
Högskolan på Gotland
HT 10/ VT 11

C-uppsats
Författare: Allan Hennius
 Avdelningen för historia

Handledare: Erik Tängerstad

Bilden av ”Balkan”
Krigen i forna Jugoslavien på 
svenska ledarsidor 1995



Abstract
This paper examines the existence of  two different discourses on the causes of  the wars 
in former Yugoslavia 1991-1995 in the editorial pages in Swedish newspapers. One 
discourse is titled "ancient hatreds" and explains the wars as a result of  old historical 
ethnic conflicts typical of  the "Balkans" and the second discourse, "poor political 
leadership," explains the wars as a result of  deliberately conducted nationalistic policies 
by political leaders.
	 Parallel to this discourse analysis is a media theory perspective of  how news is 
selected and processed in the newspaper's editorial texts.
	 The paper also examines the link between each discourse and a specific view on 
the necessity of  foreign military intervention in former Yugoslavia.
	 The starting point of  the investigation are two high-profile events in 1995 and 
the impact they made in the 29 editorial texts in the metropolitan newspapers that were 
studied.
 The paper shows that none of  the discourses clearly dominated in these editorial 
texts and that a clear link between a certain discourse and the advocated measure in the 
form of  foreign intervention couldn´t be established in the material as a whole. 
However, the four texts that clearly belonged to the "ancient hatreds" discourse were all 
in favour of  foreign military intervention.
	 The essay concludes that there is evidence of  a medial feedback which means 
that the news to a high degree influences what is discussed in the editorials and that the 
evaluation and selection of  news, is similar in all the studied newspapers.



Innehållsförteckning

1.!Inledning ...............................................................................................................	 	 1
 1.1 Syfte och frågeställning ............................................................................... 1
	 1.2 Teori och metod.............................................................................................	 2
	 	 ..........................................................................1.2.1 	 Diskursanalytisk grund	 2

.....................................................................  1.2.2  Diskurs 1. ”Uråldrigt hat” 3
..................................................  1.2.3  Diskurs 2. ”Dåligt politiskt ledarskap” 4

....................................................................	 	 1.2.4 	 Diskursernas konsekvenser	 5
..........................................................................................	 	 1.2.5 	 Medieteorier	 6

..............................................................	 	 1.2.6 	 Ledarsidor som analysmaterial	 7
..................................................................................	 	 1.2.7 	 Urval av tidningar	 8
.................................................................................  1.2.8  Urval av händelser 8

........................................................................................  1.2.9  Avgränsningar 9
..................................................................  1.2.10  Textanalytiska klargöranden 9

 1.3 Källmaterial och källkritik ...................................................................... 10
 1.4 Forskningsläge............................................................................................. 10
 1.5 Begreppsförklaringar ................................................................................ 13

2.!Krigen i forna Jugoslavien 1991–1995 ........................................................ 14

3. Undersökning ..................................................................................................... 15
 3.1 Operation Storm 4–8 augusti 1995 ......................................................... 15

......................................................................................	 	 3.1.1 	 Ledartexterna	 16
	 3.2 Sarajevogranaten 28 augusti 1995 och 
       Natobombningarna 31 augusti–14 september 1995 ........................... 19

......................................................................................	 	 3.2.1 	 Ledartexterna	 19

4. Resultat .............................................................................................................	 	 22
 4.1 Svar på frågeställningarna....................................................................... 22
  4.1.1  Vilka formuleringar i texten refererar till ”uråldrigt hat” 

..............................................................   som förklaring till konflikten? 22
	 	 4.1.2 	 Vilka formuleringar i texten refererar till 

...................   ”dåligt politiskt ledarskap” som förklaring till konflikten? 23
  4.1.3  Vilka argument för utländsk militär intervention förekommer

................................................................................................	 	 	 i texten?	 24
  4.1.4  Vilka argument mot utländsk militär intervention förekommer

................................................................................................	 	 	 i texten?	 25
  4.1.5  Är argumenten för respektive mot en utländsk intervention 

..........................................................	 	 	 kopplade till en specifik diskurs?	 26

5. Diskussion...........................................................................................................	 27

6. Förslag på fortsatt forskning.......................................................................... 28

7. Litteratur- och källförteckning........................................................................ 30
! 7.1 Litteratur ......................................................................................................	 30
	 7.2 Dagstidningar ..............................................................................................	 31



1 Inledning

Mellan åren 1991 och 1995 utkämpades i forna Jugoslavien en serie väpnade konflikter 
mellan flera av de tidigare jugoslaviska republikerna. Striderna mellan olika etniska 
grupper, bruket av etnisk rensning och övergrepp på civila och historiska motsättningar 
under främst andra världskriget mellan serber och kroater fick många betraktare i 
västvärlden att använda stereotypa beskrivningar och förklaringar när de närmade sig 
konflikterna i forna Jugosklavien.
 I denna undersökning kombinerar jag en diskursanalytisk granskning med ett 
medieteoretiskt perspektiv för att försöka blottlägga vilka diskurser och drivkrafter som 
formade svenska dagstidningars ledartexter under en specifik period av krigen i forna 
Jugoslavien 1991–1995. 
 Jag har från medieteoretiska utgångspunkter valt ut ledarsidor från två händelser 
under 1995 och genom en grundläggande textanalys försökt finna belägg för två olika 
diskurser i texterna. En som betonar ”Balkan” som präglat av ”uråldrigt hat” mellan 
etniska grupper, en annan diskurs som lyfter fram ”dåligt politiskt ledarskap” som 
orsaken till motsättningarna mellan folkgrupperna.
 Undersökningen vill också se om dessa diskurser under perioden kunde kopplas till 
en bestämd åsikt i tidningarnas ledartexter om huruvida omvärlden skulle ingripa 
militärt eller inte. Vilka konsekvenser fick en specifik diskurs i praktiken?

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med föreliggande arbete är att utifrån en diskursanalytisk grund undersöka vilken 
bild av  krigen i forna Jugoslavien 1991–1995 som förmedlades på dagspressens 
ledarsidor samt vilka konsekvenser denna bild fick för synen på konfliktens lösning.
 Den diskursanalytiska grunden innebär konkret att jag särskiljer två huvudsakliga 
diskurser om krigen i forna Jugoslavien 1991–1995 orsaker och karaktär; en diskurs som 
förklarar krigen utifrån föreställningen om ”uråldrigt hat” och en annan diskurs som 
söker förklaringen i ”dåligt politiskt ledarskap”.
 Kopplat till dessa bägge diskurser undersöker jag om respektive diskurs också leder 
till en bestämd konsekvens i form av synen på konfliktens lösning i någon av 
kategorierna att förespråka utländsk militär intervention eller att motsätta sig utländsk 
militär intervention.
 För att nå undersökningens syfte har jag konkretiserat detta i följande 
frågeställningar:

• Vilka formuleringar i texten refererar till ”uråldrigt hat” som förklaring till 
konflikten?

• Vilka formuleringar i texten refererar till ”dåligt politiskt ledarskap” som förklaring 
till konflikten?

• Vilka argument för utländsk militär intervention förekommer i texten?
• Vilka argument mot utländsk militär intervention förekommer i texten?
•  Är argumenten för respektive mot en utländsk militär intervention kopplade till en 

specifik diskurs?
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1.2 Teori och metod
1.2.1 Diskursanalytisk grund

Den diskursanalytiska grund som omnämns i syftet handlar om att min teoretiska 
utgångspunkt i arbetet är att det finns olika diskurser, d v s olika sätt att uttrycka sig om 
och uppfatta sin omgivning, som styr och begränsar de möjligheter man har att förhålla 
sig till denna omgivning.1

 Inom den diskuranalytiska teorin ser man språkets centrala roll som både skapare 
och bärare av diskursens tanke- och uttrycksmönster och därför blir diskursanalysen i 
mycket en språkanalys. Språket är inte, enligt socialkonstruktivismen, en isolerad och 
statisk företeelse utan förändras i samspel med den sociala dimensionen av tillvaron. 
Diskurserna får därför också en social betydelse som i varierande grad påverkar världen 
och vår uppfattning av den. En diskurs utgör inte ensam en representation av hur vi 
”läser” vår omgivning; den samverkar och konkurrerar med andra diskurser, andra sätt 
att ”läsa” tillvaron. Betydelsefullt och intressant i en undersökning blir då naturligtvis 
vilken diskurs som dominerar – som har uppnått hegemoni i ett specifikt socialt 
sammanhang.2

 Edward Saids diskursanalys av västvärldens syn på Orienten i boken Orientalism 
utgör en övergripande utgångspunkt eller ram som jag anser det är värt att kort referera 
till. Said beskriver i sitt introduktionskapitel orientalismen som en diskurs där 
västerlandet (Europa och senare också USA) alltsedan tidigt 1800-tal har skapat 
”Orienten” som en motbild till sin egen kultur utifrån ett västerländskt maktövertag, en 
västerländsk diskursiv hegemoni. Orienten representerar efterblivenhet, despotism och 
stagnation medan Västerlandet (Occidenten) står för rationalitet, tolerans och 
framåtanda. Enligt Said behövde väst konstruera bilden av Orienten på detta sätt för att 
därigenom dels kunna definiera sin egen identitet, dels legitimera sin makt, inte bara 
kulturellt utan även ekonomiskt och politiskt, utifrån denna diskurs.3

 Saids relevans för min egen undersökning är att han undersöker hur en bild av en 
hel region skapas och upprätthålls samt det diskursanalytiska perspektivet att diskursen 
omfattar alla områden av samhället och att den främsta bäraren av diskursen är texten, 
det sätt vi tänker om och uttrycker vår syn på olika företeelser. Diskursen är inte ett 
medvetet tillgripet maktutövande som man slår på och av efter behov, alla människor 
skapar en del av diskursen när de uttalar sig om saken utan att aktivt och medvetet ha 
detta som syfte. 
 Vissa tankegångar eller åsikter ryms inte heller i en given diskurs vilket innebär att 
de inte heller uttrycks. Att använda en diskurs är att reproducera den.4

 På samma sätt som orientalismen både utgör en diskurs i sig och upprätthåller 
denna går det att finna stöd för en liknande diskurs vad gäller Balkanregionen. ”Balkan” 
är på samma sätt som Orienten både ett geografiskt avgränsat område men också 
föremålet för en diskurs.
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2 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 11–18

3 Said, 2003, s. 1–28

4 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 43



Mark Mazower uttrycker i sin bok The Balkans en uppfattning som som inledningsvis 
ligger mycket nära Said:

From the very start the Balkans was more than a geographical concept. The term, 
unlike its predecessors, was loaded with negative connotations – of  violence, 
savagery, primitivism – to an extent for which it is hard to find a parallel.5 

Detta antyder att synen på Balkanregionen utgör en diskurs som kan sägas vara en del 
av orientalismen. Balkan ligger ju rent fysiskt på gränsen mellan Västeuropa och 
Orienten.
 Sanimir Resic ansluter sig i En historia om Balkan till uppfattningen att Balkan inte 
är ett naturgeografiskt begrepp utan ”... en arena på vilken historiska processer har 
utspelats i många dimensioner.”6

 Under krigen i forna Jugoslavien 1991–1995 aktualiserades denna diskurs, bland 
annat genom mediabevakningen av kriget men också i de intensiva diskussioner om hur 
kriget skulle stoppas som fördes inom EG/EU och FN.
 Mot denna av orientalismen färgade Balkandiskurs ställer Östeuropaforskaren 
Lenard J. Cohen en annan syn och förklaringsmodell vad gäller krigen i forna 
Jugoslavien 1991–1995. Han talar om att betrakta Balkan som en region som genom 
historien uppvisat ett stort mått av fredlig samexistens mellan grupper med varierande 
språklig, religiös och kulturell bakgrund. Orsakerna till krig och motsättningar under det 
sena 1900-talet förklaras enligt detta synsätt med destruktiva och egoistiska 
nationalistiska ledares propaganda som utnyttjat regionens multietniska sammansättning 
i eget syfte. Han kallar denna diskurs ”... the paradise lost/loathsome leaders perspective”.7 
 Enligt Lenard J. Cohen handlar det i grunden om två skilda synsätt och 
förklaringsmodeller inom forskningen om nationalismen; primordialister mot 
instrumentalister. Cohen anser dock att dessa forskningspositioner sällan renodlas helt.8

 Utifrån den övergripande diskursanalytiska ramen och Cohens dikotomi har jag 
formulerat två diskurser om krigen i forna Jugoslavien 1991–1995 och Balkanregionen 
som jag senare skall använda metodiskt på materialet i undersökningen. Jag har kallat 
diskurserna ”uråldrigt hat” respektive ”dåligt politiskt ledarskap” efter deras 
huvudsakliga förklaringar av orsakerna till konflikterna i Jugoslavien och på Balkan.

1.2.2 Diskurs 1. ”Uråldrigt hat”

Enligt denna diskurs beskrivs Balkan alltså som en primitiv och våldsam region med 
uråldriga etniska, kulturella och religiösa motsättningar, i stort oemottaglig för 
västerländsk rationalitet och demokratiska värderingar.9
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7 Cohen, 2001, s. 380

8 Cohen, 2001, s. 380

9 Resic, 2006, s. 11



Cohen refererar också till Maria Todorovas åsikt att Balkandiskursen kännetecknas av 
just en sådan mycket stark stereotyp uppfattning.10

 Sabrina P. Ramet ger i sin sammanställning av forskning om krigen i forna 
Jugoslavien exempel på samma syn och refererar till bland andra den jugoslaviske 
kommunistiske dissidenten Milovan Djilas som skall ha menat att motsättningarna 
mellan ortodoxa och muslimer är uråldriga (primeval) och använt uttryck som uråldriga 
stamkonflikter (ancient tribal conflicts).11

 Kanske det tydligaste exemplet i min litteratur på denna diskurs är Robert D. 
Kaplans reseskildring Balkan Ghosts. Ett litet exempel:

Twentieth-century history came from the Balkans. Here men have been isolated by 
poverty and ethnic rivalry, dooming them to hate. Here politics has been reduced to 
a level of  near anarchy that from time to time in history has flowed up the Danube 
in to Central Europe.”12

1.2.3 Diskurs 2. ”Dåligt politiskt ledarskap”

Denna diskurs uttrycker en annan förklaringsgrund till krigen i forna Jugoslavien 
1991–1995 som ser de etniska motsättningarna som politiskt konstruerade.
 Mark Mazower argumenterar för att det var det västerländska liberala samhället 
under 1800-talets industrialisering som drev fram skapandet av enhetliga centralstyrda 
nationalstater för att kunna genomdriva en moderniseringsprocess genom adminstration 
och ekonomi. Det kulturblandade Balkan med sin osmanska samhällsstruktur passade 
inte för detta ändamål.13

 På samma sätt som Mazower, spårar också Resic den negativa Balkanbilden till 
1800-talet då Västeuropas och USA:s industrialisering och demokratisering ställde det 
”statiska”, i huvudsak osmanska, Balkan i ”skuggan” av moderniseringen.14

 Kärnan i Mazowers resonemang är att det i grunden inte finns historiska belägg 
för att människorna och samhällena på Balkan skulle vara mer våldsamma än i 
västvärlden. Som exempel lyfter Mazower fram nazismen och rasförföljelserna i USA. 
Våldets natur på Balkan har kanske i större utsträckning följt mer traditionella linjer som 
bottnar i en hederskultur, kanske med en starkare mytologisk retorik, men Mazower 
menar att detta beror på att den västerländska moderniseringsprocessen startade senare 
på Balkan och att man därför ser på dessa kulturella yttringar som exempel på en 
primitiv, blodtörstig mentalitet. I antalet döda människor i våldsutbrott och krig 
utmärker sig knappast länderna på Balkan i negativ mening.15

 Sanimir Resic hänvisar i en liknande diskussion till Maria Todorova som menade 
att de amerikanska journalister som chockades av våldet i Bosnien på 1990-talet redan 
hade glömt tre miljoner döda vietnameser knappt 30 år tidigare. Balkan har inte 
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10 Cohen, 2001, s. 378

11 Ramet, 2005, s. 3

12 Kaplan, 1994, s. xxvii

13 Mazower, 2001, Kapitel 4: Building the Nation-State, s. 116–142

14 Resic, 2006, s. 15

15 Mazower, 2001, s. 143 ff



monopopl på våld och barbari.16 Slutsatsen för Resic blir att mycket av våldet vi ser i 
Balkanregionen kan härledas till stormakters politiska och militära spel över huvudet på 
lokalbefolkningen.17 

På Balkan är historia, myter och legender viktiga redskap i händerna på makthavare. 
Historia utnyttjas ofta för att legitimera territorialanspråk eller en nationalsistisk 
politik.18

Detta är några exempel på ett annat sätt att betrakta konflikterna i Balkanområdet än i 
form av ”uråldrigt hat”-diskursen.19

1.2.4 Diskursernas konsekvenser

Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips menar att det är av stor vikt att leta 
efter fler alternativa diskurser eftersom varje diskurs dikterar en uppsättning handlingar 
som anses vara adekvata för att påverka de problem som diskursen beskriver. Författarna 
tar upp ett specifikt exempel om den nationella diskursen och visar att om man ser 
orsaken till krig mellan etniska grupper enligt det vi kallade ”uråldrigt hat” blir den 
lösning på konflikten man förespråkar en helt annan än om man skulle förklara krig 
enligt diskursen om ”dåligt politiskt ledarskap”.20

 I det här arbetet har jag tagit fasta på detta diskursanalytiska synsätt genom att 
som en ytterligare diskursanalytisk granskningskategori undersöka vilka konsekvenser de 
bägge diskurserna får i form av föreslagna åtgärder för att få slut på krigen i forna 
Jugoslavien.
 Hur viktigt ett synsätt, en diskurs, blir för de politiska följderna illustreras av 
Lenard J. Cohens resonemang om den amerikanske presidenten Bill Clintons skiftande 
syn på krigets orsaker. Enligt Cohen betraktades Balkanregionen fortfarande i 
inledningsfasen av krigen i forna Jugoslavien av de demokratiska ledarna i väst som ”... a 
turbulent area of  deep-seated ethnic enmities, endemic violence, political fragmentation, 
lawlesness, and corruption.”21
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16 Resic, 2006, s. 17

17 Ibid, s. 16–17

18 Resic, 2006, s. 15

19 En ytterligare faktor som nyanserar ”uråldrigt hat” är den för många inom socialdemokratin och ”den 
nya vänstern” positiva bild av Jugoslavien under Tito som växte fram under 1950- och 60-talen kopplat 
till landets ”mjuka” socialism och roll i kalla kriget som av stormakterna oberoende stat. Den jugoslaviska 
ekonomin kännetecknades av ett stort arbetstagarinflytande och en decentraliserad självförvaltning som 
kunde uppfattas positivt i jämförelse med sovjetkommunismens strikta planekonomi och den hårda 
marknadsekonomin i väst. Kännetecknande för denna period i Jugoslaviens historia var också Titos 
tydliga ställningstagande mot nationalistiska och separatistiska tendenser under parollen ”bratstvo i 
jedinstvo” (broderskap och enighet). 
(Denna positiva Jugoslavienbild omtalas i litteraturen av bland andra Resic, 2006, s. 238–239, Cohen, 

2001, s. 377, Mazower, 2001, s. 5)

20 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 182

21 Cohen, 2001, s. 377



Denna stereotypa bild, som motsvarar ”uråldrigt hat” skulle få direkta konsekvenser för 
krigen eftersom Bill Clinton, som inträtt i ämbetet 1993, enligt Cohen till stor del 
baserade sin syn på och uppfattning av konflikten i forna Jugoslavien utifrån Robert D. 
Kaplans redan nämnda bok Balkan Ghosts. Clintons uppfattning om Balkan som en 
hopplös region predestinerad till våld ledde enligt Cohen till USA:s ovilja att ingripa i 
konflikten eftersom man ansåg att det antagligen inte skulle tjäna någonting till. Först 
när vice utrikesministern Richard Holbrooke lyckades förmå Clinton att ta till sig den 
andra synen på konflikten, ”dåligt politiskt ledarskap”, förändrades USA:s hållning.22

”Indeed, by the time the Kosovo crisis erupted [1998], president Clinton had 
become wholly converted to the notion that ethnic hatred in the Balkans was 
traceable primarily to nationalist leaders and media manipulation.”23

Alltså blir slutsatsen för Cohen att diskursen ”uråldrigt hat” ledde till en ovilja hos 
västmakterna att intervenera i forna Jugoslavien samtidigt som en politisk diskurs 
medförde en vilja att agera.
 Även  Laura Silber och Alan Little är inne på samma resonemnag när de refererar 
till dåvarande amerikanske utrikesministern Warren Christopher som 18 maj 1993 sade 
att det var Europas sak att hantera det ”uråldriga hat” (ancient hatreds) som fanns i 
Bosnien. I sin bok skriver de: ”These were not the words of  a country anxious to get 
involved”.24

 Men kan man självklart dra dessa slutsatser? Marianne Winther Jörgensen och 
Louise Philips hänvisar till Edward Saids diskursanalys av orientalismen när de kommer 
fram till att västvärldens negativa syn på Orienten medförde en legitimering av en 
kolonialistisk relation mellan de bägge sfärerna och självklart med västerlandet i 
överordnad position: ”... för att råda bot på den orientaliska misären krävs intervention 
från väst.”25

 En rakt motsatt föreställning om vilka handlingar som blir en konsekvens av 
diskursen. För undersökningen är det alltså intressant att se i materialet vilken diskurs 
som förespråkar respektive handlingsmönster.

1.2.5 Medieteorier

Teorin om medielogiken handlar om hur media framställer verkligheten, dvs de nyheter 
som skall förmedlas. I stället för den klassiska spegelmetaforen – att media speglar 
verkligheten – säger teorin att det är verkligheten som speglar mediernas logik.26

 Det finns flera varianter av modeller för vilka tekniker och grepp medierna 
använder för att få uppmärksamhet. I Tio dagar som skakade världen presenterar Lars Nord 
och Jesper Strömbäck sju huvudsakliga medielogiska beståndsdelar där den sjunde är 
intressant för min egen undersökning. Den handlar om hur medierna använder sig av 
men också påverkas av stereotyper, förenklingar av verkligheten som svarar mot de 
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24 Silber & Little, 1997, s. 288

25 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 166

26 Nord & Strömbäck, 2002, s. 34



förväntningar man har.27 Detta är relevant för diskursanalysen eftersom olika 
stereotyper ryms i och bygger upp olika diskurser. Vilka stereotypa uppfattningar är en 
del av Balkandiskursen?
 Medielogiken förklarar hur media framställer verkligheten i nyheterna. Vilka 
händelser som blir nyheter är en annan viktig faktor som har diskuterats i 
medieforskningen under lång tid. I min litteratur förekommer flera hänvisningar till 
olika modeller och ”checklistor” för vilka egenskaper en händelse bör ha för att passera 
de redaktionella filtren och hamna på nyhetsplats.28

 Här följer en av många likartade sammanställningar i litteraturen: En händelse 
som äger rum nära i tid eller rum, har en lokal anknytning, en stor relevans för publiken, 
är känslomässigt laddad, inbegriper välkända personer, är överraskande eller plötslig, 
innehåller en konflikt, är visuell (gäller främst TV-mediet), har underhållningsvärde, har 
ett lågt tröskelvärde (ingår i ett redan känt sammanhang) har stora möjligheter att bli en 
nyhet.29

 Vilken relevans har då dessa medieteorier för min diskursanalytiska undersökning 
av hur krigen i forna Jugoslavien framställdes på ledarplats? För att visa på en koppling 
vill jag lyfta fram några tankar om mediernas betydelse för skapandet och förmedlandet 
av diskurser.
 Malin Nilsson refererar till diskursanalysens roll inom medieforskningen och hon 
lyfter fram den i sammanhanget viktiga synpunkten att det är via språket som 
människan får tillträde till verkligheten. Hon tar också upp texters roll som bärare av 
samhällsordningar; diskurser framställs genom media som styr betydligt större delar av 
den sociala tillvaron än bara mediekonsumtionen i sig.30

 André Jansson anknyter till denna syn på mediediskursen när han lyfter fram 
teorier om hur media och den journalistiska verksamheten är en del av ett större 
sammanhang och på grund av sin delaktighet reproducerar samhällets dominerande syn 
på samhället självt. Jansson påpekar, vilket har direkt relevans för undersökningen, 
journalistikens makt att normalisera en viss världsbild.31

 Malin Nilsson problematiserar samtidigt diskursanalysen i följande intressanta 
synpunkt:

En viktig fråga vid diskursstudier handlar om kopplingen mellan mikro- och makronivå. Finns det 
en risk att överdriva enskilda utsagors betydelse? I vilken utsträckning kan man peka på trender 
och tendenser utifrån ett ofta ganska begränsat analyserat material?32

1.2.6 Ledarsidor som analysmaterial

Vilket är syftet med att basera den diskursanalytiska undersökningen på ledarsidornas 
texter?
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Medieforskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck har visat att svenska ledarskribenter 
anser att det aktuella nyhetsmaterialet är avgörande för vad de väljer att skriva om i 
tidningens ledare.33 Samtidigt visar Nord att ledaren utgör en kvalitativt annorlunda 
texttyp som motiverar ett särskiljande. Ledarskribenten skriver ofta med ett större mått 
av eftertanke vilket ger utrymme för en djupare analys av nyhetshändelserna. Särskilt på 
de största storstadstidningarna finns de ekonomiska och personella resurserna för att ge 
ledarskribenten tid att reflektera över sin text.34

Dessa faktorer utgör ett intressant fält för en textbaserad diskursanalys.

1.2.7 Urval av tidningar

En genomgående uppfattning inom medieforskningen i Sverige är att dagstidningarnas 
”politiska färg” i stort saknar relevans i dag. Detta gäller även för 
undersökningsperioden. Medialiseringen av politiken innebär visserligen att media i 
stort får en större betydelse som politisk arena men att partiernas politiska koppling till 
specifika tidningar i princip är borta.35

 Detta innebär att mitt urval av dagstidningar inte bygger på den tidigare vanliga 
uppdelningen av tidningarnas ”partifärg”. Däremot har jag koncentrerat mig på 
storstadstidningar eftersom ledarsidorna i dessa sidor ägnar ett större utrymme åt 
internationella frågor än landsortspressen.36

 Jag har inte gjort en uppdelning mellan morgon- och kvällstidningar då jag inte 
kunnat hitta något i min litteratur som lyfter fram skillnader på ledarplats mellan dessa 
tidningstyper.
 De tidningar vars ledarsidor jag granskat är Aftonbladet, Dagens Nyheter, 
Expressen, Göteborgs-posten samt Svenska Dagbladet.37

1.2.8 Urval av händelser

För att få stor utdelning i form av många ledartexter valde jag att koncentrera min 
undersökning till två näraliggande händelser som båda motsvarar flera av de 
nyhetsvärderingsprinciper jag kort redogjort för under avsnittet om medieteorier.38 
 Eftersom litteraturen säger att ledarskribenterna prioriterar ämnen som är 
aktuella på nyhetsplats hoppades jag kunna ”fånga upp” en stor ledaraktivitet genom 
mitt val av händelser.39

8

33 Nord & Strömbäck, 2002, s. 23, Nord, 1993, s. 82

34 Nord, 1993, s. 82–85

35 Nord, 2004, s. 320, Nord, 1993, s. 29–30, Andersson Odén, 1996, s. 16

36 Nord, 1996, s. 86

37 Sydsvenskan hade passat väl in på urvalskriterierna men finns tyvärr inte tillgänglig digitalt i 
mediearkivet Retriever för de relevanta datumen.

38 En viktig urvalsprincip var att det från 1995 i Retriever finns tillgängligt ett större antal dagstidningar.

39 Nord, 1996, s. 81–82



Kroatiska arméns Operation Storm 4–8 augusti 1995
Kriget var inne på sitt fjärde år men kraften i den kroatiska motoffensiven var oväntad 
och stegringen av konflikten blev dramatisk. Omvärldens reaktioner byggde upp ett 
intresse kring händelseutvecklingen som bröt mot det ”vardagliga” krigandet. Rollerna i 
konflikten var ombytta gentemot det man var van vid i och med att serberna drevs på 
flykt.

Granatattacken 28 augusti 1995 mot civila i Sarajevo och Natos 
efterföljande flygbombningar 31 augusti till 14 september
Den bosnienserbiska attacken krävde inte lika många offer som en nästan identisk 
granatbeskjutning året före men den väckte kanske ännu större känslomässig indignation 
och vrede eftersom den ”repriserade” ett blodigt trauma. Dessutom utlöste den också 
Natos bombningar av bosnienserbiska mål som tydligt markerade en upptrappning av 
konflikten med västerländsk inblandning vilket säkert bidrog till att göra aktörerna 
tydligare för många människor.40

1.2.9 Avgränsningar

Jag började i mediedatabasen Retriever leta efter ledartexter med samma datum som 
händelsen inträffade för att få en liten ”säkerhetsmarginal” och sökte sedan fram till 14 
dagar efter händelsen i de tidningar jag valt ut.
 Ledartexter har sedan valts som i huvudsak är kopplade till krigen i forna 
Jugoslavien 1991–1995. Ledare där kriget omnämns som en referens i ett annat 
tematiskt resonemang har tagits bort. Jag kontrollerade sedan de utvalda ledartexterna i 
Kungliga bibliotekets mikrofilmsarkiv i de fall där jag var tveksam om det handlade om 
adekvata ledartexter och hittade några fall där jag fått tag på debattartiklar, 
bokrecensioner på kultursidorna. Dessa strök jag ur undersökningen.
 Risken med att använda Retriever som källa är, som synes, att utfallet kan variera 
beroende på sökord. Det är tänkbart att en eller annan text ”slinker igenom” de valda 
sökfiltren. Men jag anser inte att denna undersöknings syfte kräver ett heltäckande urval. 
Självklart är det viktigt att vara metodiskt konsekvent men jag bedömer inte att 
undersökningens resultat skulle påverkas avsevärt med några fler eller färre ledare. 
Undersökningens syfte är att påvisa diskurser om krigen i forna Jugoslavien 1991–1995 
och de förslag på lösningar som blir konsekvensen av diskurserna. Förekomsten av en 
diskurs i en specifik text blir inte ”ogiltig” bara för att inte alla texter har beaktats. 

1.2.10 Textanalytiska klargöranden

I den kvalitativa analysen av de utvalda ledartexterna utgår jag från de fem 
frågeställningar jag formulerat utifrån syftet. Men dessa frågor kan i metodisk mening 
brytas ned ytterligare.
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Vad gäller den första diskursen ”uråldrigt hat” letat jag i texterna efter förenklade 
resonemang om ”Balkan” som synonymt med de negativa stereotyper jag redogjort för 
tidigare i kapitlet. Just detta att generaliserande tala om ”Balkan” i stället för specifika 
regioner eller stater får anses vara ett språkligt uttryck för denna diskurs. Sanimir Resic 
tar fasta på detta: ”... krigen i forna Jugoslavien spred sig inte till grannstaterna i 
regionen och bör därmed inte kallas ”Balkankrig”.41

Om texten dessutom talar om Europa i motsats till Balkan blir det en ännu starkare 
markering av att Balkanregionen betraktas som ”den andre på insidan”.42 
 Andra diskursmarkörer kan vara att texten betonar att personer från Balkan 
agerar irrationellt och känslomässigt till skillnad från de västerländska aktörernas 
sansade och kontrollerade beteende. 
 Diskursen ”dåligt politiskt ledarskap” bygger på språkliga formuleringar som lyfter 
fram korrupta och manipulerande politiska ledare som ansvariga för konflikter och 
etniska motsättningar men utan att beskriva dessa motsättningar som ursprungliga, 
gamla eller oundvikliga. Här kan också våldet beskrivas som hänsynslöst och brutalt 
men kopplingar till etnicitetens eller historiens betydelse eller Balkan i stort görs inte 
utan det är enskilda politiker och militärer som pekas ut som skyldiga.
 Argumenten för eller mot utländsk intervention kan naturligtvis vara mer eller 
mindre tydliga eller uttalade. En ledartext kan innehålla en till synes motsägelsefull syn i 
frågan vilket skulle kunna tyda på konkurrerande diskurser och diskursordningar. Jag 
har dock valt att inte ta upp detta diskursanalytiska perspektiv i frågeställningen utan 
väljer i sådana fall att antingen hänföra texten till en av ståndpunkterna eller att med 
textexempel redogöra för båda.

1.3 Källmaterial/källkritik

Ledartexterna hämtades från databasen Retriever och verifierades i en del fall genom 
granskning av tidningen i Kungliga bibliotekets mikrofilmsarkiv. Äktheten kan anses 
vara styrkt. Om man således utgår ifrån att texterna inte är förfalskade och eftersom de 
används i undersökningen som kvarlevor i sig och inte som berättande källor blir det 
mindre relevant att tillämpa vanliga källkritiska kriterier.
 Sekundärlitteraturen har inte heller valts utifrån ett historiskt berättande 
perspektiv; i stället handlar det i huvudsak om redogörelser för olika teorier och 
metoder. Det som kan ifrågasättas är teoriernas giltighet men egentligen inte huruvida 
källorna ”stämmer historiskt” eftersom de inte har använts i undersökningen för att 
beskriva specifika historiska händelseförlopp. Undantaget är de kronologiska översiktliga 
beskrivningarna av de i undersökningen utvalda händelserna. Det finns inga rimliga skäl 
att anta att dessa fakta, som avhandlar väl dokumenterade händelser, inte stämmer.

1.4 Forskningsläge

Nedanstående publikationer och undersökningar utgör endast en liten del av den, som 
det framstår, livaktiga medieforskningen i Sverige. De nya universiteten och högskolorna 
bidrar i hög grad till denna utveckling som också speglas i mitt urval av forskningen. 
Den oerhört snabba tekniska utvecklingen inom fältet för global kommunikation och 
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massmedia för dock med sig att forskningen inom detta fält snabbt riskerar att åldras. 
Dessutom verkar forskning som specifikt rör den opinionsskapande delen av pressen, jag 
tänker främst på tidningarnas ledarsidor, inte vara lika utbredd som 
massmedieforskningen i generell mening.
 I min granskade litteratur framstår Lars Nord, professor i journalistik vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall och Jesper Strömbäck, professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid samma lärosäte, som centralgestalter. Som redaktörer för 
antologin Medierna och demokratin för de fram ståndpunkten att massmedia och som en del 
av denna, nyhetsjournalistiken, har förändrats mycket snabbt de senaste 30 åren p g a 
teknologisk utveckling men också en kommersialisering och marknadsanpassning av 
media samt en professionalisering av journalistiken.43 
 Parallellt med denna utveckling (och i viss mån beroende på denna) har den 
traditionella partipolitikens (i alla fall i Sverige) betydelse för demokratiprocesserna i 
samhället minskat. Oavsett vilken grundläggande syn man har på politik och demokrati 
verkar forskningen enig om att politiken har medialiserats och att arenan för politisk 
diskussion alltså är medial. I Medierna och demokratin tas i alla fall komplexiteten i 
nyhetsurvalet upp. Trots att medielogikens schematiska ramar är starka finns det hela 
tiden andra faktorer bakom dagordning och urval, inte minst journalisternas egna 
värderingar och ”ideologi”. 
 Marina Ghersetti lyfter i sitt bidrag i boken fram en intressant modell som utgår 
ifrån en klassisk anglosaxisk (västerländsk) dramaturgi. Hon säger att ”Alla nyheter är 
bearbetningar av verkligheten.” Men inga slumpmässiga bearbetningar; de följer 
kulturella berättartekninska mallar som syftar till att göra mänskliga erfarenheter 
begripliga. Kortfattat menar Ghersetti att denna typ av berättelse i modern 
nyhetsjournalistik utgår från förändring med en konflikt som motor, ett ganska kort 
tidsförlopp utan allt för komplicerade inslag och med ett tydligt persongalleri som 
aktörer.44

 Språket som diskursbärare berörs också t ex i Jesper Falkheimers redogörelse för 
händelsetypologier. ”Relationen mellan en händelse och beskrivningen är symbiotisk - 
något händer på riktigt, men det är genom språket som betydelsen av denna händelse 
konstrueras.”45

Återkommande i flera kapitel är diskussionen om ”framing” eller gestaltningsteorin. 
Denna möjliggör också ett diskursperspektiv eftersom utgångspunkten är att 
journalistiska beskrivningar är berättande som sker efter ett urval. ”Varje journalistisk 
beskrivning kan därför ses som en (re)konstruktion och gestaltning av vad beskrivningen 
handlar om.”46

 De bidragande forskarna i Medierna och demokratin försöker tillsammans belysa 
medialisering och kommersialisering utifrån ett huvudsakligen samstämmigt 
demokratibegrepp och visar de faror som uppstår i samband med medieutvecklingen för 
medborgarnas demokratiska inflytande men samtidigt visar de också de möjligheter som 
ett mer aktivt förhållningssätt och syn på sina egna möjligheter att ta del av det 
offentliga samtalet ger medborgarna.
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Lars Nord och Jesper Strömbäck har själva författat studien Tio dagar som förändrade 
världen där de undersöker och diskuterar hur den svenska medierapporteringen fungerar 
i ett kris- eller krigsstillstånd.47 Som utgångspunkt har de valt ”Tio dagar som 
förändrade världen”; dvs de fem första dagarna efter 11 septemberattacken 2001 samt 
de fem första dagarna av det efterföljande amerikanska anfallet på Afghanistan 7 
oktober 2001.
 Utifrån flera olika medieteorier, framför allt om vilka faktorer som bestämmer 
vilka händelser som blir nyheter och hur dessa nyheter presenteras, granskar Nord och 
Strömbäck nyhetsrapporteringen i centrala svenska medier under dessa tio dagar. En 
begränsad del  av undersökningen handlar om hur media skildrade muslimer. Genom 
att granska specifika språkliga uttryck, s k retoriska figurer, letar de efter implicita 
negativa stereotyper. Nord och Strömbäck kan inte påvisa ett tydligt inslag av negativa 
stereotyper vad gäller skildringen av muslimer i materialet under de 
undersökningsperioden.
 Resultatet av undersökningen visar att skillnaderna mellan olika medietyper (TV 
kontra tidningar) och mellan public-service-TV och morgontidningar och TV 4 och 
kvällstidningar inte är så stor som man kunde vänta sig. Det finns inga entydiga mönster 
som tydligt befäster vissa antaganden enligt t ex medielogiken. 
 Deras slutsats är att svenska nyhetsmedier som helhet skötte sig bra men också att 
man här kanske såg en negativ sida av den kommersialisering och enkelriktning som 
pågår: den betydande ”rundgången” inom journalistiken som trots mångfalden ökar 
risken för att ”dålig” journalistik får ett större genomslag.
 Stig Arne Nohrstedt, professor i journalistik vid Örebro universitet koncentrerar 
sig i undersökningen Journalistikens etiska problem på hur journalister konkret i praktiken 
hanterar etiska dilemman i samband med saklighet och ansvar för de konsekvenser 
deras nyhetsrapportering får.48 Resultatet av undersökningen blir att det finns brister 
inom journalistiken vad gäller kanske framför allt medvetenheten om och viljan till att 
öka transparensen i verksamheten och redogöra på vilka grunder nyhetsvärderingen 
sker och hur nyheterna skapas.
 Nohrstedt intresserar sig mycket tydligt utifrån Habermas kommunikationsteori 
för gapet mellan den bild av sig själv som journalistiken kommunicerar till publiken och 
de etiska och moraliska val som utförs i den journalistiska praktiken. Han anser att 
journalister bland annat genom strategiska ritualer förstärker bilden av sig själva som 
förmedlare av objektiv kunskap och även om ingen journalist egentligen tror på 
journalistiken som verklighetens spegel är det en metafor man klamrar sig fast vid för att 
rättfärdiga sin plats som en central del av det demokratiska samhället. I detta fall talar 
Nohrstedt om journalistikens ”epistemologiska kluvenhet” och menar att man måste 
våga lyfta upp och belysa sin roll som aktiv skapare av nyheter och åsikter och 
därigenom också ta sitt moraliska ansvar för samhällsutvecklingen.
 Lars Nords Åsiktsmaskinerna utgör ytterligare ett bidrag till diskussionen om svenska 
medier och deras mål och praktik.49 Nord har i denna bok riktat in sig på 
dagstidningarnas ledarsidor och deras betydelse för opinionsbildningen. Studien utgår i 
stort från en kvalitativ granskning av 15 svenska dagstidningars ledarsidor i samband 
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med fem viktiga politiska händelser åren 1981-92. Nord granskar hur ledarna uttrycker 
sig i förhållande till partiernas linje i frågorna. Finns det en tydlig ”partilinje” hos 
ledarskribenterna?
Nord säger sig också vilja gå litet mera på djupet genom att granska vilka personerna 
som skriver ledarna är och vilka politiska kontaktnät de har. Han har genom enkäter 
och intervjuer undersökt deras kön, ålder, utbildning, journalistiska erfarenhet, politiska 
engagemang m. m. men också tidningsredaktionernas urval och arbetsformer. 
 Nord kan efter att ha granskat de fem politiska händelserna inte finna ett entydigt 
stöd för den rådande (1993) uppfattningen att svenska ledarskribenter förhåller sig 
självständiga gentemot den politiska färg deras tidning har. Dock är det viktigt att notera 
att i all den litteratur jag läst är påtagligt hur snabbt det svenska medielandskapet har 
förändrats under de senaste 20 åren. Samtidigt tar Nords granskning sin början redan 
1981. De resultat, som alltså visar på en betydande samstämmighet mellan ledare och 
partilinje, behöver inte vara giltiga i dag. 
 Undersökningen bekräftar annars mycket av den förändring som media och press 
genomgår, framför allt i relation till den fasta partipolitiska förankringen som 
kännetecknade folkhemssverige. 
 Tomas Andersson Odéns, universitetslektor vid Institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, undersökning Principer på pränt är 
en fortsättning och uppdatering av Lars Furhoffs granskning av redaktionella mål och 
normer som återfinns i Makten över journalistiken från 1986.50 Furhoff  kom då fram till 
att det i stort saknades nedskrivna policydokument på nyhetsredaktionerna vilket enligt 
denne var negativt för en saklig och granskande journalistik eftersom avsaknaden av 
dokumenterad styrning lämnade fältet öppet för tidningsägarnas politiska och 
ekonomiska styrning av nyhetsinnehållet. Hade det funnits nedskrivna policydokument 
att förhålla sig till skulle journalisterna kunna påverka dessa och därigenom tidningens 
inriktning.  
 Andersson Odén använder en enkät ställd till samtliga landets dagstidningar och 
deras chefredaktörer. Använder tidningarna skriftliga redaktionella policydokument, 
vilka normer uttrycks i så fall i dessa och vilka krafter och intressen på tidningen har 
utformat dokumenten, främst med fokus på den sk ägarideologin? Andersson Odén 
undrar om det har utformats en ny ideologisk styrning i stället för det allt svagare 
idémässiga partiberoendet.
Tomas Andersson Odén finner att ju större tidning desto större självständighet gentemot 
yttre påverkansfaktorer och styrning av redaktionellt innehåll. 
 Slutsatsen är att journalisterna under den aktuella tiden tydligare har 
professionaliserats och skaffat sig en tydlig gemensam ideologi som betonar det 
samhällsgranskande uppdraget och att media generellt har stärkt sitt inflytande i 
samhället, bland annat gentemot partierna. Denna bild stämmer i stort med den övriga 
litteraturen.

1.5 Begreppsförklaringar

Vad skall man kalla de väpnade konflikter som ägde rum i forna Jugoslavien mellan 
1991 och 1995 i samband med staten Jugoslaviens sammanbrott och upplösning? 
Begreppet jugoslaviska krigen används till exempel av Nationalencyklopedin men 
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inbegriper då även striderna om Kosovo 1998–99 då Nato utförde flygattacker mot 
Serbien. Jag har dock inte hittat en tydlig norm i den svenska litteraturen för hur dessa 
olika krig skall benämnas.
 I detta arbete använder jag benämningen krigen i forna Jugoslavien 1991–1995. För 
det första för att det handlar om flera väpnade konflikter mellan olika stridande parter, 
för det andra för att begreppet forna Jugoslavien ofta används för att tala om de stater och 
områden som ingick i republiken Jugoslavien och slutligen för det tredje för att 
avgränsningen i tid utesluter händelserna 1998–99.
  Begreppet Jugoslavien används när jag skriver om den Socialistiska federativa 
republiken som existerade från andra världskrigets slut (formellt redan 1943) till 1991 då 
Slovenien och Kroatien förklarade sig självständiga (medlemmar av FN 1992).
Det kan tyckas vara något motsägelsefullt att använda generaliserande begrepp som 
Väst, västmakterna och västvärlden i ett arbete som delvis kritiskt vill undersöka 
generaliserande uppfattningar om Balkanregionen. Men som Sanimir Resic skriver kan 
denna generalisering vara motiverad i sammanhang då man undersöker ”västvärldens” 
attityder till ”Balkan” som eget begrepp.51 Jag använder i detta arbete de ovan 
kursiverade begreppen i politisk betydelse som synonyma med EG/EU-länderna samt 
USA och Nato. I teoridelens resonemang om diskursanalys kan begreppen i större 
utsträckning också beteckna den vidare kulturella innebörden (som motsats till 
”Orienten” och ”Balkan”).

2 Krigen i forna Jugoslavien 1991-1995
Följande översiktliga historiska bakgrund bygger i huvudsak på den utmärkta 
sammanfattning av händelserna som Wilhelm Agrell, Tomislav Dulic och Hans Sjöberg 
författat under artikelrubriken jugoslaviska krigen i Nationalencyklopedin.52

 I samband med det jugoslaviska kommunistpartiets kollaps 1990 ökade de 
nationalistiska inslagen i landets politik. I Kroatien blev den starkt nationalistiske Franjo 
Tudjman president och i Serbien hade Slobodan Milošević kommit till makten genom 
att i nationalistisk anda stärka greppet om bland annat den autonoma serbiska provinsen 
Kosovo. 
 I Slovenien förespråkade man en mycket löst sammanhållen jugoslavisk federation. 
En ståndpunkt som utvecklades i och med att Slovenien och Kroatien förklarade sig 
självständiga den 25 juni 1991. Den federala jugoslaviska armén, JNA, som 
kontrollerades av Serbien, försökte på militär väg tvinga tillbaka Slovenien till 
Jugoslavien men upphörde med sina militära aktioner efter bara några veckor. 
 I Kroatien däremot, levde många etniska serber och det fanns utrymme att spela 
på ömsesidiga rädslor från andra världskriget folkgrupperna emellan. Detta gjorde att 
striderna i Kroatien, mellan kroater på ena sidan och ”kroatiska” serber och JNA på den 
andra,  blev långvariga och våldsamma. Först i januari 1992 slöts fred mellan parterna. 
Då hade Kroatien förlorat ca en tredjedel av sitt territorium till serberna. 
 Bosnien och Hercegovina drogs in i konflikten i april 1992 då republiken 
förklarade sig självständig. Bosnienserbiska paramilitära styrkor med stöd från JNA:s 
artilleri och pansar reagerade snabbt och våldsamt och erövrade ca två tredjedelar av 
Bosnien och påbörjade det som senare skulle kallas etnisk rensning: ett fördrivande av 
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främst muslimska bosnier, bosnjaker, från serbiskkontrollerade områden. Den etniska 
rensningen kulminerade med massakern i Srebrenica i juli 1995.
 Kriget i Bosnien och Hercegovina eskalerade under 1993 när bosnienkroaterna 
vände sig mot sina forna allierade, bosnjakerna och bedrev etnisk rensning i egen regi. 
Det var i samband med denna offensiv som bosnienkroaterna dels förstörde ”Gamla 
bron” i Mostar, dels massakrerade civila i byn Stupni Do. Samtidigt låg den bosniska 
huvudstaden Sarajevo under serbisk belägring. Granatattacker och prickskyttar 
terroriserade civilbefolkningen under mer än tre års tid.
 Serbien och Montenegro, som efter Makedoniens utträde 1993, stod ensamma 
kvar i forna Jugoslavien, utsattes successivt för omvärldens fördömanden och sanktioner 
men läget i konflikten förändrades inte nämnvärt; stora delar av Kroatien och Bosnien 
och Hercegovina var ockuperade av serberna. 
1994 medlade USA fred mellan bosninenkroaterna och den bosniska regeringen och 
1995 hade Kroatien byggt upp en sådan militär styrka att den kroatiska armén under en 
serie sommaroffensiver återtog större delen av sitt förlorade territorium. 
 I samband med ytterligare en bosnienserbisk granatattack mot civila i Sarajevo i 
augusti 1995 genomförde Nato flygattacker mot bosnienserbiska mål vilket pressade 
bland annat den serbiske ledaren Milošević till fredsförhandlingar.
 Det så kallade Daytonavtalet, som medlats fram huvudsakligen av 
Clintonadministrationen under hösten 1995, innebar ett slut på krigen men samtidigt ett 
accepterande av en uppdelning av Bosnien och Hercegovina på etniska grunder.
 Man beräknar att under krigen i forna Jugoslavien 1991–1995 över två miljoner 
människor fördrivits eller flytt från sina hem och kanske 100.000 eller fler dödats.

3 Undersökning

Undersökningsdelen inleds med en kort redogörelse för varje specifik händelse och följs 
sedan av en kronologisk redogörelse för hur ledartexterna svarar mot de fem 
frågeställningarna. Alla ledartexter citeras eller refereras inte i samma utsträckning men 
meningen är att de för diskurserna mest signifikativa formuleringarna och 
resonemangen tas upp och diskuteras.
Jag använder följande förkortningar: Aftonbladet – AB, Dagens Nyheter – DN, 
Göteborgs-posten – GP samt Svenska Dagbladet – SvD.

3.1 Operation Storm 4–8 augusti 1995

Tidigt på morgonen den 4 augusti gick den kroatiska armén till angrepp mot de serbiskt 
kontrollerade delarna av Kroatien som kallas Krajina. Den kroatiska arméstyrkan 
omfattade ca 150.000 soldater mot serbernas cirka 40.000 och kroaternas militära 
framgångar var betydande och snabba. Efter bara fyra dagars strider förklarade den 
kroatiska militären uppdraget utfört. I stort sett hela det område som hade förlorats till 
serberna 1991 hade nu återtagits. Operation Storm blev slutet för den ensidigt utropade 
Serbiska republiken Krajina. Den internationella rätten var på kroaternas sida men det 
som kom att ifrågasättas och fördömas av det internationella samfundet var kroaternas 
etniska rensning av området. Operationen hade satt igång en gigantisk flyktingström av 
etniska serber som flydde undan de kroatiska styrkorna. Ca 100.000 serber skall ha sökt 
sig dels till Serbien, dels till serbiska områden i Bosnien. I samband med detta begicks 
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många övergrepp från kroaternas sida; summariska avrättningar, misshandel, plundring 
och förstörelse av serbisk egendom.53 
Flera av de ansvariga kroatiska befälhavarna har sedermera åtalats och dömts vid 
krigsförbrytar-tribunalen i Haag. 

3.1.1 Ledartexterna

Operation Storm kommenterades flitigt på ledarplats redan den 5 augusti i samtliga 
tidningar utom SvD. 
 Expressen lade tydligt skulden för kriget på serbiska och kroatiska ledare och deras 
nationalism som ”piskat upp hatbilder av den andra folkgruppen”. Texten tar upp det 
etniska motsättningar men kopplar dem inte till ett historiskt hat utan ser dem som 
politiskt betingade. Dock användes uttrycket ”Balkan-kriget”. Expressen beklagade 
världssamfundets passiva hållning och förespråkade starkt ett militärt ingripande.54 
 AB resonerade i liknande banor och såg den kroatiske presidenten Tudjman som 
lika ointresserad av en fredlig lösning som Krajinaserberna. Lösningen enligt AB låg i 
förhandlingar och humanitär hjälp. Bägge dessa tidningar följde en politisk diskurs. 
Aftonbladet talade visserligen om att kriget riskerade att bli både långvarigt och blodigt 
men kopplade inte detta till ett historiskt perspektiv.55 
 GP gav tydligare uttryck för en ”uråldrigt hat”-diskurs med en formulering som: 
”... ännu mer kaotisk än dem världen hittills skådat i detta plågade hörn av Europa”. 
Vidare skrev tidningen: ”Som så många gånger förut står de överspelade FN-trupperna 
som maktlösa vittnen till krigets vanvett.” GP använde intressant nog både 
benämningen ”Balkan” och ”forna Jugoslavien”. Men samtidigt förklarade tidningen 
stridigheterna med att det ”... handlar om naken maktpolitik.” Clintonadministrationen 
beskrevs som cynisk och serbiske presidenten Milošević som intrigerande. GP ansåg att 
det gäller att strypa tillförseln av vapen till serberna för att få slut på stridigheterna.56

 DN:s ledare denna dag uttryckte ännu tydligare en ”uråldrigt hat”-diskurs än GP 
men inte heller helt entydigt. Rubriken ”Slagfältets logik på Balkan” och ytterligare tre 
hänvisningar till ”kriget på Balkan” samt användandet av ”Europa” i stället för EU var 
tydliga tecken på en ”hat-diskurs” men det antyddes också att konflikten styrs av 
politiska manövrer och maktspel på hög nivå. DN var i huvudsak för internationella 
insatser men inte uttryckligen för en militär insats även om man kan ana detta i ordval 
som ”... en av otaliga påminnelser om hur farlig FN:s och Europas försiktighet är.”57

 Först den 6 augusti kommenterade SvD på ledarplats den kroatiska offensiven och 
detta mycket försiktigt. Skulden för våldet låg enligt tidningen i realpolitiska 
förhållanden men ingen lösning förespråkades i denna text som beklagade FN:s 
passivitet utan att uttala sig konkret om vilka insatser man förordade. Texten nämnde, i 
en bisats, att den av serberna 1991 ockuperade staden Knin under medeltiden var säte 
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för de kroatiska kungarna. Man kan undra vad denna information syftar till? Är det en 
antydan till att förklara konflikten med historiskt grundade motsättningar?58

 Den stora nyhetshändelsen mitt under den pågående Operation Storm var de 
uppgifter om en ”hemlig” överenskommelse som uppenbarligen hade publicerats i The 
Times den 7 augusti. Det handlade om den s k Karadjordjevouppgörelsen i mars 1991 
mellan den kroatiske presidenten Franjo Tudjman och den serbiske presidenten 
Slobodan Milošević om en uppdelning av Bosnien i en kroatisk och en serbisk del.59 Tre 
ledare, GP, Expressen och AB kommenterade den 8 augusti dessa uppgifter.
 Ledartexten i AB var den som tydligast tog fasta på detta påstådda politiska spel 
bakom kulisserna och uttryckte en tydlig realpolitisk förklaring till kriget. Man hänvisade 
till uppgörelsen mellan Tudjman och Milošević och förväntade sig inte att FN, Nato och 
EU skulle kunna göra något mot de stridande parternas maktpolitik.60

 GP var inne på samma linje med ett resonemang om politiskt maktspel på flera 
fronter. Man tog till exempel upp den allt sämre relationen mellan den bosnienserbiske 
ledaren Karadžić och serbiske presidenten Milošević vilket visar att tidningen inte hade 
låst fast sig i en etniskt präglad förklaring. Politikens betydelse betonades ytterligare 
eftersom den ryske presidenten Boris Jeltsins medlingsförsök fick stor plats i texten. Det 
som möjligen antyder en icke-politisk diskurs är bruket av Balkanbegreppet vid flera 
tillfällen. GP såg lösningen på kriget genom ett snabbt eldupphör och flyktingbistånd.61

 Expressen pendlade intressant nog mellan båda diskurserna. Å ena sidan, säkert 
inspirerat av Karadjordjevouppgörelsen, jämförde tidningen Tudjman och Milošević 
med Afrikas kolonialherrar som tillsammans ritar om Bosniens karta och man tecknade 
bilden av en blodtörstig Tudjman som sluter pakter till höger och vänster. Mot detta står 
inslag av ”uråldrigt hat”- diskursen i retoriska frågor om att kriget aldrig tar slut, 
flyktingströmmar som jämförs med andra världskriget och hänvisningar till Carl Bildt 
som siar om fortsatt våld i detta område under en lång tid framåt. Kriget beskrevs också 
i samma anda som ett allas krig mot alla och människor som vill ha revansch. Tidningen 
förespråkade tydligt humanitära insatser som åtgärd.62

 DN:s ledare den 8 augusti tog inte upp Miloševićs och Tudjmans uppgörelse men 
lade skulden för det eskalerande våldet på kroaterna som tidningen menade måste ta ett 
eget ansvar för att förhindra etnisk rensning. Man befarade att bosnienserberna ville 
provocera fram ett större krig och tidningen såg hotet om en upptrappning. I sin 
retoriska uppmaning till den kroatiska sidan att besinna sig ligger både en antydan om 
att detta blir svårt för dem men samtidigt ett erkännande av att besinning är möjlig. 
Man antyder också att de framryckande kroatiska styrkorna inte kan förväntas tygla sitt 
hat när de driver kvinnor och barn framför sig i skräck. Ledartexten blandade också 
begreppet ”tidigare Jugoslavien” med ”Balkan” som benämning på området men med 
det senare som mer frekvent. Tidningen lade ansvaret för en lösning på parterna 
själva.63
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Den 9 augusti gav SvD:s ledare prov på flera uttryck och formuleringar som hör hemma 
i en ”hatdiskurs” där det kanske tydligaste exemplet är denna mening: ”Den kroatiska 
militära operationen har av allt att döma innefattat samma sedvanliga grymheter som vi 
lärt oss förknippa med konflikten på Balkan.” Mot slutet av texten sades det att serber 
som i mer än tio generationer bebott området [Krajina] flyr av rädsla för kroaternas 
hämnd. Detta antyder att konflikten betraktas utifrån ett historiskt perspektiv och att 
den bygger på hat mellan folkgrupperna och hämnd. Ledartextens sista mening 
uttryckte frågan ”... om Kroatien kan räknas in bland de rumsrena staterna i Europa.” 
Samtidigt fanns det i texten flera exempel på den politiska diskursen, t ex att Franjo 
Tudjman utnyttjar en nationalistisk yra, att hans parti HDZ bedriver en medvetet 
nationalistisk politik, att denna politik driver serber in i famnen på det serbiska 
ledarskapet som utnyttjar detta och att parterna i konflikten förstår att utnyttja det 
diplomatiska spelet. Texten uttryckte en önskan om en förhandlingslösning på 
konflikten, kopplad till Tudjmans förmåga att kontrollera situationen.64

 GP den 10 augusti, två dagar efter att den kroatiska offensiven upphört, manade 
till snabb diplomatisk handling för att undvika nya strider och USA:s allt mer aktiva roll 
betonades. Det politiska perspektivet i denna ledare är klart dominerande även om 
Balkanbegreppet dyker upp i rubriken.65

 DN från den 11 augusti diskuterade också utifrån ett förhandlingsperspektiv och 
menade avslutningsvis att ansvaret för konfliktens lösning vilar på stormakterna och 
deras förmåga att agera samlat, vilket tidningen uppgivet inte riktigt tror på trots USA:s 
och Rysslands ambitioner att ”skapa ordning” i området. Själva skulden för våldet lades 
på de serber och kroater som inte vill nå en fredlig lösning. Den politiska diskursen 
präglar texten men benämningen ”Balkan” förekommer ändå flera gånger.66

 Den 14 augusti jämförde Expressens ledare konflikten i forna Jugoslavien med 
situationen i Rwanda och Somalia och hänvisade i texten till ett nästan okontrollerbart 
våld: ”... inträder en dödlig logik som är mycket svår att stoppa.” Texten uttryckte en 
stark ”biologism”: ”Människan har hitintills inte varit en särskilt fredlig varelse och 
mycket tyder på att man inte kan radera aggressionen ur hennes psyke.” Som ett medel 
mot våldet ansåg Expressen att en europeisk motsvarighet till den amerikanska 
Monroedoktrinen kanske skulle vara nödvändig för att hålla ”... ordning på sina 
bakgårdar.” FN tillmättes ingen betydande roll för konfliktens lösning som tidningen 
ansåg behövde, med tanke på våldets karaktär, vara militär. Denna ledartext uttryckte 
många av ”uråldrigt hat”-diskursens beståndsdelar.67

 SvD den 15 augusti publicerade en ledare som bröt något mot mönstret genom att 
erbjuda ett sammanhängande resonemang utifrån nyanserade perspektiv som starkt 
betonade det etniska våldets bakgrund i politiska beslut och nationalistiska strävanden. 
Texten lyfte fram flera olika perspektiv och försökte förklara konflikten utifrån hur 
nationella identiteter skapats politiskt men inte lika lätt kan upphävas. Denna text är ett 
mycket tydligt uttryck för ”dåligt politiskt ledarskap”-diskursen men den drar inga 
slutsatser vad gäller konfliktens lösning.68
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GP såg i ledaren från den 18 augusti möjligheter till en politisk lösning på konflikten 
genom bland andra EU-medlaren Carl Bildts inblandning. Tidningen valde att lyfta 
fram även det bosniska politiska spelet vilket i det övriga undersökta materialet ofta 
”glöms bort” i skildringarna av serbisk och kroatisk politik. Dock används benämningen 
”Balkankonflikten” vid ett tillfälle.69

 Ledartexten i SvD den 19 augusti refererade till en förmodad amerikansk hållning 
som handlar om en diplomatisk lösning men tidningen tog inte själv tydlig ställning i 
frågan om utländsk inblandning. Texten präglades av en politisk diskurs, till exempel ett 
konsekvent bruk av uttrycket   ”f  d Jugoslavien” och ett tydligt fokus på förhandlingar 
men i sista meningen talades det om att ”... Bildts mission på Balkan är knappast 
avslutad än.”70 Är detta en anglocism där ”mission” står för ”uppdrag” eller är det ett 
uttryck för en annan diskurs som ser ett frälsaruppdrag från västmakternas sida i en 
konflikt utan slut?

3.2 Sarajevogranaten 28 augusti 1995 och 
Natobombningarna 31 augusti – 14 september 1995
Bosniens huvudstad Sarajevo, som var under belägring och beskjutning av 
bosnienserbiska styrkor sedan 1993, drabbades den 28 augusti 1995 av ytterligare en 
våldsam granatattack. Nära den centrala marknadsplatsen slog en projektil ned och 
dödade 37 människor. Ett år tidigare, den 5 februari, hade Sarajevos marknadsplats 
utsatts för en liknande serbisk granatattack som dödade hundratals människor och 
väckte omvärldens avsky. Mot den bakgrunden blev attacken den 28 augusti utlösande 
för Natos flygräder mot bosnienserbiska mål den 31 augusti. Under 14 dagar flög Natos 
stridsflyg 3.400 uppdrag varav 750 attackerade mål på marken.
Efter detta upphörde bosnienserbernas beskjutning av Sarajevo som varat i över tre år.71

3.2.1 Ledartexterna

Något förvånande föranledde inte granatattacken samma aktivitet på ledarsidorna som 
Operation Storm.
 Den 30 augusti talade GP:s ledarrubrik om ”Sarajevoslakten” och efterlyste att de 
ansvariga skulle straffas. Ordvalen omfattade även ”... anarki och hänsynslösa 
metoder...” men detta kopplades inte till uråldriga motsättningar varför texten snarare 
uttrycker en politisk diskurs. GP såg de tydligare amerikanska utfästelserna om 
ingripande som goda tecken samtidigt som tidningen varnade för konsekvenserna av en 
militär upptappning av konflikten och i slutet av texten betonade en 
förhandlingslösning.72

 Även SvD reagerade kraftigt på attacken och dess civila offer. Tydligt blir detta i 
ordval som ”barbari”, ”barbarer”, massmordet”, ”... ännu en ondskefull handling”. 
Detta skulle kunna vara tydliga indikationer på en ”uråldrigt hat”-diskurs men texten 
betonade också de ledande politikernas, särskilt de bosnienserbiska, ansvar och 
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redogjorde för konflikten som ett cyniskt spel på högsta politiska nivå. Detta talar 
snarare för en politisk diskurs. Vad gäller lösning förespråkade SvD  underförstått ett 
militärt ingripande från någon av de internationella parternas sida.73

 De tre övriga tidningarna kom alla med sina ledarkommentarer dagen efter, den 
31 augusti. Då hade Natobombningarna börjat. Expressen var tydligast med sitt 
ställningstagande vilket ledarens rubrik antyder: ”Äntligen ett svar!” Tidningen målade 
upp en levande bild av granatattacken den 28: ”Efter ännu ett bestialiskt granatanfall 
rakt in bland stadsborna och efter ännu en ström av blod över västvärldens TV-
skärmar...” Så här långt ett tydligt uttryck för en ”hatdiskurs” som tydligt visar att våldet 
nästan rent fysiskt tränger in i det ”fredliga” väst. Men ledartexten är inte entydig; den 
lägger ett stort ansvar hos den bosnienserbiska ledningen och använder begreppet ”f  d 
Jugoslavien”. Texten menade att kriget har framkallat ett etniskt hat som gör det svårt 
att se en lösning men hatet skulle också kunna vara ett resultat av politiskt framkallat 
våld. För att skydda civila ansåg tidningen att Natos flygattacker behövdes.74

 Även AB den 31 augusti uttryckte en övervägande ”hatdiskurs” i formuleringar 
som: ”... sedan vi med förfäran och skam sett hur försöken att hejda folkmord och 
terrorkrig med enbart fördömanden och varningar misslyckats, månad efter månad, år 
efter år.” Här antyder texten att ”vi” i väst inte lyckats tygla det outsinliga våldet i 
regionen. Något senare i texten använde tidningen dessutom motsatsparet Europa – 
Balkan vilket förstärker diskursen. Att ingripa med bombningar ansågs inte vara en 
fullgod lösning men kunde leda fram ”... mot förnuftets och fredens seger i samtal.” En 
formulering som antyder en diskurs där synen på ”Balkan” som irrationellt och benäget 
till krig  råder. Föga förvånande välkomnade AB Natobombningen vilket framgick av 
rubriken: ”Bomber för fred”.75

 Svenska Dagbladets ledare samma dag förmedlade däremot en i huvudsak politisk 
diskurs och tog tydligt ställning för Natoinsatsen även om man lyfte fram faran med en 
upptrappning av konflikten. Men skulden lades på bosnienserbernas ledare som man 
befarade skulle visa samma cynism som Saddam Hussein. Denna sammankoppling 
tillsammans med ordvalet ”barbariskt terrordåd” senare i texten skulle i och för sig 
kunna indikera en glidning mot en annan diskurs än den politiska.76

 Den 2 september lyfte AB på ledarplats fram en märklig tankegång. Man menade 
att amerikanske vice utrikesministerns, Richard Holbrooke, tyska familjebakgrund skulle 
göra honom mer benägen att få ett snabbt slut på kriget i Bosnien. Utgör detta en 
nationalistisk diskurs som kopplar politiska värderingar till etnicitet? AB utesluter också 
Bosnien som en del av Europa i formuleringen: ”... även Europa, liksom Bosnien...”  
Men man menade också att förhandlingar och diplomati var viktiga för freden och 
uttryckte att detta är möjligt. Tidningen förhöll sig positiv till den militära insatsen som 
man beskrev som att USA ”tagit till storsläggan”.77

 DN visade dagen efter i sin ledare ett liknande sätt att betrakta konflikten som 
präglad av ”uråldrigt hat”. Tidningen menade att Jugoslaviens sammanbrott 1991 var 
oundvikligt eftersom det var ”... för sent för samförstånd i efterkrigstida europeisk anda.” 
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Ett samförstånd som Jugoslavien självt inte kunde finna. DN skrev vidare: ”Västeuropa 
med sin ekonomiska styrka, diplomatiska rutin och militära kapacitet svek ett uppdrag 
att stötta Balkan [min kursivering].” Här blir Jugoslavien oavkortat synonymt med 
Balkan och det stabila Väst framställs nästan som en förälder som inte tar ansvar för sitt 
barns beteende. De havererade förhandlingarna innebar ett sammanbrott ”... för 
politiskt mod och förnuft”. DN fortsatte med att betona bombningar som enda metod 
att få bosnienserberna till förhandlingar. 78

 SvD den 6 september visade mer av en politisk diskurs i det att tidningen 
fokuserade på de bosnienserbiska ledarnas roll och skuld i konflikten samtidigt som man 
ställde sig i grunden positiv till kraftfulla åtgärder för att skydda civila.79

 Även GP den 9 september uttryckte den politiska förklaringsmodellen på samma 
sätt som SvD med att se den bosnienserbiska ledningen som ansvarig. Tidningen ansåg 
inte heller att en uppdelning av Bosnien i en framtida fredsplan skulle vara bra vilket är 
ett uttryck för en tilltro till etnisk samexistens. De problem tidningen såg handlade mest 
om ollika avtal och förhandlingar som måste komma till stånd och inte om områdets 
våldsamma karaktär, även om Balkanbegreppet användes vid ett tillfälle.80

 DN från samma dag betonade också de politiska förhandlingarnas roll även om 
man tydligare uttryckte ett stöd för beslutsamma och uthålliga vapensinsatser.  
Ledartexten redogjorde för det nät av diplomatiska och stormaktspolitiska överväganden 
som man anser styr konfliktens lösning. Tidningen såg, precis som GP, en framtida 
uppdelning av Bosnien som mindre lyckad men använde samtidigt benämningen 
”Balkan” vid ett tillfälle.81

 Expressens ledare den 12 september gav däremot tydligt uttryck för ”uråldrigt 
hat”-diskursen. En formulering som: ”... men vem tror att Tomahawkmissiler minskar 
det urgamla hatet [min kursivering] eller för konflikten närmare en lösning?” visar detta 
tydligt. Texten jämför sedan konflikten med situationen i Libanon 1983 ”... där 
amerikansk militär också sökte enkla lösningar på komplicerade problem.” Att 
framställa konfliktens ”komplexitet” på detta sätt utan att erbjuda en förklaring eller 
motivering skulle kunna vara ett sätt att markera kulturell distans. 
”Visst är det en lättnad att Nato engagerar sig på allvar i Bosnien, läget förblir 
nattsvart.” sägs det också i texten vilket förstärker känslan av uppgivenhet inför 
regionens problematik. Expressens inställning till bomboffensiven var positiv men 
samtidigt som tidningen förordade en attack menade man att en fredslösning inte  
kunde nås utan insats av marktrupper.82

 DN den 14 september, två veckor efter Natobombningarna började, var fortsatt 
positiv till insatserna som man menade var enda sättet att tvinga bosnienserberna till 
förhandlingar. Ledartexten uttryckte frustration med det internationella politiska spelet 
som inte gav utrymme för mer verkningsfulla åtgärder. Texten höll sig genomgående 
inom den politiska diskursen.83
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 AB:s ledare denna dag såg konfliktens orsaker som i huvudsak politiska och 
hoppades på en fredlig lösning om bosnienserberna kunde förmås att förhandla. 
Tidningen menade att Natobombningarna var nödvändiga för att komma till rätta med 
den bosnienserbiska aggressionen.84

4 Resultat
4.1 Svar på frågeställningarna 

Här sammanställer och sorterar jag materialet från undersökningen efter de fem 
inledande frågeställningar som undersökningen omfattar. Jag hänvisar för tydlighets 
skull även i resultatdelen till noter för varje text även om den redan förkommer som not i 
undersökningsdelen. Detta för att läsaren snabbt skall kunna hitta det specifika 
textreferatet i undersökningsdelen och själv kunna avgöra, utifrån den information jag 
tillhandahåller, om min sammanställning är adekvat.

4.1.1 Vilka formuleringar i texten refererar till ”uråldrigt hat” som 
förklaring till konflikten?
Granskningen av de sammanlagt 29 ledartexterna visar att det är svårt att finna exempel 
på en konsekvent och renodlad ”uråldrigt hat”-diskurs i materialet. Jag kunde finna 
uttryck och formuleringar av denna typ i tolv av texterna men endast i fyra fall anser jag 
att den diskursen ensam formar bilden av krigen i forna Jugoslavien 1991–1995.
 De fyra texterna är Expressens ledare 14 augusti och 12 september, Aftonbladets 
ledare 31 augusti samt Dagens Nyheters ledare 3 september. Gemensamt för dessa fyra 
ledartexter är bruket av begreppet ”Balkan”, åsikten att det är västmakternas ansvar att 
reda upp problemen, en huvudsakligen positiv syn på militär intervention och i två fall85 
jämför man med tidigare konflikter i länder som Libanon, Rwanda och Somalia. 
 De återstående åtta ledartexterna där jag funnit inslag av en ”hatdiskurs” lyfter 
som förklaring till våldshandlingarna alla fram det politiska spelet och hur detta 
utnyttjas av nationalistiska politiker men samtidigt med denna politiska diskurs finns där 
bruket av benämningen ”Balkan”, uppdelningen Balkan – Europa eller ordval som 
betonar brutalitet, irrationalitet och gamla historiska motsättningar.86

 I den politiska diskursen i dessa artiklar pekar tidningarnas ledartexter från tiden 
för Operation Storm ut främst Milošević och Tudjman och kroaterna som ansvariga för 
konflikten. Detta hänger sannolikt samman med att det under denna period var den 
kroatiska armén som var på offensiven samt att uppgifter om Karadjodjevouppgörelsen 
publicerades i The Times ungefär samtidigt.
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I texterna som skrevs efter den bosnienserbiska granatattacken mot Sarajevo och den 
efterföljande flygaktionen från Nato betonas i stället bosnienserbernas ansvar för våldet 
och då i synnerhet den bosnienserbiske ledaren Radovan Karadžićs roll.87

4.1.2 Vilka formuleringar i texten refererar till ”dåligt politiskt 
ledarskap” som förklaring till konflikten?

Av de 29 ledartexterna anser jag att de resterande 17 hör till denna kategori, d v s att 
dessa texter huvudsakligen uttrycker diskursen ”dåligt politiskt ledarskap”. Texterna som 
publicerades i samband med den kroatiska Stormoffensiven lägger, med två undantag, 
ansvaret för våldet på Tudjman, Milošević och bosnienserberna.88 Som jag tidigare 
nämnt var det vid denna tidpunkt som det började talas om den ”hemliga” uppgörelsen 
mellan Milošević och Tudjman i mars 1991 vilket rimligen gav näring åt diskussionen 
om politiskt spel mellan dessa två parter som en viktig förklaring till konflikten. 
 De två i tid senast publicerade texterna koncentrerar sig mer på 
Sarajevoregeringens och Alija Izetbegovićs 89 roll i de diplomatiska turerna. Här kan 
man anta att den intensifierade diplomatiska verksamheten, främst genom Richard 
Holbrooke, för att nå en förhandlingslösning avspeglas i ledartexterna.90

 Ledarsidorna från tiden efter granatattacken i Sarajevo 28 augusti anser utan 
undantag att skulden för striderna ligger hos bosnienserberna.91

 Det finns i materialet två exempel på en ståndpunkt mot en uppdelning av 
Bosnien i etniskt grundade områden vilken rimligtvis innebär att man hyser tilltro till 
möjligheten av en mångetnisk samlevnad i regionen; exempel på en ”dåligt politiskt 
ledarskap”-diskurs.92

! Dessa 17 ledartexter är emellertid inte helt fria från formuleringar och uttryck som 
skulle kunna antyda den andra diskursen. Benämningen ”Balkan”, ”Balkankonflikten” 
eller ”Balkankriget” förekommer i en del av texterna93 men eftersom denna benämning 
i dessa fall inte utgör en del av en större ”uråldrigt hat”-diskussion har jag låtit texternas 
i övrigt dominerande politiska diskurs få företräde i kategoriseringen.
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Andra formuleringar och ordval som också skulle kunna tyda på en ”hatdiskurs” 
parallellt med den politiska är att kriget riskerar bli ”... långvarigt och blodigt.”94, en 
hänvisning till medeltida kroatiska kungar utan relevans för sammanhanget95, en möjlig 
framställning av Carl Bildt som västerländsk fredsmissionär96, ordval som 
”Sarajevoslakten” och hänvisningar till anarki97 samt ordvalen ”barbariska terrordåd” 
och resonemang om en cynism som liknar Saddam Husseins.98

 Men inte heller i dessa fall knyts uttrycken samman med ett mer genomgripande 
resonemang om ”uråldrigt hat” som föranleder en annan kategorisering av diskursen.
 Dock är det intressant, vilket kommer att lyftas fram i diskussionsdelen, vad dessa 
spridda uttryck, ordval och formuleringar representerar.

4.1.3 Vilka argument för utländsk militär intervention förekommer i 
texten?

Med utgångspunkt i Lenard J. Cohens resonemang skall det till respektive diskurs finnas 
en åsikt om nödvändigheten av och beredskapen att utföra en utländsk intervention i 
krigen i forna Jugoslavien 1991–1995. I det undersökta materialet fann jag att synen på 
en utländsk insats varierade under de olika tidpunkterna som undersökningen 
omfattade. Efter Sarajevogranaten den 28 augusti uttrycks en övervägande positiv syn 
på insatser i ledartexterna medan det i samband den kroatiska offensiven 4 till 8 augusti 
inte går att hitta samma stöd för intervention.
 Jag börjar sammanställningen kronologiskt och konstaterar att det i samband med 
den kroatiska Stormoffensiven vid fyra tillfällen på ledarplats argumenteras för en 
väpnad insats. Expressens ledare den 5 augusti skriver: ”FN och Nato måste låta planen 
lyfta!” Den 14 augusti efterlyser samma tidning, något motvilligt, en kraftfull EU-insats 
som ”... smutsar ner händerna...” på organisationen som ett nödvändigt ont.99

 Något mindre uttalat positiva till en utländsk aktion är DN den 5 augusti som 
påpekar ”... hur farlig FN:s och Europas försiktighet är.”100 
 Svenska Dagbladets ledare den 19 augusti uttrycker förståelse för nödvändigheten 
av ett amerikanskt ingripande utifrån en amerikansk synvinkel, vilket jag tolkar som ett 
stöd för insatsen.101

 Som jag sade inledningsvis är stödet för ett ingripande som störst efter den 
bosnienserbiska beskjutningen av Sarajevo 28 augusti. Mitt under Natos pågående 
flygoffensiv är ledarsidorna överlag positiva till insatsen som man anser vara nödvändig 
med hänsyn till omständigheterna. Tio av 13 tidningar anser att bombningarna av 
bosnienserbiska mål är nödvändiga för att få till stånd ett slut på kriget. AB den 31 
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augusti sammanfattar detta ställningstagande i sin ledarrubrik: ”Bomber för fred.”102 
SvD från samma dag använder en liknande formulering i ledarens rubrik: ”Rätt sorts 
angrepp.”103 Expressens ledarrubrik denna dag lyder: ”Äntligen ett svar!”104 AB några 
dagar senare tror visserligen att bomboffensiven ytterst motiverades av inhemska 
amerikanska politiska intressen men att detta inte behöver ”... utesluta att även Europa, 
liksom Bosnien, mår bra av behandlingen.”105

 Efter den inledande entusiasmen börjar flera av ledarsidorna under veckan som 
kommer att nyansera sitt stöd för bombningarna. Det finns en ganska stor samsyn på 
ledarplats vad gäller att inte uteslutande lita till militära medel för att nå fred, att till 
varje pris skydda civila liv, att endast betrakta bomboffensiven som en akut, kortsiktig 
lösning av konflikten.106 
 Men som sagt är endast tre ledartexter inte öppet för en väpnad utländsk insats. 
107 Mer om dessa texter nedan.
	
4.1.4 Vilka argument mot utländsk militär intervention förekommer 
i texten?

Operation Storm skapade som nämnts tidigare en stor flyktingström när serber, främst i 
Krajinaområdet, flydde undan de kroatiska styrkorna. Inte oväntat är det därför 
flyktingfrågan som som får stort utrymme i ledartexterna under denna period av 
undersökningen.108 Denna trend håller i sig t o m den 9 augusti; de ledare i anslutning 
till offensiven som skrivs efter denna dag tar, med ett undantag ,109 inte längre upp 
flyktingproblematiken.110

 Vilka åtgärder förespråkar då tidningarna? Bland annat humanitära i form av 
utländska insatser för att lindra lidandet för människorna på flykt.111 Man vill också 
strypa tillförseln av vapen till bosnienserberna112 men kanske ännu mer genom fortsatta 
förhandlingar och de internationella aktörernas medlingsförsök få fram ett fredsavtal.113 
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Som ett hinder för detta tar flera skribenter upp omvärldens och stormakternas oenighet 
i frågan och en viss uppgivenhet uttrycks i dessa ledartexter.114 Två ledartexter betonar 
kroaternas skuld och ansvar för att ha trappat upp konflikten.115

 Vilka är de tre ledartexter, som nämnts ovan, som inte ställde sig tydligt positiva till 
Natobombningarna efter granatattacken i Sarajevo den 28 augusti? SvD uttrycker i sin 
ledare två dagar efter granatattacken visserligen att man indirekt är för ett ingripande: 
”Den tidsvinnande strategi /.../ kan inte längre tillämpas, och FN måste visa om det 
förmår att leva upp till sina ord. Men spåren förskräcker härvidlag.” Detta måste, menar 
tidningen, ställas mot risken för att konflikten efter en vapeninsats inte längre kan 
avslutas med fredliga medel116

 GP resonerar i sin ledare från samma dag att ett storskaligt bombangrepp skulle 
kunna trappa upp konflikten och dessutom försämra samarbetet mellan stormakterna i 
den diplomatiska verksamheten för fred.117 I samma tidning den 9 september uttrycks 
ingen tydlig ställning i interventionsfrågan alls.118

	
4.1.5 Är argumenten för respektive mot en utländsk intervention 
kopplade till en specifik diskurs?
Av de tolv ledartexter som jag bedömde huvudsakligen representerade ”uråldrigt hat”-
diskursen var det fyra texter som tydligt följde denna diskurs. Samtliga dessa fyra texter 
var för en militär utländsk intervention.119

 De övriga åtta texterna i ”uråldrigt hat”-kategorin som även hade inslag av en 
politisk diskurs var inte lika tydligt kopplade till en viss åtgärd.120 Jag fann att tre av dessa 
texter förespråkade ett militärt ingripande.121

 Av de 17 ledartexter som jag placerat i diskurskategorin ”dåligt politiskt 
ledarskap” fanns ingen tydlig övergripande trend vad gäller inställning till utländsk 
inblandning. Sju texter får anses vara positiva till militära åtgärder,122 sex förespråkar 
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icke-militära åtgärder123 medan fyra texter inte uttrycker något tydligt ställningstagande 
för ett utländskt ingripande oavsett sort.124

 Den trend som framkommer i detta material, vilket jag också framhållit tidigare, 
är i stället att ledartexter som kommenterar händelsesekvensen granatattacken i 
Sarajevo och Natobombningarna i övervägande grad är positiva till militära insatser.

5 Diskussion
Vilka slutsatser kan man då dra av denna undersökning? Fanns det en fördomsfull och 
stereotyp bild av Balkan som en del av en ”uråldrigt hat”-diskurs vilken aktiverades 
under krigen i forna Jugoslavien 1991–1995 och uttrycktes på svenska ledarsidor? Svaret 
kan enligt mig inte bli ett entydigt ja. Som jag visat var det bara fyra av de sammanlagt 
29 ledartexterna som tydligt representerade denna diskurs. 17 ledartexter 
representerade däremot den andra diskursen, ”dåligt politiskt ledarskap” varför det blir 
svårt att hävda att svenska ledarskribenter, som de representerats i materialet, under 
perioden hängav sig åt ”Balkanism”. 
 Dock är det ett faktum att det till en övervägande del fanns språkliga 
formuleringar i nästan samtliga texter som på ett eller annat sätt antydde en stereotyp 
syn på regionen som våldsam och präglad av gammal historia. Eller kanske snarare, som 
”den andre på insidan”, eftersom den vanligaste språkliga markören av ”hatdiskursen” 
var bruket av ”Balkan” i någon form. Begreppet kan alltså stå för en generaliserande 
sammanslagning av en mängd olika kulturer, etniciteter, språk och geografiska områden 
till en i västerländskt språkbruk nedsättande kategori som utgör en negativ motsats och 
gränsdragning till den egna kulturen. 
 I diskursanalytisk mening skulle den parallella förekomsten av både ”uråldrigt 
hat”- och ”dåligt politiskt ledarskap”-diskursen i de flesta av de utvalda texterna kunna 
tyda på en hög grad av interdiskursivitet. Detta kan vara tecken på en förändringsprocess, 
till exempel på hur media tolkar och förmedlar bilder av ”Balkan” mot bakgrund av nya 
influenser och diskussioner. I materialet framstår exempelvis författaren till SvD:s ledare 
från den 15 augusti som mycket väl insatt i den forskning som rör nationalismens 
drivkrafter; kanske ett exempel på ledarskribenters mottaglighet för perspektiv som står 
utanför medielogikens ramar?
 Samtidigt anser jag att undersökningens resultat visar på den mediala ”rundgång” 
som till exempel Nord & Strömbäck tar upp som ett resultat av journalistikens 
kommersialisering (se s. 12). Märkbart i materialet är den svängning i inställningen till 
utländska militära insatser som blev tydlig i samband med Natobombningarna. Under 
Stormoffensiven 4–8 augusti fanns det, oavsett diskurs, ingen uppenbar trend vad gäller 
ledartexternas stöd för militär intervention. Efter den bosnienserbiska granatattacken 28 
augusti var fem av sju ledarskribenter för ett ingripande medan endast en var tydligt 
emot. Detta kan alltså vara ett uttryck dels för nämnda mediala ”rundgång”, dels för det 
fokus som ledarskribenter har på nyhetsförmedlingen enligt ett medieteoretiskt 
resonemang (se 1.2.6).
 En annan indikation på nyhetssidornas betydelse för ledartexten är hur 
skribenterna ganska samstämmigt lade skulden för kriget gemensamt på Tudjman och 
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Milošević efter Stormoffensiven och den samtidigt offentliggjorda 
Karadjordjevouppgörelsen dem emellan. Men redan efter tre veckor svängde 
ledartexterna i sin syn och pekade lika samstämmigt ut bosnienserberna och Radovan 
Karadžić som skyldiga. Borde inte en sådan viktig och djuplodande fråga som den om 
krigets orsaker och vilka som var ansvariga vara oberoende av de tillfälliga händelser 
som nyheterna rapporterade? Uppenbarligen inte i detta fall. Den känslomässiga 
upprördheten efter granatattacken och som man får anta, lättnaden av att de skyldiga 
”straffades” vägde tungt på de undersökta svenska ledarsidorna.
 Ännu ett exempel på ledarskribenternas förmodade lyhördhet för nyhetshändelser 
är den intensiva diskussionen om flyktingkatastrofen i anslutning till Operation Storm. 
En diskussion som snabbt klingade av och lämnade ledarsidorna.
 Lenard J. Cohens teori om hur Clintonadministrationens ursprungliga anslutning 
till ”uråldrigt hat”-diskursen fick USA att motsätta sig ett militärt ingripande eftersom 
det skulle vara lönlöst får inget entydigt stöd i min undersökning. I alla fall inte om man 
lyfter upp Cohens resonemang till en generell nivå. Tvärtom visar det sig att det 
starkaste stödet för ett militärt utländskt ingripande fanns i ledartexter som hörde till just 
”uråldrigt hat”-kategorin. Samtliga av de fyra texter som entydigt representerade denna 
diskurs var som sagt klart positiva till starkt en intervention. Detta skulle alltså ge stöd åt 
den slutsats som uttrycks på s. 6 i anslutning till Edward Saids orientalismdiskurs och 
som går ut på att Väst måste hjälpa det kaotiska och irrationella Balkan (i detta fall inte 
Orienten).
 Däremot var inte stödet för insatser lika tydligt i den grupp av åtta texter som bara 
delvis representerade ”uråldrigt hat”-diskursen. Här förespråkade tre av texterna 
utländskt ingripande.
 Sett till hela undersökningsmaterialet utfaller resultatet att elva texter förespråkade 
fredliga insatser, fyra uttryckte ingen tydlig hållning och 14 texter förespråkade ett 
militärt ingripande. Inget uppenbart mönster således utan snarare i linje med det 
mångtydiga resultatet vad gäller själva diskurserna i sig.
 Avslutningsvis vill jag knyta an till Nohrstedts tankar ( se s. 16) om journalistens 
etiska ansvar för den verklighetsbild denne förmedlar och – om man har ett 
diskursanalytiskt perspektiv på den journalistiska verksamheten – skapar. Kan man 
förvänta sig att de journalister som skrev ledartexter om händelserna i forna Jugoslavien 
skall vara medvetna om sin aktiva roll och sitt ansvar som viktiga förmedlare av 
diskurser? Hjälper de läsaren att bli medveten om olika ”läsningar” av ”självklara” 
sanningar? Försöker ledarskribenterna, som Nohrstedt uttrycker det, öka transparensen 
i nyhetsförmedling och nyhetsvärdering? Eller är de lika mentalt och språkligt 
integrerade i diskurserna som det samhälle och den kultur de verkar inom?

6. Förslag på fortsatt forskning
Jag kan tänka mig att en fortsatt forskning utifrån denna specifika undersökning 
antingen kan fokusera på att utveckla det diskursanalytiska djupet eller på att bredda 
undersökningsfältet och materialet.
 En fördjupning av diskursanalysen kunde vara att man tydligare koncentrerar sig 
på att teoretiskt fastställa förekomsten och typen av alternativa eller motsägande 
diskurser och diskursordningar. Att med diskursanalytiska redskap försöka förklara 
materialets interdiskursivitet. Vilken förändring och utvecklingstendens kan man se i 
diskursernas kamp om hegemoni? Hur skall man förklara detta?
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 Breddar man i stället fältet kan en jämförelse med andra medieformer eller 
kulturområden vara intressant. Fanns samma diskurser representerade inom TV-
mediet? Hur såg man t ex på kriget på ”Balkan” självt? Vilka diskurser dominerade 
denna regions egen nyhetsrapportering? Och hur skriver vi generellt om krig? Används 
uttryck som ”barbariskt” och ”anarki” i svenska tidningar när USA strider i t ex Irak? 
Finns det en egen ”krigsdiskurs”?
! En medieteoretisk ”utblick” inom forskningen skulle kunna ta fasta på förhållandet 
mellan journalistiken på nyhetsplats respektive ledarplats. Inom vilket område verkar 
medielogikens lagar starkast? Hur fortplantas diskurser och kulturell gestaltning mellan 
de olika delarna av journalistiken? Vem styr detta?
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7.2 Dagstidningar

Aftonbladet
1995-08-05	 Slaget om Krajina.
1995-08-08 Tänker de dela på Bosnien?
1995-08-31 Bomber för fred.
1995-09-02 Clinton fick ingen ro för Bosnien.
1995-09-14 Orkar Nato mer än FN? 

Dagens Nyheter
1995-08-05 Slagfältets logik på Balkan.
1995-08-08	 Krajina ingen seger i ett krig.
1995-08-11 Alldeles för många fredsinitiativ. 
1995-09-03 Att hoppas på bästa möjliga.
1995-09-09 Bombning medan tid ännu är.
1995-09-14 Oavgjort för Nato räcker inte.

Expressen
1995-08-05	 Efterlyses: Natoplan! 
1995-08-08 Helvetet på jorden.
1995-08-14 Fortsätt hopppas.
1995-08-31 Äntligen ett svar!
1995-09-12	 Den stora illusionen.

Göteborgs-posten
1995-08-05 Kroaters lek med elden varar länge.
1995-08-08 Balkanuppgörelse har ryckt närmare.
1995-08-10 FN trupperna bort? USA på alerten för Balkanlösning.
1995-08-18	 Bildt i hetluften.
1995-08-30	 Efter Sarajevoslakten.
1995-09-09 Ny gryning för Bosnien.

Svenska Dagbladet
1995-08-06 Kroatien väljer vapnen.
1995-08-09	 Upp till bevis.
1995-08-15	 Etnisk exploatering.
1995-08-19	 Amerikansk fredsplan.
1995-08-30 FN och Nato i rävsax.
1995-08-31 Rätt sorts angrepp.
1995-09-06 Verkställt hot.
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