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Sammanfattning 

 

Uppsatsen har undersökt hur EU:s fredsfrämjande arbete på västra Balkan har bidragit till att 

den fientliga bilden av Kroatien som skapades under kriget i början av 90-talet omvandlats 

till en mer positivt laddad bild; och hur denna representeras i det lokala medieflödet i 

Bosnien och Hercegovina. Teorin som använts som grund för studien, och som skildrar EU:s 

fredsfrämjande arbete i regionen är ”Just Peace Theory”, vilket är en fredsteori som innebär 

försöket att integrera fred med rättvisa för att på så sätt kunna upprätta en hållbar fred. 

Detta har analyserats genom en ”mixed method” innehållsanalys av tidningsartiklar från en 

av Bosnien och Hercegovinas mest populära dagstidningar, Oslobodjenje. Analysen av 

tidningen gjordes på dess originalspråk och involverade en frekvensanalys av artiklarnas 

rubriker, bylines och av rubrikerna och bylines tillsammans; samt en kvalitativ 

innehållsanalys av ett antal utvalda artiklar som berör relationen mellan EU, Kroatien och 

Bosnien och Hercegovina. Genom att göra detta fick man svar på hur tidningen skildrade 

Kroatien och relationen mellan Kroatien och BiH. Resultaten av undersökningen visade att 

EU:s fredsfrämjande ansträngningar i regionen bidragit till en stärkt relation mellan länderna 

och till att fiendebilden från kriget transformerats och skildras med en positiv underton i 

bosnisk media. 
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1. Introduktion 

Eftersom att mediesektorn historiskt sett spelat en viktig roll för hur relationer på västra 

Balkan representerats i sociala kontexter har jag valt att i uppsatsen studera hur bilden av 

Kroatien skildras i bosnisk media i samband med landets inträde i EU den 1:a juli 2013. 

Uppsatsen undersöker även huruvida transformationen av fiendebilden av landet relaterar 

till EU:s fredsfrämjande arbete i regionen och hur dessa ansträngningar reflekteras i 

Oslobodjenjes rapporter om Kroatiens inträde i EU.  En annan anledning till att jag valt att 

undersöka detta ämne är eftersom att etniska splittringar på västra Balkan fortfarande 

förekommer och utgör ett stort problem i utvecklingen av staterna i enlighet med EU:s 

standarder. Detta eftersom att de fredsfrämjande åtgärderna i regionen kräver att parterna 

försonas, eller i vilket fall visar en vilja att sammarbeta för att kunna uppnå framgångsrika 

resultat, både sociala och institutionella. Av alla de gamla medlemmarna i det socialistiska 

Jugoslavien är Bosnien och Hercegovina den mest internt splittrade. Redan i 2005 skrev Bose 

att den bosniska staten var situerade mellan en ”failed state” och en demokrati1. Sedan dess 

har situationen inte blivit mycket bättre med en politisk svag central regering och en 

osamarbetsvänlig regional makt i den serbiska delen av federationen2. Därför är det relevant 

att undersöka fredens tillstånd i dagens Bosnien och Hercegovina (BiH). Problemets relevans 

ökar även i samband med att Kroatien blir medlem i den Europeiska Unionen 1:a juli 2013, 

något som kommer att innebära stora förändringar för resterande länder på västra Balkan. 

Kroatien har varit en huvudaktör i kriget runt Jugoslaviens nedfall, och en av de stora 

fienderna för den bosniska staten. Eftersom en stor kroatisk minoritet fortfarande bor i BiH 

(enligt några siffror över en halv miljon människor) är relationerna mellan Kroatien och 

Bosnien och Hercegovina väldigt viktiga för freden i regionen.  

Frågeställningen i studien är tvådelad. För det första har jag ställt frågan om vilken bild 

Kroatien har i den bosniska median (representerad här av landets största tidning, 

Oslobodjenje). Har den här mediabilden har blivit mildare eller vänligare än fiendebilden som 

                                                           
1
 Sumantra Bose, "“The Bosnian State a Decade after Dayton”," International Peacekeeping 12, no. 3 (2005). 

2
 Steven Woehrel, "“Bosnia and Herzegovina: Current Issues and U.S. Policy ”," Congressional Research Service 

(2013). 
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dominerade under 1990-talet? För det andra har jag undersökt frågan om den här 

förmildringen har med EU:s fredsfrämjande arbete i regionen att göra. Har EU:s 

”dragningskraft” bidragit till att bilden av Kroatien gått från att i bosnisk media skildras som 

fientlig och negativt laddad, till en bild som idag är mer normaliserad?  

För att undersöka detta har jag utgått från ”Just Peace Theory”, som är en teori inom freds- 

och konfliktstudier, och hur EU:s fredsfrämjande arbete på västra Balkan relaterar till denna.  

Empiriskt har jag undersökt en av Bosnien och Hercegovinas mest populära dagstidningar för 

att se hur Kroatien skildras där i. Tidningen analyseras genom att göra en ”mixed method” 

innehållsanalys av artiklar relaterade till Kroatien, Bosnien och Hercegovina och EU. 

Artiklarna analyserades på tidningens originalspråk för att få fram språkliga nyanser som 

hade kunnat gå förlorade om man hade analyserat en översatt version av tidningen.  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel och inleds med teoridelen som består av en redogörelse 

för vad ”Just Peace Theory” innebär och EU som fredsfrämjande institution arbetat med att 

försöka upprätta en ”just peace” på västra Balkan, och framför allt i Bosnien och 

Hercegovina. Stycket tar även upp en del kritik riktad mot EU:s fredsfrämjande 

ansträngningar och områden som måste utvecklas för att man framgångsrikt ska kunna 

uppnå en hållbar fred i regionen. 

Uppsatsen går sedan vidare med att beskriva hur media på västra Balkan ser ut idag och hur 

det kommer sig att den ser ut som den gör. Även hur man i mediesektorn i Bosnien och 

Hercegovina förhåller sig till EU, och hur det som skildras i media samverkar med 

allmänheten. Detta kapitel tar även upp en del bakgrundsfakta om tidningen Oslobodjenje 

som jag valt att undersöka i min studie. 

Efter bakgrundsfakta om mediesektorn i Bosnien och Hercegovina redogörs för metoden jag 

använt för att komma fram till mina resultat och det material jag använt i studien 

presenteras. 

I resultatdelen presenteras de resultat som åstadkoms ur min undersökning av det samlade 

materialet. Analysdelen tar upp hur resultaten som sammanfattades i det föregående 

kapitlet samspelar med min frågeställning, teori och tidigare forskning. Resultaten från den 

kvalitativa delen av undersökningen tolkas och alla resultat diskuteras. I slutsatskapitlet 
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sammanfattas resultat- och analysdelen och forskningens giltighet och relevans diskuteras. 

Kapitlet avslutas med en allmän och öppen diskussion angående studiens slutsatser och 

relevans. 

  

2. Teori 

Den teori som kommer ligga som grund för uppsatsen är en teori som är starkt 

sammankopplad med freds- och konfliktstudier, och fokuserar på EU som fredsbyggande 

huvudaktör i implementeringen av teorin om rättvis fred, eller ”Just Peace” i Bosnien och 

Hercegovina. Tanken med teorin om ”Just Peace” är att man försöker uppnå en hållbar fred 

genom samspelet mellan fred och rättvisa. Mycket grundar sig i Johan Galtungs koncept om 

negativ/positiv fred, där den föregående innebär frånvaron från fysiskt våld och den senare 

inbegriper förutom det, fred genom strukturell, ekonomisk och kulturell rättvisa3. 

Anledningen till att jag använt ”Just Peace Theory” som teoretisk grund till uppsatsen är 

eftersom att det stödjer min tes om EU:s roll i transformationen av fiendebilden av Kroatien i 

bosnisk media. Det framgår tydligt i artiklarna jag studerat att EU:s arbete på västra Balkan 

har stark fokus på att stärka freden inom regionen dels genom regional interdependens och 

dels genom att använda EU-medlemskap som incitament för att uppnå detta. Det framgår 

även tydligt att man försöker stärka rättvisan genom att betona vikten av strukturella och 

ekonomiska reformer, något som är utmärkande för denna teori. Detta i hopp om att de 

etniska splittringarna i Bosnien och Hercegovina ska mista sin betydelse och i sin tur bidra till 

ett mer rättvist samhälle.  

Interdependens är ett begrepp som innebär, inom väldigt lösa termer, ett system som 

involverar ett antal aktörer vars handlingar påverkar varandra. Det vill säga ett sorts 

ömsesidigt beroende av varandra, med syfte för att skapa en maktbalans mellan aktörerna 

och på så sätt stärka gemenskaper mellan de involverade. Mycket av denna gemenskap 

samspelar med att uppnå maximala ”vinster” på olika plan. Exempelvis att den ena aktörens 

ekonomiska utvecklig gynnar den andra aktören på ett eller annat sätt, och vice versa4. Detta 

begrepp stämmer överens med hur EU:s medlemsstater förhåller sig till varandra och hur 

                                                           
3
 Karin Aggestam and Annika Björkdahl, "Introduction," in Rethinking Peacebuilding: The Quest for Just Peace in 

the Middle East and the Western Balkans ed. Karin Aggestam and Annika Björkdahl (Oxon: Routledge, 2013), 1. 
4
Joseph S. Nye and David A. Welch, ”Globalisering och Interdependens”, in  Att Förstå Internationella Konflikter, 

ed. Fredrik Bynander (Harlow: Pearson Education Limited, 2011), 263  
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interdependensen mellan dessa har bidragit till en stabil fred inom den Europeiska Unionen5. 

Genom att introducera denna princip i länderna på västra Balkan kan man hoppas på att det 

ömsesidiga beroendet mellan staterna kan vara tillräckligt för att stärka freden i regionen, i 

vilket fall till en viss del. 

För att detta ska ske framgångsrikt måste man dock reformera konstitutionen eftersom att 

man i Bosnien och Hercegovina fortfarande förhåller sig till den som implementerades i 

samband med Daytonavtalet efter kriget. Avtalet innebar att de tre etniska grupperna som 

legat i krig med varandra skulle dela på den politiska makten i landet, detta för att förhindra 

att en av de tre minoriteterna skulle bli överröstade av de andra. Detta gjordes genom att 

dela in landet i två enheter, Federacija Bosna i Hercegovina (Federationen Bosnien och 

Hercegovina) och Republika Srpska(Serbiska Republiken). Kroatiska och bosniska ledare 

skulle styra i FBiH, och serbiska ledare i Republika Srpska. Denna decentralisering av makten 

innebär, förutom att gemensamma institutioner försvagas, att de etniska splittringarna i 

dessa områden blir allt framträdande, och uppdelningen av landet blir även problematisk då 

den stöder separatistiska extremisters ändamål6. Problemet är inte bara att de etniska 

splittringarna mellan de tre största etniska grupperna blir mer uppenbara i samband med 

polariseringen av landet utefter etniska linjer; men konstitutionen tillåter inte heller andra 

etniska minoriteter i landet att bli en del av den. Detta strider mot EU:s principer om 

mänskliga rättigheter och har varit ett ämne som fått mycket uppmärksamhet i medieflödet 

det senaste året.  

2.1 ”Just Peace Theory” som koncept 

Att sammankoppla de två begreppen ”fred” och ”rättvisa” känns kanske som något naturligt 

i fredsfrämjande syfte, men är även något som är nödvändigt i situationer där det 

exempelvis förekommer asymmetriska maktrelationer där parten med mindre makt riskerar 

att exploateras. Det är även nödvändigt i konflikter där människors primära rättigheter 

kränks. Kopplingen mellan rättvisa och fred i dessa sammanhang är betydelsefulla för att 

                                                           
5
 ”Globalisering och Interdependens,”in Att Förstå Internationella Konflikter, ed. Fredrik Bynander (Harlow: 

Pearson Education Limited, 2011), 266.  
6
 David Chandler, "Power-Sharing and Multi-Ethnic Administrations," in Bosnia- Faking Democracy after Dayton 

(London: Pluto Press, 2000), 66-67. 
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man ska kunna överkomma historiska orättvisor och förhindra att konflikten återuppstår7. 

Detta är något som är relevant för länderna på västra Balkan efter den senaste konflikten i 

regionen och något som genomsyrar EU:s arbete i regionen. 

För att en rättvis fred ska uppnås framgångsrikt finns det ett antal kriterier som måste 

mötas, och som relaterar till koncepten om antingen negativ eller positiv fred. Kriterierna är 

de om ordning, vedergällning, restaurering och distribution8. 

Ordning anses vara den mest primära av åtgärdena i processen för att uppnå en rättvis fred 

efter det att en konflikt och våld upphört, och innefattar bland annat återinrättandet av 

rättsstaten. Detta med argumentet att rättvisa inte kan frodas utan ordning och vise versa. 

Vedergällning krävs som en moralisk åtgärd, vilken har stor betydelse i länder där grova 

brott mot mänskligheten ägt rum, exempelvis i konflikter där folkmord inträffat. Detta är en 

nödvändig åtgärd för att skapa någon form av försoning för de drabbade och förhindrar att 

konfliken återupptas. I grunden innebär det att de som står ansvariga för krigsförbrytelser 

ska ställas inför rätta9.  ICTY tribunalen (the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia)i Haag är ett exempel på hur denna typ av åtgärd inrättats efter den senaste 

konflikten på västra Balkan.  

Det tredje perspektivet, restaurering, fokuserar på kollektivt ansvarstagande för ens 

handlingar i krigssituationer samtidigt som man försöker arbeta linjärt och bygga upp den 

tillit som krävs för att kunna sammarbeta i framtiden. Det fjärde och sista kriteriet som 

måste uppfyllas för att man framgångsrikt ska kunna uppnå rättvis fred, och ett kriterium 

som är viktigt i diskursen om denna teori, är konceptet distribution. Detta kriterium brukar 

vara det som lättast glöms bort i fredsförhandlingar men ett som är viktigt i 

postkonfliktsituationer då det är sammankopplat med grundläggande mänskliga rättigheter. 

Distribution i detta sammanhang innebär att man försöker lösa missnöjet kring fördelningen 

av strukturella arrangemang efter en konflikt, så de drabbade inte upplever att man blivit 

                                                           
7
 Yaacov Bar-Simon-Tov, "Linking Peace and Justice in Peacemaking," in Rethinking Peacebuilding: The Quest for 

Just Peace in the Middle East and the Western Balkans ed. Karin Aggestam and Annika Björkdahl (Oxon: 
Routledge, 2013), 23-24. 
8
 Karin Aggestam and Annika Björkdahl, "Introduction," ibid., 2. 

9
 "Introduction," 2-3. 
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berövade på grundläggande rättigheter. Dessa kan involvera politiska, sociala, demokratiska 

och hälsovårdsrelaterade rättigheter med mera10. 

Det finns många diskussioner angående ”Just Peace Theory”, huruvida teorin är betydelsefull 

inom diskursen för fredsbyggande arbete, eftersom att både akademiker och människor 

involverade i fredsprocesser antyder på att det är något som faller naturligt i samband med 

fredsbyggande, efter det att man inrättat en demokratisk fred i krigshärjade stater11. Att 

institutionalisera den internationella uppfattningen om fred, den demokratiska freden, har 

dock visat sig vara missledande eftersom att den inte alltid speglat den krigshärjade statens 

uppfattning om konceptet ”fred”, vilket har inneburit att den freden som implementerats av 

internationella aktörer således har haft svårt att frodas i många krigshärjade stater12. Ett bra 

exempel på detta är Daytonavtalet som till en början framstod som en framgångsrik lösning, 

eftersom att avtalet satte stopp för det fysiska våldet och internationella fredsnormer 

inrättades. I efterhand betraktas detta dock som ett misslyckande dels eftersom att 

konstitutionen praktiskt taget förespråkar för en etnisk uppdelning i Bosnien och 

Hercegovina, och dels på grund av att mycket av den demokratiska fredspolitiken som 

inrättats reflekterar många militanta nationalistiska partiers ändamål13.  

2.2  EU och ”Just Peace Theory” 

EU som fredsfrämjande institution ses som en av de mest väsentliga aktörerna inom 

området för fredsbyggande arbete. Dels eftersom att EU historiskt sett varit framgångsrikt i 

fredsfrämjandet bland sina egna medlemsstater samtidigt som man lyckats implementera 

EU:s normer och värderingar på nya demokratier14. EU är också en av de få internationella 

institutioner som är kapabla till, och har resurserna för att främja för en hållbar och stabil 

fred i stater som fortfarande befinner sig i ett något instabilt tillstånd, efter det att ett 

fredsavtal inrättats. I länderna på västra Balkan skildras detta bland annat genom en 

kombination av stats- och institutionsbyggande åtgärder samt ett incitament till EU-

medlemskap15.  

                                                           
10

 "Introduction," 4-5. 
11

 "Introduction," 8. 
12

 "Introduction," 12. 
13

 Annika Björkdahl, "Deliberating and Localizing Just Peace," ibid., 84. 
14

 Karin Aggestam and Annika Björkdahl, "Introduction," ibid., 14. 
15

 Gerald Knaus and Marcus Cox, "Building Democracy after Conflict- the "Helsinki Moment" in Southeastern 
Europe," Journal of Democracy 16, no. 1 (2005): 40. 



8 
 

EU:s fredsfrämjande arbete på västra Balkan kan beskrivas som en ”institutionell version” av 

rättvis fred eftersom man både arbetar strukturellt och linjärt. Vad detta innebär är att man 

betraktar institutioner som huvudaktörerna i det fredsbyggande arbetet samtidigt som man 

fokuserar på strukturell stabilitet och har ett starkt fokus på framtiden och en linjär 

utveckling. ”Institutioner” i denna mening beskrivs som en sammansättning av den 

sociologiska uppfattningen av ordet, det vill säga normer som demokrati eller mänskliga 

rättigheter, samt som politiska strukturer skapade av EU16 . I underliggande mening kan 

således EU:s utvidgningsprocess på västra Balkan betraktas som ett fredsprojekt, eftersom 

att medlemskap i unionen länge använts som incitament för lyckas institutionalisera 

euronormativa strukturer och för att bevara freden i regionen17. Att utvidga EU:s gränser har 

visat sig vara, förutom mer hållbar, även en mer ekonomisk process än att ägna stora 

resurser på långdragna fredsbevarande processer som i postkonflikts situationer inte alltid 

ger resultat. De egentliga problemen man mött i utvidgningsarbetet har grundat sig i 

politiska motviljor att genomföra det arbetet som krävs för att det ska bli möjligt. Detta 

gäller inte endast på västra Balkan men i majoriteten av de länder som introducerats för EU:s 

utvidgningsprocess. Antagligen eftersom att utvidgningsprocessen möts med skepticism 

huruvida ett medlemskap i EU verkligen hade varit uppnåeligt18.  

Att man använder EU-integration som ett medel för att främja freden på västra Balkan kan 

anses som en framgångsrik strategi, då det lyckats inom andra regioner av Europa. Dock 

finns det en uppfattning om att fallet på västra Balkan, och kanske framförallt EU:s arbete i 

Bosnien och Hercegovina, kräver extra uppmärksamhet då den etniska polariseringen 

sträcker sig genom staten, och inte enbart längs dess gränser19.  Man lägger även fokus vid 

tanken om att kriteriet för att EU-integrationen ska bli framgångsrik i regionen, så måste 

man först arbeta med att försona de osämjor som förekommer mellan de etniska grupperna 

som skapats under tidigare konflikter20. Detta inte endast på grund av att de etniska 

                                                           
16

Stefanie Kappler, ”Representations of Peace in the EU’s Peacebuilding Approach in Bosnia -Herzegovina”, in 
Rethinking Peacebuilding: The Quest for Just Peace in the Middle East and the Western Balkans ed. Karin 
Aggestam and Annika Björkdahl (Oxon: Routledge, 2013), 170-71  
17

Ana E. Juncos, ”Member State-Building Versus Peacebuilding: The Contradictions of EU State-Building in 
Bosnia and Herzegovina, ”East European Politics 28, no.1 (2012): 60. 
18

 Knaus and Cox, "Building Democracy after Conflict- the "Helsinki Moment" in Southeastern Europe," 52. 
19

 Geert Luteijn and Katharina Mathias, ”Disembedding Confliction Identities in the Western Balkans Conflict 
Sensitivity in the EU integration Tools”, Analytica 4, no. 2 (2011): 31  
20

 ”Disembedding Confliction Identities in the Western Balkans Conflict Sensitivity in the EU integration Tools”, 
Analytica 4, no. 2 (2011): 36.  
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splittringarna kan utlösa pågående underliggande spänningar mellan de etniska grupperna, 

men eftersom att medlemskap i EU kräver att man släpper en del av sin suveränitet och 

således sin identitet och tillämpar en ny Europeisk identitet ovanpå den. Detta är något man 

i Bosnien och Hercegovina kanske inte heller är helt redo att göra, på grund av både den 

etniska och politiska polariseringen i landet.  Den etniska identiteten är fortfarande viktig för 

invånarna i BiH, och det är oftast utifrån denna man identifierar sig själv. Ett EU-medlemskap 

hade även inneburit en reform i den interna maktstrukturen i landet vilket betyder att 

Republika Srpska (RS) hade upplösts och tvingats integreras med den Bosnisk-Kroatiska 

federationen; något man kan tänka sig att politiker i RS inte förespråkar21. 

Mycket av problematiken med att skapa en hållbar fred genom sammansättningen av 

rättvisa och fred i Bosnien och Hercegovina, har i efterhand visat sig bero mycket på just de 

sociala aspekterna och en klyfta i förståelsen mellan parterna av vad som behövs förbättras 

för att lyckas möta de kriterier som krävs. Detta innebär inte enbart levnadsstandardsvis och 

förbättringen av politiska strukturer, men mycket tyder även på att man i landet inte haft en 

klar känsla om ”riktig fred” och en känsla av att ens identitet är beskyddad, något man 

således måste arbeta med för att fortskrida utvecklingen i landet22. Ett annat problem är 

även hur man betraktar EU:s utvidgningsstrategi i regionen. En del menar att man 

missbrukat medlemskapets ”dragningskraft” för att lättare kunna transformera staterna på 

västra Balkan så de anpassas till Europeiska normer, utan en avsikt till att bevilja länderna ett 

medlemskap i EU. Dock menar man att anledningen till att man gjort detta varit i syfte att 

befästa freden i regionen23. Eftersom att Kroatien blir medlem i EU den 1:a juli 2013, kan 

man se att även om det skulle vara så att användandet av EU-medlemskap som incitament 

missbrukats för att driva fram strukturella reformer, så finns det trots detta en avsikt hos EU 

att bevilja kandidatstater medlemsstatus om man lyckats uppnå de kriterier som krävs. 

På västra Balkan kan Kroatiens inträde i EU 1:a juli 2013 betraktas som ett bevis på hur 

denna typ av fredsfrämjande arbete som initierats av EU har lyckats. Efter många års arbete 

inom staten för att uppnå de krav som EU ställt för att medlemskap skulle vara aktuellt, har 

                                                           
21

 Gergana Noutcheva, ”EU Conditionality, State Sovreignity and the Compliance Patterns of Balkan States”, in 
the 3rd Pan-European Conference on EU politics (Bigil University, Istanbul 2006), 13  
22

 Kappler, ”Representations of Peace in the EU’s Peacebuilding Approach in Bosnia-Herzegovina,”175 
23

 Efstathios T. Fakiolas and Nikolaos Tzifakis, Teansformation or Accession? Reflecting on the EU’s Strategy 
Towards the Western Balkans*, ”European Foreign Affairs Review 13 (2008): 396. 
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man äntligen lyckats bevisa att man på västra Balkan har kapaciteten att reformeras efter 

EU:s normer. Man kan betrakta Kroatien som en förebild, och som en motivation för 

resterande länder på västra Balkan att göra de reformer som krävs för att även de ska få 

möjligheten att gå med i Unionen. I och med att länderna dessutom blivit allt mer beroende 

av varandra framför allt ekonomiskt, något som framkommer tydligt i lokal media, finns det 

en chans att Kroatiens inträde kommer att bidra till att dessa processer påskyndas i länderna 

inom regionen. Man kan även anta att EU:s arbete på västra Balkan transformerat de 

fiendebilderna som skapats under kriget till att bli mer normaliserade, och att Kroatiens 

medlemskap i EU bidragit ytterligare till en mer positiv skildring av landet. 

 

3. Mediesektorn i Bosnien och Hercegovina 

Mediasektorn i länderna på västra Balkan har spelat en viktig roll under historiens gång och 

har genomgått betydliga förändringar genom tiderna, framförallt under de senaste tjugo 

åren.  

Mediepolitikens första reform i det socialistiska federativa Jugoslavien inträffade i samband 

med konstitutionen som inrättades 1974. Konstitutionen främjade för en stark politisk 

decentralisering, och regionerna i federationen blev allt mer autonoma. Detta innebar även 

att mediesektorn slutade med att sända de multietniska rapporteringarna som tidigare 

dominerat nyhetsflödet, och man började långsamt inrätta lokala medienätverk. Efter ett tag 

blev mediesektorn lika decentraliserad som den politiska makten i federationen24.  

Under kriget på västra Balkan i början av 90-talet använde serbiska och kroatiska ledare 

media flitigt som en del av krigföringen, bland annat för att sprida nationalistisk och 

separatistisk propaganda och för att driva kriget framåt25. Det har dock visat sig att denna 

hatpropaganda som skildrades under kriget inte bara spelade en stor del i krigföringen men 

ansågs av auktoritära eliter ”nödvändig” för att säkra den interna freden i de olika länderna 

och för att bevara stabiliteten hos auktoriteterna. Genom att i media rikta 

uppmärksamheten mot en gemensam ”fiende” och bygga upp patriotismen lyckades man 

                                                           
24

 Milan Milosevic, "The Media Wars: 1987-1997," in Burn This House- the Making and Unmaking of Yugoslavia, 
ed. Jasminka Udovicki and James Ridgeway (Durham: Duke University Press, 2000), 109. 
25

 "The Media Wars: 1987-1997," in Burn This House- the Making and Unmaking of Yugoslavia, ed. Jasminka 
Udovicki and James Ridgeway (Durham: Duke University Press, 2000), 110. 
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distrahera allmänheten från de interna konflikterna mellan sociala grupper och problem 

med andra interna strukturer. Genom att skapa en illusion om att interna problem berodde 

på externa faktorer, gynnade man inte endast autoritära eliters ändamål utan lyckades även 

förhindra en upplösning av staten26.  

Att internationella åtgärder vidtogs för att reformera mediesektorn på västra Balkan efter 

kriget, bland annat på grund av dessa hatbilder, är ganska sannolikt.    

Dock kan man argumentera att mediasektorn i Bosnien och Hercegovina idag är ett resultat 

av misslyckadet av de internationella åtgärder som inrättades under och tiden efter kriget i 

början av 90-talet. Internationella organisationer ägnade stora resurser i återuppbyggandet 

av mediasektorn i Bosnien och Hercegovina med avsikten att man genom offentliga 

institutioner, med media i fokus skulle bygga en grund för att demokratisera landet. Dessa 

insatser skapades som alternativa medier i hopp om att slå ut den nationalistiska 

mediespridningen27. Det som porträtterades i dessa medier var mestadels kopior av de 

nyhetssändningar som den globala media skillrade, vilket gjorde det svårt att på lokal nivå 

relatera till medieflödet. När det internationella stödet drog sig tillbaka hade många av de 

medierna som skapats svårt att överleva på marknaden och de enda medierna som fanns 

kvar var de som grundats av politiska eliter. Idag ser media-scenen i Bosnien och 

Hercegovina ut så att det finns väldigt många informationskällor; tryckta, virtuella och tv-

baserade, men endast ett fåtal politiskt och socialt inflytelserika. Den stora skillnaden med 

media-scenen i Bosnien och Hercegovina idag och tiden under och direkt efter kriget är att 

det idag inte finns några internationellt stödda medier kvar. Media idag är helt lokalt eller 

regionalt baserade och ägs istället av lokala eller regionala eliter. Mediasektorn är idag redan 

väldigt stor och det är en sektor som växer otroligt snabbt. Mycket beror på att förutom att 

det är ett ekonomiskt gynnsamt företagande, är det även ett sätt för politiska eliter att 

främja sina idéer och presentera dem som det allmänna samhällsintresset och på så vis 

erhålla en viss makt. Mediasektorn i Bosnien och Hercegovina är alltså väldigt 

                                                           
26

 Tarik Jusic, "Media Discourse and the Politics of Ethnic Conflict: The Case of Yugoslavia," ed. Kolstø Pål, Media 
Discourse and the Yugoslav Conflict- representations of self and other (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 
2009). 36-37. 
27

 Aida A. Hozic, "Democratizing Media, Welcoming Big Brother: Media in Bosnia and Hercegovina," ed. Karol 
Jakubowicz and Miklós Sükösd, Finding the Right Place on the Map- Central and Eastern European Media 
Change in a Global Perspective (Bristol 
Chicago: GutenbergPress, 2008),  http://jmsc.hku.hk/courses/jmsc6002fall2012/files/2012/10/Karol-
Jakubowicz-Miklos-Sukosd-%E2%80%93-Finding-the-right-place-on-the-map.pdf#page=146 149. 
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affärsorienterad och reflekterar inte det allmänna samhällets opinioner. På grund av detta 

menar Lejla Turčilo, docent vid institutionen för journalistik vid Universitetet i Sarajevo, att 

de internationella interventionerna under och tiden efter kriget som hade som mål att 

reformera mediesektorn har misslyckats28.  

Dagstidningen Oslobodjenje som jag valt att undersöka grundades 1943 men privatiserades 

år 2000 då aktierna köptes upp av 141 anställda samt av direktörer på företaget. Stora delar 

av aktierna såldes sedan vidare 2006 till Sarajevos bryggeri och tobaksfabrik där familjen 

Selimović äger majoriteten av aktierna i företagen. Familjen äger även många andra företag 

och till dem räknas dagstidningen ”Dani”. 

Enligt Lejla Turčilo stämmer innehållet i de flesta medierna i Bosnien och Hercegovina 

överens med ägarnas ekonomiska intressen, detta gäller även innehållet i Oslobodjenje. 

Ekonomiska aspekter ligger även bakom det stora användandet av information tagna från 

nyhetsbyråer för att fylla ut tidningen med nyhetsrapporter, istället för att använda sig av 

många anställda som man måste betala.      

Turčilo nämnde också att de som läser Oslobodjenje är huvudsakligen människor i större 

städer som tillhör överklassen, människor som har råd att köpa tryckta bilagor29. Tryckt 

media är dyrt för större delen av invånarna i Bosnien och Hercegovina, framförallt för 

invånarna på landsbyggden, och kostnaden för att dagligen läsa dagstidningar beräknas vara 

en tiondel av den genomsnittliga månadslönen. Detta innebär även att majoriteten av 

medieflödet i landet förmedlas via internet eller TV-sändningar; detta beror inte enbart på 

de ekonomiska aspekterna, utan även på att det är mer lättillgängligt för befolkningen30. 

En viktig aspekt i frågan om hur medielandskapet i BiH ser ut idag är hur den etniska 

splittringen framstår i medieflödet. Lejla Turčilo förklarar att den etniska splittringen i landet 

i princip är legitimerad av konstitutionen som inrättades i samband med Daytonavtalet och 

är väldigt diskriminerande för minoriteter i olika delar av landet; något som även framgår i 

media, framförallt inom de olika regionerna i landet ”Republika Srpska” och ”Federacija 

Bosna i Hercegovina”(Serbiska republiken/ Federationen Bosnien och Hercegovina). Hon 

nämner även att den etniska polariseringen i dessa delar av Bosnien och Hercegovina inte 

                                                           
28

 Personlig kommunikation, Lejla Turčilo, 09-04-13 2013. 
29

 Ibid. 
30

 Hozic, "Democratizing Media, Welcoming Big Brother: Media in Bosnia and Hercegovina,"  159. 
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endast skildras inom det politiska rummet men även socialt. Detta visar sig exempelvis då 

man som etnisk bosnier eller etnisk kroat inte kan få gratis medicinsk hjälp i Republika 

Srpska medan det är en möjlighet för etniska serber. Detta gäller även för etniska Serber i 

Federacija Bosna i Hercegovina31. 

Uppfattningen om EU och Bosnien och Hercegovinas eventuella framtida inträde i EU är 

även det en fråga som skiljer sig längs med etniska linjer och längst med de olika regionerna. 

Medan man i Federationen Bosnien och Hercegovina generellt är för EU-integration och i 

media framställer EU-inträde som något gynnsamt för landet och som ett medel för att 

bevara staten, eller som en lösning på problemet som rör den interna uppdelningen av 

landet, och således den etniska polariseringen, lyfter gärna media i den Serbiska Republiken 

fram interna problem hos andra medlemsstater i EU och menar att ett inträde i den 

Europeiska unionen hade påverkat den Serbiska Republiken negativt32. Detta kan bero på att 

den Serbiska Republiken hade förlorat all sin interna suveräna makt vid ett eventuellt EU-

inträde.  Något som inneburit att mediesektorn i Republika Srpska använts som ett verktyg 

för att driva politiska eliters intressen, att bevara republiken, framåt.  

3.1 Hur man i bosnisk media förhåller sig till EU 

Frågan om EU-integration har debatterats flitigt i bosnisk media och har huvudsakligen haft 

fokus på debatter gällande EU:s effekt på inrikesfrågor, exempelvis politiska eller 

ekonomiska. Det är inte förrän på senare tid som Kroatiens inträde i Europeiska Unionen 

blivit ett ämne som intensivt debatteras och diskuteras i mediesfären i Bosnien och 

Hercegovina. En stor del av debatten fokuserar på Bosniens ovilja att implementera de 

reformer som krävs, strukturella och politiska, för att det ska vara möjligt för landet att 

komma närmare EU. Detta är resultat som stämmer överens med teorin om hur EU:s 

fredsfrämjande arbete i regionen fungerar, eftersom att institutionell reformering är en 

central punkt i EU:s ansträngningar för att uppnå fred och rättvisa; och debatterna påvisar 

en allmän vilja att försöka uppnå dessa. Genom att debattera institutionella reformer i det 

dagliga medieflödet sätter man även en viss press på politiska eliter att genomföra dessa. 

                                                           
31
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32
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En ”mixed method” diskursanalys av sex av de större dagstidningarna i BiH, samt en 

undersökning med 500 deltagare från fem storstäder i landet som gjordes av studenter vid 

statsvetenskapliga institutionen vid Universitetet i Sarajevo, har kartlagt EU:s roll i bosnisk 

media. Trots flitigt debatterat, visar det sig att EU-integration inte är ett huvudämne i någon 

av tidningarna, och mycket av innehållet som rör ämnet saknar djupare analyser av detta33. 

Undersökningen visade även vilka huvudämnen som berördes när man rapporterar om EU i 

bosnisk media. Dessa var: statens och eliters åsikt beträffande bosniskt EU-inträde, 

kommunikationer från EU till BiH, Kroatiens inträde i EU, bosniska migranter och visa-

relaterade frågor. Dessa resultat stämmer även överens med de huvudämnena som tas upp i 

Oslobodjenjes medieflöde i samband med diskursen om EU34. 

EU har i bosnisk media länge framställts som en lösning på landets problem, dock är detta en 

bild som är på väg att ändras; dels på grund av den europeiska finanskrisen och dels på det 

kroatiska inträdet i EU 1 juli 2013. Vad Kroatiens anslutning i EU har förmedlat för länderna 

på västra Balkan är att det inte är EU-medlemskapet som är det viktiga; utan processen att 

uppnå de krav, och göra de reformer som krävs för att kunna upprätta en hållbar och 

fungerande stat. Lejla Turčilo menar att tanken om att själva processen Kroatien genomgått 

för att anslutas i EU har hjälpt landet att överkomma institutionella problem det har haft; 

vilket är något som borde belysas ytterligare i Bosnien och Hercegovina så att dessa 

processer påbörjas även där35. 

 

4. Metod och Material 

Jag valde en av de mest populära dagstidningarna i Bosnien och Hercegovina (BiH), 

Oslobodjenje, för att undersöka hur relationen mellan BiH och Kroatien porträtteras i det 

dagliga medieflödet i samband med Kroatiens inträde i EU 1:a juli 2013. Jag har gjort 

analysen på tidningens originalspråk för att försöka fånga upp subtiliteter som kan gå 

förlorade om jag istället hade valt att analysera den översatta versionen av tidningen. 

Anledningen till att det var möjligt för mig att utgå från originaltexterna är eftersom att mina 
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föräldrar kommer från länder på västra Balkan och att jag därför har en del kunskaper i 

språket. Dock har jag använt ordbok vid behov eftersom att språket i artiklarna innehöll 

många ord och fraser som vanligtvis inte används i vardagligt bruk. 

Jag gjorde analysen med hjälp av en blandning av kvantitativa och kvalitativa textanalytiska 

metoder, det vill säga genom en ”mixed method”; mer uttryckligen en ”concurrent mixed 

method”. Detta innebär att resultaten från de båda analyserna inte lade grund för 

tolkningen av den andra utan resultaten sammanställdes tillsammans för att sedan tolkas36. 

En kvantitativ innehållsanalys, eller frekvensanalys, innebär att man mäter vissa företeelser i 

texter genom att räkna ord, hur ofta de förekommer i texter och i vilket sammanhang37. Jag 

skapade grupper efter de vanligaste teman i artiklarna och kategoriserade de mest använda 

orden från frekvensanalysen under dessa. Vissa ord från frekvensanalysen kunde 

kategoriseras under mer än ett tema eftersom att de dök upp i fler än i ett sammanhang i 

artiklarna.  

För att få mer bakgrundsinformation om hur media-scenen i Bosnien och Hercegovina ser ut 

idag kontaktade jag Lejla Turčilo, docent vid institutionen för journalistik vid Universitetet i 

Sarajevo. Hon svarade på mina frågor via personlig kommunikation. Hon skickade även ett 

dokument med svar på allmänna frågor om mediasektorn i Bosnien och Hercegovina. 

Förutom det skickade hon även ett dokument med sin egen forskning om hur man i Bosnisk 

media förhåller sig till EU, och EU-relaterade frågor.  

Anledningen till att jag gjorde en kvalitativ textanalys utöver en tematisk frekvensanalys var 

för att öka validiteten på analysen. En kvantitativ innehållsanalys för sig själv fokuserar på 

reliabiliteter i texter mer än på innehållets detaljer, vilket inte bevisar så mycket av vad 

texten egentligen behandlar mer än hur ofta vilka ord förekommer. Dessa kan i sin tur också 

tas ur sin kontext och misstolkas vilket leder till fler validitetsproblem38. 
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4.1 Ontologi och epistemologi 

Ontologiskt och epistemologiskt har den vetenskapsteoretiska forskningsmetoden i 

uppsatsen varit mestadels postpositivistisk och realistisk. Ontologiskt realistisk eftersom att 

jag utgått från att fakta baseras på en objektiv verklighet; oberoende av betraktarens 

kunskap om världen, utan efter givna sanningar39. Postpositivistiskt eftersom att jag genom 

observationer och mätningar av verkligheten kommit fram till mina resultat och således 

sanningen, inte genom tolkningar och subjektiva skildringar av resultaten40. Dock har en del 

tolkningar ägt rum under den kvalitativa analysen, men eftersom att dessa har grundats i 

statistiska mätningar och analyser av texterna utgår jag även ifrån att resultaten från dessa 

varit postpositivistiskt sammanställda. 

 

Deduktion innebär att man förklarar en slutsats utifrån antaganden som stämmer överens 

med givna logiska slutledningsregler41, därför är forskningsdesignen i denna uppsats mer 

deduktiv än induktiv eftersom att undersökningen har utgått ifrån en tes om att Kroatiens 

EU-medlemskap, och EU:s fredsfrämjande ansträngningar i regionen, kan ha makten att 

transformera, eller iallafall lindra bilden av Kroatien som fientlig till att ha normaliserats.  

4.2  Tillvägagångsätt  

För att göra en övergripande analys av hur bilden av Kroatien ser ut i bosnisk media ville jag 

schemalägga alla artiklar från underrubriken BiH/EU i Oslobodjenje från och med 9:e mars 

2012, då det kroatiska parlamentet ratificerade det kroatiska anslutningsavtalet till 

Europeiska Unionen, till den 21:a mars 2013 och låta dem genomgå en kvantitativ 

frekvensanalys. Dock var inte material så långt tillbaka i tiden tillgängligt på Oslobodjenjes 

hemsida, vilket resulterade i att artiklarna som undersöktes sträckte sig mellan perioderna 

3:e april 2012 till den 21:a mars 2013. Fem artiklar som berörde Kroatiens och EU från 

underrubriken ”Intervju” valdes även ut för att analyseras. De fem artiklarna valdes selektivt 

ut ur underrubriken eftersom att de var de enda under tidsperioden som berörde Kroatien 

på något vis.  
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Jag läste de 179 artiklarna som var publicerade under perioden mellan 3:e april 2012 och 

21:a mars 2013 och systematiserade dem. Därefter gjorde jag en frekvensanalys av 

artiklarnas rubriker, bylines och på rubrikerna och bylines tillsammans för att undersöka 

vilka teman som mest berördes i Oslobodjenjes medieflöde under årets gång, och hur ofta 

Kroatien nämndes i artiklarnas rubrik och byline. Rubrikerna, bylines och rubriker och bylines 

tillsammans gjordes till ”Wordclouds”. Utifrån dessa kunde man urskilja de mest frekventa 

orden i texterna och således ett antal teman som berördes i artiklarna. Orden som uppstod 

ur ”wordclouden” kategoriserades sedan i tematiska grupper och de mest frekventa orden 

kategoriserades inom dessa. Detta gjordes för att få en bild av hur den rådande diskursen 

om hur EU representeras i bosnisk media.  

 

Jag använde även en mjukvara vid namn 'Text Analyzer'42 som även bearbetade rubrikerna, 

bylines och rubrikerna och bylines tillsammans för att räkna vilka de vanligaste fraserna i 

texterna var. 

Jag valde ut sexton artiklar från underrubriken ”BiH/EU” och fem artiklar från underrubriken 

”Intervju” eftersom att de antingen behandlade den Kroatiska anslutningen till EU eller för 

att relationen mellan länderna diskuterades. De tjugoen artiklarna gick igenom ytterligare en 

utsållning varav de artiklar som saknade författare och var tagna från nyhetsbyråer sållades 

bort. Denna utsortering gjordes för att jag ville fokusera på det bosniska perspektivet i 

texterna om Kroatiens inträde i EU, vilket representeras i hur lokala skribenter skildrar denna 

händelse. 

I den kvalitativa innehållsanalysen på de fem intervjuartiklarna och de sju artiklarna från 

underrubriken BiH/EU var det inget som räknades och mättes på samma sätt som i den 

kvantitativa textanalysen. En kvalitativ innehållsanalys ger istället mer plats åt mer 

komplicerade tolkningar av texter än vad en kvantitativ innehållsanalys gör; och görs för att 

kunna undersöka nyanseringar som kan gå förlorade i endast en kvantitativ textanalys43. Jag 

läste artiklarna och gjorde även här en tematisk analys av artiklarna, då jag själv identifierade 

och tog ut de centrala temana i texterna. Jag identifierade även positivt och negativt laddade 

ord, metaforer och analyserade hur Kroatien representerades i texterna. Detta för att få en 
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mer nyanserad bild av hur Kroatien, Bosnien och Hercegovina och EU porträtteras i de 

utvalda artiklarna och hur resultaten av EU:s fredsfrämjande arbete skildras i dessa.  

 

5. Resultat 

I annexet kan man få tillgång till alla artiklar som analyserats i uppsatsen, de ”Wordclouds” 

som skapades utifrån artiklarna, och de mest frekventa orden utifrån dessa. Man kan även få 

tillgång till de tematiska grupperingar som orden från frekvensanalysen kategoriserades 

under och även resultaten från den kvalitativa analysen.   

5.1 Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 

Till att börja med läste, schemalade och sorterade jag alla artiklar från Oslobodjenjes 

underrubrik ”BiH/EU” från och med 3:e april 2012 till den 21:a mars 2013, samt fem artiklar 

från underrubriken ”intervju” i ett dokument. Därefter gjorde jag en frekvensanalys av 

artiklarnas rubriker, bylines och på rubriker och bylines tillsammans. Detta gjordes genom 

att skapa tre olika ”wordclouds”, för att se vilka de vanligaste orden var och för att sedan 

räkna dessa och på så sätt veta vilka ord som var de mest frekventa. Ord som ”Evropa”, 

”EU”, ”Bosna”, ”Hercegovina”, och ”BiH” kan räknas bort ur analysen eftersom att de är för 

frekventa på grund av dess placering i underrubriken BiH/EU och kan ge en felaktig bild av 

resultatet. Jag gjorde tematiska grupperingar utifrån dessa ”wordclouds” och 

systematiserade orden från frekvensanalysen i dessa. 

De mest frekventa fraserna från texterna identifierades genom ”Text Analyzer”. Genom att 

göra detta kunde jag se om min teori angående Kroatiens betydelse för den rådande 

diskursen om EU i Bosnien och Hercegovina stämde. 

Genom att studera ”wordclouden” kunde man se att de mest använda orden i texterna hade 

någon form av anknytning till EU, Europa eller Bosnien och Hercegovina, vilket var 

väntat. Men genom att gruppera orden i kategorier inom vilka de förknippas i artiklarna, fick 

man även fram de vanligaste teman som berörs i medieflödet utöver den om Bosnien och 

Hercegovina och EU. De vanligaste kategorierna inom de olika texterna utifrån 

”wordclouden” var: BiH/EU, Kroatien/EU, mänskliga rättigheter, visum. 
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(ovan: wordclouds, rubriker) 

 

 (ovan: wordcloud, bylines) 
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(ovan: wordcloud, rubrik och bylines) 

 

Från rubriktexterna uppkom någon form av ordfamiljer till 'Hrvat' (Kroat) åtta gånger, varav 

'Hrvatske' uppkom tre gånger och var bland de tio mest frekventa orden i rubrikerna. Trots 

detta var det inte ett ord som var topprankat bland dem men kan placeras i samma 

tematiska gruppering som två av de topp tre rankade orden. 

De tematiska grupperingarna för rubrikerna hamnade under fem kategorier: EU, integration, 

visum, Kroatien/EU, Mänskliga rättigheter. Majoriteten av orden, och även de mest 

frekventa, hamnade under kategorin EU, vilket även var förväntat, dock hamnade ord 

relaterade till Kroatien/EU på andra plats. 

Orden ”Hrvatske” (Kroatien), ”put”(väg), ”zemalja”(länder), ”ulazak”(inträde), ”članica” 

(medlemskap) hamnade under grupperingen Kroatien/EU. 

Genom att köra rubrikerna genom 'Text Analyzer' fick man även fram resultat om de mest 

frekventa fraserna med en sammansättning av fyra och fem ord i rubrikerna. Det säger 

kanske inte lika mycket om ordens betydelse för texten, mer än vad det visar hur orden 

används och i vilket sammanhang, dessa visar dock liksom frekvensanalysen vilka som är 

huvudinriktningarna i texterna. Om man istället undersöker i procent hur ofta ett ord 
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används kan det förlora sin betydelse för hela sammanhanget, liksom i frekvensanalyser då 

för frekventa ord kan ge felaktig bild av resultatet. 

De mest frekventa fraserna från rubrikerna med en sammansättning av fem ord var: 'eu 

ulazak hrvatske u eu'(EU inträde, Kroatien i EU). De mest frekventa fraserna med en 

sammansättning av fyra ord var: 'o uvođenju viza za'(vid införandet av visum), 'ulazak bih u 

eu'(BiH inträde i EU), 'ulazak hrvatske u eu'(Kroatiens inträde i EU), 'eu ulazak hrvatske u'(EU 

inträde, Kroatien i), 'podržava ulazak bih u' (stödjer bosniskt inträde i), 'put bih ka eu' (BiH’s 

väg till EU). 

Dessa fraser kan placeras i samma tematiska grupper som skapades utifrån orden tagna från 

det ”wordcloud” som skapades från rubriktexterna. Detta eftersom att de sammansatta 

fraserna berör ett eller flera av dessa teman; EU, integration, visum, mänskliga rättigheter 

och Kroatien/EU. Ämnet Kroatien/EU berörs enligt dessa resultat lika ofta som BiH/EU i de 

mest sammansatta meningarna i texternas rubriker.  

De tematiska grupperingarna för bylines hamnade under tre kategorier: EU, Integration, 

Kroatien/EU. EU var även här den gruppering med flest förekommande ord och den med de 

mest frekventa orden, varav Kroatien/EU var det näst mest utstående temat, och någon 

form av ordfamiljen 'Hrvat' rankade bland de topp fem mest frekventa orden under 

kategorien.  

’Text Analyzer’ användes även på bylines och de mest frekventa fraserna för texterna med 

en sammansättning fem ord var: 'generalni sekretar nato a Anders'(NATOS 

generalsekreterarer Anders Fogh Rassmussen), 'evropskog suda za ljudska prava'(Europeiska 

domstolen för mänskliga rättigheter), 'eu u bih peter sorensen'(EU i BiH Peter Sorensen). 

Den vanligaste frasen med en sammansättning av fyra ord var 'u bosni i hercegovini'(i 

Bosnien och Hercegovina). Under denna kategori fanns det även mer komplexa 

ordsammansättningar som uppkom mer än en gång, men genom att välja sammansättningar 

med fyra eller fem ord var det lättare att se en koppling till diverse tematiska grupperingar. 

De vanligaste fraserna med samma ordkombinationer handlade om relationer mellan BiH 

och EU. Jämfört med rubrikerna var fraserna från artiklarnas bylines inte lika fokuserade på 

frågor om Kroatiens medlemskap i EU, vilket rankade relativt medel och uppkom på få 

platser bland fraserna. Dock visade sig många andra teman bland de högst rankade fraserna 

som ej framkom från resultaten av ”wordclouden”. Dessa berör frågor om NATO, mänskliga 

rättigheter och visum.   
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Genom att kolla på de mest frekventa orden från en sammanslagning av rubriker och bylines 

framgår det tydligt att temat BiH/EU är det mest framstående, inte endast genom ord som 

berör EU direkt utan även ord inom samma tematiska grupp som kan associeras med 

BiH/EU. Andra tematiska grupper som kunde urskiljas från texterna var: Kroatien/EU, 

mänskliga rättigheter och visum. 

Någon form av ordet ’Hrvat’ uppkom tjugosex gånger och var bland de topp tio mest 

använda orden i texterna. Ord relaterade till temat Kroatien/EU var även de mest frekventa, 

efter de som berörde frågor om BiH/EU.  

Liksom resultaten för texternas bylines var ord associerade med Kroatiens medlemskap i EU 

en av de högst rankade utifrån frekvensanalysen; och även den kategori som innehöll flest 

och mest frekventa ord inom samma tematiska gruppering efter temat BiH/EU, men som 

hamnade på en relativt medelmåttig plats bland de mest sammansatta orden, det vill säga 

fraserna.  

För att sammanfatta resultaten av frekvensanalysen från ”wordclouden” är det så att ord 

relaterade till Kroatien, med överseende för ord som ”BiH”, ”Evropa”, ”EU”, ”Bosna i 

Hercegovina” är en av de mest frekventa i tidningen och uppkommer bland de topp tio mest 

förekommande orden i alla tre kategorier. Om dessa inte är ord från ordfamiljen ”Hrvat”, 

uppkommer andra ord som i artiklarna relaterar till hur man i bosnisk media rapporterar om 

Kroatiens inträde i EU, exempelvis ”put” (väg) eller ”ulazak” (inträde). 

5.2  Resultat av den kvalitativa innehållsanalysen 

För att göra den kvalitativa innehållsanalysen började jag med att noggrant läsa de artiklar 

som på något vis handlade om Kroatien och som var skrivna av lokala skribenter. De artiklar 

som var tagna från nyhetsbyråer sållades således bort. Efter att jag läst artiklarna tog jag ut 

de mest centrala temana i texterna, positivt och negativt laddade ord, och metaforer som 

användes i artiklarna. Jag noterade och analyserade även hur Kroatien porträtterades i de 

artiklarna som ingick i den kvalitativa innehållsanalysen. 

De centrala temana som kunde urskiljas i artiklarna handlade om: ekonomi/handel, 

strukturella reformer, gränser, nationella och internationella relationer samt Kroatien som 

förebild för Bosnien och Hercegovina. Dessa centrala teman framgick tydligt från när man 

läste artiklarna och ett antal artiklar berörde mer än en av dessa frågor. Det oftast 

återkommande temat i de utvalda artiklarna hamnade under kategorin ekonomi/handel då 
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nio av de tolv artiklarna lade stor vikt vid problem som kommer uppstå inom de områdena i 

samband med Kroatiens inträde i EU. Det näst vanligaste temat som uppkom var frågan om 

gränser och rörlighet mellan dessa då sex artiklar berörde det ämnet. Frågor som rörde 

nationella och internationella relationer var centrala teman i fem av artiklarna och frågor om 

strukturella reformer samt temat om Kroatien som förebild uppkom som centrala teman i 

tre artiklar vardera. 

Metaforer användes inte ofta i artiklarna, men det förekom åtminstone en metafor i nästan 

alla artiklar. Många av dem var aktiva metaforer och användes för att förmedla en känsla i 

texterna. Exempelvis i metaforen ’Hrvatska sada nalazi u dobi puberteta ili 

adolescencije’(Kroatien har nu gått in i puberteten eller tonåren)44. I artiklarna tagna från 

underrubriken ”Intervju” i tidningen Oslobodjenje använde man dessutom metaforer i 

majoriteten av artiklarnas rubriker. Dessa metaforer förekom dessutom senare som en del 

av innehållet i texterna. Aktiva metaforer är sådana som inte är traditionella i språkbruket 

och kräver att tolkas ur sammanhanget för att förstå liknelsen45.  

Vad som var mest intressant med artiklarna som genomgick den kvalitativa 

innehållsanalysen var hur Kroatien framställdes i dem. Trots att många artiklar var negativt 

laddade, det vill säga kritiska till situationen med Kroatiens inträde i EU, eller tog upp 

problem som med säkerhet kommer att inträffa och drabba Bosnien och Hercegovina 

negativt, så beskyller man inte Kroatien eller EU-medlemskapet. Negativiteten är istället 

riktat mot Bosnien och Hercegovina och dess institutioner och deras behov att genomgå 

strukturella reformer, eftersom att de inte uppnår den standarden som krävs för att EU-

inträdet ska fungera problemfritt. Kroatien representerades således antingen med en väldigt 

neutral underton i texterna eller på ett väldigt positivt sätt och ses i många av texterna som 

en språngbräda för resterande länder på Västra Balkan att gå med i EU och som en förebild 

för länderna att genomföra de reformer som krävs för att detta ska ske. Trots att många av 

dessa artiklar visade stor kritik mot medlemskapet, fanns det i regel även fler positivt 

laddade ord än negativt laddade ord i texterna. Exempelvis de positivt laddade orden 

”Nesmetano” (utan störning, fritt), ”Razvijati” (utveckla), ”Zajednički” (gemensamma), 
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”Rješenja” (lösningar) och de negativt laddade, ”Onemogućen” (omöjlig), ”Probleme” 

(problem), ”Nepostojanja” (icke-existerande), ”Gubitku” (förlora)46. 

 

6. Analys 

Kroatien och dess inträde i EU i juli 2013 har visat sig vara en viktig del av medieflödet i 

Bosnien och Hercegovina, i alla fall i tidningen Oslobodjenje, en av de mest populära 

dagstidningarna i Bosnien och Hercegovina, och den tidningen som jag valt att undersöka. 

Tesen som uppsatsen grundat sig på är den om att EU:s fredsfrämjande arbete på västra 

Balkan ska ha hjälpt att transformera fiendebilder i regionen; något som således borde 

reflekteras i det lokala medieflödet. Eftersom att det finns väldigt lite tidigare forskning om 

hur Kroatien framställts i bosnisk media efter kriget, utgår jag från att bilden under den 

perioden inte var lika positivt laddad som den är idag med tanke på att dessa stater var 

fiender under den senaste konflikten på västra Balkan.   

I den kvantitativa analysen av Oslobodjenje, frekvensanalysen, visar sig Kroatiens betydelse 

för diskursen om EU i Bosnien och Hercegovina vara väldigt viktig. Detta framgår bland annat 

eftersom att majoriteten av de mest frekventa orden i artiklarna var ord som handlade om 

Kroatiens inträde i EU; vilket innebär att det är ett flitigt diskuterat ämne i tidningen. När jag 

gjorde denna frekvensanalys skapade jag även tematiska grupperingar där orden från 

frekvensanalysen sorterades in efter relevans. Exempelvis hamnade Orden ”Hrvatske” 

(Kroatien), ”put”(väg), ”zemalja”(länder), ”ulazak”(inträde), ”integracije” (integration), 

”članica” (medlemskap) hamnade under grupperingen Kroatien/EU eftersom att de relaterar 

till artiklar som har med Kroatiens EU-medlemskap att göra. Jag valde dock att kategorisera 

ord som ”viza” (visum), ”Fajon”, ”Tanja” (Tanja Fajon) under en separat kategori (visum), 

trots att frågor om visum och gränsöverskridning togs upp i samband med Kroatien och EU. 

Detta gjordes eftersom att dessa inte direkt relaterade till Kroatiens EU-medlemskap; 

frågorna som uppkommer i samband med detta tema handlar huvudsakligen om att 

visumfriheten missbrukas. Gör man en djupare analys visar det sig tydligare att man tar upp 

Kroatien och EU i ett fåtal av artiklarna där visum och frågor om gränsöverskridning är 

huvudtemat, dock uppkommer Kroatien endast marginellt och behandlas inte som ett 
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centralt tema för artikeln. Detta är därför anledningen till att de hamnade under separata 

kategorier. 

Ord som associerar med Kroatien uppkom även bland de mest frekventa fraserna i texterna, 

vilket liksom frekvensanalysen även tyder på att händelsen har en stor betydelse för 

diskursen om EU; eftersom att det uppkommer i så många sammanhang. Genom att endast 

göra en frekvensanalys kan man dock inte få en djupare förståelse av texterna, mer än att 

konstatera vilka ord och således vilka teman som tas upp i artiklarna.  Eftersom att jag i min 

undersökning varit intresserad av hur bilden av Kroatien representeras i bosnisk media har 

jag gjort en djupare analys av artiklarna för att få en bättre uppfattning av detta.  Jag ville se 

om Kroatien i dessa medieskildringar representerades som en vän, ekonomisk partner, 

krigsfiende, förebild, eller på något annat vis.  

Hur man i bosnisk media skildrar bilden av Kroatien och landets medlemskap i EU framgår 

således tydligare i den kvalitativa analysen; där jag även fått fram det bosniska perspektivet 

på händelsen eftersom att jag analyserat artiklar skapade av lokala skribenter, inte artiklar 

tagna från nyhetsbyråer. Därför kan man också utgå från att bilden av Kroatien som skildras i 

artiklarna speglar det bosniska perspektivet, så mycket som är möjligt i och med 

mediesektorns vinstfokuserande ändamål i nyhetsskildringen i Bosnien och Hercegovina47. 

För att få fram en övergripande bild av hur Kroatien representeras i bosnisk media i samband 

med dess medlemskap i EU, tog jag bland annat ut de mest utstående positivt laddade och 

negativt laddade orden i artiklarna för att sedan se hur dessa relaterade till texterna. Bilden 

av Kroatien som framkom i tidningen har visat sig vara mestadels positiv, trots att man i 

artiklarna tagit upp problematiska aspekter som man förhållit sig kritiskt till. Exempelvis 

innehöll artiklarna som genomgick den kvalitativa analysen fler utstående positivt laddade 

ord än utstående negativt laddade ord. Majoriteten av de positivt laddade orden i de utvalda 

artiklarna hade även en viss underton om linjär utveckling och en sorts framtidsvision. 

Exempel på dessa är ord som ’otvaraju’ (öppnar/skapar), ’mogućnosti’ (möjligheter), ’šansu’ 

(chans), ’vlastiti razvoj’ (egen utveckling). Jämförelsevis med det mest utstående negativt 

laddade orden i samma artikel som var: Problem (problem), izoliranosti (isolering)48. Man 

kan utifrån detta anta att det bara var just denna artikel hade en mer positiv inställning till 
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Kroatien, men så är inte fallet. Kroatien i det här avseendet presenteras i en väldigt neutral 

ton och fokus i artikeln ligger på EU och problem som kan uppstå i gränsöverskridande 

sammanhang på västra Balkan i samband med Kroatiens inträde i EU.  

Kroatien presenterades i samtliga artiklar antingen, som i den tidigare nämnda texten, 

väldigt neutralt eller på ett positivt sätt och ofta som en förebild för Bosnien och 

Hercegovina att göra de reformer som krävs för att EU-medlemskap ska bli en verklighet; 

eller i alla fall för att göra de reformer som krävs för att landet ska utvecklas i rätt riktning. 

Den kritiken som uppkom i dessa artiklar var således helt och hållet riktad mot Bosnien och 

Hercegovina och fokuserade ofta på bosniska institutioner som inte levde upp till EU:s 

standarder49. Att förbättras inom dessa områden är inte endast en viktig del av fredsarbetet 

på västra Balkan men nödvändigt för att upprätta ett fungerande samhälle50. Om dessa inte 

reformeras och anpassas till europeiska standarder kommer dessa utgöra handelsmässiga 

och ekonomiska problem för Bosnien när Kroatien går med i EU.  

Man kan argumentera att representationen av Kroatien som ekonomisk partner var, 

förutom rollen som förebild för resterande länder på västra Balkan, och framförallt för 

Bosnien och Hercegovina, en av de viktigaste i artiklarna. Dels eftersom att det var det mest 

återkommande temat i artiklarna och dels eftersom att det är starkt relaterat till Bosniens 

framtidsvision om att gå med i EU. Kroatiens roll som ekonomisk partner utgör även grunden 

till och en stor del av diskussionen om de strukturella reformerna som måste göras i Bosnien 

och Hercegovina. Bosnien och Hercegovina framstår i texterna även vara väldigt ekonomiskt 

beroende av handeln med Kroatien. Detta är något som påvisar hur EU:s arbete för att 

stärka interdependensen i regionen har lyckats i att skapat en relation mellan Kroatien och 

Bosnien och Hercegovina där parterna måste interagera på fredliga grunder för att utvecklas 

inom staterna.  Detta fungerar eftersom att ingen av parterna förlorar på att sammarbeta 

utan tvärtom; det skapar en balans i maktsymmetrin mellan staterna, där en stats 

ekonomiska, politiska och sociala utveckling gynnar den andra staten51. Det mer eller mindre 

ömsesidiga beroendet mellan länderna främjar för en vilja att utvecklas, i detta fall främst 
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mot EU:s standarder, men även inom sociala kontexter då artiklarna betonat en stark 

sammarbetsvilja mellan länderna på den fronten. Detta speglas inte som ett sammarbete på 

grund av tvång för den egna statens vinning, men som ett sammarbete där staterna kan 

utvecklas tillsammans. Att man även representerar Kroatien som en förebild i bosnisk media 

att påskynda strukturella och institutionella reformer återspeglar även hur användandet av 

EU-medlemskap som incitament har varit framgångsrikt i regionen, samtidigt som det 

påvisar politiska relationer mellan staterna. 

Trots att man kan argumentera att Kroatiens roll i diskursen om Bosnien och Hercegovina 

och EU bäst återspeglats i bosnisk media genom skildringen av relationen som en förebild 

och handelspartner; så framkommer även andra viktiga aspekter i artiklarna jag valt att 

undersöka. Dessa involverade framförallt frågor om gränsöverskridning och hur detta 

kommer påverka människor från de båda länderna. I vissa artiklar framgår det en oro för att 

en illegal verksamhet mellan länderna kommer inträffa på grund av de ekonomiska 

utmaningarna som följer i samband med EU-inträdet; medan en del artiklar ser denna typ av 

gränsöverskrinande som en chans till utökade arbetsmöjligheter. Den gemensamma 

nämnaren i de artiklarna som tar upp gränser som huvudtema är dock att man betonar 

nödvändigheten för staterna att sammarbeta för att antingen förhindra problem som kan 

uppstå, eller för att utvecklas tillsammans i samband med anslutningen. Man kan 

argumentera att även detta exempel är ett bevis på hur EU:s fredsfrämjande arbete på 

västra Balkan har visat sig till viss del vara framgångsrikt. Inte eftersom att ett samarbete 

mellan gamla fiender visat sig vara möjlig, utan eftersom att fiendebilden inte längre 

existerar utan har blivit ersatt av en vänskaplig sådan. En fientlig bild av Kroatien 

förekommer i vilket fall inte om man utgår från hur man rapporterar om relationerna mellan 

länderna i lokal bosnisk media. 

Eftersom att etniska splittringar i regionen på västra Balkan har varit ett av de största 

hindren för att EU:s fredsfrämjande arbete skulle få framgångsrika resultat, var det 

intressant att hitta artiklar som diskuterade etnicitetfrågor; något man kan tänka sig är ett 

känsligt ämne att ta upp i media på grund av den senaste konflikten och på grund av den 

etniska polariseringen i landet.  
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En av artiklarna som genomgick den kvalitativa innehållsanalysen stod ut mer än de andra, 

då den inte handlade om relationen mellan Kroatien och Bosnien i samband med Kroatiens 

inträde i EU, utan handlade om hur etnicitet skildras i allmänna forum i Kroatien. I artikeln 

med det aningen provocerande namnet ” U Hrvatskoj više nema ’Muslimana’”(I Kroatien 

finns det inte längre ”muslimer”), tar man upp en omständighet som innebär att man i 

Kroatien idag förhåller sig mer politiskt korrekt i etnicitetsbaserade frågor. Detta gäller 

framförallt i politiska forum och inom mediesektorn. Vad de syftar på är att man inte längre 

använden ordet ”muslim” för att beskriva etniska bosnier i Kroatien52. I artikeln framgår det 

att man har sett en tydlig förändring i hur man skildrar etniska minoriteter i landet, framför 

allt i media. Man menar att man generellt har blivit mer tolerant gentemot minoriteter 

överlag och att etniska Bosnier har det idag bättre i Kroatien än vad man någonsin har haft.  

Att vara Bosnier i Kroatien är idag mycket bättre än förr. I det offentliga rummet 

använder man inte alls utrycket muslim utan Bosnjak, väldigt sällan Bosnjak-muslim, 

men förr i tiden var det som regel att använda termen muslim53 

EU som fredsfrämjande institution och arbete för att främja rättvisa och fred i regionen 

framgår även i detta exempel. Den utveckling som reflekterats i denna artikel är dock inte 

densamma som konstant uppkommer i de andra artiklarna som genomgått den kvalitativa 

innehållsanalysen. Då tidigare artiklar har haft väldig stark fokus på en ”institutionell 

version” av rättvis fred där arbetet i grunden fokuserat på strukturell uppbyggnad och linjär 

utveckling, fokuserar denna artikel på främjandet av kulturell rättvisa där människors sociala 

rättigheter stärks för att på så vis skapa en intern sammanhållning.  

Det påvisar en vilja att överkomma de etniska stridigheterna och visar hur fiendebilden har 

normaliserats, eller till och med transformerats till en bättre.  

Medlemskap i EU har i artiklarna framstått som en process. Man har således inte lagt lika 

mycket tyngd på själva medlemskapet, som man har betonat vikten av de processerna som 

ska leda dit. Det väsentliga betraktas som framstegen i utvecklingen av en fungerande stat, 
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medan EU och medlemskap i Unionen betraktas som målet att ha lyckats uppnå dessa. Detta 

skildras förutom innehållsvis i texterna, genom att man använder metaforer som ”Putu 

evropskih integracija” (vägen till Europeisk integration)54. Att använda ”väg” som en metafor 

är dock den vanligaste i diskursen om EU-anslutning i kandidatländer vilket innebär att det 

inte är unikt för detta fall55. I vissa artiklar beskriver man även Kroatien och EU genom att 

referera till dessa i liknande kontexter: ”Hrvatska sada nalazi u dobi puberteta ili 

adolescencije” (Kroatien har nu gått in i puberteten eller tonåren), ”Unije u pubertetu” 

(Unionen i puberteten)56. 

Den senaste tiden har man kunnat höra att BiH har sedan tio år tillbaka legat i täten på 

vägen mot Europeisk integration i regionen(…57) 

Användningen av metaforen ”väg” i samband med Kroatiens medlemskap i EU påvisar att 

man tolkar processen att gå med i EU som en resa, eller utveckling. Att det är resan som är 

det väsentliga i sammanhanget, inte målet. Att man i bosnisk media gärna förhåller sig till 

denna framställning av EU, som ett mål i slutet av en lyckad utveckling av en fungerade stat, 

stämmer dessutom överens med tidigare forskning angående hur bilden av EU representeras 

i bosnisk media. 

Genom att gå med i den Europeiska Unionen måste vi helt enkelt att växa upp, 

eftersom Kroatien nu är i sena puberteten eller tonåren(…) Kroatiens premiärminister 

Zoran Milanović sade detsamma men om EU, han sade att det är unionen som är i 

puberteten(…)58 

Genom att beskriva Kroatien eller EU som något ”i puberteten” skapar man en negativ bild 

av antingen Kroatien eller EU. Att säga detta är ett sorts omyndighetsförklarnade. Man 
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skapar även en bild av att både Kroatien och EU har mycket arbete framför sig för att 

utvecklas och leva upp till den bilden man har om dessa. Om detta innebär att arbeta 

tillsammans för en gemensam utveckling eller som kritik för både EU och Kroatien att 

genomgå förändringar för att leva upp till dess potential skiljer sig i artikeln. Hur som helst 

reflekterar denna typ av metafor något oavslutat och som kräver vidare arbete och inte som 

något fullständigt. Genom att använda dessa metaforer i samband med Kroatien och EU 

framgår således även processen och utvecklingen som något huvudsakligt; precis som 

användandet av metaforen om en ”väg” till EU.  

En metafor som var utstående i artiklarna var:” BiH još ne uzvraća udarce” (BiH slår 

fortfarande inte tillbaka)59. Artikeln handlar om de problematiska ekonomiska aspekterna 

som kommer uppstå i samband med Kroatiens inträde i EU; Kroatien nämndes väldigt sällan 

och skildrades med en väldigt neutral underton. Det som var intressant är att metaforen 

direkt kritiserar passiviteten i Bosnien och Hercegovinas anstränganden att arbeta med att 

initiera strukturella åtgärder i samband med Kroatiens inträde i EU. Att man dessutom 

beskriver ett slag, och en kamp påvisar hur man ser på de problematiska ekonomiska 

aspekterna som kommer uppstå i samband med inträdet i EU. Det framgår även att det är en 

kamp man måste ta ställning till, något som man inte gjort än, men något som är nödvändigt 

för att övervinna de svårigheter som väntar. Det kan även tolkas som en referens till kriget 

och Bosniens passivitet även då. Genom detta språkbruk kanske man kan spåra minnen av 

fiendebilden Kroatien hade från kriget i början på 90-talet. 

Slaget kan även representera svårigheterna med de strukturella reformerna som är 

nödvändiga att genomföra i Bosnien och Hercegovina för att Kroatiens medlemskap i EU ska 

fungera utan att drabba Bosnien och Hercegovina mer än nödvändigt. Bosnien och 

Hercegovinas passivitet i metaforen, att de inte har slagit tillbaka än, kan således 

representera statens passiva agerande att institutionalisera de reformer som krävs. Genom 

att använda denna metafor i detta sammanhang kritiserar man således den bosniska staten 

och betonar vikten av uppbyggandet av en fungerande stat för att i framtiden kunna 

interagera med det internationella samfundet. 
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Om man relaterar hur dessa framställningar om hur EU och Kroatien sett ut i Oslobodjenje 

till teorin om rättvis fred och EU:s fredsfrämjande arbete på västra Balkan, kan man se att 

medias rapporter skildrat många av de centrala punkterna i EU:s arbete att uppnå ”Just 

Peace”; exempelvis medieskildringar om demokratisering, institutionalisering eller 

ekonomisk utveckling60.  Utifrån resultaten av analyserna kan man även bevittna hur stor roll 

EU:s utvidgningsprocess har spelat för detta arbete och hur det har representerats i 

staternas agerande. Man har i tidningen även exempelvis diskuterat den ekonomiska 

interdependensen mellan Bosnien och Hercegovina och Kroatien, nödvändigheten att 

reformera institutioner och strukturer i Bosnien och Hercegovina, frågor som berör etnisk 

rättvisa, hur man ser kopplingen mellan stat och EU, vägen till EU-medlemskap med mera. 

Diskussionerna i texterna är således indikationer på att EU:s ansträngningar i regionen 

framträder som något konkret i samhället eftersom att de tas upp i lokal media. Mycket 

fokus har legat på EU:s utvidgningsprocess, något som kanske inte var helt överaskande med 

tanke på Kroatiens situation. Den över lag positivt laddade bilden av Kroatien som framgår i 

bosnisk media är följaktligen även bevis på hur EU som fredsfrämjande institution lyckats 

transformera bilden av Kroatien som en ”fiende” till en positivt laddad bild och till och med 

som en förebild för resterande länder på västra Balkan. Det är genom dessa resultat i 

samband med tidigare forskning om hur man i Bosnien och Hercegovina förhåller sig till EU 

jag har fått svar på mina hypoteser och min frågeställning. 

Den största bristen i studien är underskottet av fakta om hur bilden av Kroatien 

representerades i bosnisk media direkt efter kriget.  I nuläget är studien baserad på en 

väldigt fragmenterad version av den bild av Kroatien som representerades i lokal media 

under och direkt efter konflikten. Anledningen till detta är att det finns väldigt få källor om 

detta ämne. 

Om man skulle ha utvecklat denna studie vidare borde man försökt att få tag på exemplar av 

Oslobodjenje skrivna under åren direkt efter kriget för att se hur Kroatien och EU skildrats i 

dessa, och göra en liknande analys som gjordes på artiklarna tagna mellan den 3:e april 2012 

och 21:a mars 2013. Sedan jämföra hur man representerar Kroatien i de båda 

uppsättningarna för att se om det finns en skillnad i hur landet representeras. Man hade 
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även kunnat utgå från material från fler mediekällor från olika delar av Bosnien och 

Hercegovina för att få en mer övergripande bild av hur skildringen representeras i hela 

landet. Detta eftersom att man vet att medieskildringen i exempelvis Republika Srpska 

förhåller sig väldigt kritiskt till EU61, kanske bilden av Kroatien porträtteras annorlunda i 

medieflödet där än vad man gjort i Oslobodjenje, som är en Sarajevobaserad dagstidning.  

 

7. Slutsats 

Huvudfrågan som driver uppsatsen framåt grundar sig i EU:s fredsfrämjande arbete på 

västra Balkan och fokuserar på huruvida EU:s anstängningar i regionen bidragit till att de 

fiendebilder som uppstod under kriget har försvunnit eller transformerats. Mediasektorn har 

varit en central punkt i studien då jag fokuserat på hur denna bild framställts i lokal bosnisk 

media. Detta var även anledningen till att jag utgick från en av Bosnien och Hercegovinas 

mest populära dagstidningar, Oslobodjenje, för att se hur bilden av Kroatien representerades 

i den. Eftersom att mediesektorn på västra Balkan har haft ett stort inflytande på hur man i 

länderna betraktar angräsande stater och dess individer, samt de olika etniska grupperna de 

senaste fyrtio åren; och framför allt efter den senaste konflikten i regionen, var även 

mediesektorn en viktig utgångspunkt i studien. 

Vad studien visar är att man i tidningen Oslobodjenje idag inte skildrar Kroatien som en 

fiende. Istället representeras Kroatien med vänlig underton och ofta som en förebild för 

främst Bosnien och Hercegovina, men även för resterande länder på västra Balkan att göra 

de reformer som krävs för att gå med i EU. Kroatien visar att ansträngningarna är lönsamma 

och att ett medlemskap i EU är uppnåeligt och inte tomma löften från EU:s sida för att 

skynda på nödvändiga reformer på västra Balkan. Landet blir också en förebild socialt då 

man visat ansträngningar att själva avlägsna fördomar mot etniska minoriteter. Den kritik 

som skildras i medieflödet är även helt riktad mot Bosnien och Hercegovina, och inte mot 

Kroatien.  

Mycket tyder på att det bland annat är EU:s utvidgning, och fredsfrämjande arbete i 

regionen som ligger bakom hur bilden av Kroatien har kommit att transformeras. Detta 

eftersom att resultaten av EU:s arbete med att främja freden på västra Balkan, genom att 
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integrera begreppen ”fred” och ”rättvisa”, åter uppkommer i diskussionen om EU i bosnisk 

media. Det är dock inte själva EU:s ansträngningar som skildras utan resultaten av dessa och 

dess nödvändighet att vidare utvecklas i regionen, framförallt i Bosnien och Hercegovina. 

Studien har varit av relevans eftersom att det finns väldigt lite tidigare forskning inom detta 

ämne, något som visade sig vara problematisk för min egen del i sökandet efter 

bakgrundsfakta; men är något som innebär att denna studie kan fungera som utgångspunkt 

för vidare forskning inom samma ämne. Fiendebilder på västra Balkan är ett ämne som 

oftast tas upp i samband med medieskildringar under den senaste konfliken; inte hur minnet 

av dessa stannat kvar och skildras idag. Detta är något som är minst lika viktigt för att kunna 

förstå och arbeta med att lösa de etniska splittringar som finns kvar i landet idag så att man 

kan upprätthålla en stabil stat.  

Undersökningen är relevant eftersom att den påvisar hur viktig den ekonomiska frågan är i 

relationen mellan Kroatien och BiH; och eftersom att den påvisar hur EU:s ekonomiska makt 

har förmågan att skapa en mer bestående relation mellan gamla krigsfiender än vad 

exempelvis en militär makt hade kunnat tänka sig ha. 

Den del i studien som skulle behöva forskas vidare på är delen om hur Kroatien specifikt 

porträtterades i media direkt efter kriget. Detta för att lättare se hur bilden av Kroatien 

utvecklats och transformerats; och för att verifiera skildringen av Kroatien i bosnisk media 

som fientlig. För att få fram ett mer allmänt perspektiv på hur Kroatien skildras i bosnisk 

media, hade man kunnat göra denna analys på fler dagstidningar från olika delar av Bosnien 

och Hercegovina.  

Huruvida studien bidrar till något mer än förståelsen om att EU:s fredsfrämjande åtgärder, 

och utvidgningspolicy, visat sig vara framgångsrika att sammanföra gamla krigsfiender, och 

bidragit till att skapa en relation mellan dem som i lokal media framgår som mer än 

normaliserad kan diskuteras. Dock kan man argumentera att studien påvisar en vilja i 

Bosnien och Hercegovina att lämna gamla fiendebilder bakom sig och gå vidare i 

utvecklingen mot EU med goda relationer. Man kan även ifrågasätta om detta är resultat 

som är möjliga mellan alla länder i regionen, kanske framförallt med Serbien som under 

kriget kan betraktas som den primära fienden. Relationen mellan etniska kroater och etniska 

bosnier är ändå något som förekommer i politiska forum i Bosnien och Hercegovina i 
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samband med konstitutionen som skapades med inrättandet av Daytonavtalet. Eftersom att 

dessa inte har samma relation till etniska serber i Bosnien och Hercegovina, som ensamma 

styr den politiska sektorn i Republika Srpska, kan man anta att detta kan reflektera möjliga 

hinder i ett eventuellt sammarbete med staten Serbien. 
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