres kultur og dermed også en vesentlig del av den de er.  

4.3.2 «Jeg kan ikke bli en nordmann …» 

M62 får også direkte spørsmål om identitet. Om han mener den er norsk eller bosnisk og 

hvordan den har forandret seg i løpet av livet. Svaret er langt og grundig. Han åpner med å si 

at identiteten hadde endret seg uavhengig av om han hadde fortsatt å bo i hjemlandet og 

uavhengig av om det hadde blitt krig eller ei. Han mener det er logisk at mennesker forandrer 

seg. Det han anså som rett, hans verdier, før krigen, har han fått bekreftelse på at var det. Han 

ser mennesker i øynene og ser deres personlighet, ikke hvilken gruppe de tilhører. Videre sier 

han: 

Først og fremst, jeg kan ikke bli en nordmann. Rett og slett. Det er ikke mulig. Jeg har 

norsk statsborgerskap og jeg er, på en måte, stolt av det. Landet har gitt et godt 

grunnlag til å fortsette å leve et normalt liv, med gode forhold, for meg og familien 

min. Jeg er veldig takknemlig. Men hvis noen ønsker at jeg skal bli noe som jeg ikke 

kan bli biologisk, genetisk, hva som helst, sosiologisk til og med, det blir litt for mye.  

Dette er et veldig interessant svar hvor han tar for seg mye og beveger seg mellom både et 

alternativt og et offentlig skript. Han starter ganske bastant – han kan aldri bli en nordmann. 

At han har norsk statsborgerskap endrer ikke det faktum. Biologisk, genetisk og sosiologisk er 

han bosnier – slik er det bare. Han sier ikke her direkte at han er bosnier, men det forstås slik 

da han ikke kommenterer benevnelsen. M62 er fra byen Mostar som ligger i Bosnia.  

Videre legger han til at han kan være en god norsk statsborger, men å bli nordmann når han er 

født og oppvokst et sted langt unna vil ikke la seg gjøre. I tillegg sier han at han flyttet derfra 

grunnet krig. Det var med andre ord ikke noe han ønsket å gjøre og det faktum spilles inn som 

argument mot at han kan bli nordmann. Han har akseptert det norske samfunnet og han håper 

det har akseptert han, men å si at han er nordmann vil være kynisk og dobbeltmoralsk, mener 
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han, og legger til at barna hans er mer norske enn han. Deres barn igjen vil bli enda mer 

norske.  

M62 ønsker å være ærlig. Han presiserer det ved å si: «Jeg liker ikke mennesker som sier det 

som andre mennesker liker å høre (…). Jeg vet at svaret mitt kan gjøre vondt for noen, men 

det er mye bedre at jeg sier det …» Her er M62 bevisst at han taler i et alternativt skript. I 

svaret om identitet veksler han mellom offentlige og alternative skript på en tilsynelatende 

bevisst måte. Det alternative skriptet er tydelig fra starten – han sier at han ikke kan bli en 

nordmann. Det til tross for statsborgerskapet som gir han rettigheter og plikter på lik linje med 

etniske nordmenn. Han begrunner dette med å gå over til et offentlig skript – ved å uttrykke 

takknemlighet. En flyktning som uttrykker, og presiserer, takknemlighet til det nye landet må 

absolutt kunne forstås som et offentlig skript. Det er en forventing i samfunnet generelt at 

takknemlighet vises når en har fått hjelp. M62 er bevisst dette og presiserer det også når han 

får spørsmål om hvordan han og familien ble mottatt i Norge: «Man må si det. Det ville vært 

kynisk hvis man ikke understreker på det sterkeste at vi ble tatt veldig godt mot og man må 

være takknemlige for det». Ved disse presiseringene legges det også til rette for at de 

alternative skriptene kan komme frem på en god måte. Han gjør forståelsen av dem enklere å 

nå ved først å vise takknemlighet og stolthet. Det faktum at han likevel ikke kan bli norsk vil 

ikke oppfattes like negativt som det ville kunne blitt om han ikke hadde presisert dette. M62 

sier at «man må si det». Med dette viser han at han er bevisst det offentlige skriptet. I tillegg 

kan det forstås som noe han selv føler må nevnes – nettopp fordi han faktisk er takknemlig og 

ønsker å få det tydelig frem.  

I Norge har det ikke vært tradisjon for å forvente at innvandrere skal bli norske i den forstand 

at de må forlate egen kultur eller religion. Likevel er det et ønske om at de som kommer til 

landet skal tilpasse seg det som blir oppfattet som norsk og få et forhold til dette. M62s svar 

kunne blitt oppfattet som en avstand til dette om han ikke hadde presisert det offentlige 

skriptet. Når han forklarer hvorfor han ikke kan bli norsk nevner han genetikk, biologi og 

sosiologi. Han forstår opphav som vesentlig med tanke på hvem han er, og kan bli. I tillegg 

anser han forutsetningene for ankomst til Norge som en vesentlig grunn. Grunnene til at han 

ikke kan bli norsk er å forstå som forhold han selv ikke rår over. Han kan ikke forandre på 

dette, det er rett og slett slik det er. Likevel viser han at dette ikke trenger å være negativt – 

han ønsker å være en god statsborger likevel, noe han også mener at han er.  
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Videre sier han at nordmenn i USA er stolte over sitt amerikanske statsborgerskap, men at de 

er enda stoltere av sin norske bakgrunn. Med dette eksempelet viser han at forholdet mellom 

ulike land en har tilhørighet til ikke trenger å være problematisk. De er ikke i konflikt med 

hverandre. M62 sier han har tenkt mye på dette temaet. Han mener han har funnet en logisk 

og rasjonell forklaring på hva han er, kan bli og ikke bli. Det er tydelig at M62 har reflektert 

grundig over egen identitet.  

4.3.3 Spørsmål om identitet 

Spørsmålet intervjuerne stiller har en form for vinkling. De spør om identiteten er bosnisk 

eller norsk. K71 får også alternativet «begge deler». M62 får i tillegg spørsmål om hvordan 

identiteten har endret seg. Spørsmålet legger noen premisser til grunn. Intervjuer spør om hva 

de føler seg som og gir konkrete alternativer. Dette er ment som eksempler, men gir likevel 

noen føringer. Som vist har K71 innvendinger på disse alternativene og utdyper så hvorfor. 

Spørsmålet tar utgangspunkt i gitte gruppetilhørigheter ved spørsmål om personlig identitet. I 

begges svar er denne gruppetilhørigheten fremtredende, noe de også er gjennom intervjuet 

generelt. Gjennom svaret vises det hvordan denne er en stor del av, og former, den personlige 

identiteten.  

M62 har reflektert over hva identitet er. Han mener at et menneskes identitet endrer seg 

gjennom livet uavhengig av krig, for eksempel. Altså at identitet endrer seg uavhengig av det 

som betegnes som kritiske hendelser (Andersson & Jacobsen et al, 2012, s.13 og 15). M62 

sier at han uansett hadde endret seg gjennom livet uavhengig av om det hadde blitt krig eller 

ei. Forståelsen av identitet som noe ved mennesker som er i konstant endring er et premiss 

som ligger til grunn i kulturhistorisk forskning – identitet forhandles om gjennom hele livet. 

Det er dog enkelte deler av identiteten som kan forstås som relativt konstante, for eksempel 

kjønn og ens opphav. Hva en tillegger disse delene ved identiteten kan derimot variere og for 

enkelte er det slett ikke sikkert at ens kulturelle eller geografiske opphav har særlig å si for 

ens identitetsforståelse (se f.eks. Gunn, 2006, s.134). For både M62 og K71 er derimot dette 

opphavet helt vesentlig. Til og med helt avgjørende for hvordan de forstår og forteller om seg 

selv. M62 presiserer at det er logisk at mennesker forandrer seg, men trekker frem 

tilknytningen til sitt opphav som konstant – som hans essens. Dette fremstår, for han, som en 

trygghet.  
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K71 får spørsmål om hun mener jenter og gutter bør behandles likt. Det mener hun. Deretter 

benytter hun muligheten til å snakke om barna sine. Hun sier:  

Barna sliter selvfølgelig. Jeg merker det ikke så mye med dattera mi, men med sønnen 

min merker jeg det ganske mye. Jeg blir lei meg når jeg ser han sånn. Fordi han er 

språklig norsk og morsmålet snakker han ikke hjemme i det hele tatt. Han kan hvis han 

må, men han har ikke lyst å snakke …. Da blir jeg lei meg. Men problemet er også at 

han sliter fordi han er annerledes enn andre. At han ikke er norsk. Han er fra et annet 

land, fra utlandet. Han sliter med det.  

K71 forteller på et tidspunkt at de fleste av barnas venner er norske. Det er kun to stykker som 

er fra hjemlandet. Hun tar en liten pause før hun legger til: «Og det vil jeg si, jeg skulle reist 

nedover med en gang og bo der hvor jeg kommer fra. Men det er liksom vanskelig på grunn 

av barna». Barna føler at det er Norge som er deres hjemland, sier hun. Hun legger til: «Jeg 

blir lei meg på grunn av dette. Våre barn mister ganske mye i sitt liv. Til slutt mister de 

identitet og det med identitet det er ganske viktig, synes jeg».  Av dette fremkommer det at 

K71 har konkrete tanker om hva identitet er. Hun mener opphavet er viktig og ved å miste 

tilknytningen til dette mister en noe «viktig». For K71 er det altså en sterk forbindelse mellom 

identitet og opphav. Dette fremstår som et sårt tema for henne.  

K71 blir trist av at sønnen ikke ønsker å snakke bosnisk, at han ikke anser det som viktig å 

holde ved, og praktisere, den identiteten hun mener er så viktig. Det er ikke sikkert at sønnen 

føler den samme tilhørigheten som henne. Han er født i Norge og har kun vært i foreldrenes 

hjemland på ferie. Hun tror han føler seg annerledes enn de andre barna grunnet at han er fra 

et annet land. Foreldrene er født og oppvokst i Jugoslavia og slik blir deres hjemland en del av 

hans arv og opphav. Dette selv om han ikke er født der selv. Som presisert er opphav noe 

både K71 og M62 fremmer som særlig viktig i sin identitetsforståelse. Det er en trygget og 

K71 ønsker at sønnen skal få ta del i denne tryggheten. Samtidig forventer hun at hennes barn 

skal kjenne en tilknytning til opphavet og se dette som en viktig del av deres identitet, av den 

de er. Når sønnen har problemer med dette mener hun han står i fare for å miste identiteten. 

Derimot er dette en identitet K71 tillegger, og forventer, av sønnen. Hjemlandet er en del av 

henne og dermed ser hun ut til å mene at det også er en del av han. Slik kan det oppstå en 

konflikt i sønnens identitetsforståelse – hva er han og hva bør han egentlig være?  
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Jeg skal ikke her gå videre inn på sønnens identitet og K71s tanker om denne. Grunnen til at 

det likevel er tatt med er fordi det hun forteller om sønnen sier noe om hvordan hun forstår sin 

egen identitet og identitetsbegrepet generelt. Gjennom det hun forteller kommer det tydelig 

frem hvor viktig hjemlandet er for hennes identitetsforståelse. Hun viser at identitet ikke kun 

handler om hvordan en forstår seg selv, men også om hvordan en føler seg. Dermed er 

kanskje ordet identitetsfølelse bedre å bruke i denne sammenheng. I tillegg handler identitet 

om hva andre mennesker mener at en er og hva en bør være. Det er mange forventinger 

knyttet til begrepet og opplevelse av identitet og forventet opplevelse av identitet vil kunne 

komme i konflikt med hverandre. Identiteten er hele tiden i utvikling og i forhandlinger (se 

f.eks. Eriksen & Selberg, 2006, s. 87 – 90 og Giddens, 1991, s. 52 – 55).  

4.3.4 Kontinuitet og stabilitet 

Globalisering og mobilitet bidrar til at menneskers identitet kan være mange, skiftende og 

flyktige. Identitetsarbeidet kan dermed være forsøk på å mestre disse forholdene og fungere 

kompenserende for manglende stabilitet i livet (Eriksen & Selberg, 2006, s. 97). Psykologen 

Erik H. Erikson skiller mellom en personlig og sosial side ved identiteten. Begge utviklet seg 

over tid, mente han, gjennom en prosess som formet både personligheten og bevisstheten over 

å høre til i sosiale grupper samt være en del av en større sammenheng. Kontinuitet er en viktig 

side ved identiteten. Identiteten er i utvikling, men det er viktig å ved noe konstant, eller likt. 

Slik vil en kunne ta med seg tidligere identifikasjoner, både positive og negative, inn i 

fremtiden (Erikson, 1968, s. 22 og Alsmark, 1997, s. 9 – 10). Både stabilitet og kontinuitet er 

her viktige stikkord i å analysere K71 og M62s identitetskonstruksjoner.  

Når K71 og M62 forteller om hjemlandet presiseres en kontinuitet. Dette gjøres ved at 

fellesskapsfølelsen og gruppetilhørigheten til stadighet fremmes. Fokuset rettes mot 

Jugoslavia, mot Bosnia og Hercegovina – mot kulturen og landet, eller stedet, de forlot. Ofte 

gjøres dette helt eksplisitt, som vist i de ulike eksemplene som jeg her har tatt for meg. Den 

gruppen det kommuniseres sterkest tilhørighet til er den bosniske, eller jugoslaviske. M62 

viser også tilhørighet til den norske når han besvarer spørsmålet om identitet, men denne er 

klart underlagt den bosniske. Gjennom presisering av tilhørighet presiseres samtidig sterke 

bånd. Det er snakk om deres opphav og deres historie. Ved å knytte seg til dette vet de hvem 

de er.  
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Kontinuitet er viktig for alle mennesker, men kanskje spesielt for mennesker som har opplevd 

noe dramatisk. Som flyktninger ble K71 og M62 tvunget til å forlate hjemlandet relativt brått 

og ufrivillig. I møte med et nytt land har de måttet tilpasse seg. Slike store endringer i et liv 

vil også endre mennesket. Erfaringer og opplevelser former mennesket og identiteten vil bli 

viktig for å holde på en stabilitet. Kontinuitet og stabilitet henger på mange vis sammen. For 

K71 og M62 blir det viktig å holde fast ved sitt opphav. K71 uttrykker at identiteten er tett 

knyttet til opphavet og at hun er redd sønnens skal miste sin forbindelse til dette. Dermed 

forteller også K71 at hun forstår identitet som noe en kan miste om en ikke passer godt på 

den.  

For både K71 og M62 handler identitetsarbeidet om å mestre den «nye» situasjonen. Livet 

deres er nå i Norge. For å ikke «miste» den de er blir kontinuiteten, og dermed stabiliteten, 

helt vesentlig. M62 mener et menneskes identitet endrer seg gjennom livet, men likevel 

presiseres noe ved den som konstant. Det fremstår som nødvendig å holde ved dette konstante 

for å opprettholde kontinuiteten og stabiliteten i livet. For han er dette en ærlig sak – han 

ønsker ikke å gi slipp på det og kan det heller ikke.  

Kontinuitet og stabilitet er noe en til daglig ikke tenker særlig over. Som nevnt vil dette heller 

bli gjeldende når en merker fraværet av dem. Kontinuitet og stabilitet gir trygghet i 

tilværelsen. Hvis en type krise oppstår, som en kritisk hendelse, vil mennesker forsøke å 

gjenetablere orden. Fortellingene om hjemlandet gir K71 og M62 en opplevelse av å være en 

del av noe større, et fellesskap. Kontinuiteten kommuniseres frem, skapes og etableres så som 

et faktum til hjelp i å gjenetablere orden og trygghet i tilværelsen.  

I en gjennomgang av særtrekk ved Bosnia-Hercegovina trekker Mønnesland frem deres 

forhold til hjemlandet. Han skriver at bosniere er svært knyttet til sitt hjemsted. Hjemstedet, 

byen eller bygda, fremstår som det eneste stedet de kan tenke seg å bo. For dem må det være 

ekstra tungt å bli gjort til flyktninger, mener han (Mønnesland & Myrvold, 1996, s. 14).  

4.4 Drømmen om Jugoslavia   

Å leve i eksil betyr å leve i landflyktighet. Dette ved at en for eksempel har blitt forvist eller 

at en har blitt tvunget til å flykte av sikkerhetsmessige årsaker – landet er ikke lenger trygt. 

K71 og M62 faller innunder det siste. Kan en dermed si at de lever i eksil i Norge? På et vis 

kan en si at de gjør det. De måtte etablere seg i et nytt land da deres eget ikke lenger var trygt. 
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Etter krigens slutt hadde de valget mellom å bli eller reise tilbake. K71 og M62 valgte å bli. 

De mener fortsatt at forholdene i hjemlandet ikke er gode nok, men de reiser dit på ferie og 

drømmer om å en dag kunne reise tilbake for godt. På bakgrunn av at de er frie til å reise 

tilbake er ikke deres tilfelle et klassisk eksempel på eksil. Likevel – ut fra det de forteller 

virker det som de har en opplevelse av en eksiltilstand.  

Litteraturhistorikeren Edward Said beskriver eksiltilværelsen slik: «Exile is strangely 

compelling to think about but terrible to experience. It is the unhealable rift forced between a 

human being and a native place, between the self and its true home: its essential sadness can 

never be surmounted» (Said, 2000, s. 173). Said mener selvet har blitt revet fra dets sanne 

hjem. En slik type smerte vil aldri kunne gå over. Han mener det i litteraturen kommer frem 

romantiske forestillinger om eksiltilstanden, men at realiteten er en helt annet. Ut fra 

fortellingene K71 og M62 deler i livsløpsintervjuene er dette sitatet treffende. Det fremstilles 

nettopp slik – som om de ved flukten fra hjemlandet mistet noe helt essensielt ved seg selv. 

De vil aldri helt komme over det og det vil alltid være en stor del av dem.  

Savnet etter hjemlandet kommer frem gjennom de ulike tematikkene. Det Jugoslavia de levde 

i tillegges svært positive kvaliteter. K71 sier for eksempel: «Det Jugoslavia vi bodde i før, 

som land, var et ganske stabilt land og alle var mer fornøyde. Ingen var sultne og folk var mye 

lykkeligere enn nå». Hun åpner for at det kanskje var forskjell på by og bygd og at enkelte 

kanskje hadde det litt vanskeligere, men presiserer litt ampert at det jo er slik i «alle land». 

Dermed søker hun å opprettholde det positive bildet ved å normalisere det som kan være noe 

negativt. I begge livsløpsintervjuene er det svært lite av negativ karakter som kommer frem. I 

K71s tilfelle handler det om at skolesystemet var veldig strengt, men legger til at det var mer 

respekt der enn det er i Norge. Hun liker denne respekten og dermed snur hun det altså til å bli 

litt positivt likevel. 

M62 mener Jugoslavia var en «velfungerende velferdsstat». «Alt» var gratis. Han mener dette 

var vanskelig for verden å akseptere. Mennesker stilte likt, hadde like muligheter – «det spilte 

ingen rolle om man var president eller nattevakt». I praksis fungerte systemet bra, mener han, 

og «det var ingen penger i spill på den tiden». I M62s tilfelle handler det negative om 

politikken hovedsakelig og at noen endringer måtte til.  

Disse eksemplene fra livsløpsintervjuene kan gjerne forstås som alternative skript. De 

kommuniserer noe utenfor det som i dag anses for å være det gjeldende narrativet og 
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normative synet på Jugoslavia. Dette gjør de ved å omtrent kun tillegge positive egenskaper 

og trekk. Spesielt interessant er M62s kommentar om at det var vanskelig for «verden» å 

akseptere at Jugoslavia var en velfungerende velferdsstat. Dette er utvilsomt et alternativt 

skript da han fremstår kritisk til den øvrige verdens syn på hjemlandet. Forstått i sammenheng 

med det han ellers kommuniserer om krigens offentlige skript kan denne kommentaren i 

tillegg bety noe mer. Mener M62 at andre land søkte å påvirke konfliktene og krigen? Dette 

vites ikke og M62 sier det ikke tydelig. Det som derimot er tydelig er at han er kritisk til 

offentlige skript om Jugoslavia og at han hele tiden søker å forsvare det som for han er nært.  

For både K71 og M62 fremstår kritikk av Jugoslavia nærmest som personlig kritikk. Dette er 

et stort og viktig poeng. Gjennom livsløpsintervjuene kommer det tydelig frem at hjemlandet 

er helt vesentlig for deres identitet. Både ved snakk om fortiden og fremtiden – de minnes og 

de drømmer. Det er Jugoslavia og Bosnia-Hercegovina som gjennom intervjuene fremmes 

som det mest tydelige, og sikre, ved deres selvforståelse.  

4.4.1 Nostalgiske identitetskonstruksjoner  

Å fortelle om livet innebærer å trekke frem hendelser som føles relevante, eller meningsfulle, 

i situasjonen det fortelles i (Arvidsson, 1998, s. 20). I et livsløpsintervju søkes det å danne et 

bilde av et helt liv, så langt det har kommet. Intervjuformen vil gi et overblikk samtidig som 

det ønsker å gi innblikk i følelser, drømmer og erfaringer. Fortellingene om livet er 

konstruksjoner. De ulike delene av livet legges sammen og former en fremstilt helhet. Det er 

ikke nødvendigvis slik at livsfortellingene er falske, eller uærlige, men de vil alltid bære preg 

av å bli fortalt i ettertid. En ser tilbake med dagens øyne og dagens erfaringer. Dermed 

tillegges de ulike delene en mening de ikke nødvendigvis hadde på den aktuelle tiden 

(Aukrust, 1999, s. 94 – 95 og Gullestad, 1996 s. 223 - 226). Når K71 og M62 forteller om 

livet hentes hjemlandets positive sider stadig opp. Disse fortellingene bærer preg av nettopp 

det faktum at de ser tilbake og at det de forteller om, på sett og vis, er tapt. Fortellingene om 

fortiden, og livet i hjemlandet, har et tydelig nostalgisk preg.  

Nostalgi er en lengselsfølelse. Det er en lengsel etter noe som har gått tapt i ens liv, som ikke 

er mer. Nostalgi har mye med tid å gjøre, tiden som ligger bak. Idéhistorikeren Karin 

Johannisson forklarer nostalgi slik:   
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Den förutsätter en bestämnd relation mellan samtid och förflutenhet. Nostalgi är inte 

neutrala hågkomster, utan minnen selekterade av nutiden. I allmänhet bestäms den av 

kontrasten – eller den skapade konstrasten – till nuet. Den är den förflutna 

verkligheten speglad genom den samtida (Johannisson, 2001, s.10).  

Johannisson legger til at følelsen er spesiell da den er en blanding av smerte, sødme, lyst og 

melankoli. Fortiden, det som er mistet, finnes bare som minne og gjennom nostalgien lever en 

drøm om å få tilbakevende. Historisk har nostalgi blitt forbundet med hjemlengsel. Ikke 

nødvendigvis kun en lengsel etter et land, bygd eller en familie, men også vaner, følelser og 

opplevelser. Johannisson skriver at betydningen av «hjemme» er intensivt symbolmettet og 

emosjonelt ladet. Å finne hjem er å finne sin identitet (Johannisson, 2001, s. 10 og 31). Hun 

trekker også frem at nostalgien anvender fortiden og konstruerer den. Den blir fri og svevende 

i sitt forhold til virkeligheten. Det nostalgiske minnet er ikke «sann» historie (Johannisson, 

2001, s. 147).  

Nostalgiske fortellinger om livet er ikke nødvendigvis sanne. Men – hva vil det egentlig si at 

noe er «sant»? Fortellingene er sanne for K71 og M62. Om det var nettopp slik som de 

forteller, om de opplevde det slik det fremstilles i dag, er ikke egentlig noe jeg ønsker å 

vurdere. Poenget er at de føler det slik nå. Det er dette de ønsker å fortelle, det er dette de 

trenger å fortelle. Lengselen og drømmen om fortiden har blitt en stor del av deres identitet. 

Selvet er revet fra dets sanne hjem (Said, 2000, s. 173). Å finne tilbake, å finne hjem, er å 

finne seg selv (Johannisson, 2001, s. 31). Gjennom fortellingene og minnene om hjemlandet 

nærmer de seg. De skaper en nærhet og presiserer en forbindelse. Identiteten konstrueres 

gjennom de nostalgiske fortellingene og slik kommer de nærmere hjemmet og det sanne 

selvet.  

Men jeg vil gjerne at … Jeg drømmer om det. At alt skal bli som før. Og at alle 

sammen skal bo der nede og … Jeg drømmer om det. Men om det blir eller ikke, det 

vet jeg ikke. (…) Jeg håper det inderlig. Jeg drømmer om det hver dag. – K71 

Den nostalgiske tilnærmingen til fortiden og fremtiden kan også forstås som et underliggende 

tredje nærværende. En slik forståelse av et tredje nærværende blir å tøye Pripps begrep noe 

(Pripp, 2001, s. 71 - 74), men jeg mener det er en interessant tilnærming til 

livsløpsintervjuene. Nærværet blir dermed ikke en konkret historisk kontekst, men heller 

deres nostalgiske minner av fortiden, eller historien. Det ligger hele tiden latent i deres 
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fortellinger. Den nostalgiske følelsen er hele tiden i konflikt med de offentlige skriptene. K71 

og M62 er parate til å forsvare hjemlandet, til å forsvare deres verdier og kultur. Dette viser de 

gjennom å fortelle i alternative skript, ved å tilby sin sannhet og sine opplevelser. Det tredje 

nærværende gjør at de, ved flere av spørsmålene, beveger seg over i å besvare noe mer enn de 

fikk spørsmål om. De søker å fremme et mer harmonisert, men også balansert, bilde av 

Jugoslavia. Nettopp fordi dette bildet er så viktig for hvordan de forstår seg selv. I tillegg 

trenger de det. De trenger det for å kunne fortsette å drømme. Drømme om å vende tilbake, 

drømme om å komme hjem. 
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5 Konklusjon 

 

Denne studiens hovedproblemstilling var: Hva kommuniserer de bosniske flyktningene om sin 

identitet i livsløpsintervjuene? Gjennom tematikkene vennskap og naboskap, etnisitet og 

religion og hjemlandet har jeg sett på hva som trekkes frem og sterkest kommuniseres som 

deres identitet. Hjemlandet er satt som egen tematikk og delkapittel, men er på samme tid 

underliggende tematikk ved de to andre tematikkene.  

5.1 Hva har jeg funnet ut?  

I livsløpsintervjuene kommuniserer K71 og M62 mye vedrørende sin identitet. Dette gjør de 

både eksplisitt og implisitt. For å synliggjøre hva som kommuniseres har jeg benyttet meg av 

de teoretiske verktøyene offentlige, alternative, og tidvis skjulte, skript. I tillegg har jeg 

benyttet meg av begrepet et tredje nærværende. Jeg mener verktøyene har fungert godt til 

dette formål. Offentlige og alternative skript har bidratt til å synliggjøre hva K71 og M62 

egentlig kan sies å kommunisere, hva som åpent kan fortelles og hva som fremstår som mer 

sårt og personlig. Begge fortellerne fremstår svært kritiske til offentlige skript om forholdene i 

Jugoslavia og om krigen. Ved å tale i det som kan tolkes som alternative skript fremmer de 

sitt syn og det er gjennom denne formen for skript at de har blitt særlig personlige.  

Tanken om et tredje nærværende i intervjusituasjonen er interessant. Ved hjelp av begrepet 

ble forhold som lå til grunn for svarene synlige. Spesielt i K71s tilfelle ved snakk om 

bestemødrenes religiøsitet. I tillegg har jeg utvidet begrepet noe og mener et slikt nærværende 

i begge livsløpsintervjuene kan ligge til grunn for hele intervjusituasjonen. Både K71 og M62 

fremstår hele tiden parate til å forsvare Jugoslavia og tilværelsen i hjemlandet. Ønsket om å 

forsvare hjemlandet, sitt opphav, blir dermed det tredje, underliggende, nærværet.  

Hjemlandet tillegges særlige positive verdier og egenskaper. Dette er tydelig gjennom alle de 

tre tematikkene. Det sosiale og kulturelle fellesskapet fremstilles som godt, respektfullt og 

harmonisk og de mener at de ulike etniske gruppene hadde det fint sammen. Gjennom 

fortellingene om fellesskapet skaper og bekrefter de sin identitet. De ser seg selv som en del 

av dette fellesskapet og de ut til å finne både trøst og trygghet, men også stabilitet og 

kontinuitet fellesskapet. Gjennom fortellingene om fellesskapet og hjemlandet styrkes en 
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følelsesmessig nærhet og identiteten skapes og bekreftes. Opphavet fremmes som viktig og 

som en konstant del av deres identitet, som noe helt essensielt ved dem. Opprettholdelsen av 

nærheten til hjemlandet fremstilles som viktig da identiteten, ifølge K71, også kan mistes.  

K71 og M62s fortellinger om hjemlandet har et tydelig nostalgisk preg. De ser tilbake på det 

som er tapt og de lengter og drømmer om at alt skal bli som før. Den nostalgiske lengselen, og 

drømmen, bidrar sterkt til konstruksjonen av identiteten.  

5.2 Livløpsintervjumaterialets muligheter 

Livsløpsintervjuene tar for seg mye spennenende og flere tematikker kunne blitt studert og 

diskutert. For eksempel kunne det vært interessant å se nærmere på fortellernes møte med 

Norge. Innenfor kulturhistorisk forskning er kulturmøter, som tematikk, ansett som veldig 

interessant. Hvordan oppleves møtet med en ny kultur? Hvordan kommuniseres og uttrykkes 

disse møtene? I livsløpsintervjuene fortelles det om møtet med Norge, med asylmottak og om 

utfordringer knyttet til kulturforskjeller. I et studie ville også forholdet mellom Jugoslavia og 

Norge i større grad kunne blitt diskutert. En mulighet er også å studere og sammenligne de 

ulike innvandrergruppenes møte med Norge.  

Prosjektet «Norsk, i går, i dag, i morgen?» åpner for mange mulige forskningsprosjekter. Det 

har vært interessant å få tilgang til materialet og det har gitt inspirasjon til mulige fremtidige 

prosjekter.  

5.3 Viktigheten av identitetsstudier 

Som tidligere nevnt er identitetsstudier en viktig del av kulturhistorisk forskning. Dette fordi 

vi som kulturhistorikere ønsker å få innblikk i enkeltmenneskers livsverden. Hvordan en 

forstår seg selv, og sine omgivelser, er følgelig en stor del av dette. Særlig interessant er 

hvordan dette kommer til uttrykk.  

I 2017 lever vi i en globalisert verden. Vi reiser mye og vi kommuniserer lett med en hel 

verden over internett. I tillegg har vi de siste årene opplevd en flyktningstrøm vi aldri har sett 

maken til. Mennesker har blitt tvunget til å forlate alt som er kjent; hjemsted, familie og 

dagligliv. Kritiske hendelser berører mange og på mange ulike måter. De berører og påvirker 

nasjoner, verdensdeler og enkeltmennesker. Økt forståelse for hvem andre er, og en selv for 
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den saks skyld, er dermed ikke kun ønskelig, det er også helt nødvendig. Identitetsstudier 

handler om nettopp dette.  

I en verden i stadig endring vil det oppleves viktig å opprettholde en form for kontinuitet og 

stabilitet. Kunnskap om personlig og kulturell identitet, og hva begrepet innebærer, vil kunne 

bidra til et slikt kontinuitets- og stabilitetsarbeid.  

Personlig identitet har mye med den kulturelle identiteten å gjøre, mennesker søker 

tilhørighet, sammenheng og et sted å høre hjemme. Individers forståelse av seg selv er aldri 

uavhengig av kulturen de tilhører. Økt forståelse for kultur, identitetsarbeid og 

identitetskonstruksjoner – hvordan identitet formes, forhandles om og kommuniseres vil gi 

økt forståelse for mennesker.  
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