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Abstract 
 

How does the identity discourse appear when a country is negotiating for an EU 

membership? Is it positive or negative towards taking part of the European 

identity? This essay is a critical discourse analysis inspired by Fairclough, where I 

analyze the Croatian identity discourse during 2005-2010 in three Croatian 

newspapers. To clarify my analysis and to operationalize my concept, I have 

selected three units of analysis. These analytical units are inspired by my articles 

and my selected theories: identity-theory in social constructivism and Johan P. 

Olsen's determination of the concept Europeanization. 

The purpose of my essay is to analyze what the identity-discussion has been 

about and see how it has been shaped. Through my analysis of my Croatian 

material will I also use my concept of Europeanization and examine if it is 

included in the discussion. My conclusions is that my three units of analysis 

shows a fragmentation in the Croatian discourse, in which the three units of 

analysis are taking on Europeanization and identity in different ways, but they 

also show of a process of the different stages of this Europeanization. 

  

 

Nyckelord: Kroatien, EU, identitet, europeisering, kritisk diskursanalys, 

Fairclough, social konstruktivism.  
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1 Inledning 

Vad händer med den nationella identiteten när man ingår en union? – Sådana och 

liknade frågor har väckts efter att Kroatien börjat sina förhandlingar med EU. 

Rädslan för att förlora sin nationella identitet eller villighet att ta del av EU-

identiteten har varit ett ämne som har debatterats tillsammans med de ekonomiska 

och politiska frågorna. Att inleda EU-förhandlingar om ett medlemskap är ett 

viktigt steg för många länder, eftersom det kan betyda att man får tillgång till en 

starkare gemenskap och samarbete med andra länder i unionen, men även att få 

vara med i en starkare enhet för internationella förhandlingar.  

Kroatien är ett land som ligger i sydöstra Europa, i ett område som kallas för 

Balkan. Det är ett område där det beskrivs att öst möter väst. Området har ofta 

associerats med oroligheter och konflikter, men idag håller det på att förändras 

och området börjar få starkare band med EU och de övriga europeiska länderna. 

Av länderna som ligger på Västbalkan står idag Kroatien bäst till för att ta ett steg 

mot att bli en fullvärdig medlem i den europiska unionen. Redan 2004 blev 

Slovenien EU-medlemmar men därefter har länderna i regionen haft svårigheter 

med EU-förhandlingar (EU historia  1,  2010-11-23).  

Europeiska Unionen har idag 27 medlemsstater och håller fortfarande på att 

expandera, då fler stater har ansökt om ett medlemskap och flera av dem deltar 

aktivt i förhandlingar. EU-förhandlingar om ett kroatiskt EU-medlemskap har 

formellt pågått sedan 2005. EU har vissa värden och kriterier som de ställer till 

ansökningsländerna. Dessa kriterier (Köpenhamnskriterierna) kan bland annat 

vara olika krav på ekonomisk utveckling, arbete emot korruption och krav på 

mänskliga rättigheter (EU-temablad 2010-11-10). Jag vill undersöka om hur dessa 

olika kriterier har tagits emot i Kroatien och om hur debatten om den nationella 

identiteten har skildrats.   

     Att titta på begreppet ”europeisering” och hur man försöker att 

implementera värden och hur detta tas emot är inte bara intressant för fallet, men 

kan även ge en indikation för hur diskursen ser ut för resten av länderna på 

Västbalkan, då många av länderna är relativt lika och delar en gemensam historia.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att analysera hur identitetsdiskussionen har varit i 

Kroatien och se hur den har gestaltat sig. Genom min analys av kroatisk material 

ska jag även använda begreppet europeisering och undersöka om den finns med i 

diskussionen. Europeisering kan bland annat gestalta sig som en oro om att det 

finns värden i EU som vill assimilera Kroatien till EU istället för att Kroatien ska 
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vara en tillförande faktor till unionen. Just identitetsdiskussionen och den 

eventuella diskussionen om europeisering är det som är det principiellt intressanta 

i uppsatsen. Europeisering är ett begrepp som har blivit populärt, dock är inte 

forskningar om identitet och europeisering vanligt på enskilda länder, och ännu 

mindre på kandidatländer som Kroatien.  Studien är både intressant inom- och 

utomvetenskapligt, då den visar på en debatt som inte har fått så mycket 

uppmärksamhet. Utomvetenskapligt är den intressant eftersom den visar på hur 

identitet speglas i media, vilket även kan bidra till debatten som sker bland 

allmänheten (Esaiasson m.fl. 2007, s. 31-32).  

Jag vill tydliggöra att jag har ingen önskan att undersöka eller analysera EU:s 

utvidgningspolitik, och om hur den fungerar. Utan jag vill undersöka själva 

diskursen som har förts i mina valda tidningar.  

Mina frågeställningar är av både beskrivande och förklarande karaktär, i 

betydelsen att jag vill både beskriva diskursen men även se om det går att förklara 

genom mitt begrepp och teori (Theorell & Svensson 2007, s. 27).  Således har jag 

valt dessa frågeställningar;  

 

– I vilken form har det i kroatisk media funnits en 

identitetsdiskussion i relation till EU:s utvidgningspolitik? 

– Hur har begreppet europeisering gestaltat sig i diskussionen? 

 

1.2 Teori och metod 

I analysen kommer jag att använda mig av socialkonstruktivistisk identitetsteori 

och använda mig av dess syn på hur identiteter skapas. Detta för att se vilken 

identitetsuppfattning som finns i kroatisk media. Den förespråkar att identiteten är 

socialt konstruerad (Delanty & Rumford 2005, s. 50). Jag kommer även att 

använda mig av Johan P. Olsens bestämning om begreppet europeisering, där jag 

särskilt kommer att använda mig av två av hans punkter där han visar på var 

europeisering kan ske. Dessa punkter tar upp europeisering är när man förändrar 

institutioner till mer EU-nivå och europeisering när man arbetet för att skapa ett 

enat Europa (Olsen 2002, s 923-925). 

För att besvara min frågeställning har jag valt att använda mig av den kritiska 

diskursanalysen inspirerat av Fairclough, eftersom den kan belysa och tolka 

underliggande fördomar med hjälp av deras olika analysverktyg (Bergström & 

Boréus 2005, s. 321). Metoden är även väldigt lingvistiskt orienterad och kan 

tydliggöra på vilket sätt ord används och meningar sammansätts. Analysen 

kommer att vara uppbyggd efter mina analysenheter som jag kommer att utveckla 

i min teoridel. Genom mina valda analysenheter kommer jag att operationalisera 

mina begrepp och därefter analysera mina texter 
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1.3  Material och källkritik 

Jag kommer att använda mig av sekundärmaterial i form kroatiska artiklar, böcker 

och internetbaserat material. Jag har valt mina artiklar från tre tidningar; Vecernji 

List, Jutarnji List och Slobodna Dalmacija. Två av de valda tidningarna är 

vänsterorienterade och den andra är mer högerorienterad. Valet av att använda 

mig av denna sammansättning är att Kroatien styrs idag av en högerregering men 

av en socialdemokratisk president. Valet av att just använda mig av två mer 

vänsterorienterade och endast en högerorienterad är på grund av i det senaste valet 

som var presidentvalet vann den socialdemokratiska kandidaten på grund av det 

tänkte jag att det kunde bättre spegla dagens Kroatien (Regeringen, 2010-11-23).  

Den kroatiska mediemarknaden är inte så stor och det finns ett par tidningar 

som täcker landet. Jutranji List och Vecernji List är varandras konkurrenter, de är 

båda rikstäckande dagstidningar som har sin fokus och är stationerade i 

huvudstaden Zagreb. Jag har även valt att använda mig av Slobodna Dalmacija 

som är en regional tidning i Dalmatien och täcker Kroatiens näststörsta stad Split. 

Detta för att få ett större bredd, men även för att visa på en större diskussion som 

finns i den valda tidningen. 

Artiklarna som jag har valt har jag hittat på de enskilda tidningars hemsidor, 

där jag har sökt på deras sökmotorer. Mina sökord har då varit; Kroatien, EU, 

identitet, nationalidentitet i olika kombinationer. Därefter gjorde jag ett urval på 

de artiklarna som jag hade hittat. Först tittade jag om de var relevanta och passa in 

i mitt tidsperspektiv, därefter läste jag dem noggrant. Utifrån min läsning kunde 

jag urskilja vissa teman som sedan skulle bli grunden för min analys.   

     Valet av kroatiska artiklar kan vara lidande för uppsatsens 

intersubjektivitet, då det kan vara svårt för den större allmänheten att ta del av min 

empiri, då den är skrivna på kroatiska. Jag är medveten av problemet men jag 

anser att för att få en representativ bild av Kroatien är man tvungen att använda 

sig av artiklar därifrån. Även för att det inte finns något större svenskt- eller 

engelsktspråkigtmaterial som täcker Kroatien. En annan risk som finns är 

tolkningsfel, denna risk finns alltid när man analyserar texter men då jag 

analyserar kroatiska texter kan den här risken vara mer påtaglig. Dock är jag 

medveten om detta och har försökt att ständigt tänka på risken när jag har läst 

texterna och detta har jag även tänkt på när jag har översatt mina citat. 

De teoretiska delarna i uppsatsen är hämtade från tryckta böcker och av en 

artikel. Böckerna har jag hittat på universitetsbiblioteket och artikeln har jag 

hämtat från internet. Artikeln som är skriven av Johan P. Olsen är basen för mitt 

begrepp europeisering. Olsen är en norsk professor inom statsvetenskap, som ofta 

förenar statsvetenskap med organisationsteorier. Han har blivit känd för sina 

forskningar rörande politiska beslutsprocesser och politiska institutioner (NE 

Olsen, 2011-01-03)  
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1.4 Avgränsning 

Då jag har valt att skriva om identitet som är ett relationellt fenomen, är jag 

tvungen att begränsa mig och välja vilken relation som jag vill undersöka. Jag har 

då valt att titta på relationen mellan Kroatien och EU.  Identitet är även en 

process, och därför måste diskursen även begränsas i tid (Neumann 2003, s. 53). 

Jag har valt att använda mig av artiklar från 2005 framåt, då Kroatien blev 

formellt ett kandidatland. Denna avgränsning är även för att kunna begränsa 

storleken på materialet så att den passar till en C-uppsats. 

Jag har valt att använda mig av tre olika tidningar, och det är för att de ska ge 

en större bild av Kroatien och visa om de eventuella åsikterna kommer ifrån ett 

speciellt håll eller är mer allmänspridd i landet. Jag är medveten att genom att 

endast granska tidningsartiklar så representerar det inte den större opinionen i 

Kroatien, dock ger det representativ bild av mediebilden och besvarar min 

frågeställning.  

Jag har valt att använda mig framförallt av Johan P. Olsens bestämning av 

begreppet europeisering som ett teoretiskt ramverk för uppsatsen. Det finns 

många studier om europeisering förutom Olsens, dock anser jag att han 

konkretiserar begreppet tydligt och visar på var europeisering kan se. Han visar 

även på konsekvenser på europeisering och diskuterar öppet med frågan.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på så sätt att jag kommer att först att presentera de valda 

teorierna, där jag presenterar socialkonstruktivistisk identitetsteori och 

europeisering grundligt. Sedan presenterar jag min valda metod som är kritisk 

diskursanalys. I samma kapitel tar jag även upp vilka analysverktyg som jag 

kommer att använda och hur jag ska operationalisera det som jag ska undersöka. 

I kapitel fyra tar jag med en bakgrunds beskrivning av EU och om Kroatien. 

Här tas utvidgningspolitiken mot Västbalkan upp och hur Kroatiens väg mot ett 

medlemskap har sett ut. I det näst sista kapitlet gör jag min analys av det kroatiska 

materialet och presenterar närmre de utvalda tidningarna. Här kommer även min 

analys som är uppdelad efter mina analysenheter att finnas. Tillsist har jag en 

slutsats, där jag diskuterar vad som jag har kommit fram till och vilken möjliga 

orsaker det finns för mitt resultat. 
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2 Teorianknytning 

Min uppsats är av en mer beskrivande karaktär där jag kommer att göra en 

teorikonsumerande forskning.  Jag kommer att använda mina teorier för att 

besvara mina frågeställningar, och för att förklara varför debatter är utformad som 

den är. 

För att kunna analysera mina texter har jag valt att använda mig av 

socialkonstruktivistisk identitetsteori och av begreppet europeisering. Den 

socialkonstruktivistiska teorin använder jag för att den förklarar identiteter och 

hur dessa bildas. Även för att se vilken identitetsuppfattning som finns i kroatisk 

media. Jag kommer dessutom att använda mig av begreppet europeisering, och då 

speciellt av Johan P. Olsens bestämning av begreppet som han gör i sin artikel 

”Many Faces of Europeanization” (Olsen 2002). Valet av att använda mig av 

Johan P. Olsens bestämning är att den konkretiserar begreppet och staplar upp 

vissa punkter där han menar att europeisering sker. Dessa punkter blir även ett 

hjälpmedel för min operationalisering som finns i slutet av det här kapitlet.  

 

2.1 Socialkonstruktivistisk identitetsteori 

Jag kommer även att använda mig av en socialkonstruktivistisk identitetsteori och 

försöka att applicera det i min analys. Konstrukturalismen har sina rötter i filosofi, 

sociologi och socialteori (Eriksson 2009, s. 93). Där grunderna säger att 

samhällsvetenskapen till skillnad från naturvetenskapen är inte till för att förklara 

enkla kausala förklaringar, utan för att försöka förstå sociala verklighetens 

sammanhang och dess problem (Eriksson 2009, s. 93).  

Innan jag beskriver vad konstruktivistisk identitetsteori innebär, vill jag först 

definiera vad identitet menas med. Det beskrivs som en ”vi-känsla” som väcks av 

sociala konstruktioner och är ett självförståelse uttryckt av människor. Identitet 

kan både vara personlig och kollektiv. Kollektiv identitet är självförståelse för en 

större grupp, dessa kollektiv kan vara skapad genom att de har en gemensam 

bakgrund vilket kan bland annat vara politisk, religiös, historisk eller social 

(Delanty & Rumford 2005, s. 51-52). Man kan vara medlem i en social enhet, och 

detta kan symbolisera en identitet i ett samhälle.  Idag finns det personlig-

identitet, kollektiv-identitet och samhällsidentitet, vilket kan kombineras av 

individerna. Genom hur världen har förändrats till att bli mer global och 

multikulturell har även identitetsfrågan förändrats. De nationella identiteterna har 

blivit mer decentraliserade och blivit mer socialt konstruerade. Den europeiska 

identiteten har idag växt så mycket att man tydligt inte kan skilja på vad som är 
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nationell eller vad som är europeiskt (Delanty & Rumford 2005, s. 53). I ett 

socialt- kognitivt perspektiv så går europaidentiteten ihop med den nationella 

identiteten eftersom i den nationella så finns det stora delar av den europeiska 

identiteten. Dock handlar detta på en individnivå och om man tittar på 

kollektivnivån är detta mycket ovanligare, eftersom då måste man skapa en 

samhörighet för två identiteter (Delanty & Rumford 2005, s. 54). Detta kan orsaka 

svårigheter för EU att skapa en gemensam identitet då de saknar många 

gemensamma element, och måste skapa en helt ny grund för en kollektiv identitet. 

    Socialkonstruktivismen är en bred teori med många uppdelningar, dock 

kommer jag att använda mig av socialkonstruktivistisk identitetsteori. Den säger 

att europeisk identiteten kan förstås endast i referens till en diskurs, och att genom 

olika krav från olika sidor så skapas en identitet. Man kan säga att identiteten är 

socialt konstruerad (Delanty & Rumford 2005, s. 50). Med konstruktion menas 

hur strukturella och aktörsrelaterade faktorer tillsammans formar till exempel den 

nationella identiteten. Detta kan vara genom till exempel befolkningens 

gemensamma språkliga och kulturella sammansättning, politisk ideologi eller 

historiska erfarenheter. Det handlar om hur människors identiteter formas i 

medvetandet genom ett socialt samspel, och när dessa tankar får acceptans i ett 

större kollektivt sammanhang så kan denna faktor även bli en maktfaktor 

(Eriksson i 2009, s. 90). 

Kärnan i konstruktivism är att aktörers identiteter och intressen inte kan tas 

förgivet och kan även inte förväntas vara densamma i alla situationer utan att den 

kan förändras genom tid och rum (Eriksson 2009, s. 89). Dessa förändringar är 

resultat av olika materiella och immateriella faktorer, vilket ofta är 

situationsbetingade (Eriksson i Gustavsson & Tallberg 2009, s. 95) Alltså är 

konstruktivister intresserade av hur ett intresse formas (Eriksson 2009:95) 

Konstruktivismen ser att identiteten måste problematiseras för att den ska kunnas 

undersöka (Eriksson i Gustavsson & Tallberg 2009, s. 89).  

För konstruktivister så är samspelet mellan den materiella och sociala 

verkligheten viktig, och hur den påverkar relationer mellan människor och 

organisationer. De är även intresserade av samspelet av aktör och struktur, och hur 

dessa påverkar varandra. EU kan förstås ur ett konstruktivistiskt perspektiv genom 

att det inte är bara politiskt prat, utan att det har gjort att länder har bland annat 

förändrat lagstiftning och politiska idéer på grund av EU (Eriksson 2009, s. 92).  

Det finns en indelning av teorin; konstituerad och regulativa regler. Där 

regulativa regler handlar om till exempel olika bestämmelser som ska bidra till 

kausala förändringar. Konstituerade regler handlar dock om ”medvetna 

organiserade sociala aktiviteter”. Dessa regler kan vara etablerade normer och 

regler som finns under en förhandling (Eriksson 2009, s. 96). 

Valet av min teori kan möjligtvis kritiseras för att konstrukturalismen riktar in 

sig alltför mycket på att verkligheten är socialt konstruerad, men eftersom jag är 

intresserad av det sociala samspelet blir det ett passande val (Eriksson 2009, s. 

101). 
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2.2 Europeisering 

För att analysera de kroatiska artiklarna kommer jag att använda mig av begreppet 

europeisering som ett teoretiskt ramverk. Dock är inte europeisering utvecklat 

som en teori, utan den är olika teoretiska ansatser som försöker förklara 

fenomenet europeisering. Inom europeiseringsforskningen finns det inte heller 

någon enhetlig definition av begreppet, men den används för att beskriva olika 

fenomen och förändringsprocesser (Olsen 2002, s. 921). Europeisering som 

förändringsprocess innefattar bland annat EU:s utvidgning och diskussionen om 

en gemensam identitet och värden. Europeisering kan även ta med hur man 

sprider ”europeiska” värden (Olsen 2002). De vanligaste studier med 

europeisering är om hur EU påverkar sina medlemsländer, studier om hur de 

påverkar sina kandidatländer är inte lika vanligt (Olsen 2002, s. 932). I den här 

uppsatsen kommer jag dock att undersöka europeisering i ett kandidatland och 

genom begreppet se hur dessa värden tas emot i Kroatien och hur den har gestaltar 

sig i diskussionen.  

Tanken om en gemensam europeisk identitet konkretiserades i EC summit 

1973 i Köpenhamn, då de nio dåvarande medlemsländerna ville återinföra 

internationell ordning där Europa skulle få en central plats. Innan dess hade 

diskussionen om en europeisk sammanhållning inte tagit med 

identitetsdiskussionen (Stråth 2000, s. 19) Innan 1945 hade europeisk integration 

handlat om att skapa ett slags europeiskt utopi men efter det gled tankarna åt att 

mer skapa ett pragmatiskt politiskt projekt. Efter andra världskriget skapades 

tankar om en politisk europeisk integration, i betydelse  att de europeiska länderna 

skulle integreras med varandra, men det var inte förrän efter 1973 då dessa tankar 

skulle förenas med varandra. (Stråth 2000, s. 386).   

Det finns studier om europeisering, dock har inte begreppet utvecklats till att 

bli mer som en teori, som bland annat teorier om stater (Delanty & Rumford 2005, 

s. 1). Begreppet har använts på många olika sätt och i olika sammanhang, dock är 

det vanligaste perspektivet att man talar om det som en förändringsprocess. En 

process där större delen av den nationella politiken och policybildning blir mer 

och mer inspirerat och dominerat av EU. Dock betyder inte europeisering att det 

är bara EU som påverkar andra stater utan även att statliga aktörer kan påverka 

unionen på en EU-nivå (Delanty & Rumford 2005, s. 6). Förändringsprocessen 

och viljan att förändra handlar främst inom maktområdet (Olsen 2002, s. 925-

926). Jag kommer att endast titta på vägen hur EU vill påverka Kroatien, den 

andra sidan är svårare att undersöka då Kroatien inte är något medlemsland.  

Johan P. Olsens har skrivit om europeisering i hans artikel ”The many Faces 

of Europeanization”, där han är intresserad att se hur begreppet används för att 

förstå utbyggnaden av den europeiska statsbildningen. Johan P. Olsen urskiljer 

europeisering i fem punkter som refererar till vad som förändras. Han gör en fem 

punkters uppdelning som ska visa på den förändriga processen i europeisering;  
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 Europeisering vid förändringar av externa territoriella gränser. Det 

betyder den förändringen som sker när EU växer och fler länder 

kommer med i unionen.  

 Europeiseringen i utvecklingen av institutioner på EU nivå.  Detta 

visar på ”centre-buildning” som vill skapa en kollektiv politik inom 

EU. Institutionella förändringar kan vara på grund av olika 

förändringar vid regler och lagar, men även på grund av konkurrens 

eller som en konfliktlösning. 

 Europeisering vid nationella och subnationella system för styrning. 

Detta handlar om förändringen kring den politiska styrningen. Det är 

frågor om ansvar och makt på de olika nivåerna inom EU. 

Europeiseringen är att implementera nationella och subnationella 

system att styra till EU.   

 Europeisering där olika politiska organisationer och styrningar som 

anses typiska för EU exporteras till utanför deras gränser. Här är 

fokusen på relationen mellan EU och icke-europeiska aktörer och 

institutioner.  

 Europeisering som ett politiskt projekt som syftar till ett enat och 

politiskt starkare Europa. Denna punkt är beroende av de 

ovannämnda punkterna för att bygga ett starkare Europa. Dock är 

punkterna inte korrelerade med varandra i betydelse att om det går 

bra för en punkt kommer de andra punkterna inte att naturligt att 

stärkas.  

 (Olsen 2002, s. 923-925). 

 Jag kommer att koncentrera mig på punkt två och fem, som kommer även att 

vara grunden för mina analysenheter. Punkterna är stora, och där den femte 

punkten egentligen innefattar alla av Olsens punkter. Dock kommer jag i punkt 

fem att koncentrera mig på föreställningen om ett ”enat Europa” med fokus på 

identitet med idéer om en gemensam EU-identitet. Denna identitet är formad att 

det ska finnas en allmän känsla av tillhörighet till unionen och för medlemmarna 

ska unionen medföra olika möjligheter. EU ska stärkas genom att politiken och 

institutionerna blir mer lika och centreras till EU (Olsen 2002, s. 940).  

Den andra punkten kommer jag att använda mig av för att den visar på hur EU 

för över sina värden till andra länder via institutioner, vilket även kan bidra till att 

EU-identiteten kan spridas. 

Forskningar och studier kring stats- och nationsbildning i Europa brukar 

föreslå fyra dimensioner när institutioner byggs upp. Den ena dimensionen 

handlar om socialisering av institutioner med utbildning och umgänge, detta ska 

utveckla bland annat en mer gemensam identitet och kulturelltillhörighet (Olsen 

2002, s. 931)  

Olsen tar också upp identitet som en viktig del av politiken. När ett land 

ansöker om ett EU-medlemskap, söker de även om en delad gemensam identitet. 

Detta resulterar till en gemensam standard och moral i EU, som sedan kan även 

förändra olika övertygelser (Olsen 2002, s. 927). Han skriver även att 
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europeisering på en EU-nivå betyder att skapa och utveckla gemensamma 

institutioner, identiteter och policyn. Hur ett land implementerar kan påverkas av 

två faktorer; hur välutvecklade institutionerna är innan förhandlingarna och hur 

ländernas olika nationella förutsättningar är. Vissa länder vill behålla de nationella 

särdragen medans andra vill följa utvecklingen som de andra länderna har gjort 

(Olsen 2002, s. 933-934).  

Olsen vill visa på att det finns på nationell nivå en tendens av nationalism som 

en motreaktion mot europeisering. Dock finns det inte mycket forskning kring 

ämnet (Olsen 2002, s. 935-936). Olsen visar genom sina punkter att europeisering 

är en effekt när europeiska värden pressas in på inhemsk nivå (Olsen 2002, s. 

932).  

Olsen skriver att anledningen till varför medlemsländer accepterar nya länder 

till unionen handlar om att följa regler som uppkommer ur ett gemensamt 

identitetsperspektiv. Ur detta perspektiv leder även till att medlemstaterna kan 

ställer krav på de länder som ansöker eftersom de ska kunna uppfylla deras krav 

(Olsen 2002, s. 925-926).  

2.3 Operationalisering  

För att kunna operationalisera har jag valt att ha olika analysenheter som gör det 

möjligt att operationalisera de centrala begreppen. Att operationalisera visar på 

vad man ska titta på i studien, ett försök att göra begreppen mätbara (Teorell & 

Svensson 2007, s. 39).  

Under tiden av min analys av artiklar så kunde jag identifiera ett antal teman som 

återkom i texterna. Dessa teman tillsammans med mina teorier och metod, kom 

till att inspirera mig till tre analysenheter. Valet till just dessa analysenheter är för 

att de belyser diskussionen om EU:s utvidgningspolitik gentemot Kroatien, när 

det handlar om identitet. 

Mina valda analysenheter skulle kunna vara mer generella, dock har jag valt 

att konkretisera dem för att kunna tydligöra hur min analys kommer att byggas 

upp. Mina analysenheter är såldes:   

 Rädsla om att förlora sin nationella identitet 

 Osäkerhet om EU vill ta emot Kroatien till EU-identiteten 

  Vi behöver en EU-identitet 

Dessa analysenheter kommer vara grunden för analysen, men även för hela 

uppsatsen. Genom detta gör jag mina teorier mätbara och jag kan till exempel se 

hur europeisering förekommer i den kroatiska diskussionen och hur den skildras.  

Genomgående i uppsatsen kommer jag att använda mig av den 

socialkonstruktivistiska identitetsteorins syn på hur identiteter skapas och 

förändras. När jag titta på mina analysenheter så kommer jag att undersöka hur 

identitet tas upp i de enskilda enheterna. Efter att ha läst mina valda artiklar och 

delat upp i de olika tillhörande analysenheter, så kommer jag att titta på hur 

identitet gestaltar sig i texterna. Exempel på frågor som jag kan ställa när jag 
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analyserar mina texter utifrån identitet; På vilket sätt gestaltar sig rädslan över att 

förlora sin nationella identitet? Vad är det som man är rädd för att förlora? Hur 

förlorar man sin identitet? Vad krävs för att ha en stark nationell identitet? När 

kan identiteten kompletteras? Hur kan man komplettera sin identitet? Vilka 

egenskaper finns det för att ha flera identiteter? Dessa exempel på frågor är 

baserade på att identitet är socialt konstruerad och formas i medvetandet genom 

ett socialt samspel. Detta menas att den inte är fast utan att den kan förändras, och 

just att den kan förändras är det som jag är intresserad av i uppsatsen. Denna 

förändring kan ha olika utgångspunkter, då till exempel europeisering.   

Europeisering är en förändringsprocess som kan bidra med förändringar inte bara 

på till exempel förvaltning och styre, men även på hur människor uppfattar sig 

själv. Undersökningen på europeisering kommer att utgå från hur 

identitetsdiskussionen har förts och hur Johan P. Olsens punkter tas upp i 

diskursen.  
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3 Metod 

För att kunna analysera mina texter har jag valt kritisk diskursanalys inspirerat av 

Fairclough som är en form av diskursanalys. Anledningen till att jag har valt 

diskursanalys är att dess syfte är att belysa maktförhållanden i 

samhällsvetenskapen, och även visa på att språket är med och utformar 

verkligheten (Esaiasson mfl. 2007, s. 238). Texter ses som en social konstruktion 

som är utformat för att förklara ett visst fenomen eller område (Bergström & 

Boréus 2005, s. 308). Maktordningen och maktbalanser kan ses genom språkliga 

mönster i texter eftersom de sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla 

(Bergström & Boréus 2005, s. 306).  Diskursanalytiker är inte först och främst 

intresserade av ontologi (läran om vad världen består av), utan om hur saker håller 

på att förändras och hur och varför saker ting framträder som de gör (Neumann 

2003, s. 14).  

Eftersom jag använder mig av diskursanalys så kommer jag att ha min 

vetenskapliga utgångspunkt i hermeneutiken, då jag anser att världen är socialt 

konstruerad och kan upplevas subjektiv. 

3.1 Kritisk diskursanalys 

Inom diskursanalysen har jag valt att använda mig av kritisk diskursanalys 

inspirerat av Fairclough, eftersom den kan belysa och tolka underliggande 

fördomar (Bergström & Boréus 2005, s. 321). Metoden kan även avslöja 

diskursens sätt att upprätthålla ojämlika maktförhållanden, och de står oftast på de 

undertrycktas sida i samhället (Winther Jørgensen – Phillips 2002, s. 70).      

Det kritiska med valet av Faircloughs metod är att det är svårt att skilja på 

diskursen och det icke-diskursiva, att den inte visar tydligt hur gränsen mellan 

diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken, och även hur man ska 

argumentera med för- och nackdelarna av det diskusriva och det icke-diskursiva 

(Winther Jørgensen – Phillips 2002, s. 93f). Något som även skulle kunna vara 

kritiskt med valet är att jag väljer enskilda texter och analyserar utifrån dessa. Om 

jag visat på flera texter och reproduktion av dessa skulle jag med större tyngd visa 

hur diskursen påverkar Kroatien (Winther Jørgensen – Phillips 2002, s. 94).  Dock 

finns det flera fördelar genom att välja den här metoden. Eftersom den grundar sig 

på att belysa och tolka underliggande fördomar så kan det visa på om kroatisk 

media har någon fördom gentemot EU.  Metodens verktyg är även en fördel, 

eftersom de ger en tydlig struktur på hur man ska granska texter och vara till 

grund för att besvara min frågeställning.  
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3.1.1 Verktyg för analysen 

Faircloughs kritiska diskursanalys innehåller tre olika dimensioner som kan 

användas som verktyg när man ska analysera texter, dessa är; diskursiv praktik, 

social praktik och text.  

Diskursiv praktik visar på hur texten är framställd för läsaren och till vilket 

avseende den är producerad för. Här kan man även titta på hur texten tolkas av 

mottagaren (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 85f). I min undersökning är de 

kroatiska artiklarna skrivna av journalister som arbetar för de olika tidningarna, 

och som har till uppgift att belysa eller föra fram vissa argument till sina läsare. 

Konsumenterna är den kroatiska allmänheten som köper och läser dessa tidningar. 

     Social praktik tar upp två aspekter som är diskursordning och teori. 

Diskursordningen används för att visa ordningen i texten. Teorin menar att man 

förklarar hur verkligheten och texten hänger samman genom en teori, och i mitt 

fall ”europeisering” och konstrukturalism (Winther Jørgensen – Phillips 2000, s. 

90).  

     Den sista dimensionen (text) tittar man på texten hur den är rent textuellt är 

skriven. I min analys av de kroatiska artiklarna så kommer jag titta om det finns 

någon underliggande fördom om EU, genom att titta på val av postivt/negativt 

laddade ord. När jag tittar på de underliggande fördomarna kan jag använda mig 

av begreppet ”europeisering” som teori. Jag tittar på vilka värden som den 

innehåller och sedan analyserar jag artiklarna och ser om dessa värden lyser 

igenom (Winther Jørgensen – Phillips 2002, s. 87). Faircloughs kritiska 

diskursanalys öppnar vägen för detta eftersom den menar att teorin tydliggör de 

diskurser och ojämlikheter som existerar och förändrar samhället (Winther 

Jørgensen – Phillips 2000:69). Textdimensionen kan man tittar på texten utifrån 

olika bestämda verktyg; modalitet och transitivitet. Modalitet undersöker om 

texten vill föra fram om att något är sanningsenligt eller inte. Ett exempel på det 

skulle kunna vara om kroatisk media skriver ”EU kör över oss” istället för att 

skriva ”vi anser att EU kör över oss”, då vill de föra fram att deras budskap är 

sanningsenligt. Transivitet menar att meningar formas genom hur man skriver ut 

objektet, subjektet och agenten, till exempel om man skulle skriva ut EU som om 

den var av högre auktoritet (Winther Jørgensen – Phillips 2002, s. 87-89) .  

Jag kommer att framförallt att koncentrera mig på textdimensionen, men även 

på socialpraktik då jag knyter mina teorier till analysen. 

Faircloughs kritiska diskursanalys bygger på textanalys, men för att belysa 

kopplingen mellan texten och samhället behövs även en teoretiskanknytning. 

Denna teoretiska anknytning menas med att jag kopplar samman den kritiska 

diskursanalysen med europeisering och konstrukturalism för att passa in i min 

studie.  
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4 EU 

För att kunna fördjupa mina analyser krävs även att man har en kunskapsgrund 

om vad EU innebär och hur den fungerar. Därför har jag valt i det här avsnittet att 

ta med en kort bakgrundsbeskrivning om EU och hur deras utvidgning med 

Västbalkan har sett ut. Jag tar även med en kort beskrivning om 

Köpenhamnskriterierna eftersom de är grunden för utvidgningen och kriterier som 

ett land måste uppfylla för att komma med i EU. I det här avsnittet finns även lite 

historisk och allmän information om Kroatien, för att som läsare få en grund om 

hur landet har utvecklats och ser ut idag.  

4.1 Bakgrund om EU 

Grunden för EU skapades under 1950-talet för att främja världsfreden efter andra 

världskriget. Då bildades en kol- och stålunion mellan Belgien, Italien, 

Västtyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna. Unionen skulle då både 

vara ett politiskt och ekonomiskt samarbete. I 1957 undertecknades Rom-

fördraget vilket betydde att även en europeisk ekonomisk-gemenskap hade bildats 

(EU historia 1, 2010-11-23). 

 Den första utvidgningen skedde 1973 då Danmark, Irland och Storbritannien 

gick med i unionen. Under denna tid började EU bli starkare och satsade mer 

pengar på regionalpolitik, under den här tiden ökade även europaparlamentet sitt 

inflytande över EU:s verksamheter. 1979 skedde det första valet då EU-

medborgare kunde välja sina ledamöter i parlamentet (EU historia 1, 2010-11-23).   

1981 blev Grekland medlemmar i unionen, och 1986 kom även Portugal och 

Spanien med (EU historia 1, 2010-11-23). 

Efter murens fall kom de europeiska länderna närmre varandra och Tyskland 

kunde återförenas. 1993 kom de 4 friheterna att garanteras, dessa betydde; fri 

rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital inom unionen.  

1995 gick Finland, Sverige och Österrike med i EU. Under 1990-talet skrevs 

två föredrag på; Maastrichtfördraget (trädde i kraft 1993) och 

Amsterdamfördraget (trädde ikraft 1999) (EU historia 1, 2010-11-23).  

1999 blev euron en gemensam valuta, och idag innehåller euroområdet 16 

medlemsländer. EU arbetar även med utrikes- och säkerhetspolitik, och bland 

annat ersatte de NATO-styrkor i FYR Makedonien och Bosnien-Hercegovina (EU 

historia 2,  2010-11-23)  

I 2004 fick utökades EU med10 länder, därav 8 Central- och Östeuropeiska; 

Estland, Lettland, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. De två 

andra länderna var Malta och Cypern. 2007 kom två till Östeuropeiska länder 
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med, Bulgarien och Rumänien. Länderna som står i tur som kandidatländer och är 

Kroatien, FYR Makedonien och Turkiet (EU historia 2, 2010-11-23).  

I december 2009 trädde Lissabon föredraget igenom, vilket betyder ett 

starkare EU med förändringar om ordförandeskapet i Europiska rådet, en ny 

utrikesrepresentant och en ny mandatfördelning i Europaparlamentet (EU historia 

3, 2010-11-23). 

4.2 EU:s utvidgningspolitik  

EU:s utvidgningspolitik har varit grunden för att stärka EU som union och stärka 

hela kontinenten Europa. Utvidgningen av unionen har skett sedan den första 

utvidgningen 1973 och idag har unionen 27 medlemmar. I den här delen kommer 

jag att presentera hur utvidgningen har skett mot Västbalkan och framförallt 

Kroatien.  

4.2.1 Köpenhamnskriterierna 

EU har vissa formella krav som de ställer för varje kandidatland, både innan och 

efter landet har fått kandidatstatus. Köpenhamnskriterierna är ett samlingsnamn 

för dessa politiska, ekonomiska och administrativa krav som EU ställer för att ett 

kandidatland ska kunna komma med i EU. Dessa kriterier bestämdes 1993 i 

Köpenhamn. Dessa krav kan beskrivas som ”europeiska värden” som EU vill 

sprida och som de vill att varje land ska anpassa sig till (EU-upplysningen 1, 

2010-12-08). 

Kriterierna är uppdelade i tre olika områden; ekonomiska, politiska och 

administrativa kriterier. Dock innan ett land får börja sina formella förhandlingar 

och blir ett kandidatland måste de ha uppfyllt de politiska kriterierna.  

De ekonomiska kriterierna innebär bland annat att landet ska ha en stabil 

marknadsekonomi och klara av konkurrensen inom EU. De politiska kraven 

innebär bland annat att landet ska kunna försäkra sina medborgare de 

nödvändigaste rättigheterna som demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet 

och skydd för sina minoriteter. De rättsliga kriterierna ska synas genom att landet 

har antagit och kan tillämpa EU:s regelverk (Acquis Communitaire (EU-

upplysningen 1, 2010-12-08). 

4.2.2 Utvidgning mot Västbalkan 

Utvidgningen mot Västbalkan har sedan 1999 skett inom ramverket för 

stabiliserings- och associeringsprocessen (SAP) med syfte att knyta länderna i 

regionen närmre EU. Den är uppdelad i tre delar; stabiliserings- och 

associeringsavtal (SAA) (ska hjälpa länderna att anpassa sin lagstiftning till EU:s 
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gemensamma regelverk), EU-stöd och slopade tullar för majoriteten av de varor 

som exporteras från Västbalkan till EU.  

SAP ska vara ett slags förberedande för ett EU-medlemskap, där också 

länderna ska börja samarbeta med varandra. Avtalet ät individuellt anpassade för 

länderna men de har en gemensam kärna. EU bidrar även med hjälp som heter 

Förmedlemskapsstöd (IPA) som stöd för att bygga upp institutioner och hjälp med 

administration för att klara av ett EU-medlemskap (EU-upplysningen, 2010-11-

10).   

Utvidgningen har gått parallellt med att länderna ska samarbeta med 

Internationella krigstribunalen i Haag, där ländernas åtagande gäller bland annat 

utlämnande av krigsförbrytare (EU-summit, 2010-12-27).   

Varje år publicerar EU-kommissionen framstegsrapporter om varje land, som 

tar med ländernas politiska och ekonomiska situationer. Här tar dem även med en 

bedömning om kandidatländernas förmåga att implementera bland annat EU:s 

regelverk, Köpenhamnskriterierna och samarbetet med krigstribunalen (EU-

enlargement, 2010-12-27) . 

4.2.3 Allmänt om Kroatien 

Kroatien är ett relativt litet land på Balkanhalvöns nordvästra hörn med 4,4 

miljoner invånare (EU-kandidatländer, 2010-11-23). Landet har en lång och 

brokig historia där de har varit ockuperade eller varit i förbund med utländska 

aktörer, exempelvis Italien, Osmanska riket, Österrike-Ungern, de har även ingått 

i den Jugoslaviska federationen.  

Den 25 juni 1991 erkände sig Kroatien självständiga från Jugoslavien 

tillsammans med Slovenien. Detta betydde en upplösning av Jugoslavien, och ett 

inbördeskrig där kroatiska armen stred emot den serbokontrollerade jugoslaviska 

armen. Kriget fick ett avslut i december 1995 i och med Daytonavtalet. Kriget 

resulterade med att Jugoslavien delades in i fem självständiga länder (Kroatien, 

Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Serbien-Montenegro), dock 

skulle det tillkomma två länder (Montenegro och Kosovo) (NE Kroatien,  2010-

11-23).   

Efter kriget kom Kroatien att präglas av bland annat dålig ekonomi, auktoritärt 

styre där presidentmakten var stark, rättsosäkerhet och korruption. Landet var 

även internationellt isolerat på grund av brister i demokratin och en ovilja att 

samarbeta med krigstribunalen i Haag. Dock förbättrades situationen i 2000, då 

den dåvarande presidenten dog och oppositionen tog över makten (NE Kroatien, 

2010-11-23). 

Idag styrs Kroatien av en koalitionsregering, där det största partiet är center-

högerpartiet HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica). I koalitionen ingår även 

bondepartiet HSS och för första gången efter självständigheten även ett serbiskt 

parti. Regeringen leds av premiärministern Jadranka Kosor, som är Kroatiens 

första kvinnliga premiärminister. Kroatien har även en president som är 

socialdemokraten Ivo Josipovic. Presidenttiteln är av en mer symboliskroll, men 
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han har framförallt en utrikespolitiskroll och är överbefälhavare för den kroatiska 

försvarsmakten (Regeringen, 2010-11-23)  

 I april 2009 blev Kroatien tillsammans med Albanien fullvärdiga medlemmar 

i NATO (NE Kroatien,  2010-11-23). 

4.2.4 Kroatiens väg mot EU-medlemskap  

Kroatien ansökte om ett EU-medlemskap i februari 2003, och i juni 2004 när 

Europa rådet ansåg att de uppfyllde de politiska Köpenhamnskriterierna fick 

Kroatien status som kandidatland. Medlemskapsförhandlingarna skulle inledas i 

mars 2005, men på grund av att EU ansåg att Kroatien inte tillräckligt samarbetat 

med krigstribunalen och gjort tillräckligt att gripa de personer som hade åtalats, 

gjordes det ett uppehåll. Detta förändrades i oktober samma år då krigstribunalens 

chefsåklagare meddelade att Kroatien nu samarbetade fullt ut och gjorde allt för 

att gripa de åtalade personerna.  EU:s utrikesministrar beslutade då att börja 

förhandla med Kroatien, men meddelade att det kunde avbrytas om Kroatien inte 

samarbetar med krigstribunalen (EU-upplysningen, 2010-11-10). 

Kroatien har idag kommit långt med Köpenhamnskriterierna. De nått de 

politiska kriterierna och nått stora framsteg med de administrativa kriterierna. 

Dock måste de fortsätta att arbeta med bland annat med arbetet emot korruption, 

organiserad brottslighet och arbetet med återvändande flyktingar och minoriteters 

rättigheter. De anses dock vara på rätt väg och på väg mot ett närliggande EU-

medlemskap (EU-enlargement, 2010-12-27) 
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5 Analys av kroatiskt material 

Efter att fått en bakgrundsinformation om EU och hur Kroatiens väg mot EU har 

varit, ska jag i det här kapitlet analysera kroatiskt tidningsmaterial. Avsnittet 

börjar dock med att jag ge en kort presentation av tidningarna som jag har hämtat 

artiklar ifrån och sedan börjar min analys. 

 Undersökningen kommer att vara baserat på egen insamlad empiri i form av 

artiklar. Artiklarna kommer ifrån 2005 och fram till december 2010. Jag har valt 

att använda mig av olika tidningsartiklar och debattartiklar från kända och 

ansedda kroatiska tidningar. Jag har valt tre analysenheter som jag kommer att 

titta speciellt på i mina artiklar. Analysenheterna har inspirerats av min metod och 

teorier, de är även inspirerade av de artiklar som jag har läst och analyserat.  

.  

5.1.1 Jutarnji List 

Jutarnji List är Kroatiens näststörsta dagliga morgontidning, med en upplaga på ca 

115,000 bilagor. Tidningen ägs av Europe Press Holding (EPH) som är störst med 

att publicera tidningar och magasin i Kroatien. Tidningen är politiskt mer åt 

vänster och vid de politiska valen håller ledarsidorna på SDP (kroatiska 

Socialdemokraterna) (Waz-mediengruppe, 2010-12-14). 

5.1.2  Vecernji List 

Vecernji List grundades 1959 och ägs idag av den Österrikiska mediekoncernen 

”Styria Media Group AG” som äger bland annat flera magasin, tidningar, Tv-

kanaler och radiokanaler i Österrike, Kroatien, Slovenien och Serbien. Vecernji 

List publiceras dagligen och har en upplaga på 96,806 bilagor, och anses vara en 

etablerad högerorienterad tidning i Kroatien (Styria, 2010-12-14).  

5.1.3 Slobodna Dalmacija  

Slobodna Dalmacija är den största tidningen i den dalmatiska regionen och har sitt 

huvudkontor i Split. Tidningen har en upplaga på 55,000 bilagor och grundades 

1943. Tidningen ägs av samma ägare som Jutranji List, Europe Press Holding 

(EPH). Som Jutranji List är även Slobodna Dalmacija en mer vänsterorienterad 

tidning (Waz-mediengruppe, 2010-12-14).  
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5.2 Analys  

I det här avsnittet kommer jag att undersöka i vilken utsträckning det har funnits 

en identitetsdiskurs i kroatisk media i relation till EU:s utvidgningspolitik. Jag ska 

även undersöka om det har funnits en diskussion om europeisering i debatten. Jag 

kommer att utgå från kritisk diskursanalys i kombination med 

socialkonstruktivistisk identitetsteori och Olsens bestämning av europeisering. 

Genom textanalysen kommer jag att kunna visa på vilket sätt kroatisk media har 

fört fram diskussionen med tanke på hur identitet skapas och innebörden av 

identitet.  

Jag har hittat artiklar genom att söka efter i varje enskild tidnings sökmotor. I 

sökmotorn har jag sökt på olika kombinationer med Kroatien, EU och identitet. 

Därefter har jag sållat ner artiklarna, och sedan har jag analyserat artiklarna med 

hjälp av mina analysenheter. Jag har valt att ha olika antal artiklar från mina valda 

tidningar, orsaken är att jag ville ha artiklar som är så relativt nära ämnet som 

möjligt. Jag tycker även att mängden av artiklar speglar hur frågan tas upp och om 

den diskuteras i alla håll. 

Utifrån min analys av de valda artiklar kunde jag identifiera ett antal teman 

som återkommer, jag valde ut tre av som kommer att utgöra mina analysenheter, 

dessa är: Rädsla för att förlora sin nationella identitet, Osäkerhet om EU vill ta 

emot Kroatien till EU-identiteten och Vi behöver en EU-identitet. Jag har valt 

dessa på grund av att de belyser diskussionen om utvidgningspolitiken men i 

ljuset av identitet.   

I Slobodna Dalmacija diskuteras framför allt den dalmatiska identiteten, dock 

tar jag med det i den här analysen då invånarna i den här regionen ändå anser sig 

själv ha en kroatisk identitet. Därför länkar jag samman dessa två identiteter med 

varandra. Då uppsatsens syfte är att se diskussionen mellan den kroatiska och 

europeiska identiteten, och inte de olika regionala identiteterna i landet.  

5.2.1 Rädsla för att förlora sin nationella identitet 

Den nationella identiteten är en kollektiv identitet som är en självförståelse för en 

större grupp, den större gruppen kan vara skapad genom att de som ingår har en 

gemensam bakgrund. Denna bakgrund kan bland annat vara politisk, religiös, 

historisk eller social (Delanty & Rumford 2005, s. 51-52). Enligt Delanty och 

Rumford har den europeiska identiteten idag växt så mycket att man tydligt inte 

kan skilja på vad som är den nationella identiteten och vad som är den europeiska 

(Delanty & Rumford 2005, s. 53). Just att dessa identiteter ska flyta samman är en 

bild som många är oroliga när landet ska ingå i en större union. När ett land blir 

medlem i en större union så behåller vissa länder sina särdrag medans andra vill 

följa utvecklingen som de andra länderna har gjort (Olsen 2002, s. 933-934). 

Dock kan vissa särdrag förändras eller helt försvinna när institutioner och 

regelverk förändras för att bli som på EU-nivå (Olsen 2002, s. 923). 
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Jutarnj List listade 2007 nio punkter om vad som kroater är mest rädda för när 

de tänker på EU. Artikeln var byggd på sådan sätt att de citerar rädslorna och 

sedan argumenterar emot dem. På åttonde plats kommer ”rädsla för att förlora sin 

nationella identitet”, som svar till detta upplyser artikelförfattaren att detta är en 

av de vanligaste stereotyperna om EU. Som ett försvar tar artikelförfattaren upp 

att EU är ”jedinstvena u različitosti” (vilket kan översättas till ”förenad av 

mångfald”) och att EU har lovat att respektera sina medlemsländers nationella 

identiteter.  På listan finns även en rädsla om att förlora flera saker som anses vara 

traditionellt ”kroatisk” och vara en del av den nationella identiteten. Exempel på 

dessa punkter är rädsla om att EU-medlemskapet kommer att innebära att 

Kroatien kommer att förlora sina autentiska och inhemska produkter som till 

exempel ost och grädde (Galović, Gordana, Jutranji List, 2007-10-02). Denna 

rädsla kommer ifrån idén om att skapa ett enat Europa, då krävs det att man 

förändrar medlemsländernas institutioner så att de bli mer lika varandra och 

passar till EU:s regelsystem (Olsen 2002, s. 923-925). Dessa mer gemensamma 

institutioner ha mött motstånd då det kan bidra till stora förändringar eller helt ta 

bort något. I det här fallet är det förändringar som bland annat förändringar hur 

man producerar dessa varor så att de når en viss standard (Galović, Gordana, 

Jutranji List, 2007-10-02). I Olsen bestämning så beskriver han att europeisering 

sker när man utvecklar institutioner till att vara på en EU nivå, det är ett steg mot 

att skapa en mera kollektiv politik inom EU (Olsen 2002:923-925). Som jag 

tidigare nämnt så kan den här typen av europeisering möta motstånd då det kan 

bidra till stora förändringar eller att något helt avvecklas. Denna typ av 

europeisering är beroende av hur mottagarlandet implementerar institutionerna, 

detta betyder att det är beroende på hur mycket Kroatien vill behålla av sina 

nationella särdrag (Olsen 2002, s. 933-934). Dock om Kroatien vill bli 

medlemmar måste de uppfylla de krav som EU och de andra medlemsländerna 

ställer, och detta innebär att de är tvungna att göra många av dessa förändringar. 

I en annan artikel med titeln ”EU kommer att svälja oss” (EU će nas progutati) 

intervjuar Jutarnji List studenter från filosofiska fakulteten om deras för- och 

nackdelar med EU.  Enligt artikeln så är 40 % av kroaterna under 26 år emot ett 

EU-medlemskap (Novak, Jutranji List, 2007-12-21)  

 
Jag gillar inte hur EU ekonomiskt dominerar över de mindre medlemsstater, och vi 

måste skydda oss och för en förlust av den nationella identiteten (Novak, Jutranji 

List, 2007-12-21). 

 

Från samma artikel hittas även det här citatet: 

 
Åttahundra miljoner unionsmedborgare kommer att svälja oss. Politikerna säga till 

oss att genom ett medlemskap så kommer Europa att öppnas för oss. Frågan är vem 

som kommer att öppna åt vem. Vi kommer att bli arbetskraft i EU:s periferi. Under 

parollen konvergens för att förlora sin egen identitet (Novak, Jutranji List,  2010-12-

21). 

 

Att studera dessa citat utifrån modalitet ser man att det ger en bild av att den 

allmänna åsikten bland ungdomar är kritisk om en europeisk identitet. Den ger 

även en bild att Kroatien kommer säkert att förlora sin nationella identitet i och 
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med ett EU-medlemskap. I det första citatet ger det en bild att den lilla 

medlemstaten där befolkningen och har en stor gemenskap inom identiteten måste 

slå vakt om sitt och inte låta en överordnad bestämma över dem. I denna 

diskussion ges Kroatien oftast bilden av att vara den ”lilla” aktör som kommer att 

ha det svårt att stå emot EU och dess starka länder. 

Att studera det sista citatet utifrån transivitet så får läsaren en bild att EU är en 

överordnad som inte låter deras mindre medlemsländer bestämma över sig själva. 

Johan P. Olsen skriver i sin bestämning om europeisering att det finns tendens att 

nationalism kan komma som en motreaktion mot europeisering (Olsen 2002, s. 

935-936). Ändå om det första citatet inte uttryckligen är nationalistiskt så handlar 

det om att ”skydda oss” från de andra. Ord som ”skydda”, ”bevara” och 

”försvara” är vanliga när det kommer till detta tema.  Dessa ord blir negativt 

laddade i den här kontexten, och visar på att Kroatien måste värna om sitt och 

”akta” sig för EU.  

Den kroatisk-katolska kyrkan har varit inblandad i diskussionen, där de har 

framhävt den religiösa gemenskapen som förbinder identiteten.  Åsikten om EU 

har oftast varit negativt underbyggd. Citatet nedan kommer ifrån en intervju med 

katolske kardinalen Vinko Puljiċ som är ärkebiskop i Sarajevo regionen. När han 

talar om de två länderna i citatet menar han Kroatien och Bosnien-Hercegovina.  

 
Det är förståeligt att man nu på allvar vill försöka integrera de båda länderna, i den stora familj 

som kallas Europeiska unionen. Men inte till varje pris, förlust av sin egen andliga, kulturella och 

traditionella identitet. Vi måste bevara våra egna traditioner, moraliska principer i livet, familjen 

och kulturarv, och värdigheten i vår integritet och identitet. Med vår rikedom i själ och hjärta vill 

vi berika Europa. Vi måste förstå och acceptera detta, och tydligt säga till EU: s ledare; Låt oss 

ingå i ett partnerskap, vilket inte är baserat på utpressning (Sabaliċ, Jutranji List, 2010-11-23). 

 

Även här ger det en bild att oberoende på hur förhandlingarna och 

medlemskapet arbetas fram, så kommer ett kroatiskt EU-medlemskap att betyda 

en förlust för den nationella identiteten, och att EU:s förhandlingar är byggd på 

utpressning. Puljiċ använder sig av väldigt värdeladdade ord och som även kan 

kopplas till religion, så som moral, kultur, värdighet och integritet. Han visar 

genom citatet att EU är en union som saknar de ovannämnda värdegrunderna, och 

även om Kroatien skulle kunna berika dem med ”sin själ och sitt hjärta” så 

kommer detta inte ske eftersom EU arbetar med utpressning. Religion kan vara en 

del av ens identitet, i den här frågan blir det ”kroat och katolik”. När institutioner 

blir mer lika EU:s blir kyrkan orolig eftersom EU är väldigt sekulariserat, vilket 

kan betyda att deras ställning kan försvagas och den katolska identiteten kan 

ersättas med något annat.   

 

5.2.2 Osäkerhet om EU vill ta emot Kroatien till EU-identiteten  

Frågan om EU är villiga att ta emot Kroatien är en diskussion som fått större plats 

under det senaste året, då kroaternas tålmodighet har börjat sina efter mer än fem 

års av förhandlingar. Oftast liknas den långsamma förhandlingen med en snigel 

eller sköldpadda (Palokaj, Jutranji List, 2010-04-13). Diskursen har även frågat 
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sig om den långsamma förhandlingen har bara berott på Kroatien, eller om den 

handlar om en ovilja hos EU. I Jutranji List artikel (Kroatien får inte förlora 2012 

som ett inträdesdatum för EU) skriver de om hur viktigt det är för även EU att 

Kroatien kommer med. Då detta skulle ge tecken för de andra icke-medlemmarna 

att det finns en vilja inom unionen för utvidgning och att all arbete är värt mödan. 

Många av länderna som står på tur efter Kroatien är deras grannländer som delar 

många gemensamma faktorer (Palokaj, 2010-04-13).   

 
Fem år att förhandla med EU. Är vi inkompetenta, men i EU är dem oärlig (Palokaj 

2010-10-02) 

 

Detta är en artikelrubrik av Jutranji List Brysselkorrespondent, som är en 

viktig profil vid EU-diskussioner. Om jag analyserar rubriken utifrån modalitet 

kan man se att genom att de skriver att EU är oärliga så ger de bilden att detta är 

något sanningsärligt. Även genom deras meningsföljd och val av ord. 

Meningsuppbyggnaden där den första meningen visar på den fakta som de flesta 

kroater är medvetna om och den andra meningen är det som många av de 

kroatiska medborgarna frågar sig om. Denna känsla att man antigen är 

inkompetenta eller att den andra parten är oärliga kan orsaka problem i den 

framtida gemensamma identiteten. Då identitet är en socialkonstruktion är det 

svårt att skapa en kollektiv identitet då man misstänker att den andra parten är 

oärliga eller att man själv anses inkompetent.  

Det senaste året har diskussionen handlat om det kroatiska språket och om det 

ska få bli ett officiellt språk i EU när de går med unionen. Förslag att ta tillbaka 

den gamla benämningen serbokroatiska om språken som finns på Västbalkan har 

diskuterats i EU. Anledningen till att ta tillbaka den gamla benämningen var av 

rent ekonomiska och administrativa skäl. Detta möttes med mycket hård kritik 

ifrån kroatiskt håll, och resulterade till att EU fick backa om frågan (ex. Sabaliċ, 

Jutranji List 2010- 01-30). Dock har detta väckt frågan om språkets betydelse för 

den nationella identiteten, och om den flerspråkiga EU-identiteten. Språk är en 

faktor som sammanbinder den kollektiva identiteten och för Kroatien har det varit 

viktigt att EU erkänner kroatiskan som språk och att det blir ett officiellt språk 

inom EU. Även om EU har inget gemensamt språk så är ett erkännande och 

användande av andra språk en del av den mångfald som förenar unionen.   

5.2.3 Vi behöver en EU-identitet  

Den här debatten har handlar mycket om att Kroatien måste släppa det gamla och 

börja gå mot det nya, mot en europeisk gemenskap. Dock har diskussionen inte 

handlat om att man ska helt ersätta den kroatiska identiteten utan att man ska även 

ta del av den europeiska identiteten. Idag säger man att det finns tre typer av 

identiteter; personlig identitet, kollektiv identitet och samhällsidentitet, vilket kan 

kombineras av individerna (Delanty & Rumford 2005, s. 53). Genom att man kan 

kombinera identiteter så kan EU identiteten delas med den kroatiska. Dock 

handlar detta på en individnivå och om man vill skapa en kollektiv identitet med 

självförståelse för en större grupp så är detta svårare. Dessa kollektiva identiteter 
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förenas av gemensamma faktorer bland annat av språklig, historisk eller politisk 

samhörigheter, och skapandet av sådana identiteter brukar ske som process under 

en längre tidsperiod Delanty & Rumford 2005, s. 51-52). När en kollektiv 

identitet skaps och för acceptans i en större grupp så blir det även en maktfaktor 

(Eriksson 2009, s. 90). Maktfaktorn kan menas att man som en större grupp får 

lättare med inflytelse och makt vid olika förhandlingar. EU är i en slags 

begynnelse av att skapa en gemensam identitet, även om länderna inte delar 

samma språk, historia eller kultur, ligger dock länderna i samma geografiska 

region. 

 Under början av den här diskussionen (2005-2006) var den väldigt negativ om 

kroater och Kroatien 

 
Det finns två grupper av medborgare som är redo för ett samarbete med Europa, då 

de ena är bara redo för ett samarbete om det handlar om turism och skapandet av 

jobb, men avböjer då det handlar om att ingå i en europeisk identitet (Ţivgo, 

Slobodna Dalmacija, 2005-05-15).  

 

Den här typen av citat var rätt vanliga och många framställas på det här sättet. 

I citatet skildras kroaten som bara vill gå med i en union för att gynna sig själv, 

och när det handlar om att bidra något så ryggar de tillbaka. Att studera citatet 

utifrån modalitet kan man utläsa att de vill föra fram hur den ”riktiga” kroaten är 

och att artikelns bild är sanningsenlig. Citatet ger även en bild att deras åsikt är 

den rätta och är nytänkande och modern. Artikelförfattaren vill visa att han förstår 

att genom att världen har förändrats till att bli mer global och multikulturell har 

även identitetsfrågan förändrats, och kan även utgöras av fler identiteter (Delanty 

& Rumford 2005, s. 53).  

Under detta tema så har det handlat om att det är ny tid för Kroatien. Att gå 

mot gemenskapen och ut ur isoleringen, exempel på rubrik är ”Ny era för 

Kroatien”. Dessa typer av rubriker med ord som är positivt laddade som ”era” ger 

läsaren ett intryck att endast för med sig bra saker med ett medlemskap.  

 
Jag tror på EU, för idag betyder ett EU-medlemskap att man är i en familj (Fable, 

Slobodna Dalmacija, 2010-05-07) 

 

Detta kommer ifrån Slobodna Dalmacija där de intervjuar Andrej Plenković, som 

är sekreteraren för europeisk integration vid det kroatiska ministeriet för utrikes 

ärenden och europeisk integration. Citatet kan anses given för någon med hans 

position. Dock är det vanligt med beskrivningar av EU som en familj, en familj 

där de kan dela en gemensam identitet med.  Beskrivningen av den nya familjen 

är oftast bristfällig, man skriver ut det som det vore ett naturligt tillstånd och 

beskriver inte vad denna familj innebär. 
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6 Slutsats 

Under uppsatsens början ställde jag två frågor som jag ville få svar på under 

uppsatsen. Dessa var; 

– I vilken form har det i kroatisk media funnits en 

identitetsdiskussion i relation till EU:s utvidgningspolitik? 

– Hur har begreppet europeisering gestaltat sig i diskussionen? 

Den första frågan kom jag fram till att diskussionen har varit en tredelad 

identitetsdiskussion, där artiklarna har varit inriktade på; rädsla för att förlora sin 

nationella identitet, osäkerhet om EU vill ta emot Kroatien till sin identitet och att 

Kroatien behöver EU-identiteten. Dessa tre teman har följt varandra under den 

fem års period som jag har studerat. De har ständigt varit påtagliga och diskuterats 

av bland annat journalister, debattörer, politiker och av de kroatiska medborgarna. 

Dock har de vanligaste teman har varit rädslan för att förlora den kroatiska 

identiteten och viljan att ta del av den europeiska identiteten. Dessa kontrasterar 

varandra och kan vara anledningen varför de har synts tydligast.  

 Rädslan för att förlora sin nationella identitet har oftast i artiklarna synts som 

en åsikt som de kroatiska medborgarna representerar, och åsikten om att Kroatien 

behöver EU har oftast kommit ifrån journalisterna eller politiker som har uttalat 

sig i tidningarna. Det kan finnas diverse anledningar varför det är just 

medborgarna som är rädd för att förlora sin nationella identitet. En anledning kan 

vara att Kroatien är en relativt ung nation och har en historia där de har varit 

tvungna att kombinera sina identiteter eller till och med varit tvungen att trycka 

undan deras kroatiska identitet. Denna rädsla kan vara förståelig, men kan även 

skyllas på okunskap eller bristande information om hur EU fungerar.  

I artiklarna har det framträtt att kroaterna är rädda för att behöva ingå i ett nytt 

slags Jugoslavien. Här handlar det inte om att EU kommer att bli ett nytt 

Jugoslavien för Kroatien, utan att de kommer att tvingas att ha en tät relation med 

länder från F.d. Jugoslavien och att de ska endast förknippas som en F.d. 

Jugoslavien stat. I den diskussionen har även språket fått en roll. Språk är en slags 

faktor som sammanbinder den kollektiva identiteten och för Kroatien har det varit 

viktigt att EU erkänner kroatiskan som språk och att det blir ett officiellt språk 

inom EU. Just diskussionen om serbokroatiska är något som har skadat idén om 

en delad identitet mellan den kroatiska och EU, då det har väckt misstänksamhet 

gentemot EU.  

Diskussionen om osäkerheten om EU vill ta emot Kroatien till sin identitet är 

en fråga som har diskuterats under de senaste åren. Nu när den kroatiska 

förhandlingen har pågått i fem år så börjar kroaterna tröttna på att inträdesdatumet 

ständigt skjuts på framtiden och att de inte får ta del av EU-identiteten. Olsen 

skriver att nationalism kan förekomma som en motreaktion på europeisering, dock 
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kan det även anses att det kan ske när europeisering sker men i landet där det sker 

inte får bli medlemmar.  

Min sista analysenhet visar den starka viljan som finns i den kroatiska 

diskursen om att ta del av EU. Den visar även att man är öppen för europeisering 

och föra samman den kroatiska identiteten men EU:s.  

Sammanfattningsvis visar mina tre analysenheter på en splittring i diskursen 

där de tar anspråk på europeisering och identitet på olika sätt, men visar även på 

slags process. Europeisering bruka man beskriva som en slags förändringsprocess, 

och mina analysenheter kan vara olika stadier för den processen.  Där min första 

analysenhet är rädd för att de olika identiteterna ska flyta samman och ser 

europeisering som ett hot mot den nationella identiteten. Den andra är i ett slags 

mellanläge, där de accepterar en viss europeisering men de vill även få ett 

erkännande av EU. Den sista ser det naturligt att de två identiteterna ska flyta 

samman och ser det som en del av att ingå i en union.  

Om jag jämför de tre tidningarna jag har valt så kan man se att 

identitetsdiskussionen har fått större uppmärksamhet i Slobodna Dalmacija och 

Jutranji List än Vecernji List, orsaken till detta kan vara olika, men en skillnad 

mellan tidningarna är deras politiska sida. Om högertidningarna är mindre 

intresserade om identitetsdiskussionen kan jag inte uttala mig om, dock skulle det 

vara intressant för vidare forskning.  

Intressant skulle även vidare forskning efter att Kroatien blivit medlemmar, 

och då se om de tre stadier som jag kunde utläsa fortfarande finns kvar och hur 

dem diskuteras.  
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