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Abstract 
The aim of this thesis was to investigate how two daily newspapers in Croatia have presented 

EU and the Croatian membership before and after the country’s entry (2009-2017) and to see 

if and in that case how the depictions have changed. Thus, the three questions that the analysis 

is circulating around concern the possibilities and problems the newspapers framed regarding 

EU and the Croatian membership before the entry, after the entry, and eventual differences 

between the periods. This has been made through a discourse analysis, which has been used to 

analyze how the newspapers are creating frames in their depictions, whereby the Framing 

theory has been used.  

The results shows that possibilities about EU mostly concerns the organization’s way to 

prevent or solve crisis; before Croatia’s entry the euro-crisis, afterwards the migration crisis. 

Problems about EU is before focusing on the way the organization as a whole is vulnerable 

when difficulties occur in some part of the Union, while afterwards pointing out the internal 

threats as crucial. Before Croatia entry the EU, the possibilities related to better life 

opportunities, stronger economy for individuals and the country, and better political 

circumstances regarding peace and stability for the nearby region. This is also how the frame 

generally looks in the latter period. Regarding the problems, are they in the first period 

concerning skepticism among the Croats and demographical worries, while afterwards 

focusing on the missed economic development. Therefore, the depictions changes in three 

cases among four.                 

     

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kroatien, EU, medlemskap, media, tidningar, diskursanalys.      



3 
 

Ett stort tack riktar jag till min handledare Henrik 

Enroth vid Linnéuniversitetet, som med sina många och 

värdefulla råd varit ett stöd och en vägledare för mig 

genom denna uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehåll 
Abstract .................................................................................................................................................. 2 

Introduktion ........................................................................................................................................... 6 

Syfte ................................................................................................................................................... 7 

Frågeställningar .................................................................................................................................. 8 

Teori ....................................................................................................................................................... 9 

Inramningsteorin ................................................................................................................................ 9 

Erving Goffman ............................................................................................................................... 9 

Robert M. Entman ........................................................................................................................ 10 

Dietram A. Scheufele .................................................................................................................... 10 

Tidigare forskning ................................................................................................................................. 11 

Vetenskaplig tillförsel ....................................................................................................................... 15 

Metod .................................................................................................................................................. 16 

Diskursanalys .................................................................................................................................... 16 

Forskningskvalitet ......................................................................................................................... 16 

Analytiskt ramverk och operationalisering ....................................................................................... 17 

Möjligheter ................................................................................................................................... 17 

Problem ........................................................................................................................................ 17 

Subjekt ......................................................................................................................................... 17 

Material ................................................................................................................................................ 18 

Analys ................................................................................................................................................... 19 

Jutarnji list 2009–1 juli 2013 ............................................................................................................. 19 

Möjligheter ................................................................................................................................... 19 

Problem ........................................................................................................................................ 26 

Vecernji list 2009–1 juli 2013 ........................................................................................................... 28 

Möjligheter ................................................................................................................................... 28 

Problem ........................................................................................................................................ 35 

Jutarnji list 1 juli 2013–2017 ............................................................................................................. 36 

Möjligheter ................................................................................................................................... 36 

Problem ........................................................................................................................................ 40 

Vecernji list 1 juli 2013–2017 ........................................................................................................... 43 

Möjligheter ................................................................................................................................... 43 

Problem ........................................................................................................................................ 47 

Jämförelse mellan perioderna .......................................................................................................... 50 



5 
 

Avseende EU och möjligheter ...................................................................................................... 50 

Avseende EU och problem ........................................................................................................... 51 

Avseende medlemskapet och möjligheter ................................................................................... 52 

Avseende medlemskapet och problem ........................................................................................ 53 

Slutsatser.............................................................................................................................................. 54 

Referenser ............................................................................................................................................ 57 

Litteratur .......................................................................................................................................... 57 

Internet ............................................................................................................................................ 57 

Artiklar.............................................................................................................................................. 72 

Antal ord: 19 554  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Introduktion 
Vid samma tid som Kroatien utropade sin självständighet den 25 juni 1991 och påbörjade sin 

utbrytning från Jugoslavien, började också de kroatiska blickarna sakta röra sig västerut i 

hopp om att snart infinna sig i en ny gemenskap. Utbrytningen från Jugoslavien stod sig dock 

dyrt och efter fyra års krigande och ca 15 000 - 18 000 förlorade liv, kunde den nyformade 

staten intill det Adriatiska havet andas in de första europeiska demokratiska andetagen (Hina, 

2015c; Körbler, 2016).    

Kroatiens förste president Franjo Tudjman var från början mån om att Kroatien hör hemma 

bland de demokratiska staterna i Väst- och Centraleuropa, vilket hans anförande under den 

första flerpartikongressen den 30 maj 1990 vittnar om; där poängterar han att samtidigt som 

Kroatien inhemskt tampas med att omforma staten till en modern demokrati, behövs fokus 

också riktas utanför de egna gränserna, för att så fort som möjligt kunna bli en del av EG 

(Europeiska gemenskaperna) (Vecernji, 2013a).  

Dessförinnan hade han under sin karriär som historiker – ungefär fem decennier innan 

Kroatiens inträde i Europeiska unionen (EU) – målat upp organisationen som en viktig faktor 

mellan USA och forna Sovjet, som beståendes av enade och sammanhållna stater skulle 

kunna vara en global maktfaktor och uppnå ett internationellt oberoende. Det var i en sådan 

europeisk sammanhållning han ville se Kroatien ta plats. Samtidigt var det en omställning för 

det kroatiska folket, som precis hade tagit sig ur en gemenskap och omgående siktade på en 

annan.    

Tudjman dog i slutet av 1999, men idéerna om ett Kroatien i EU levde vidare. Den 3 oktober 

2005 inleddes också förhandlingarna, efter att Kroatien följt direktiven om att vara 

tillmötesgående gällande överlämnandet av generaler som deltagit i självständighetskriget, 

vilket å andra sidan väckte starka känslor bland det kroatiska folket när Ante Gotovina 

frihetsberövades dryga två månader senare på Teneriffa (Reuters, 2013; Sarac och Petranovic, 

2005; SVT, 2005). I näst största staden Split samlades ungefär 50 000 människor som 

uttryckte sitt stöd för generalen och missnöje med regeringen i Zagreb, som man ansåg hade 

förrått folket. I det läget hade förhandlingarna med EU precis börjat, liksom som folkets 

skepticism gentemot samarbetet och närmandet.   

Ett och ett halvt år senare, ansåg endast 29 procent av den kroatiska befolkningen att EU var 

något bra för landet. Att EU skulle vara dåligt, ansåg å andra sidan en ännu mindre del; den 

största delen – 40 procent – ansåg varken det ena eller det andra (De Prato, 2007). Det var 
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denna stora och tveksamma grupp man behövde övertyga om att EU var något bra, ifall man 

skulle uppnå ett JA på folkomröstningen i början av 2012, och denna uppsats syftar till att 

undersöka hur två dagstidningar i Kroatien rapporterade om EU och Kroatiens medlemskap 

innan men också efter att man gått med den 1 juli 2013. Efter avslutningen av förhandlingarna 

i mitten av 2011, och underskiften om en anslutning den 9 december samma år, röstade 

nämligen 66 procent av kroaterna den 22 januari 2012 för att bli en del av EU (SVT, 2011; 

Naeselius, 2012; SR, 2012).     

I Sverige kan sägas att massmedia, som tidningar är en del av, är tredje statsmakten efter 

regeringen och riksdagen, samtidigt som det internationellt observerats att media spelar en 

central roll avseende formandet av allmän opinion (McCombs, 2006; van Dijk, 1995). Media 

har en budskapsbärande funktion och en viktig roll i inramandet av vår verklighetsbild 

(McLuhan 1964:9; McQuail 1994:327, 331). Därför är det av intresse att undersöka på vilket 

sätt de två kroatiska dagstidningarna – som når större delen av landets dagliga nyhetsläsare – 

framställde EU och Kroatiens medlemskap både innan och efter landets EU-inträde, för att 

upptäcka eventuella förändringar perioderna emellan.       

Således kommer uppsatsen präglas av en analys innehållandes två perioder, där första delen 

behandlar från och med 2009 till 1 juli 2013, och sedan därifrån till och med 2017. 

Härigenom framkommer även en tredje aspekt, nämligen de eventuella förändringar som 

framgår genom studiet av de två perioderna. Hittills har det gjorts undersökningar av 

rapporteringssätt innan Kroatiens inträde, men i och med en analys av perioden efter inträdet, 

tillförs en ny relevant dimension. Ambitionen är att fånga förändringen över tid, snarare än att 

jämföra hur de två tidningarna sinsemellan rapporterade om EU och Kroatiens medlemskap. 

De två tidningarna som kommer studeras är Jutarnji list och Vecernji list. Två tidningar har 

valts för att möjliggöra en djupgående analys.      

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de två tidningarna Jutarnji list och Vecernji list 

rapporterade om EU och Kroatiens medlemskap innan respektive efter Kroatiens inträde den 

1 juli 2013. Dessa två tidningar har valts för att de är etablerade och stora och därigenom når 

många dagliga läsare; den sammanlagda tidsperioden för undersökningen har avgränsats till 

att omfatta åren 2009-2017 för att få med fyra och ett halvt år innan respektive efter 

anslutningen. Hittills har det inte gjorts någon undersökning som fokuserat på perioden efter 

landets inträde.    
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Undersökningen kommer ske via diskursanalys, som kommer användas för att analysera hur 

framställningarna ramas in från tidningarnas sida. Med andra ord, inramningsanalyser 

kommer göras med hjälp av diskursanalysen. Diskursanalysen och inramningsteorin 

behandlas vidare under respektive kapitel. Med diskurs menas här språkliga uttryck som 

organiserar den sociala verkligheten (Bergström och Boréus 2012:354). Härigenom fångas 

vad som framställs samt hur det görs, avseende EU och Kroatiens medlemskap inom men 

också mellan de olika tidsperioderna, rörande möjligheter och problem.       

Frågeställningar 
1. Vilka möjligheter respektive problem avseende EU och Kroatiens medlemskap framställdes 

i tidningarna innan medlemskapet? 

2. Vilka möjligheter respektive problem avseende EU och Kroatiens medlemskap framställdes 

i tidningarna efter medlemskapet? 

3. Går det att finna en förändring mellan tidsperioderna och hur ter den sig i så fall?           
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Teori  

Inramningsteorin 
Inramningsteorin fokuserar på hur något framställs, dvs. vid det här laget har inte bara ett 

ämne bestämts vara viktigt och prioriterats, utan med den här teorin går det också att känna 

igen den mening som försöks tillskriva fenomenet. Mening med något skapas just genom att 

det sätts i en viss kontext – inom en bestämd ram – som i sin tur kan hjälpa människor att 

förstå olika sociala kontexter. Budskap organiseras och struktureras, samt förbinder sig med 

tidigare erfarenheter hos mottagarna, varigenom meningsskapande sker.   

Teorin fick sitt genomslag i samband med Erving Goffmans  Frame Analysis: An Essay on 

the Organization of Experience (1974), trots att antropologen Gregory Bateson två år tidigare 

snuddade vid och laborerade med liknande fenomen, när han diskuterade hur vi organiserar 

information i olika ramar, som i sin tur är vår länk till den yttre världen (Bateson 1972:197). 

Batesons teori bygger på att människan i sitt försök att skapa förståelse för skeenden upprättar 

ramar som håller reda på informationen (Bateson 1972: 196-198). När en människa lyckas 

skapa nya ramar – t.ex. med utomstående hjälp – får samma information numera en annan 

betydelse, då innehållet satts i en ny kontext. Goffman fortsätter på detta spår, när han 

beskriver hur människans jag därigenom genomgår förnyelser, i takt med att ståndpunkterna 

förändras (Goffman 1974:573).  

Erving Goffman   

Goffman poängterar att våra ramar inte kan vara hämtade och baserade på inget – eller sig 

själva – de är i sin tur hämtade från ett större ramverk och måste alltid ha en länk till den 

reella världen (Goffman 1974:1, 30). Goffman diskuterar två typer av primära ramverk; 

naturliga och sociala, där det senare – vilket är av intresse i denna studie – är sprunget ur det 

förra (Goffman 1974:247). Inom det primära sociala ramverket är mänskliga faktorn 

närvarande och formar dess natur, vilket i hög grad rör medierapportering. 

Emellertid har människan flera ramar att organisera och strukturera sina erfarenheter i, 

samtidigt som en ram riskerar att falla om den tappar förmågan att forma mening (Goffman 

1974:379). Som mottagare av information är vi ständigt ute efter att bevisa och bekräfta att 

våra tankar och antaganden är legitima. Då är det tryggt med att placera materian inom ramar, 

i samband med att vi tillskriver verkligheten mening (Goffman 1974: 503-504, 562). Därför 

kan tidningarnas diskurser både fungera som en primär ram, varifrån innehåll hämtas och 

placeras inom en redan existerande ram inom oss, eller som en sekundär ram, som bekräftar 
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att ramen inom oss är ”rätt”. Således är mottagaren en aktiv och viktig part i 

meningsskapandet; inte bara hur något framförs spelar roll, utan framförallt hur det tas emot 

(Goffman 1974:10, 11).  

Avslutningsvis, varför Goffman anser det vara värdefullt att studera ramverk, är för att vi kan 

utöka vår kunskap gällande de tillvägagångssätt vi använder oss av när vi sätter ihop vår 

världsbild (Goffman 1974:440). Ramsättandet i sin tur sker på ett automatiskt sätt, där vi inte 

alltid är medvetna om processen och där saker och ting förefaller oss naturligt och givet. Detta 

bakomliggande fenomen söker inramningsteorin komma åt och belysa.  

Robert M. Entman 

Professorn Robert M. Entman (1993, 2007) har forskat om hur vi bättre kan förstå inramning 

och hur det hänger samman med makt, liksom diskursanalysen. Till att börja med bestämmer 

informationskällan vad som är viktigt genom att inkludera respektive exkludera valda 

aspekter (Entman 1993:52, 54). I samband med meningsskapandet är det (vanligtvis) fyra steg 

som följer: en definition av ett problem, identifiering av dess orsaker, bedömning av 

effekterna samt förslag på lösningar (Entman 1993:52, 56; 2007:164). Inramning sker vidare 

genom särskild betoning på det som ska belysas, då man är ute efter att beröra med sitt språk 

(Entman 1993: 53, 54). Därför är inramning länkat med politisk kommunikation; politiska 

aktörer är i behov av stöd från allmänheten och därför spelar dess åsikter roll (Entman 

1993:57; 2007:165). 

Dietram A. Scheufele  

Forskaren Dietram A. Scheufele har studerat vad som tidigare sagts om hur inramningar i 

medierapportering ter sig och hur det påverkar allmänhetens uppfattningar. Han klargör att vi 

i diskussionen om inramningar måste ha i åtanke de två olika ramar som existerar och 

samspelar; sändarens ram och mottagarens ram (Scheufele 1999:106). Mottagarens tänkande 

påverkas i sin tur av de ramar som står till förfogande (Scheufele 1999:116). Med hänvisning 

till Neuman, Just och Crigler (1992) belyser Scheufele hur massmedia ger sina 

framställningar en rotation utifrån sin egen men också mottagarnas bakgrund (Scheufele 

1999:105). Med stöd hos Gamson och Modigliani (1987) diskuterar han också hur media 

arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv, när de organiserar sina framföranden så att flertal 

händelser hänger ihop och skapar en större mening (Scheufele 1999:106).       
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Tidigare forskning 
Precis som föregående avsnitt kommer även detta avgränsas till att omfatta tidigare forskning 

som behandlar sättet media rapporterar på och inte dess konsekvenser. Hittills har det gjorts 

studier på området innan Kroatiens medlemskap, som undersökt medias roll i rapporterandet 

av EU och Kroatiens relation till EU.    

Under oktober 2004 undersökte Gordana Vilovic – från det internationella journalistcentret i 

Kroatien – hur fem olika dagstidningar i Kroatien framställde den europeiska integrationen 

landet hade framför sig vid tidpunkten, som skulle bädda för öppnandet av förhandlingar 

(Vilovic, 2005). Fokus är mestadels inriktat mot tidningarna och deras behandlingssätt av EU, 

då de sedan jämförs inbördes i sökandet efter skillnader.   

Med sin deskriptiva innehållsanalys kommer hon fram till att tidningarnas skribenter överlag 

har en god uppfattning och förståelse för den europeiska integrationen, som de oftast 

behandlar kritiskt men inte för den skull negativt. Kritiken från tidningarnas kommentatorer 

riktar sig mestadels mot Kroatiens dåtida regering, som man ansåg agerade oärligt gentemot 

Haagtribunalen, vilket man med rätt misstänkte skulle förlänga tiden för påbörjandet av 

medlemsförhandlingarna (Vilovic 2005:194). 

Liljana Saric från universitetet i Oslo skrev 2005 om hur metaforer användes i kroatisk media 

på nätet i samband med beskrivningen av EU (Saric, 2005). Hennes studie visar att ett lands 

integration i EU i mångt och mycket beskrivs som en resa, där EU är slutdestinationen (Saric 

2005:149). Saric observerar att mycket tyngd fästs vid betoningen på vägen mot EU, för att på 

det sättet förmedla en känsla av att det krävs något konkret från ansökande land på väg mot ett 

medlemskap (Saric 2005:152). Vidare framställs EU som ett tåg, som det är viktigt att hoppa 

på medan möjligheten fortfarande finns (Saric 2005:154). EU framställs även ofta som ett hus 

– många gånger som ett familjehus – eller en stor byggnad, där bilden enligt hennes tolkning 

syftar till att symbolisera något stort, som under tiden håller på att byggas om till något ännu 

större och bättre (Saric 2005:159, 163). Denna metaforiska framställning av ett lands resa mot 

EU – samt EU som en stor gemenskap – anser Saric spelar en viktig roll inom media, gällande 

folkets förståelse för den europeiska integrationen (Saric 2005: 167-168).  
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2006 publicerades en artikel författad av tre kroatiska forskare, där de kvantitativt analyserar 

innehållet – rubriker1, uttalanden2, teman3, genrer4, tidningarnas referensram5 samt nämnandet 

av politiska partier specifikt i samband med källhänvisningar och allmänna uttalanden om 

partier6 – i de tre dagstidningarna Vecernji list, Jutarnji list och Vjesnik under totalt fyra 

månader mellan 2004 och 2005 (Dragojevic, Kanizaj och Zebec 2006: 140-142, 144, 148-

149, 152-159, 163). Deras syfte var att undersöka hur rapporteringen tedde sig gällande det 

positiva beskedet7 man hade fått från EU att ansluta; hur man framställde Kroatiens försenade 

förhandlingar8, samt hur stort utrymme EU gavs generellt i respektive tidning (Dragojevic, 

Kanizaj och Zebec 2006: 139, 149).   

Deras resultat visar att oavsett om rapporteringen om Kroatiens koppling till EU var av 

positiv eller negativ karaktär, var det något som genomgående fick stort utrymme i 

tidningarna. Detta faktum anser forskarna indikerar att den europeiska integrationen i 

Kroatien var, i alla fall från dessa tre tidningars håll, uppfattat som ett seriöst projekt landet då 

hade framför sig, varför man noggrant och regelbundet rapporterade om läget landet befann 

sig i avseende integrationen. Samtidigt kunde de endast finna små nyanserade skillnader 

tidningarna emellan gällande deras EU-rapportering, vilket de anser belyser en mediesfär i 

Kroatien som på ett kontinuerligt och balanserat sätt presenterade EU-ämnena.   

De bedömde också att rapporteringen tedde sig informativt och nästan helt utan rubriker 

innehållandes diskrimineringar eller sensationalism; de skedde endast i ca två procent av 

fallen (Dragojevic, Kanizaj och Zebec 2006:160). Avslutningsvis konstaterar forskarna att det 

som dominerar EU-debatten i de tre tidningarna i de flesta fallen handlar om den politiska 

problematiken; härvid tycker de att det fattas djupare och mer ingående analyser och 

utvärderingar, framförallt av den ekonomiska aspekten (Dragojevic, Kanizaj och Zebec 

2006:161).   

2007 publicerades en innehålls- och diskursanalys författad av Drago Cengic och Ivana Mijic 

som analyserat kroatiska veckomagasinet Globus’ rapportering om relationen mellan Kroatien 

och EU, från början av 2003 till och med 2005 (Cengic och Mijic 2007:658, 674-675). Cengic 

                                                             
1 Naslovi 
2 Izjave 
3 Teme 
4 Žanrovi  
5 Okviri 
6 Stranka koja se pojavljuje u tekstovima kao izvor informacija/Stranke o kojima se izvještava 
7 Pozitivan avis 
8 Odgoda pregovora 
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och Mijic läste artikeln som nyss behandlades ovan – av Dragojevic, Kanizaj och Zebec 

(2006) – och fann inspiration i en av slutsatserna, nämligen i den som poängterar att det 

mestadels är den politiska problematiken som får utrymme i de tre undersökta tidningarna, 

medan andra aspekter tenderar att hamna utanför fokus, i synnerhet den ekonomiska. Därför 

valde de att undersöka om så även var fallet med Globus’ rapporteringar på området, som är 

en veckotidning närvarande i den politiska debatten och som når ut till en bred allmänhet 

(Cengic och Mijic 2007:656).  

Precis som föregående studie, bekräftade denna att Kroatiens relation till EU ges stor vikt och 

präglar många ledare och kommentarer i Globus. Samtidigt kunde de känna igen en mer 

analytisk och personlig dimension i Globus’ texter (Cengic och Mijic 2007:669). En hel del 

fokus från tidningen lades också vid den politiska aspekten, men detta dock inte på bekostnad 

av andra aspekter, som också fick utrymme och belystes mer ingående, exempelvis den 

ekonomiska (Cengic och Mijic 2007:670). Avslutningsvis fann de tre olika dominerande 

inställningar i Globus; en ”proeuropeisk diskurs hos ledande kolumnister och journalister”9, 

en ”byråkratisk diskurs från EU-representanter”10 samt en ”proeuropeisk diskurs från den 

styrande politiska eliten”11 (Cengic och Mijic 2007: 668-669).    

2011, i samband med att Kroatien höll på att avsluta sina medlemsförhandlingar, analyserade 

Goran Popovic, Tanja Grmusa och Hrvoje Prpic sex kroatiska dagstidningar i deras 

rapportering om Kroatiens anslutning till EU, samt om rapporteringen avseende EU i en 

bredare mening. Syftet var att undersöka de olika sätt tidningarna rapporterade på – en 

skillnad tidningarna emellan forskarna hade en hypotes om skulle finnas, och som senare 

delvis bekräftades, då Novi list i enlighet med hypotesen var tidningen med flest relevanta 

artiklar, samtidigt som 24sata hamnade sist på listan med minst antal artiklar (Popovic, 

Grmusa och Prpic 2011:320).  

I övrigt behandlar studien ett intressant område när den undersöker om medierna syftar till att 

i första hand informera12 eller ”marknadsföra”13 (Popovic, Grmusa och Prpic 2011:311). De 

poängterar och lyfter fram betydelsen av att de nationella medierna behåller sitt förtroende i 

samband med deras rapporteringar om EU, då den största delen av den inhemska 

                                                             
9 ”proeuropski diskurs vodecih kolumnista i novinara” 
10 ”birokratski diskurs EU-duznosnika” 
11 ”proeuropski diskurs vladajuce politicke elite” 
12 informirati 
13 promovirati 
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befolkningen nås av information på moderspråket – i detta fall kroatiskan – även om det i 

grunden rör sig om en utrikespolitisk angelägenhet. Vid detta tillfälle påvisas också 

medvetenhet om att den dager EU framställs i genom tidningarnas rapporteringar, i mångt och 

mycket påverkar den bild kroatiska medborgare skapar sig av EU, och i längden kan det bli 

direkt avgörande för utgången av den då stundande folkomröstningen.   

Deras undersökning visar också att det inte är i en stor majoritet av fallen som ”informationen 

skiljs från skribentens ståndpunkter”14, varför deras hypotes om att de utvalda tidningarna 

rapporterar om EU professionellt, djupt, objektivt och informativt inte kunde bekräftas härvid 

(Popovic, Grmusa och Prpic 2011:314). Mer professionalism och objektivitet kunde de finna 

gällande ”återknytningen till flera och namngivna informationskällor”15 samt i ”hänvisningen 

till flertal citat”16 (Popovic, Grmusa och Prpic 2011: 315-317). Avslutningsvis konstaterade 

de också att de funnit endast få rubriker präglade av sensationalism, genomgående bra 

”förhållande mellan rubriker och texter”17, samt ett överlag förståeligt och tydligt språk i 

artiklarna (Popovic, Grmusa och Prpic 2011: 318-319).   

Marijana Grbesa och Tihana Tomicic har i en vetenskaplig artikel från 2014 analyserat hur 

dagstidningarna Jutarnji list, Vecernji list och Novi list rapporterade innan de första valen till 

Europaparlamentet i Kroatien, som hölls den 14 april året innan (Grbesa och Tomicic 

2014:42). Kvantitativt innehållsanalyserade de 156 artiklar mellan den 2-16 april, där 

Europaparlamentsvalet omnämns (Grbesa och Tomicic 2014:27). Deras resultat visar att 

tidningarnas belysning av valet på förhand var dålig. Nästan hälften av artiklarna – 73 av 156 

– skrevs på valdagen, eller de två efterkommande dagarna (Grbesa och Tomicic 2014:28).  

Detta betyder att innehållet mestadels upptogs av uppgifter kopplade till valdeltagandet och 

valresultatet, något författarna ser kritiskt på, framförallt då det var första gången kroatiska 

medborgare gick till valurnorna för att välja representanter till parlamentet i Bryssel. Den 

kroatiska allmänheten fick under denna undersökta period i de tre tidningarna dåligt med 

information gällande Europaparlamentets funktionssätt och syfte; istället var det de inhemska 

aktörera som hamnade i fokus och dominerade innehållet i artiklarna (Grbesa och Tomicic 

2014:36). Med detta (negativa) facit i hand, kan mer förståelse skapas för det låga 

                                                             
14 ”razlikovanje informacije od stava” 
15 ”pluralnost izvora informacija; imenovanje izvora informacije” 
16 ”Pluralnost u navođenju citata” 
17 ”odnos naslova i teksta” 
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valdeltagandet som utföll (20,84 %), som författarna anser kommer vara särskilt utmärkande 

för det första Europaparlamentsvalet i Kroatien (Grbesa och Tomicic 2014:38).  

Vetenskaplig tillförsel 
Som framgår av genomgången ovan, har det funnits ett visst intresse att undersöka tidningars 

roll i behandlandet av EU-ämnen och Kroatiens europeiska integration fram till Kroatiens 

inträde. Då har man i de flesta fallen haft ett kvantitativt förhållningssätt gentemot det 

empiriska materialet, där vikt och uppmärksamhet riktats mot storleksutrymme och 

omnämnande i tidningarna. Andra gånger har det varit tidningarna som det fokuserats på, 

antingen i syfte att analysera hur en viss tidning behandlar ämnena, eller hör det görs i 

förhållande till en annan tidning.   

Därmed framgår att denna uppsats kommer ha nytt värde att tillföra på flertal punkter. Först 

och främst kommer en ny undersökning och jämförelse kunna göras i samband med 

studerandet av två tidningaras framställning av EU och Kroatiens relation till EU efter landets 

medlemskap. På så vis kommer även den första dimensionen få ett nytt värde, då möjligheten 

till jämförelse med annan rapportering tillkommer. Detta fokus på möjligheter respektive 

problem i tidningars rapporterande, har jag inte kunnat finna att någon gjort hittills.  

Vad som möjliggör detta i denna studie, och vad som därigenom skiljer den från andra studier 

på området, är ett angreppssätt där diskursanalys används för att analysera inramningar. 

Avslutningsvis är det i denna undersökning inte tidningarna som har den centralaste rollen, 

och därmed finns det inget intresse av att studera tidningarnas inbördes diskurser och 

inramningar; istället ligger intresset i att undersöka förändringarna i skildringarna över tid, 

dvs. jämföra hur EU och Kroatiens medlemskap behandlades innan respektive efter den 1 juli 

2013.  
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Metod 

Diskursanalys 
Diskursanalysen av Michel Foucault har valts som metod, då ett sådant angreppssätt i detta 

fall möjliggör att studera de förändringar som framkommer i synsätt över tid (Bergström och 

Boréus 2012:358, 382, 386). Det är en metod som möjliggör att se sambandet mellan språk 

och makt inom liksom mellan diskurser. Språk och kommunikation präglar vår vardag och 

deras betydelse är därför relevant att studera (Bergström och Boréus 2012: 399-400). Ett 

angreppssätt som bottnar i Foucaults syn på diskurser syftar till att studera utsagor och deras 

relationer (Bergström och Boréus 2012:358).  

Diskurser i sin tur innehåller utestängningsmekanismer, som gör att det skapas utrymme för 

vissa utsagor, samtidigt som andra får stå till sidan (Bergström och Boréus 2012:361). Denna 

aspekt blir relevant i samband med studiens tredje fråga, avseende vad som förändrats i 

utsagorna mellan de olika perioderna. Metoden kan vidare ses som en breddad form av 

textanalys (Bergström och Boréus 2012:353).  

Diskursanalys har vägts mot andra angreppssätt; det hade varit intressant att genomföra 

intervjuer och höra upplevelser av framställningarna för att analysera diskursens effekter, men 

då hade jag tappat den primära kontakten med själva språket i framställningarna, samtidigt 

som tiden hade kunnat bli knapp. Med narrativanalys hade jag möjligtvis kunnat studera 

berättandet om EU och Kroatiens medlemskap, men där har jag inte funnit en modell som kan 

länka fenomenet till vetande och kunskap, vilket diskursanalys å sin sida erbjuder.  

Det är tre analysbegrepp – som Bergström och Boréus mer eller mindre berör (2012:383) – 

som kommer användas; det första är möjligheter, som ursprungligen koncentrerar sig på de 

problem som pekas ut i utsagor. Men eftersom problem – som är det andra begreppet – med 

EU och Kroatiens medlemskap endast utgör ena delen av min analys, kommer jag dela upp 

detta begrepp i två delar, där den första delen inkluderar just möjligheter, varigenom de 

positiva aspekterna belyses. Således breddar jag begreppets ursprungliga innefattande. 

Möjligheter bildar på samma sätt som problem ett objekt som möts av kunskapen, vilket är 

länkat med det tredje begreppet, nämligen subjekt, som hos Bergström och Boréus kodats som 

vetande; vem eller vad definierar möjligheten eller problemet?     

Forskningskvalitet       

Gällande trovärdigheten är det viktigt med genomskinlighet i forskningen, vilket gynnas av 

att det primära källmaterialet ställs till förfogande för läsare utan censur. Ett sätt att uppnå 
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detta är att återge citat från originaltexten (Bergström och Boréus 2012:406). En utmanande 

faktor i detta fall är de kroatiska tidningsartiklarna, som kräver en korrekt och noggrann 

översättning från min sida. Angående generaliserbarheten och intersubjektiviteten är det 

viktigt att vara medveten om att utmaningen med att vi kan tolka olika är närvarande, varför 

det är viktigt att vara tydlig med tillvägagångssättet som använts.  

Därmed inte sagt att strävan efter tillförlitlighet försvinner, tvärtom; den stärks just genom en 

forskning som präglas av genomskinlighet, originalitet och konkreta bevis från texten. 

Avslutningsvis är det av värde att nämna att tolkningsaspekten påverkar reliabiliteten positivt, 

då jag har möjlighet att göra noggranna bedömningar av materialet, eftersom det kommer 

utgöras av primärkällor på kroatiska (Bergström och Boréus 2012:42, 43).     

Analytiskt ramverk och operationalisering 

Möjligheter  

Här inbegrips tidningarnas illustrationer av möjligheter. Exempel på möjlighetsframställning 

av EU kan vara utsagor som pekar på att organisationen bringar enighet, solidaritet, 

gemenskap, fred, mellanstatligt samarbete, tillväxt, utveckling och dylikt. Samma mönster 

gäller för aspekter kopplade till det kroatiska medlemskapet; det som exempelvis belyser att 

ett kroatiskt inträde främjar ekonomisk tillväxt, utveckling, europeisk gemenskap eller 

mellanstatlig sammanhållning kommer härvid beaktas.        

Problem  

Här inbegrips tidningarnas framställningar av problem. Problemframställningar sker om EU 

utpekas som beståendes av ömsesidig sårbarhet, odemokratiskt styrande, handlingssvagt 

agerande m.m. Gällande det kroatiska medlemskapet kan det illustreras av en betoning på 

minskad suveränitet, förlust av nationell identitet, demografisk tillbakagång etc.  

Subjekt 

Det kan vara olika aktörer och ting som formar och leder en diskurs; vissa gånger kan det vara 

personer, organisationer eller institutioner som motiverar möjligheter och problem – andra 

gånger kan det vara undersökningar och utredningar som strukturerar utsagornas innehåll. 

Subjektet framkommer i materialet exempelvis när Europeiska kommissionens (EK) 

ordförande föreslår en lösning; när ett utredningsresultat bäddar för åtgärder; när EU:s 

regeringschefer anser något som ges utrymme i framställningarna, eller när kroatiska politiker 

tillåts beskriva effekterna av ett kroatiskt medlemskap.                  
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Material 
Materialet i uppsatsen kommer bestå av tidningsartiklar från de två dagstidningarna Jutarnji 

list och Vecernji list, som behandlar EU och Kroatiens relation till EU mellan 2009-2017. 

Dessa är bland de största tidningarna i Kroatien och når de flesta läsarna, samtidigt som de har 

olika profiler; Jutarnji list är liberalt orienterat, medan Vecernji list har en konservativ 

bakgrund (Eurotopics, 2018a; Eurotopics, 2018b). Materialet kommer bestå av både kolumner 

och informativ nyhetsrapportering, för att möjliggöra en utläsning av framställningarna utifrån 

ett bredare perspektiv, varför det också är önskvärt med olika profiler mellan tidningarna.    

Till min hjälp i sökandet efter relevanta artiklar har jag använt det nationella webarkivet från 

Zagrebs universitet (HAW, 2018), samt tidningarnas sökfunktioner. Materialet är på 

originalspråket (kroatiska) och hämtat från tidningarnas respektive portaler. Med det sagt, är 

äktheten i materialet maximal och tillförlitligheten stor. Materialet kommer översättas och 

hänvisas till genom sammanfattningar och citat, som samtidigt kommer finnas tillgängliga i 

originaltext i fotnoter. På det här sättet är jag i kontakt med förstahandskällor och kan 

bearbeta orört material, som jag sedan i sin tur kan presentera i sin helhet. Något annat 

angreppssätt – gällande materialet – i analyserandet av tidningarnas rapporteringssätt, ser jag 

inte i nuläget.                
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Analys 

Jutarnji list 2009–1 juli 2013 

Möjligheter 

I Augustin Palokajs artikel utmynnar möjligheten från den finanskris som nyligen träffat 

euroländerna (Palokaj, 2009). En särskild koncentration läggs på en av de senaste 

nykomlingarna i EU, nämligen Lettland. Skribenten som subjekt stödjer sitt vetande mot de 

summor – vars källor ej anges – som elaboreras i artikeln, och därifrån dras sedan egna 

slutsatser. Han skriver hur finanskrisen träffat Lettland så hårt att ”landskassan akut behövde 

få in sju miljarder euro”18 (Palokaj, 2009b). Därefter övergår han till att diskutera miljoner, 

men detta påverkar inte det sammanlagda budskapet; med hjälp från EU och andra 

medlemsländer fick Lettland snabbt in fem miljoner euro, och från internationella 

finansinstitutioner de resterande två miljonerna. Betoningen ligger på att ”om Lettland inte 

hade varit medlem, hade de inte så snabbt kunna få in fem miljarder euro från EU.”19           

I slutet av april skriver Jutarnji om möjligheten att både EU och Kroatien hade dragit nytta av 

ett kroatiskt medlemskap (Jutarnji, 2009b). Paralleller dras till föregående utvidgningar som 

bringat positiva konsekvenser både för gamla och nya medlemsländer, enligt utredningar från 

EK, som utgör subjektet. Vid detta skede går det att känna igen ett meningsskapande som 

bygger på en organisering av tidigare erfarenheter, som stärks och får nytt värde i och med en 

ny liknande kontext. Positiva aspekter som uttrycks hos nykomlingarna avser bättre 

levnadsstandard, modernisering av ekonomin, samt stabilisering av institutioner och 

rättsstatsprincipen. EU:s fördel ligger i att den inre marknaden utökas och blir än 

konkurrenskraftigare internationellt. Det framgår även hur ett kompaktare EU bättre kan stå 

emot kriser och finna gemensamma lösningar på uppkomna utmaningar. Kriser kan slå hårt 

mot en del av EU och sprida sig till andra delar, men med gemensamma insatser är problemen 

lösbara. Avslutningsvis poängteras att ett kroatiskt medlemskap är önskvärt då det hade 

medfört ett ekonomiskt lyft i samband med inträdet på EU:s inre marknad.   

I slutet av maj rapporterade Željko Trkanjec (2009) om att Kroatien har mycket arbete kvar 

med att harmonisera landets ekologiska standard med EU:s. I denna artikel utgör EU 

subjektet, genom riktlinjer och EK:s representant. Möjligheten belyses hur Kroatien stöttas 

ekonomiskt av EU under denna process. Satsningen kommer kräva flera miljarder kroatiska 

                                                             
18 ”… državnoj blagajni hitno je trebalo sedam milijardi eura.”  
19 ”… da nije članica, tako brzo od EU ne bi dobila pet milijardi eura.”  
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kuna, varför EU:s ekonomiska bidrag på 150 miljoner euro välkomnas; ”EK:s utsände i 

Kroatien Oskar Benedikt berättar om de 150 miljoner euro Kroatien för tillfället tar emot och 

att man kan förvänta sig att denna summa blir åtta till tio gånger större när landet, efter 

avslutade förhandlingar, blir fullvärdig EU-medlem.”20    

I början av september skrevs det om hur Kroatien allt mer börjar närma sig EU-nivåer 

gällande kvalitet av livsmedelsproduktion, i arbetet med att bli allt attraktivare på den 

internationella marknaden (Jutarnji, 2009a). Detta inbegriper en möjlighet baserat på tidigare 

erfarenheter; hittills har Kroatien inte levt upp till EU-direktiven, men nu har man lyckats. 

EU-direktiven är det man rättar sig efter, d.v.s. detta är subjektet som innehar makt. Artikeln 

är relativt kort och innehåller en mängd information som klargör allt Kroatien gjort för att 

förbättra produktionsproceduren.          

Branka Stipic (2010) skrev senare om hur EK – tillsammans med euroländer och IMF – 

upprättat en krisfond värd 750 miljarder euro. Detta var ett något som åter införde optimism 

på den europeiska marknaden. Vad som var viktigt i denna styrning, och varför den medförde 

positiva konsekvenser, var möjligheten att EU tillfälligt dämpade krisen utan att trycka nya 

pengar, vilket hade kunnat resultera i en inflation. Fonden existerade inte rent tekniskt, utan 

det var en summa som skulle vara till hjälp för euroländer i kris. Tidigare erfarenheter på 

området – att eurokrisen hämmar europeiska marknaden – tappar styrka och betydelse efter 

EU:s ingripande. Även om kroatiska analytiker – artikelns subjekt – var försiktiga och anade 

en tillfällig återhämtning av euron, utvärderar skribenten en positiv följd för Kroatiens del; en 

stabilisering av euromarknaden, som Kroatien exporterar mest till, innebär bättre möjligheter 

för ökad export. Så framgår att ett starkt EU generarar ett starkt Kroatien, och vice versa.      

På hösten skrevs det om en iransk kvinna som skulle bli stenad enligt en dom (Handabaka, 

2010). Detta gjorde att EU ingrep i situationen, som senare ledde till att fallet tillfälligt 

stoppades. EK:s ledning samt Europaparlamentet (EP) fördömde den iranska domen, och 

uttryckte hur fallet allvarligt strider mot mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är den 

källa av vetskap som legitimerar ett ingripande, som EU som subjekt stödjer sig mot. Trots ett 

visst motstånd från det iranska hållet inledningsvis, kom sedan beskedet från landets 

utrikesdepartement att myndigheter avbrutit fallet och att domstolen ska ompröva det. Denna 

                                                             
20 ”Savjetnik izaslanstva Europske komisije u Republici Hrvatskoj Oskar Benedikt rekao je da trenutačno 
Hrvatska prima oko 150 milijuna eura, a može se očekivati da će ta svota biti od osam do deset puta veća kad 
Hrvatska, po završetku pregovora, postane punopravna članica EU.” 
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lyckade EU-inblandning på individnivå, vittnar om en möjlighet i form av ett starkt och 

relevant EU på den internationella scenen.     

Mot slutet av Kroatiens förhandlingar baserades möjligheten på de nya arbetstillfällen som 

kommer skapas i samband med inträdet (Pavic och Palokaj, 2011). Utsagorna rör de ca 400 

kroater som kommer ges möjlighet till anställning i Bryssel, enligt det kroatiska 

utrikesdepartementet, tillika subjektet. I denna diskurs naturaliseras det underliggande 

antagandet att kroaternas arbetslöshet är ett problem, varför det är positivt att det skapas ca 

400 nya kroatiska jobbtillfällen inom EU:s institutioner. Det är EU:s agerande som möjliggör 

detta och ger utsagorna mening; Kroatien tas med i unionen och arbetstillfällen skapas. 

Länken till tidigare erfarenheter görs via anspelningen på arbetslösheten, som dittills präglat 

Kroatien. Den kan man i samband med EU-medlemskapet få bukt med, antyds det.    

I Gordan Malics (2011a) artikel från mars 2011, utgörs möjligheten av kroatiska allmänhetens 

ökade proeuropeiska inställning, och vetandet av dennes kommentarer kopplade till statistiken 

från tidningens opinionsundersökning. Vid det skedet visade Jutarnjis undersökning att ”56 

procent av kroaterna hade röstat för ett medlemskap, medan 37 procent hade varit emot.”21 

Problemet i texten löses genom att euroskepticismen – som bevittnats på torg och vid 

demonstrationer – inte representerar den sammanlagda allmänhetens uppfattning. Samtidigt 

berättar dock skribenten om ett annat problem; kroaternas ekonomiska och politiska farhågor, 

som kretsar kring oron för att priserna ska öka efter EU-inträdet, liksom antalet utländska 

arbetare i landet. Den politiska oron baseras på ett antagande om att Kroatien kommer förlora 

sin suveränitet och få det svårare att försvara sina nationella intressen efter anslutningen.   

Detta utvärderas slutligen trots allt med dämpande utsagor från skribenten som subjekt, då 

han åter lyfter fram de större optimistiska siffrorna; ”som största fördel med inträdet i EU 

lyfter de flesta (48,9 procent) fram bättre anställningsmöjligheter, och den utökade marknaden 

(19,1 procent).”22 Därmed skapas mening både i form av möjligheter och av problem, men där 

de förstnämnda överväger med tanke på deras inledning och avslutning.    

Några dagar skrev Malic om externa möjligheter (Malic, 2011b). Subjekt i diskursen är 

diplomater som aktivt förespråkar ett kroatiskt avslutande av förhandlingarna i juni. 

Problemet är däremot att vissa EU-länder – framförallt Nederländerna och Storbritannien – 

                                                             
21 ”… 56 posto građana glasovalo za, dok bi 37 posto njih bilo protiv.” 
22 ”Kao najveću prednost ulaska u EU većina ispitanih (48,9 posto) ističe veću mogućnost zapošljavanja, te 
povećano tržište (19,1 posto).” 
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har en skeptisk syn på Kroatiens förmåga att etablera konsensus rörande straffandet av 

krigsveteraner. Trots att vissa länder är skeptiska mot Kroatiens inträde, är majoriteten ändå 

för och dessa är ett stöd för landet. USA i grunden och Danmark därefter, uttrycks som 

viktiga kroatiska stöttepelare, som i sin tur backas upp ansvarige EU-kommissionären för 

utvidgning Stefan Fule. Utsagorna får mening då Kroatien generellt hintas vara önskvärt i EU, 

men där landet fortfarande måste göra framsteg för att övertyga länder om att man verkligen 

platsar i unionen.    

20 maj – drygt månaden innan förhandlingarna formellt avslutades – skrev Adriano Milovan 

(2011) om möjligheten avseende de positiva ekonomiska påföljderna. Skribenten påpekar att 

Kroatien redan gått miste om en hel del pengar för att man inte gått med tidigare. Det 

rapporterades om att ”Kroatien under sitt första planerade medlemsår i EU-klubben kan 

komma erbjudas 1,5 miljarder euro från unionens kassa”23, istället för ”3,6 miljarder euro, 

som Zagreb hade kunnat räkna med ifall man hade gått med 2012.”24 Vidare berättas att 

regeringen och företag redan förbereder projekt som de tänker söka EU-stöd för.   

Även om denna framställning tycks elaborera ett negativt fenomen via skribenten som subjekt 

– att Kroatien dröjt med att avsluta sina förhandlingar och därför gått miste om ekonomiskt 

stöd – återfinns ett positivt faktum, nämligen den stora summa pengar som Kroatien faktiskt 

har rätt till i samband med sitt inträde. I detta fall får vi ingen hjälp av skribentens uttryckta 

vetskap för att deschiffrera den djupare meningen med texten; den kan framkomma om vi 

betraktar inom vilken ram rapporteringen ter sig, för att se vilket större fenomen som 

uppenbaras efter en analys av utsagorna. Det tas redan för givet att ett inträde i EU genererar 

mer pengar. Därför, trots att betoningen ligger på att mer pengar kunnat erhållas med ett 

tidigare inträde, är huvudpoängen att Kroaten får pengar i samband med sin EU-anslutning.  

Den 10 juni analyserade Davor Butkovic (2011) de politiska möjligheterna av ett kroatiskt 

EU-medlemskap. Diskursen omfattar inte endast Kroatien, utan även den omkringliggande 

regionen, tillsammans med forna Jugoslaviens betydelse för området. Det är mot historien och 

det förflutna som skribenten som subjekt lutar sig genom texten. Att den nämnda forna 

gemenskapen tvingade in Kroatien i tre krig nämns, liksom tron på att ett stabilt Kroatien 

genererar en stabil region för Europa. Skribentens utsagor belyser därigenom ett problem som 

kopplar samman det förflutna med nutiden; den delen av Europa har en tendens att vara 

                                                             
23 ”… Hrvatska bi u prvoj godini članstva u EU-klubu iz Unijine blagajne mogla dobiti oko 1,5 milijarde eura…” 
24 ”… 3,6 milijardi eura, na koliko je Zagreb mogao računati da je u EU ušao 2012 …” 
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ostabil, varför det är ytterst önskvärt med stabila länder, vilket Kroatien kan bli i samband 

med sitt EU-medlemskap. Genom utsagorna omfattar således den positiva tonen inte enbart 

Kroatien utan hela regionen, som främjas av ett kroatiskt inträde i EU; ”kort sagt, kroatiska 

inträdet i EU är en investering i regionens stabilitet.”25    

Efter att Kroatien hade avslutat sina förhandlingar den 30 juni 2011, var rapporteringen om 

EU och medlemskapet sporadisk, men började återigen bli mer omfattande inför 

folkomröstningen, som skulle äga rum den 22 januari kommande år.  

Dagen då Kroatien undertecknade anslutningsavtalet tillsammans med EU-ländernas 

företrädare i Bryssel (9 december), skrevs en artikel om varför ett kroatiskt inträde är positivt 

(Stipic, 2011). Det är den ekonomiska nyttan landet förväntas få som kontextualiseras positivt 

och behandlas som möjlighet. Samtidigt poängteras att EU för tillfället befinner sig i en kris 

och inte är i samma ekonomiska skick som tidigare. Risken för en orealistisk optimism bland 

det kroatiska folket uttrycks; det är inte trovärdigt att kroatiska fastigheter kommer skjuta i 

höjd värdemässigt och locka till sig rika utländska investerare, bara för att man blivit en del av 

unionen. Därför är slutsatsen – enligt skribenten – att alla kroater kommer bli rika efter EU-

inträdet, felaktig och orealistisk.     

Vad som däremot utvärderas som ett realistiskt och positivt ekonomiskt tillskott, är de EU-

fonder som kommer stå till förfogande för landet. Detta i sig är värdefullt, och det faktum att 

övervakning kommer ske – från bl.a. EK – framställs också som positivt då mer kontroll 

införs över användandet av offentliga medel. Subjektet är EK, vars vetande legitimerar insyn 

och kontroll över det kroatiska handlingssättet. Vad som krävs för att erhålla ekonomiskt stöd 

från unionen är innovativa projekt som i sin tur kommer kunna konkurrera på den inre 

marknaden. Avslutningsvis, synen diskursen upprättar, är att även om EU fått sig en 

ekonomisk törn och förmodligen kommer hålla hårdare i pengarna, medför ett Kroatiskt 

medlemskap ändå en ökad tillgång till medel och positiv kontroll från EU; ”vi hade säkert 

varit fattigare om vi inte går med”26, skrivs det.    

Den 22 januari 2012 skulle det kroatiska folket besluta om en anslutning till EU, och dagarna 

innan rapporterades det mycket om ämnet. Utöver tidningens egna framföranden, ramades det 

konsensus in i diskursen som rådde bland ledande kroatiska politiker. Zagrebs borgmästare 

Milan Bandic uttryckte sitt stöd för EU och uppmanade huvudstadens invånare att lägga sin 

                                                             
25 ”Ukratko, ulazak Hrvatske u Europsku Uniju investicija je u stabilnost regije.” 
26”… sigurno bismo bili siromašniji da ne uđemo.”  
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röst på det projekt landet jobbat på under lång tid och så fortsätta sin väg mot en modern 

demokrati; utrikesministern Vesna Pusic prognoserade att 60 procent skulle rösta för, 

samtidigt som hon betonade vikten av folkomröstningen och drog paralleller till 

självständighetsomröstningen 1991, samt lyfte fram att en ja-röst var en röst för fortsatt 

stabilitet och utveckling; presidenten Ivo Josipovic poängterade att Kroatien – i en 

globaliserad tid – ges möjligheten att verka inom ramen för det europeiska samarbetet, som 

bl.a. garanterar ökade fri- och rättigheter samt bättre levnadsstandard, vid sidan av fred och 

säkerhet (Jutarnji, 2012a; Špac, 2012; Jutarnji, 2012b). Diskursen beståendes av dessa 

utsagor, tydliggör att ledande politiker lagt beslag på vetandet och sanningen; dessa subjekt 

får tala om möjligheterna och vad som är relevant och intressant med Kroatiens medlemskap. 

De anspelar på framtiden och målar upp den som ljusare i förhållande till det gångna.          

Davor Butkovic (2012) skrev dagen innan folkomröstningen om de positiva aspekterna 

rörande Kroatiens medlemskap, på ett sätt där historia kopplas samman med nutid. 

Inledningsvis är det EU:s historia som gås igenom; det faktum att Europa historiskt präglats 

av krig och konflikter – framförallt med Frankrike och Tyskland som huvudaktörer – beskrivs 

och sätts i förhållande till nutida förhållanden, där fred och samarbete belyses. Det är särskilt 

den aspekt som betonas från skribenten, d.v.s. att EU genererat fred och stabilitet – ”inträde i 

EU, för Kroatien, betyder inträde i en zon av varaktig fred och stabilitet.”27 I samband med att 

EU utvidgats, har också fred och stabilitet spridits över Europa, vilket är möjligheten.    

På det här spåret kommer skribenten som subjekt i beröring med grannlandet i nordöst, 

Serbien, och diskuterar deras problematiska situation. Han betonar att ”så länge Serbien inte 

omdefinierat sina nationella intressen och anpassat dem till nya förhållanden, kommer de vara 

kvar i permanent instabilitet.”28 I samband med att Kroatien ansluter till EU – utöver sitt 

Natomedlemskap – hamnar landet utanför det ostabila område som fortfarande omfattar vissa 

delar av Västbalkan. Bortsett från freden och stabiliteten som kommer med EU-

medlemskapet, ramas EU:s inre marknad in i en positiv kontext. Det faktum att en marknad 

beståendes av en halv miljon konsumenter öppnas för Kroatien, beskrivs som en möjlighet för 

ökad ekonomisk tillväxt, men också något som främjar utbildning och den kulturella 

dimensionen, enligt skribenten.  

                                                             
27 ”Ulazak u Europsku Uniju utoliko, za Republiku Hrvatsku, znači ulazak u zonu trajnog mira i stabilnosti.” 
28 ”Dok god srpska državna politika ne definira nove nacionalne ciljeve, u okviru novih,”… ”zadržat će značaj 
trajne nestabilnosti.” 
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Samma dag skrev Branka Stipic (2012) om möjligheten rörande hur EU möjliggör ett bättre 

liv för dess invånare. Utsagorna bygger inledningsvis på Kroatiens och EU:s tuffa perioder 

som ligger bakom respektives historia; Kroatien framställs i en stagnerad form där 

arbetslöshet och hög andel pensionärer ringas in; EU i sin tur, sätts i en ram där mening 

tillskrivs utsagorna genom att peka på utmaningen med att lösa den gångna finanskrisen, som 

lett till att organisationen granskar medlemsländer hårdare, samt håller pengarna i ett fastare 

grepp. Det faktum att EU genomgått en finanskris, legitimerar den hårdare styrning unionen 

därefter tillämpar. Den hårdare makten rättfärdigas genom att peka på nödvändiga åtgärder 

efter en genomgången valutakris. ”Men trots detta är Europa fortfarande en relativt bekväm 

plats för livet”29, enligt skribenten som subjekt.          

I början av 2013 utgick en artikel i Jutarnji från en rapport i CNN, som beskrivit Kroatiens 

EU-öde som turligt, av den anledningen att landet förlitar sig på kontaker i Europa (Hina, 

2013). Framställningarna belyser flera perspektiv: det återberättas att den ursprungliga 

artikeln framställer Kroatien som ett problemland, kreditomdömet är uselt, samtidigt som 

korruptionsproblemen fortsätter. Vad som framförs som Kroatiens starkaste länk i samband 

med inträdet, är de goda relationerna med Tyskland och Österrike. Vidare är det 

artbetslösheten som utpekas, där endast Grekland och Spanien redovisar sämre siffror, 

tillsammans med den ekonomiska tillbakagång landet genomgick i samband med tidigare 

finanskrisen.  

Trots att delar av artikeln upptas av kritik mot Kroatiens nuvarande ställning, kan 

rapporteringen fortfarande anspela på en möjlighet; det faktum att landet för tillfället uppvisar 

dåliga resultat – knappa halvåret innan sitt inträde i EU – inger hopp om att förhållandena 

kommer ändras och bli bättre i samband med medlemskapet. Mot slutet hänvisas också till 

politiska experten Kristof Bender, som anser ”att Kroatien gjort utmärkande framsteg på sin 

väg mot EU”30, subjektet vars kunskap har makt i artikeln.     

Dagen innan Kroatien anslöt, kommenterade Viktor Vresnik som subjekt främst möjligheter 

men också problem (Vresnik, 2013). En positiv aspekt som skribenten lyfter fram är att en 

marknad beståendes av en halv miljard invånare kommer ge Kroatien tillgång. Hittills har 

landet bara passivt kunnat beskåda detta, men i samband med inträdet blir man en aktiv part. 

En dörr öppnas så för utländska konsumenter. Skribenten belyser också faktumet från andra 

                                                             
29 ”… ali još je uvijek ta Europa relativno udobno mjesto za život.” 
30”… da je Hrvatska na putu do EU-a ostvarila upečatljiv napredak.”   
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sidan; visst öppnas möjligheten att locka till sig europeiska konsumenter, men först och 

främst måste de inhemska konsumenterna behållas. Därför kommer konkurrenskraftighet 

krävas från de kroatiska företagen, anser Vresnik.   

Samtidigt diskuterar han det avsvalnade EU-intresset hos en del av den kroatiska 

befolkningen innan inträdet. Det uttrycks en oro över att allmänheten inte uppvisar en enighet 

– som partierna å sin sida framhäver – med tanke på att det är den största händelsen i landets 

historia sedan självständighetsförklaringen 1991. Då slet man sig ifrån Jugoslavien och blev 

självständigt just för att kunna påbörja sin vandring mot den europeiska kulturella sfär man 

alltid tillhört, betonar skribenten. Avslutningsvis diskuterar han tidpunkten för Kroatiens 

inträde och avrundar med att även om EU genomgått en kris och fortfarande återhämtar sig, 

kommer landet in väl förberett och i gott skick.   

Augustin Palokaj skrev samma dag om att Kroatien lämnar Balkan, för att hjälpa Balkan 

(Palokaj, 2013). Betoningen ligger på möjligheterna Kroatiens medlemskap bringar för hela 

regionen. I samråd med EU, ska Slovenien och Kroatien fungera som stöttepelare för övriga 

länder i regionen och hjälpa dem med deras europeiska integration. Dåvarande Europeiska 

rådets ordförande Herman Van Rompuy poängterade att EU har ett stort intresse i att uppnå 

stabilitet och utveckling i regionen, där man i framtiden hoppas på ännu fler medlemsstater.   

Således framgår av skribenten och Rompuy som subjekt att Kroatiens EU-medlemskap även 

bär med sig ett ansvar rörande omnejdens europeiska integration. Detta kan göras genom 

bidragandet av tidigare erfarenheter; Kroatiens inträde visar för regionen att EU fortfarande 

utvidgas och att plats finns för fler, samtidigt som vägen dit inte är lätt. Nya direktiv och 

åtgärder har instiftats från unionens sida och Kroatien är det senaste landet som upplevt 

effekterna av dessa. En annan fördel är att regionen ytterligare får en röst i EU, utöver 

Sloveniens. På så sätt framgår av artikeln att Kroatien för samman regionen med EU och 

tvärtom.   

Problem 

Problemet kretsade i början av 2010 kring den oro som fanns att grekiska finanskrisen skulle 

spillas över på andra euroländer (Klepo, 2010; Jutarnji, 2010). Subjekt är ekonomer som anser 

att det krävs en grundläggande återgång till eurosamarbetets överenskommelser, samt att ”det 

hade varit mycket dyrare att återgå till de nationella valutorna.”31 I arbetet med att lösa krisen, 

                                                             
31 ”… da bi mnogo više stajao povratak na nacionalne valute.”  
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betonas hur Internationella valutafonden (IMF) och Europeiska centralbanken (ECB) 

sammarbetar för att få ihop ett stödpaket till Grekland, värt 40 miljarder euro. Även om 

Angela Merkel då ville se mer beslutsamhet och samarbetsvilja från Greklands sida, 

poängteras att läget är akut och att något drastiskt måste göras, då ”infektionen på ett farligt 

sätt hade kunnat spridas till södra Europa, och eurons existens hade satts under hård press.”32    

I förhållande till tidigare har läget förvärrats, varför detta skede blir än allvarligare och 

viktigare. I texten ramas en spricka in mellan Grekland och Tyskland, där de första inte visar 

något överdrivet intresse för hjälp, medan de andra spekulerar i att det hade varit bäst för 

Grekland att lämna euron. Det negativa i artikeln baseras så på den gemensamma sårbarhet 

som råder inom unionen genom den gemensamma valutan.  

Problemet bestod i slutet av november 2011 av Storbritanniens oenighet gällande EU, 

tillsammans med eurons sårbarhet. Ett Storbritanniskt dilemma framställs; landet fruktar att 

euroländer kommer bli drivande i ekonomiska frågor, vilket därmed hade kunnat isolera icke-

euroländer, samtidigt som man inte fullt ut litar på valutans överlevnad (Jutarnji, 2011; 

Jutarnji och Klepo, 2011). Från det brittiska utrikesdepartementet varnade man sina 

ambassadörer runt om i Europa att eurons sviktande form skulle kunna leda till 

demonstrationer och oroligheter bland medborgarna. Storbritanniens utrikesdepartement som 

subjekt formade synen på euron i artikeln.     

I den andra artikeln på detta tema är inledningen på rubriken dramatisk: ”Är detta BÖRJAN 

PÅ SLUTET AV EU?”33 (Jutarnji och Klepo, 2011). Skribenterna som subjekt skriver hur 

ledarna inom EU träffats för att hitta lösningar på de ekonomiska problem som uppkommit, 

utan att Storbritanniens premiärminister David Cameron närvarat. Här påpekas ett problem 

som inte bemötts med adekvat styrning; oenighet inom unionen lyfts fram och sprickor bland 

medlemsländer illustreras. Utsagorna i dessa två artiklar är således präglade av en negativ ton, 

där problem beskrivs utan att konkreta lösningar presenteras – styrningskapacitet från EU 

saknas. De tidigare erfarenheterna av eurokrisens framfart och påverkan – på exempelvis 

Grekland – tillskrivs ny mening i samband med framställningen av Storbritanniens skeptiska 

eurohållning och politiska avstånd gentemot euroländerna.  

Vid ett senare skede förklarades varför EU måste öka kontrollen över bankerna i euroområdet 

(Hina, 2012). Problemet är eurokrisen, vars relaterade kunskap legitimerar förändringar i 

                                                             
32 ”… zaraza bi se mogla opasno proširiti jugom Europe, a opstanak eura došao bi na veliku kušnju.” 
33 ”Je li ovo POČETAK KRAJA EU?”  
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arbetet med att förhindra liknande scenario. Kunskapen i diskursen kommer från subjekten 

EK och ordföranden Barroso. Dessa sätter ramarna för vad som är tänkbart och möjligt. 

Förslaget innebär att ECB ska få insyn i alla banker i euroområdet. Samtidigt skulle detta 

innebära ”att man tar nästan all makt från de nationella övervakningsorganen.”34 Ifall alla 

medlemsländer hade accepterat detta, hade det inneburit den största förändringen som gjorts 

sedan inrättandet av euron, samtidigt som unionen hade fått ett federalt karaktärsdrag och 

närmat sig upprättandet av en bankunion. Utsagorna visar hur det kan komma att krävas från 

medlemsstaterna att överlämna makt till EU:s institutioner, i samband med att EU löser kriser.     

Mot slutet av 2012 rapporterades det om vägen EU planerar ta för att stabilisera euron; ett 

övervakande finansorgan som har insyn i 6 000 banker i valutazonen (Handabaka, 2012). Vad 

som möjliggör denna maktutövning är problemet att krisen euron träffats av nästan kraschade 

valutan. Det krävs med andra ord, enligt ländernas ledares vetskap, hårdare tag för att finna en 

stabil och säker tillvaro för euron. Ländernas ledare utgör således subjekten i diskursen. 

Oenigheten som nämns kring när detta ska inrättas är betydelselös i sammanhanget; poängen 

är att de nationella organen gör bäst i att överlåta makt till ECB, om de vill kunna lita på 

euron fortsättningsvis.       

Vecernji list 2009–1 juli 2013 

Möjligheter 

31 januari 2009 skrevs hur EK aktivt deltar i Kroatiens inträdesprojekt (Hina, 2009). Det som 

gör att EK engagerar sig är att Slovenien blockerar Kroatiens förhandlingar p.g.a. tvister 

rörande landsgränsen ut mot havet. EK engagerar sig som subjekt genom att erbjuda ett 

vetande om hur tvisten kan lösas genom sitt förslag av en medlingsgrupp. Detta ser dåvarande 

presidenten Stjepan Mesic positivt på, men han betonar att EK inte bör lösa tvisten, utan 

endast erbjuda möjliga tillvägagångssätt. I artikeln poängteras att ”denna hjälp från EK hade 

kunnat avblockera de politiska relationerna och förpassat fallet till rättssfären”35, vilket är 

möjligheten. På så vis framgår av utsagorna en hjälpsamhet och välvillighet från EU:s sida att 

integrera Kroatien i det västeuropeiska projektet, genom fredliga och diplomatiska lösningar 

med grannlandet Slovenien.   

                                                             
34 ”… da se postojećim nacionalnim nadzornim tijelima oduzmu gotovo sve ovlasti…” 
35 ”Pomoć Europske komisije da se sadašnji politički spor prebaci u "pravne sfere" pridonijela bi deblokiranju 
političkih odnosa…” 
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Knappt två månader senare skrev Stojan de Prato (2009) om Merkels syn på möjligheterna att 

fortsätta EU:s utvidgning på västra Balkan. Merkel är således subjektet. Vad utsagorna kretsar 

kring är att en vidare utvidgning av unionen är önskvärt både ur EU:s och ur ländernas 

perspektiv. Det är något som möjliggör en fortsatt spridning av freden som uppkommit i 

samband med den fördjupade integrationen i Europa. Skribenten lyfter fram Merkels utsagor, 

som framställer EU-medlemskapet som ett motiv för länder i sydöstra Europa att fortsätta sin 

utveckling. I och med detta, placeras Kroatiens medlemskap i en ram där positiva 

konsekvenser belyses – som väntas medfölja landet, regionen och Europa – då länder 

utvecklas och integreras, vilket bringar fred och mellanstatligt samarbete.   

Den 20 maj rapporterades att begränsningarna för mängden kött som får transporteras mellan 

Kroatien och EU-länder kommer lättas (Kovacevic, 2009). Innan tolererades maximalt ett kilo 

mellan gränserna, medan det numera är i sin ordning med ”närmare tio till tjugo gånger mer 

än hittills.”36 Vad som möjliggjort detta är att EK anpassat reglerna gentemot Kroatien som 

om landet redan vore medlem. Subjektet utgörs av Kommissions förordning, som reglerar hur 

mycket som får fraktas. Det nämns också att ”från grannländer som Serbien och Bosnien får 

inte mer än en macka medtas.”37 Här är ett exempel som vittnar om hur viktigt det är att 

placera utsagorna i en bredare kontext, där långvarande samband mellan diskurser och ramar 

synliggörs. I sig kan denna artikel verka meningslös och onödig; mataffärer och restauranger 

finns överallt, varför skulle någon frakta 18 kilo kött mellan Zagreb och Berlin? Och vad är 

det för skillnad om en serb får ta med en macka eller tre när han ska till Graz? Men när denna 

rapportering placeras vid de andra som kretsar kring vad som medföljer Kroatiens 

medlemskap, framgår ännu en möjlighet med EU:s inre marknad.  

I januari och februari 2010 skrevs två artiklar där möjligheten rör en kroatisk tillhörighet i 

EU; den europeiska identiteten åberopas, liksom den demokratiska gemenskapen (Herek, 

2010; Moderator, 2010). Spanien var vid tillfället EU:s ordförandeland och dåvarande 

spanske utrikesministern Miguel Angel Moratinos belyste unionens vilja att integrera västra 

Balkan. I sitt framförande inför rådet vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 

(OSSE) betonade han att en av Spaniens högsta prioriteringar kommer vara att stötta länderna 

i västra Balkan på deras väg mot EU. Det faktum att detta framfördes vid OSSE, vittnar om 

länken mellan västra Balkans integration i EU och säkerheten i området och Europa.  

                                                             
36 ”Točnije i od deset do dvadeset puta više nego do sada…” 
37 ”… iz susjednih zemalja poput BiH ili Srbije”…”ne smiju imati više od sendviča.” 
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Utöver dessa faktorer – att Kroatien anses tillhöra och önskas i EU – framgår ytterligare en 

aspekt i återberättandet av Stefan Fules uttalanden där han, liksom Moratinos, framhåller att 

EU står bakom Kroatien i landets ansträngningar. I och med landets strävan efter att uppfylla 

kriterier och harmonisera sina lagar med EU:s, tvingas framsteg fram rörande rättsväsendet, 

arbetet mot korruption, rättigheter för minoriteter, miljöskydd, regional politik m.m. Således 

ramas inte endast själva EU-medlemskapet inom på ett positivt sätt, utan även vägen dit, som 

bringar positiva konsekvenser. Subjekten som formar denna diskurs – och därmed sätter 

ramarna för diskussionen om EU och Kroatiens medlemskap – är två vetandekällor inom EU; 

Moratinos och Fule.    

I början av april skrevs hur EU räddar Grekland från bankrutt; ”euroländerna hade gett 

Grekland förfogande över totalt 30 miljarder euro”38 (SdP och tib, 2010). Det framgår att man 

”i och med räddandet av Grekland även räddar Europas gemensamma valuta euro.”39 Trots att 

texten är kort och koncist, sänds signaler om EU och dess arbetssätt; möjligheten 

framkommer att solidaritet är det som håller ihop unionen, där starkare länder stöttar svagare. 

Tyskland hade exempelvis tidigare avvisat tanken om nya lån till Grekland, men gick 

slutligen med på att ytterligare bevilja ett. Härmed framgår också att egna intressen kan 

behöva läggas åt sidan i samband med att gemensamma intressen ges företräde.  

Senare fokuserar Miroslav Flego (2010) på vad Kroatiens ambassadör i Serbien Zeljko 

Kupresak anser om historien och framtiden länderna delar. Framställningen inkluderar en ljus 

syn på framtiden Kroatien och Serbien kan ha, om de lyckas med sin respektive europeiska 

integration. Ambassadörens betoning på att historien måste lämnas till historiker och 

rättsväsendet, medan framtiden måste vara det som färgar det politiska samtalet, lyfts fram. 

Därmed är den kroatiske ambassadören subjektet och leder diskursen. Problemet är att 

Kroatien och Serbien historiskt haft dåliga relationer. En möjlighet medföljer i samband med 

att både Kroatien och Serbien siktar mot EU; fred och utveckling genereras i länderna och 

regionen. EU framställs därmed som något som bringar fred och goda mellanstatliga 

relationer.     

Den 5 november 2010 skrevs en artikel som diskuterade att kroatiskan kommer bli EU:s 24:e 

officiella språk (Veljkovic och de Prato, 2010). Skribenterna som subjekt återger uppgiften att 

”den som vänder sig till EU:s institutioner inte bara kommer kunna skriva på kroatiska, utan 

                                                             
38 ”… Grčkoj bi zemlje članice Eurozone stavile na raspolaganje ukupno 30 milijarda eura…” 
39 ”Pomoć Grčkoj ujedno je i spašavanje europske zajedničke valute eura…” 



31 
 

även få svar på modersmålet.”40 Visst kan någon få för sig att skriva till EU:s institutioner, 

men möjligheten som framförallt framgår är att en del av suveräniteten och identiteten behålls 

även efter inträdet, förutom erhållandet av ett internationellt erkännande. Med andra ord 

förmedlas att kroatiskan har lika mycket rätt att höras i Bryssels och Strasbourgs korridorer 

och salar som exempelvis franskan eller tyskan. Samtidigt som man blir en del av EU, blir 

man alltså jämbördig med dess länder.   

18 januari 2011 återgav Stojan de Prato (2011b) uttalandena från EK:s ansvarige för 

ekonomiska och monetära frågor Olli Rehn, där det framgår att denne ser ljust på unionens 

framtida ekonomi. Artikelns diskurs präglas just av Rehns vetande, som kretsar kring att 

euron återhämtar sig och att tillväxt åter är att vänta. Enligt Rehn är det inte endast själva 

tillväxten som är positiv, utan även det faktum att EU:s ekonomiska tillstånd stabiliseras 

genom en ökad efterfråga inom unionen, vid sidan av den externa exporten. Artikeln belyser 

EU:s ekonomiska återhämtning och tillväxt, efter en tuff period av ekonomiska problem.    

14 juni – ungefär två veckor innan Kroatien avslutade sina förhandlingar – analyserade 

Sandra Veljković (2011) som subjekt några av de nya villkor som kommer gälla för landet 

efter inträdet. I fokus ligger den inre marknaden man kommer tillträda och bli en del av; 

Veljković betonar att nya möjligheter kommer öppnas både för konsumenter och för 

producenter. Varor och tjänster regleras av gemensamma bestämmelser, som syftar till att 

förbättra villkoren och konsumtionen. ”Stor hänsyn tas till konsumenten, den allmänna hälsan 

samt miljön”41, återger hon.   

I samband med detta ges kroatiska varor chansen att konkurrera på en europeisk marknad, 

precis som utländska kvalitetsvaror ställs till förfogande för den kroatiska allmänheten. 

Därmed kretsar möjligheten kring det effektivare handlandet landet blir en del av i och med 

sitt inträde. Vid sidan av detta, är det också den mänskliga rörligheten som gynnas; kroater 

har rätt att söka sig till vilket EU-land de vill i sökandet efter ett bättre liv, liksom medborgare 

från andra EU-länder ges möjlighet att arbete och bo i Kroatien, framför skribenten.    

Stojan de Pratos (2011a) artikel den 20 juli visar att Kroatien måste fortsätta ta ansvar och 

visa sig trovärdigt även framöver. Detta görs dock inte explicit, utan det är något som framgår 

efter utsagor avseende hur EU fortfarande granskar Rumänien och Bulgarien och håller inne 

                                                             
40 ”… tko se bude obraćao ustanovama EU ne samo da može pisati na hrvatskom jeziku nego i dobiti odgovor na 
svom materinskom jeziku…” 
41 ”… visoka razina zaštite potrošača, javnog zdravlja i okoliša.” 
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på fonder. Skribenten belyser att dessa två länder trots efter fyra och ett halvt år i EU inte 

uppfyller alla kriterier och därmed även fortsättningsvis kommer övervakas av EU, baserat på 

EK:s utvärdering. Möjligheten är således att Kroatien kan tjäna ekonomiskt på sitt 

medlemskap, om landet fortsätter sin europeiska integration lyckat.     

Diskursens subjekt är utredningen EK gjort, där resultaten visar att båda länderna måste 

övervakas ytterligare ett år. På grund av att Rumänien inte gjort tillräckligt för att bekämpa 

korruption, har landet utnyttjat mindre än fyra procent av sina EU-fonder. Vad som är 

betydelsefullt för den kroatiska allmänheten – förutom vetskapen att Rumänien inte utnyttjat 

alla sina fonder – är att EU inte bara ger utan att kräva något tillbaka; det framgår att Kroatien 

måste fortsätta göra framsteg och utvecklas, för att till fullo ha rätt till nyttjandet av EU:s 

förmåner.    

Mot slutet av året baserades möjligheten på det internationella stöd landet har under sin resa 

mot medlemskapet (Herek, 2011). I fokus är Österrike, som välkomnar ett kroatiskt inträde då 

nya investeringar kommer främjas, precis som all annan handel länderna emellan. Christoph 

Leitl – ordförande i den österrikiska handelskammaren – såg positivt på EK:s senaste 

utredning, som visade att Kroatien gjort de framsteg som förväntats, vilket bådar gott för 

vidare europeiska integration. I denna artikel är det primära subjektet EK:s utredning, den 

sekundära Leitl. Denne poängterade att Österrike står för en tredjedel av alla utländska 

investeringar i Kroatien, och därmed är det land med störst andel investeringar. Därför formar 

dessa framställningar en inramning som bygger på att Kroatien kan vänta sig handelsfördelar 

och ekonomisk vinning efter sitt inträde.    

20 januari 2012 skrevs en artikel som i diskursen lägger fokus på den globala tidens framfart 

och betydelse (EEF, 2012a). Inom ramen hamnar synen på nutida politiska skeenden ur ett 

internationellt perspektiv, där länder alltmer samverkar för att lösa gemensamma utmaningar. 

Det påpekas därför att ett land – oavsett sitt medlemskap i exempelvis EU – är en del av den 

globala scenen och tvingas ta ställning till globala skeenden. Varför denna information får 

mening i sammanhanget, är för att skribenten påvisar möjligheten att den nationella 

suveräniteten inte har gått förlorad på grund av denna utveckling; den har istället investerats 

och placerats i en samverkan med andra länder, via exempelvis EU. På så sätt är det samspelta 

enskilda länder som tillsammans utgör internationella organisationer, varför tolkningen att 

länder förlorat sin suveränitet är felaktig, enligt skribentens subjektperspektiv.   
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Dagen efter den 22 januari, när kroaterna sagt ja till EU, analyserade Veljkovic (2012) vad 

som kan vänta härnäst. I fokus är en orealistisk syn som kretsar kring att EU kan lösa alla 

problem, vilket dementeras av skribenten som subjekt. Hon lyfter fram att de reformer landet 

implementerat, har genomförts för att åstadkomma ett bättre Kroatien i första hand, inte för att 

EU krävt det. Därför måste Kroatien fortsätta utvecklas, även efter sitt inträde. Möjligheten 

EU däremot kan erbjuda det kroatiska folket, är stabila institutioner och ekonomiskt stöd. 

Men landet måste fortfarande vara aktivt och jobba vidare med sin europeiska integration – 

det poängteras att ”ansvaret fortfarande ligger på oss.”42 Det framgår att Kroatien självt haft 

nytta av genomförda reformer och därigenom utvecklats, något som även kan och bör vara 

fallet i framtiden, varvid EU kan vara ett stöd.        

Knappa året innan Kroatien gick med presenterades uppgifter på hur mycket länder i Central- 

och Östeuropa tjänat på sitt medlemskap (EEF, 2012b). Siffrorna och vetandet är hämtade 

från subjektet EK och avser åren 2007-2013, där åtta länder tagits med i urvalet. Det framgår 

att Polen fått mest via fonder, medan Lettland och Litauen varit effektivast avseende det 

finansiella erhållandet. Artikeln präglas av dessa siffror och skribentens kommentarer därtill, 

men trots detta är det i sig inget som uppenbarar en djupare mening; vad dessa framställningar 

främst gör, är att illustrera möjligheten att pengar även väntar på Kroatien efter inträdet. Om 

Polen eller Bulgarien fått mest stöd är därför inte det viktigaste; det är något som i sin tur 

vittnar om att EU ger pengar och att en del kan tillfalla Kroatien.   

Tomislav Krasnec (2013) presenterade i februari 2013 de förändringar som träder i kraft efter 

inträdet. Han lyfter fram att Kroatien efter den 1 juli lämnar Balkan för att bli en del av EU. 

För kroaterna kommer en sjukförsäkring börja gälla, som möjliggör sjukvård i alla EU-länder, 

till ett pris som motsvarar det kroatiska. Det smidigare resandet genom Europa diskuteras, 

precis som frånvaron av tullar. Möjligheten till jobb i andra EU-länder kommer bero på om 

landet i fråga utnyttjar möjligheten att begränsa tillträdet för kroatiska arbetare, vilket 

maximalt kan göras i sju år; detta hintade Storbritannien om, medan Tysklands beslut antydde 

två år. Det stora antalet länder – däribland Sverige – visar trots allt inte sådana tecken, enligt 

skribenten som subjekt. Därutöver diskuteras möjligheten till EU-fonder, den kroatiska 

närvaron i EU-parlamentet, liksom anslutningen till en marknad som omfattar 500 miljoner 

människor. I och med denna framställning, framgår att Kroatiens inträde i EU är värdefullt 

                                                             
42 ”Odgovornost i dalje ostaje na nama.” 
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både för landet och för enskilda individer. Utsagorna kretsar kring att Kroatien och dess 

medborgare höjer sin standard i samband med anslutningen till unionen.         

I mitten av maj skrevs vad personer med funktionsnedsättning kan förvänta sig av 

medlemskapet (Bilic, 2013). Möjligheten baseras på att Kroatien redan gjort en del för att 

beakta de funktionsnedsattas rätt, men att än mer kommer göras efter inträdet. Subjektet 

utgörs av strategin ”Europa 2020 som pekas ut som nyckeln för det vidare arbete som 

kommer göras för att till fullo inkludera personer med funktionsnedsättning.”43 Skribenten 

betonar att det inom EU fokuseras mycket på att inkludera personer med 

funktionsnedsättning, samt på att öka den allmänna medvetenheten om detta. I en bredare 

kontext, vittnar detta om ett EU som eftersträvar social jämlikhet.   

Den 22 maj var möjligheten i en artikel EU:s engagemang gällande bekämpandet av terrorism 

(Vecernji, 2013b). EU:s aktivitet tog ny fart efter 11 september-attackerna, men ”europeiska 

kampen mot terrorism började på 1970-talet”44, i och med upprättandet av samarbetsorganet 

TREVI och genom Europakonventionen 1977. Dock var det efter attackerna 2001 som 

länderna blev mer samarbetsvilliga och delade mer information, enligt skribentsubjektet. 

Därefter intensifierades det internationella samarbetet både inom EU och mellan EU och 

andra aktörer.  

Senare upprättades Haagprogrammet för att säkra rörligheten inom EU, tillsammans med 

ytterligare åtgärder i samband med nya attacker i Madrid och London. I slutet av 2009 ersattes 

Haagprogrammet av Stockholmsprogrammet, med sitt fokus på frihet, säkerhet och rättvisa i 

EU. I och med dessa framställningar, framgår att EU är aktivt, dynamiskt och svarar på 

utmaningar och svårigheter med nya och integrerade lösningar. I samband med att 

grundstenarna unionen vilar på utsätts för påfrestningar, genomförs gemensamma insatser i 

beskyddandet av de gemensamma värderingarna. Härigenom inringas att externa hot kan 

generera intern samstämmighet.     

Den 28 juni framställdes möjligheten att kroatiska arbetare kommer kunna arbeta utomlands – 

i de fall EU-landet inte valt att införa restriktioner – som positivt både för individerna och för 

Kroatien (EEF, 2013c). Men först behandlas ett problem, utifrån Eurostat som subjekt, som 

vittnar om Kroatiens problem gällande arbetslösheten; ”fler arbetslösa i EU-länder föregående 

                                                             
43”Potpuna integracija osoba s invaliditetom ključna je za Strategiju EU 2020…” 
44 ”… europske borbe protiv terorizma započela je 70-ih…” 
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år hade endast Grekland och Spanien.”45 ”Med tanke på att det finns 1,3 miljoner lediga jobb i 

EU”46, anser skribenten det vara logiskt att många förväntansfullt inväntar den 1 juli.    

Sedan, efter att ha påvisat anledningen för kroater att jobba utomlands, diskuterar skribenten 

på vilket sätt detta kan gynna Kroatien; arbetslösheten kommer sjunka, mer pengar från 

utlandet kommer inkomma, vilket främjar den ekonomiska tillväxten. Dessutom hänvisas till 

statistik som pekar på att de flesta befinner sig utomlands under en kort period, för att sedan 

återvända till hemlandet. Detta kommer innebära att fler personer med bättre 

konsumtionskapacitet kommer finnas i Kroatien efter inträdet i EU, enligt skribenten. 

Problem 

I april 2011 skrev Dražen Ćurić (2011) om Jasminrevolutionens negativa konsekvenser för 

EU. I takt med att allt fler flyktingar från Tunisien nådde Italien – varifrån många reste vidare 

– beslutade fem EU-länder att stänga sina gränser och på så sätt upphäva den fria rörligheten. 

Från Frankrike höjdes kritiska röster mot Italien för att ”de gav flyktingarna tillfälliga 

uppehållstillstånd med vilka de fick möjligheten att fritt resa vidare inom länder knutna till 

Schengenavtalet.”47 Italienske utrikesministern Franco Frattini kritiserade å sin sida Frankrike 

för att landet bryter mot Schengenavtalet.    

Problemet i artikeln indikerar att grunderna EU vilar på inte är orubbliga; revolutioner i 

Nordafrika och ett efterföljande tryck på Europa, kan innebära att unionens grundstenar måste 

beaktas på nytt. Vad som samtidigt vittnar om sårbarhet, är den oenighet som kan uppstå 

bland medlemsländer. Ju djupare integration som uppnåtts, desto större verkar sårbarheten 

också vara, enligt skribentens sammanställningar, som utgör subjektet. Artikelns utsagor och 

budskap signalerar att en djup integration samtidigt möjliggör lika djup desintegration, om 

samma väg tas tillbaka som tidigare tagits framåt; det faktum att EU upprättat fri rörlighet 

mellan gränserna, innebär likaså att den är möjlig att upphäva i tider av hot.   

Problemet i Lana Kovacevics (2012) artikel från den 17 maj 2012 rör de farhågor som finns 

att många unga kommer lämna Kroatien, samtidigt som befolkningen som blir kvar åldras. 

Kunskapen detta antagande har sin grund i, stammar från de akademiker som anser att en 

sådan utveckling är trolig. Ett av subjekten är akademikern Alica Wertheimer-Baletic, som 

anser att Kroatien inte kan vänta sig en positiv migration efter EU-inträdet, varför hon 

                                                             
45 ”Od država članica EU-a više nezaposlenih prošle godine imale su jedino Grčka i Španjolska.  
46 ”S obzirom da je u državama članicama trenutno oko 1.300.000 slobodnih radnih mjesta…” 
47 ”… izbjeglicama izdala privremene dozvole boravka s kojima mogu slobodno putovati kroz zemlje potpisnice 
Schengenskog sporazuma.” 
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efterfrågar politiska åtgärder som syftar till att gynna familjer. Förutom att det är ett 

demografiskt problem, är det även ett ”socialt och ekonomiskt problem, vilket inte får 

ignoreras”48, enligt henne. Så belyses de negativa demografiska följderna som kan vänta 

Kroatien efter inträdet.       

Jutarnji list 1 juli 2013–2017 

Möjligheter 

På inträdesdagen den 1 juli 2013, gavs utrikesministern Vesna Pusic utrymme i en artikel där 

intervjun med henne återspeglas (Silobrcic, 2013). Hon som subjekt sätter prägel på 

diskursen. Inledningsvis betonar skribenten att det rör sig om en person som sysslat med 

politik större delen av sitt liv, utrikes såväl som inrikes. Härigenom visas att auktoriteten är 

legitimerad. Det faktum att Pusic anser hur denna dag är viktig för Kroatien och dess folk 

avseende den bättre framtiden som väntar i form av ökat välstånd och bättre ordning, får 

därmed tyngd.  

Utsagorna kommer från en insatt källa som varit med under Kroatiens EU-resa. Hon beskriver 

hur det finns många kroatiska företag som har något att erbjuda EU:s marknad; det gäller bara 

att finna sig till rätta i de nya miljöerna. Möjligheterna kretsar kring det politiska samt 

demokratiska tillskott som väntas efter inträdet, då man samtidigt erhåller en röst inom EU. 

Anslutningen till EU:s inre marknad och till en ledande internationell organisation, påpekas 

som möjligheter.         

Därefter skiftade fokus igen mot andra för ett ögonblick. Det skrevs att Serbien var berett att 

offra serberna i Kosovo för ett inträde i EU (Jutarnji, 2013). Premiärministern Ivica Dacic 

manade serberna i norra delen av landet till lydnad och att rösta i det pågående valet i Kosovo. 

Maskerade män hade nämligen dagarna innan kastat omkull valurnor och tvingat bort 

personal från vallokalerna, varför valet skulle genomföras på nytt på dessa ställen.   

Var artikelns skribent hittar möjligheten i diskursen är i dennes antagande att Dacic syftar på 

landets framtida europeiska integration i uttalandet ”Tror någon att Serbien kommer offra sin 

framtid på grund av tio tusen människor?”49 Skribenten tolkar det som att Dacic, vars 

subjektposition utnyttjas, vill säga till de upproriska strömmarna i norra Kosovo att ”vi 

kommer inte stödja er i er upproriskhet, för att det kan kosta oss vårt EU-medlemskap!”. Det 

är inte omöjligt att det är så, men det förblir outsagt. Det i sig innebär att skribenten utnyttjar 

                                                             
48 ”… socijalni, ali i ekonomski problem koji se ne može ignorirati.” 
49 ”Zar netko misli da će Srbija žrtvovati svoju budućnost zbog deset tisuća ljudi…” 
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detta tolkningsutrymme och ger utsagorna den rotation som önskas, precis som Scheufele 

uppmärksammat kan ske i samband med att situationer tillskrivs mening. Med en sådan här 

rotation, framställs EU-medlemskapet som värdefullt och önskvärt.   

I slutet av januari 2014 illustrerade en artikel hur samarbetet mellan Kroatien och EU ter sig i 

ett specifikt fall (Zoric, 2014). Det rör sig om den bro Kroatien har som ambition att bygga i 

söder, som hade förbundit landets delar som bryts av i och med den bosniska gränsen ut mot 

havet. EK fastlår att den förstudie som gjorts där det framgår att det hade varit bra med en bro 

som förbinder landets delar, är nödvändigt men inte tillräckligt för att erhålla 

finansieringsstöd. Med andra ord måste mer uppgifter tas fram, fler undersökningar göras och 

mer beräkningar redovisas innan pengar kan sökas, enligt vetandet från EK som subjekt.  

Denna bedömning visar att EU är berett att hjälpa Kroatien, men landet måste samtidigt ta sitt 

ansvar och visa att man verkligen är berättigad medel, vari möjligheten återfinns. EK:s 

vetande har makt i denna situation och efter detta måste Kroatien rätta sig. Diskursen EU:s 

utsagor formar, bestämmer det kroatiska förhandlingsutrymmet; EU kan och vill bidra med 

hjälp, men inom ramen för särskilda kriterier, som Kroatien måste uppfylla.  

Några dagar senare kom en rapport på ett annat tema, där kroaternas pessimistiska syn på 

landets arbetsmarknadsvillkor sätts i förhållande till andra länder i Europa (Jutarnji, 2014a). 

Inom denna diskurs uppställs ett problem som vittnar om att Kroatien sackar efter 

Centraleuropas nivåer gällande lika möjligheter till jobb. I undersökningen som ligger till 

grund i artikeln och som är subjektet, framgår det att endast i Makedonien och Serbien – 

bland 35 undersökta länder – anser fler att det krävs politiska kontakter för att få jobb, än vad 

som är fallet bland kroaterna (40 %). Att nästan varannan anser att det inte går att få jobb utan 

att vara bekant med någon politiker, framförs som ett stort problem. Härigenom framgår att 

Kroatien är dåligt jämfört med andra länder i Europa. Detta innebär samtidigt omvänt att 

länderna i Centraleuropa – som är med i EU – är bra och utvecklade och erbjuder 

jobbmöjligheter.   

Den 2 juni skrevs det om nya förslag EK kommit med till Kroatien för att lösa de ekonomiska 

problemen (Jutarnji, 2014b). Utsagorna rör Kroatiens ökade statsskuld och arbetslöshet; 

subjektet är EK, som föreslår strukturreformer. EK anser att Kroatien gjort vissa framsteg, 

men att mer måste göras. Artikelns möjlighet kretsar kring hur EU vägleder Kroatien, i hopp 

om att landet ska få bukt med sin ekonomi. Precis som tidigare sätter EU prägel på diskursen, 
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där Kroatien bör rätta sig efter ramarna, om man vill lösa sina ekonomiska och sociala 

problem, samt få vidare hjälp från Bryssel.          

I februari 2015 skrevs hur EU är en aktiv aktör på den internationella scenen som arbetar för 

upprättandet av fred i Ukrainakrisen (Fabrio, 2015). I fokus är Ukrainakrisen, vetandet 

kommer från EU-representanter, subjekten som leder en diskurs om hur man bör gå tillväga 

för få kontroll över östra Ukraina. I samtalen är även delegater från USA en aktiv part, som 

uppvisar en hårdare ton än EU. Ett krig i östra Europa är något som EU förlorar på både 

politiskt och ekonomiskt, varför det finns en stark vilja att finna lösningar på krisen. I hopp 

om att få Moskva att ändra riktning och uppvisa ett tillmötesgående agerande, diskuteras de 

sanktioner EU planerar att införa mot Ryssland. Vad som inringas är den eniga uppställning 

EU visar i samband med denna kris, där företrädare från olika länder samlas och diskuterar 

hur den bästa lösningen kan se ut för att upprätta fred, vilket utgör möjligheten. Återigen 

illustreras hur EU är kapabelt att enas i samband med externa utmaningar, samt hur det är en 

organisation som eftersträvar internationell säkerhet och ordning.     

Några månader senare diskuterade Adriano Milovan (2016) åsikter kring ett eventuellt 

ekonomiskt fördjupande inom EU. Från EK höjs röster för att ta steg mot utvecklande av en 

finansunion, vilket skulle kunna generera mer kontroll över ekonomiska skeenden, bl.a. 

genom balansering av skattenivåer. Juncker poängterar att detta hade inneburit att man bygger 

vidare på den ekonomiska och monetära union som redan upprättats. Kroatiske 

makroekonomisten Zdeslav Santic är inne på samma spår, när han anser att den ekonomiska 

och monterära unionen kommer få svårt att överleva utan vidare fördjupning.  

Alternativet till detta är, enligt Zeljko Lovrincevic från det ekonomiska institutet i Zagreb, att 

återgå till skedet där nationell politik hamnar i centrum, vilket hade varit motsatsen till vidare 

integration. Då detta även hade omfattat icke-euroländer i mildare grad, ser de inhemska 

makroekonomisterna positiva följder också för Kroatien; om inget annat för att statsskulden 

förmodligen hade hamnat inom hållbara ramar, liksom arbetet med reformer hade snabbats 

upp. Med detta sagt, framgår att EK och kroatiska makroekonomister är subjekt i artikeln, och 

de anser att EU – för att komma underfund med utmaningen i form av de ekonomiska 

problemen – borde arbeta vidare mot den fördjupade ekonomiska integrationen, vilket 

samtidigt hade gynnat Kroatien. Denna betoning på den fortsatta integrationens frukter formar 

möjligheten.      
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Augustin Palokaj skrev i november 2016 om att Kroatien måste ta vara på möjligheten att 

utnyttja sin röst i EU och Nato och dessutom vara berett att försvara sina ställningsstaganden 

(Palokaj, 2016a). I diskursen framgår att Kroatien i och med sitt medlemskap i dessa två 

organisationer har blivit en delaktig part på den internationella scenen. Han tar exempelvis 

upp Kroatiens relation till krisen i Ukraina; i samband med diskussioner i Bryssel, hade 

premiärministern Andrej Plenkovic uttalat sig kritiskt mot det ryska agerandet, varefter kritik 

hade riktats mot honom från kroatiskt håll – att han riskerar landets säkerhet, inleder en 

konflikt med Ryssland och liknande.    

Skribenten – vars subjektroll formar utsagorna – menar att detta är en inställning som 

Kroatien haft ända sedan krisens början och att det är en gemensam inställning från EU; 

skillnaden nu var endast att premiärministern bokstavligen uttryckte det. Varför den kroatiska 

kritiken uppkom, anser han bero på den sällsynthet att landets företrädare uttrycker något 

själva, då de oftast hänvisar till att ”vi har kommit överens, och med ’vi’ syftat på unionen.”50 

Det som borde vara brukligt – att Kroatien är en aktiv och deltagande part – har blivit ovanligt 

och främmande. Framställningarna vittnar om en vilja att se fler liknande utfall från kroatiskt 

håll, där man aktivt deltar och utnyttjar sin röst som medföljer ett medlemskap i 

internationella organisationer.      

I början av juni 2017 skrev Janusz Bugajski om hur EU bör fortsätta att expandera för att 

vidare utveckla Europa och organisationen (Bugajski, 2017). Utsagorna rör åter en slags 

existenskris som tillskrivs unionen, vilket kan lösas genom en återgång till de fundamentala 

motiven. I samband med en utvidgning mot sydost, hade EU blivit starkare och fått ännu en 

stabil region, enligt Bugajskis subjektperspektiv. Skribenten fokuserar på Montenegro i 

diskursen, och betonar att detta är ett relativt litet land, som visar framsteg och vilja utifrån sin 

kandidatposition.  

Det kroatiska synsättet är närvarande och betydelsefullt vid möjlighetsformandet, då 

stabiliteten som hade genererats för regionen värdesätts och poängteras. Samtidigt hade det 

euroskeptiska och nationalistiska alternativet åsidosatts, precis som det ryska 

handlingsutrymmet i regionen. I samband med denna framställning ringas det in att en 

expansion av EU – genom ett montenegrinskt inträde – hade varit positivt för såväl landet 

som regionen, som för hela EU, varigenom en gemensam nytta inringas från skribentens sida.     

                                                             
50 ”Mi smo se složili, a pod "mi" su mislili na Europsku uniju.” 
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Problem 

I oktober 2014 framställdes regionens förhållande till EU och eventuella framtida 

utvidgningar (Palokaj, 2014). EU är i huvudfokus; skribenten diskuterar den oenighet som 

råder kring huruvida EU:s framtida arbete ska se ut – ska man fokusera inåt eller utåt? 

Subjekten utgörs av Jean-Claude Juncker och Stefan Fule. I samband med att Juncker tillträde 

som EK:s ordförande, uttryckte han att ingen utvidgning kommer ske inom de närmsta fem 

åren. En del kritiserade detta, medan andra ansåg det vara onödigt att poängtera, eftersom det 

är ett uppenbart faktum. Det var därför Fule – utvidgningsansvarige som snart skulle lämna 

sin post – kritiserade Juncker, liksom andra från EP, då de ansåg att det var ett destruktivt 

uttalande, som endast kunde medföra ett avsvalnande intresse för vidare europeisk integration 

hos kandidatländer och potentiella sådana. Dessa utsagors problembeskrivning ringar in ett 

oenigt EU, där olika perspektiv tampas om framtidssynen.   

Inför Kroatiens 2-årsdag i EU analyserade Augutin Palokaj vad medlemskapet bringat de 

första två åren (Palokaj, 2015). Problemen rör Kroatiens ekonomi som knappt gjort några 

framsteg, samt det missnöje som råder bland befolkningen gällande att medlemskapet inte 

medfört den förbättrade levnadsstandard som förväntats. Skribenten som subjekt betonar att 

”hade man inte gått med för två år sedan, hade det varit ännu sämre.”51 Han framför bl.a. att 

endast Rumänien och Bulgarien har sämre BNP bland medlemsländerna, ”efter Grekland och 

Spanien är man tredje land med högst andel arbetslösa”52, samt att ”ingen har så snabbt 

växande skuld.”53 Trots detta, fastslår denne att det hade varit sämre utan ett EU-inträde, ”om 

man inte är rikt som Schweiz eller Norge.”54    

Under hösten 2015 var problemet EU:s hantering av flyktingkrisen (Hina, 2015a; Hina, 

2015b). I den första artikeln behandlas oenigheten som uppstått gällande eventuellt 

omfördelande av flyktingarna, varvid olika subjekt möts; EK:s ordförande Juncker stödjer ett 

system baserat på kvotering – precis som Tysklands förbundskansler Merkel – medan länder 

som Tjeckien, Slovakien och Ungern motsätter sig ett sådant förslag. Detta innebär att 

förhandlingar går i stå, samtidigt som flyktingar fortsätter nå Europa. Även om oenigheten 

som uppstått bland olika parter är det som främst diskuteras, belyses samtidigt en större 

mening som vittnar om EU:s natur, nämligen den ömsesidiga sårbarheten. Därför kan två 

                                                             
51 ”Da nismo ušli u EU prije dvije godine, bilo bi još gore.” 
52 ”Hrvatska je treća po broju nezaposlenih, iza Grčke i Španjolske.” 
53 ”… nigdje ne raste javni dug tako brzo kao kod nas.” 
54 ”… osim ako niste bogati kao Švicarska ili Norveška.”  



41 
 

problem avseende EU observeras utifrån dessa utsagor: ömsesidig sårbarhet samt inbördes 

oenighet.    

I februari 2016 diskuterades de fortsatta problemen för Europa gällande flyktingkrisen 

(Jutarnji, 2016). Synen på dessa och dit tillhörande lösningar ses på olika sätt mellan 

medlemsländerna, vilket leder till oenighet och splittring. I och med detta framgår hur olika 

diskurser slåss om utrymmet, i takt med att vetandet som appliceras på problemet skiljer sig; 

Österrike och Visegrádgruppen – beståendes av Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern – 

uttryckte hur kontrollen vid gränserna måste förstärkas för att förhindra okontrollerad och 

illegal invandring. Merkel å sin sida, stödde inte ett sådant förslag utan betonade att mer 

samarbeta måste upprättas med Turkiet och Grekland, varifrån många av flyktingarna 

kommer. Således hamnar utsagorna inom en ram som belyser ett inre hot mot EU:s 

funktionssätt – syftandes på oenigheten – vid sidan av de externa svårigheterna, i samband 

med det stora antalet nyanlända. 

I december 2016 skrev Palokaj om valen i Österrike och Italien, vars respektive utgång skulle 

kunna påverka EU i en problematisk mening (Palokaj, 2016b). Artikeln kretsar kring ett 

återkommande problem på senare tid; nationella val som på en första anblick inte tycks ha 

något att göra med EU, men som påverkar EU i allra högsta grad. Gällande Italien diskuterar 

skribenten hur en förlust för Matteo Renzi skulle kunna leda till instabilitet i landet som 

sedermera spills över på EU, som redan är i gungning till följd av det brittiska utträdet. I 

Österrike målas Frihetspartiets presidentkandidat Norbert Hofer upp som ett hot för EU, då 

han kommer från ett högerpopulistiskt parti.  

Skribenten belyser hur EU historiskt varit källan som värnat demokrati, mänskliga rättigheter, 

tolerans, kulturell integrering, men nu självt håller på att falla just för att det råder underskott 

på dessa faktorer. Således är det EU:s interna hot som illustreras, där antieuropeiska rörelser 

utmanar om makten runt om i Europa. Från subjektpositionen drar Palokaj härigenom 

paralleller mellan nationella val och framtida europeisk integration.  

I början av 2017 skriver Palokaj om hur tre val väntar detta år, som kan ha en negativ 

inverkan på unionens fortsatta arbete (Palokaj, 2017b). Problemet är de antieuropeiska 

kandidaterna, vars framfart i Nederländerna, Frankrike och Tyskland skulle kunna påfresta 

EU:s grundvalar. Skribenten fasar för är en splittring av EU och ett försvagande av det eniga 

Europa. Det faktum att Storbritannien valt att lämna, samt att den amerikanska 
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administrationens nuvarande ledning verkar vilja se ett svagt Europa, tas i beaktning av 

skribenten och belyses.    

I denna diskurs är experter subjekt; belysningen av Kroatiens fallande statsskuld i förhållande 

till BNP och bättre utnyttjande av fonder får en central roll – liksom prognoserna om att 

Kroatiens arbetslöshet kommer sjunka ytterligare, investeringarna öka och ekonomin växa. 

Inte bara Kroatiens positiva utveckling efter medlemskapet diskuteras, utan även Bulgariens, 

Rumäniens, Greklands och Spaniens förbättrade – eller förväntade förbättring – tas upp. 

Därför hade det varit synd, enligt Palokaj, att skeptiska röster inifrån unionen sätter stopp för 

en vidare välfärdsutveckling. 

Några månader senare skrev samme skribent om vikten av att EU bevisar meningen med sin 

existens (Palokaj, 2017a). Han belyser problemet att EU varken inåt eller utåt fungerar 

optimalt; odemokratiskt agerande inom unionen tolereras, samtidigt som inget görs åt 

auktoritära regimer utåt. Skribenten kommenterar hur det turligt nog var Emmanuel Macron – 

och inte Marine Le Pen – som vann presidentvalet i Frankrike, precis som att 

högerpopulistiskes Geert Wilders’ parti inte blev störst i Nederländerna. Vidare betonar han 

hur valen inom EU numera inte handlar om vilken riktning unionen ska ta fortsättningsvis, 

utan huruvida respektive land överhuvudtaget kommer vara kvar.  

För att EU ska överleva, måste därför en tydlig mening med existensen definieras, eftersom 

”populister och extremister som Le Pen och Wilders kommer komma tillbaka om några år, 

och då kanske ännu starkare.”55 Vad som krävs enligt skribenten som subjekt, är bl.a. en 

återgång till solidaritet och enighet. Samtidigt poängterar han att det inte får glömmas att EU 

fortfarande är det största mellanstatliga integrationsprojektet, som resulterat i fred mellan 

länder som omfattats. Områden som lämnats utanför detta projekt, likt Västbalkan, har utsatts 

för det motsatta, betonar Palokaj. 

Mot slutet av 2017 presenterades den dittills största genomförda undersökningen av vad som 

förändrats för Kroatien sedan medlemskapet, genomförd av Institutet för utveckling och 

internationella relationer (IRMO) i Zagreb, på uppdrag av departementet för regional 

utveckling och EU-fonder (Bajruši, 2017). I den jämförs Kroatiens utveckling sedan 

medlemskapet med andra länder. Resultatet subjekten – utredarna bakom studien – kommer 

fram till, är att Kroatien inte lyckats minska gapet till dessa sedan sitt inträde. 14 olika 

                                                             
55 ”Jer Marin Le Pen ili Gert Wilders, ili njima slični populisti i ekstremisti, vratit će se za nekoliko godina, možda 
čak i jači.” 
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områden som undersökts presenteras, där majoriteten vittnar om en kroatisk utveckling som 

inte är snabb nog, i förhållande till andra EU-länder.   

Detta problem – som behandlas utifrån studiens rön – förklaras på två sätt; det första är att det 

beror på andra länders snabbare utveckling, det andra att kroatiska institutioner saknar 

kapacitet. Resultatet visar också att Kroatien måste satsa mer på forskning och innovation för 

att kunna mäta sig med andra EU-länder; forskning som rör miljö och teknologi måste ges 

särskilt stöd.   

Demografin pekas ut som ett av de största problemen; ”Kroatien placeras bland de fem EU-

länderna med allvarligaste demografiska utsatthet.”56  Forskaren som ledde utredningen, Jaksa 

Puljiz från IRMO, berättar avslutningsvis att detta inte på något sätt är specifika utmaningar 

för Kroatien och att det som skiljer hanteringen av dessa beror på institutionernas kvalitet, 

vilket han i första hand efterlyser hos Kroatien.         

Vecernji list 1 juli 2013–2017 

Möjligheter 

Dagen efter att Kroatien gått med EU, behandlar en artikel hur det lättast går att hitta jobb i 

Europa (EEF, 2013a). I fokus är nätverket EURES, som är en byrå inom EU där jobbsökande 

och arbetsgivare kan mötas. Artikeln påpekar att det finns 700 000 lediga jobb på portalen, 

och att 50 000 årligen får jobb via den. Därmed indikerar artikeln de nya jobbmöjligheter som 

öppnas för kroaterna i samband med att landet blir en del av EU. Samtidigt påvisas av 

skribenten som subjekt en närhet och djup integration gentemot andra länder; det faktum att 

det finns en portal lik vår Arbetsförmedlingen för hela EU – förutom Schweiz, Norge, 

Lichtenstein och Island – vittnar om en nära relation till dessa länder. Med andra ord, utöver 

jobbmöjligheterna, framgår det av utsagorna att Kroatien blivit en del av en större gemenskap.  

I början av augusti 2013 var möjligheten de fonder Kroatien har rätt till – nu i ännu större 

utsträckning – som ges från EU för att främja den regionala utvecklingen (EEF, 2013b). 

Utvecklingen har EU som ambition att styra, genom att prägla den med jämn och hållbar 

tillväxt. Detta framgår av Europa 2020-strategin, som Kroatien nu blivit en del av. Förutom 

att skribenten belyser de 450 miljoner euro Kroatien förväntas få under 2013, samt de ”1,1 

miljarder euro för varje kommande år”57, vittnar utsagorna om EU:s värderingar. Det är inte 

bara en tillväxt och utveckling som eftersträvas villkorslöst, utan det finns även viktiga 

                                                             
56 ”… Hrvatska je danas među pet demografski najugroženijih zemalja Europske unije.” 
57 ”… 1,1 milijarda u svakoj idućoj godini.” 
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aspekter att förhålla sig till; en medveten och värnande inställning gentemot naturen och 

miljön förespråkas, liksom ett resurseffektivt agerande. Därför inringas EU:s värderingar, vid 

sidan av Kroatiens ekonomiska fördelar.   

Mot slutet av 2013 rapporterade Irena Klancir (2013) om hur EU-parlamentarikern Ruza 

Tomasic ser på EU:s arbetssätt, där flertal aspekter fokuseras. Tomasic är subjektet som 

formar diskursen. Tomasic uttrycker hur hon värnar om kroatiska intressen i EP och kroatiska 

skattebetalares pengar. Hon presenterar sig själv som en av dem som kämpar för att EP en 

gång i månaden inte ska flytta till Strasbourg, p.g.a. onödiga kostnader och miljöovänlighet. 

Därutöver kommenterar hon EU:s syn på den gångna kroatiska folkomröstningen angående 

den konstitutionella definitionen av äktenskap, genom att betona hur ”EU inte är intresserat av 

att lägga sig i företeelser av den typen, då det uteslutande rör sig om en nationell fråga.”58 

Dessa utsagor vittnar om större fenomen; av artikeln framgår att Kroatien har en röst som hörs 

i EU, med vilken de nationella intressena kan försvaras vid behov. Detta i sin tur, lyfter fram 

möjligheten att Kroatien behållit en del av sin suveränitet, även efter anslutningen till 

unionen.      

I februari 2014 återgavs synen från Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz gällande 

Serbiens väg mot EU (Lisjak, 2014). Utsagorna handlar om att Serbiens 

anslutningsförhandlingar inletts, vilket är positivt för Österrike, enligt Kurz som subjekt. 

Förutom den ekonomiska länken som Kurz pekar ut som viktig faktor för länderna, tycker han 

”det är symboliskt att förhandlingarna inleds 100 år efter Första världskrigets början.”59 

Härigenom framgår möjligheten; EU är något som bringar fred och samarbete mellan länder. I 

och med att stabilitet uppnåtts i regionen, möjliggörs handelsrelationer, vilket i sin tur främjar 

tillväxt. 

På våren detta år, presenterades en studie som analyserat konsekvenserna för länderna som 

gick med EU tio år tidigare, d.v.s. 2004 (Drljaca, 2014). Möjligheterna bygger på att 

medlemskapet bringat positiva konsekvenser, i form av ekonomiska framsteg och förbättrad 

levnadsstandard för medborgarna, enligt analytiker vid Central European Policy-institutet. 

Dock poängteras att ”allting inte gått enkelt och smidigt”60 och att ”alla länderna har 

genomgått stora förändringar.”61 Det framgår att länderna i fråga haft nytta av att gå med EU; 

                                                             
58 ”Referendum o braku u EU smatraju isključivo unutarnjim pitanjem u koje se ne žele miješati.” 
59 ”Zbilja je simbolično to što se sve poklopilo sa stogodišnjicom početka Prvog svjetskog rata.”    
60 ”… nije sve išlo glatko i blistavo.” 
61 ”Sve te zemlje prošle su velike promjene.”  
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för Kroatiens del framgår att om man i fortsättningen vill att medlemskapet ska vara fruktbart, 

bör vägledningen från EU följas.      

I november 2014 var Påven subjekt, när han förespråkade en EU-utvidgning som inkluderar 

hela Balkan (Krasnec, 2014). I sitt tal inför ledamöterna i Europaparlamentet, poängterade 

han att den mänskliga dimensionen inte får glömmas bort på bekostnad av den ekonomiska. 

Han lyfte fram att EU som organisation måste hitta tillbaka till sina grundpelare, vilket 

innebär att fortsätta expandera fredsbygget så att allt fler länder omfattas. För att detta ska bli 

möjligt, betonar påven att tillit måste byggas upp mellan människor och folkgrupper. Detta 

vittnar om utsagor som förbinder EU med fred och mellanstatlig närhet; i takt med att 

organisationen sprids, sprids även fred och goda internationella relationer.     

I mars 2015 skrev Tomislav Krasnec (2015b) om förväntningarna angående lättade 

restriktioner för kroatiska arbetare utomlands. Det skapar en framställning som belyser 

ytterligare jobbmöjligheter i Europa för kroatiska medborgare efter den 1 juli, när vissa 

länders begränsningar utgår. Subjektet utgörs av arbetsministern Mirando Mrsic, som 

konsulterat sig med ministerkollegorna från ifrågavarande länder. Efter två år i unionen, 

kommer kroatiska medborgare kunna åtnjuta ännu en fördel, i form av bättre 

utlandsmöjligheter. Framställningen visar också att landet fortsätter göra framsteg 

integrationsmässigt även efter det officiella inträdet, varigenom en successiv kroatisk 

integration i EU framkommer.  

I slutet av september 2015 behandlade en rapport det stora antalet flyktingar som anlänt till 

Europa (Haidar Diab, 2015). FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) som subjekt listar sju 

anledningar till varför så är fallet. Anledningarna kretsar kring att flyktingarna i fråga 

upplever ”förtvivlan och depression”62; ”högre levnadskostnader och fördjupad fattigdom”63; 

”livsbegränsningar till följd av oerhört låga löner”64; ”begränsade möjligheter till 

utbildning”65, samt ”förlorad känsla av säkerhet.”66 Genom belysningen av dessa faktorer, 

framgår varför många valt att lämna exempelvis Syrien eller Libanon i sökandet efter ett 

bättre liv i EU. Omvänt framgår att EU kan erbjuda det som listats som anledningar till flykt – 

                                                             
62 ”Očaj i depresija…” 
63 ”… povećanje životnih troškova i produbljivanje siromaštva…”  
64 ”Ograničene mogućnosti za život zbog izuzetno niskih plaća…” 
65 ”Ograničene mogućnosti obrazovanja…” 
66 ”Gubitak osjećaja sigurnosti…” 
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trygghet och säkerhet, bättre löner, bättre möjligheter till utbildning och dylikt – eftersom 

flyktingarna söker sig till Europa för att finna detta.    

I början av 2016 var en möjlighet kroaternas positiva syn på EU, både avseende nutiden och 

framtiden (Vecernji, 2016a). Eurobarometerns resultat visar att kroaterna har en positiv 

inställning till en djupare integration och fortsatt utvidgning. Dessa siffror vittnar om att 

kroaterna är nöjda med att vara en del av EU, och hoppas i fortsättningen bli än mer så. En 

viktig demokratisk aspekt yttras; makten i en välmående demokrati utgår från folket och detta 

stöd som illustreras gentemot EU belyser att folkstyret i förhållande till medlemskapet är 

lyckat – det är något som önskas och eftersträvas bland det kroatiska folket.     

Den 10 januari 2017 skrevs vad Kroatien behöver göra för att kunna införa euron och därmed 

ytterligare integreras med EU-länder, vilket är möjligheten (Kiseljak, 2017). Subjekt är 

Kroatiska nationalbankens guvernör Boris Vujcic, som anser det vara bäst för landets 

ekonomi att i framtiden införa euron. Detta hade medfört ordning i de nationella finanserna, 

samtidigt som ”möjligheten för en tillväxande ekonomi hade främjats.”67 På detta sätt 

framkommer en kroatisk vilja att även fortsättningsvis fördjupa sin integration i EU och 

därigenom fortsätta europeisera landet. Därutöver inringas även en nytta som medföljer denna 

djupare integration, i form av stabilare och tillväxande ekonomi.  

Tre månader senare var möjligheten en återhämtning av den europeiska ekonomin (Wiesner 

Mijic, 2017). Ekonomiska analytiker är subjekt, som tolkar ett PMI-index. Indexet visar att 

den ekonomiska aktiviteten inom EU ökat – produktion och tjänster fyller åter sin funktion – 

vilket bl.a. medför ”cirkulation av varor, pengar och arbetskraft.”68 EU:s ekonomiska 

återhämtning påpekas, samtidigt som det framgår att Kroatien är en del av denna nyblomning 

på EU:s marknad. Därmed är det bra för Kroatien att vara en del av ett tillväxande EU, varför 

det är positivt med ekonomisk stabilitet inom unionen.      

I det årliga talet av Kommissionens ordförande – i detta fall av Juncker – som återgavs i 

mitten av september, kretsade möjligheten kring ett enat och jämbördigt Europa (Krasnec, 

2017). Juncker som subjekt förutspår och eftersträvar ett Europa som utvecklas tillsammans 

och i samma takt. Vad som genomsyrar artikeln – som grundar sig i Junckers tal – är 

betoningen av den gemenskap och samhörighet som EU-länderna gynnas av; för Kroatiens 

del initieras en ”ny uppmuntran att så snabbt som möjligt ansluta till Schengen och 

                                                             
67 ” … omogućile povećanje potencijalne stope rasta gospodarstva.” 
68 ”… cirkulira roba, novac, radna snaga.”  
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eurozonen.”69 Det är denna betoning på fortsatt integration och närhet EU-länderna emellan 

som präglar utsagorna. En samhörighetskänsla ligger till grund, som möjliggör en diskussion 

om EU som en homogen enhet.   

Problem 

Sandra Veljkovics (2014) artikel från 10 januari 2014 baseras på Storbritanniens oroande syn 

över EU:s arbetssätt. Demokratiska problem påpekas, liksom ökad maktförskjutning och 

förlorad kontroll över skeenden. EK:s vice ordförande Viviane Reding å sin sida, förespråkar 

en utveckling där EU ges mer makt, vilket även Kommissionens ordförande Barroso hintat 

om. Utöver detta demokratiska problem, belyses att ”David Cameron kritiserat privilegierna 

polska immigranter utnyttjar”70. Så utgörs subjekten av Cameron och EK-topparna, när deras 

perspektiv ges utrymme. Storbritanniens växande missnöje illustreras, tillsammans med 

splittringen detta bringar. 

Inför Kroatiens ettårsdag i EU analyserades konsekvenserna som medföljt (Kristovic, 2014). 

Problemet är att landet inte lyckats dra nytta av sitt medlemskap till fullo; arbetslösheten 

pekas ut som ett särskilt problem, som ”stigit till 20 procent, samtidigt som hälften av de unga 

inte har ett jobb att gå till”71. Därutöver är det de förväntade utländska investeringarna som 

uteblivit. Detta i sin tur bromsar upp Kroatien och ”till följd av ekonomiska problem, väljer 

många unga begåvade att lämna landet”72. Subjekten och analytikerna Timothy Ash från 

Standard Bank och kroatiske ekonomen Damir Novotny, pekar dock på det inhemska 

ansvaret, respektive externa faktorer; Ash anser att Kroatien måste göra mer för att locka till 

sig utländskt kapital, medan Novotny poängterar att landet anslöt under en tuff ekonomisk 

period. Härmed framgår att ett inträde i EU inte löser alla problem automatiskt, utan 

vederbörande land har även efter ett inträde fortsatt huvudansvar för sin progression. 

Senare tog problemet rörande splittringen kring flyktingfördelningen plats i rapporteringen 

(Krasnec, 2015c). Utsagorna som återges lutar sig mot olika subjekt. EK försöker få igenom 

bindande dokument där samtliga medlemsländer accepterar att ta emot ett visst antal 

flyktingar; Ungerns premiärminister Viktor Orban motsätter sig ett sådant förslag, liksom 

representanter från Storbritannien, medan initiativet välkomnas från franskt håll. Det är den 

oeniga synen på hanteringen av flyktingfrågan som präglar artikeln. Europa står inför ett 

                                                             
69 ”… novi poticaj da se što brže priključi Schengenskoj i euro zoni.” 
70 ”… David Cameron kritizirao je privilegije koje koriste poljski imigranti…” 
71 ”… nezaposlenost porasla na 20 posto uz to da polovina mladih u državi nema posao…” 
72”… zbog ekonomskih problema iz Hrvatske odlaze talentirani mladi ljudi.” 
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gemensamt problem, där en gemensam syn på lösningar saknas. Frånvaron av samstämmighet 

ringas således in.  

På Kroatiens tvåårsdag i EU, gav Krasnec (2015a) en analys av det gångna. Problemet gäller 

den uteblivna ekonomiska tillväxten; skribenten påpekar istället att ”Kroatien är enda land 

som gått med EU och sedan backat ekonomiskt.”73 Dock poängterar denne att ”diverse insatta 

källor från både Bryssel och Zagreb anser att det rör sig om koincidens, om dålig tajming, och 

att varken EU eller Kroatien behöver klandras för detta”74. Skribenten stödjer sig så mot 

statistiskt vetande – avseende den ekonomiska dimensionen – samt de oidentifierade 

subjekten från Bryssel och Zagreb.  

I april 2016 rapporterades om oenighet inom EU gällande lösningen av flyktingkrisen, vilket 

var problemet i fokus (Hina, 2016). Subjekt är Viktor Orban, som motsätter sig förslaget 

rörande omfördelningar av flyktingar. Denne anser att den gemensamma planen med Turkiet 

som Merkel stödde innebar en europeisk kapitulation. Orban poängterar att EU:s säkerhet inte 

får vara i händerna på externa aktörer, förutom att det är ekonomiskt olönsamt; ”vi, EU-

medlemmar, har redan gett Turkiet tre miljarder (euro), snart kommer vi ge tre till”75, betonar 

denne. Detta indikerar att EU står inför en svår ömsesidig utmaning, som man inte hittat 

gemensam lösning på. Hela Europa berörs, varför det krävs konsensus för att komma 

underfund med problemet.   

På dagen som kom med beskedet att Brexit kommer påbörjas, analyserades möjliga 

konsekvenser, där de ekonomiska aspekterna främst utmålades som problem (Vecernji, 

2016b). Farhågor rörande ett rubbande av de nuvarande ekonomiska tillstånden tas upp och 

oron för fallande kurser och försämrade handelsrelationer betonas. Enligt experter och 

analytiker kan därför Brexit få globala konsekvenser. Den ekonomiske analytikern Boris 

Schlossberg lyfter fram att London är en finansiell knutpunkt i världen och att fenomenet 

därför inte endast angår Storbritannien eller Europa, ”utan det globala finanssystemet.”76 

Härmed påvisas att ett brittiskt utträde kan medföra negativa konsekvenser för såväl landet, 

kontinenten som världen.   

                                                             
73 ”Hrvatska je jedina država koja je ušla u EU i pritom gospodarski nazadovala.” 
74 ”Razni upućeni sugovornici i u Bruxellesu i u Zagrebu kažu da je tu riječ o koincidenciji, o lošem tajmingu, da 
za to ne treba okriviti ni EU ni Hrvatsku…” 
75 ”’ Mi, članice EU-a, već smo dale Turskoj tri milijarde, uskoro ćemo još tri’.”  
76 ”… već o globalnom financijskom sustavu…”  
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Två månader senare – i slutet av augusti – skrev Silvije Tomasevic (2016) en artikel där 

problematiken kring den växande populismen inom EU centreras. Han lutar sig mot subjekten 

Merkel, Hollande och Renzi, som betonar att EU måste stå enat inför de rådande 

utmaningarna. Det är betoningen på enighet som genomsyrar artikeln och omger utsagorna; 

för tillfället råder det underskott på konsensus, vilket gör att splittringen inom unionen blir allt 

uppenbarare, medan de gemensamma problemen förblir olösta. De tre främsta utmaningarna 

för EU belyses: ”immigration, tillväxt, samt unga.”77 Det är aspekter som medlemsländerna 

kan komma underfund med om de blir en del av ett enat Europa, betonar de tre ledarna. 

Således efterlyses en Europeisk samstämmighet genom denna framställning.  

I samband med att 2016 led mot sitt slut, diskuterades nuläget och framtiden (Karakas, 2016). 

Problemet är splittringen inom EU, vilket i sin tur gör att ett adekvat förhållningssätt gentemot 

utmaningar uteblir, både gällande interna och externa aspekter. Subjektet är analytikern Zarko 

Puhovski, som pekar ut det kommande presidentvalet i Frankrike som viktigt för EU:s 

framtid. Året innan diskuterade han tre viktiga politiska skeenden som kan medföra betydande 

konsekvenser; Brexit, Trump och Le Pen. Vid tillfället hade de två första situationerna blivit 

verklighet, varför oron över den tredje växte än mer. En seger för Le Pen hade kunnat 

innebära ett Frexit – alternativt ett frysande av det franska EU-medlemskapet – vilket hade 

kunnat leda till att EU utvecklas till ett stor-Tyskland, enligt Puhovski. Denne anser att ett 

sådant scenario varken hade passat EU, Tyskland eller Kroatien.  

Härifrån diskuterar sedan skribenten varför EU hamnat i denna position. Han efterlyser en 

tydlig vision från unionens sida, som tappat sin riktning och stagnerat i utvecklingen. Vidare 

belyser denne ”växande ojämlikhet och klyftor mellan rika och fattiga”78 och ”mellan rika 

norr och fattiga söder”79 orsakar oenighet. När dessa utsagor adderas, framkommer att EU 

måste vara enat om dess framtid ska säkras. Omvänt; ett splittrat EU är dåligt för såväl Europa 

som för enskilda länder, varigenom de negativa konsekvenserna drabbar vanliga medborgare.  

I slutet av juni 2017 rapporterade Dijana Jurasic (2017) om de främsta utmaningarna EU står 

inför, utifrån professorerna på den Statsvetenskapliga fakulteten i Zagreb Zdravko Petak och 

Zoran Kurelic som subjekt. Av utsagorna framgår att EU måste anpassa sig till de rådande 

förhållandena, om organisationens arbetssätt i fortsättningen ska vara hållbart. Både interna 

                                                             
77 ”… imigracija, rast i mladi.” 
78 ”… rastuća nejednakost, sve veći jaz između bogatih i siromašnih…” 
79 ”… između bogatog sjevera i siromašnog juga…” 
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och externa aspekter diskuteras; inom unionen är Frankrike och Tyskland viktiga aktörer, 

varför utvecklingen i dessa länder inverkar på resterande medlemsländer. Kurelic anser att 

Macron främst vann för att hans motståndare var en euroskeptisk och högerextrem Le Pen, 

vilket vittnar om att en hotande skepticism gentemot unionen gror i ett av EU:s viktigaste 

länder.  

I Tyskland är det likaså ”radikala högern som på allvar kan skaka Merkel”80, enligt professor 

Petak, ”om EU nås av en flyktingvåg större än den från 2015.”81 Därvid berörs den externa 

dimensionens möjliga konsekvenser; ännu en flyktingvåg mot EU hade inte bara varit 

svårhanterligt, utan även ökat populariteten hos EU-motståndare, vilket framförs som 

problematiskt. Kurelic belyser att den traditionella vänster-höger-skalan kan kompletteras 

med en ny skala, i samband med att nya konfliktlinjer uppstår, där ”internationalism och 

globalism mot nationalism”82 tar plats.       

Jämförelse mellan perioderna 

Avseende EU och möjligheter 

Gällande möjligheterna avseende EU innan anslutningen, framställdes unionen som en 

hjälpande organisation som solidariskt stöttar sina medlemsländer, vilket exempelvis skedde 

vid Greklandskrisen. Det lyfts fram att EU är en sammanslutning som beståendes av enade 

stater bättre kan stå emot kriser, då en form av gemensam krishantering tillämpas, även 

omfattandes individnivå. Den inre marknaden får en viktig roll i rapporteringen; den belyses 

som en betydande faktor för standarden i Europa, förutom de jämlika villkoren som medföljer 

och dess främjande av den ekonomiska tillväxten. EU:s inre marknad bringar samtidigt goda 

mellanstatliga relationer, där länder samverkar och dess medborgare kommer varandra 

närmare.     

Två andra viktiga komponenter i framställningarna innan Kroatiens anslutning är betoningen 

på fred och konsekvenserna för regionens stabilitet. EU framställs därutöver som relevant i 

vår globala tidsperiod, som erbjuder stabila institutioner och eftersträvar social jämlikhet, 

samt bekämpar terrorism. Efter att Kroatien gått med den 1 juli 2013, kretsar möjligheterna 

även fortsättningsvis kring unionens solidaritet, den inre marknadens positiva ekonomiska 

konsekvenser, samt fredsspridningen. Därutöver är det ett fokus på andra länder i regionen – 

                                                             
80 ”Radikalna desnica mogla bi ozbiljno uzdrmati Merkel…” 
81 ”… da u EU dođe migrantski val veći od onog iz 2015.” 
82 ”… internacionalizam i globalizam protiv nacionalizma…” 



51 
 

Serbien och Montenegro – och deras väg mot EU, som indikerar att det rör sig om en attraktiv 

och önskvärd organisation.          

Vad som förändras i framställningarna efter inträdet, är ett nytt fokus på den fortsatta 

integration EU eftersträvar; uppmålandet av ett relevant EU genom belysningen av andra 

länder som siktar mot ett medlemskap, samt en påbyggande betoning av att EU erbjuder 

trygghet, säkerhet och möjligheter, då ett stort antal flyktingar söker sig till Europa för att 

finna detta. Den positiva rapporteringen om EU kan framförallt knytas till den aktuella 

krishanteringen; åren efter 2008 handlade mycket om hur EU går tillväga för att lösa en 

ekonomisk kris, där länder enas och söker gemensamma insatser och lösningar via 

ekonomiska reformer, åtgärder, lån m.m. Från detta ekonomiska fokus, skiftar sedan 

koncentrationen under 2015 och framåt till att fästas vid hur EU åter söker samstämmighet 

och enighet mellan länder i arbetet med att ta emot flyktingar, via exempelvis omfördelningar 

och samarbete med Turkiet. Härigenom ändras också framställningsfokuset mellan 

perioderna; innan Kroatiens inträde handlar mycket om ekonomiska aspekter, vilket efter 

inträdet får mindre utrymme, medan staters politiska samarbete därefter ges större vikt. 

Avseende EU och problem                    

Ett problem avseende EU innan Kroatien gick med handlade om oron som fanns över att 

Greklandskrisen skulle spillas över på andra länder. Denna framställning pekar på att unionen 

är sårbar för kriser, och att en ekonomisk kris i ena delen kan få negativa konsekvenser för 

andra delar. Det är därmed en delad sårbarhet som illustreras, då en ömsesidig sårbarhet inom 

EU uppdagas. Vad detta i sin tur genererar, är oenighet mellan medlemsländer om hur man 

bör gå tillväga för att lösa problemen. En lösning kan bygga på att medlemsländer måste 

överlåta mer makt till EU:s institutioner.    

I materialet har vi kunnat läsa hur vissa kan vara för, andra emot nya lån exempelvis. Sprickor 

mellan länder uppstår, samtidigt som en gemensam valuta riskeras i ett sådant fall. Vid sidan 

av detta, rapporteras om ett Storbritannien som allt mer motsätter sig EU:s arbetssätt, vilket 

åter är en faktor som genererar splittring och desintegration i Europa. Ytterligare en belysning 

av hur den europeiska integrationen kan upphävas, skedde i och med framställningen som 

fokuserade på hur flyktingar från Nordafrika – ankomna till Europa – utmanar unionens 

grundpelare avseende den fria rörligheten. På så sätt baseras den negativa rapporteringen på 

att en djup integration samtidigt bringar en djup ömsesidig sårbarhet.            
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Efter Kroatiens inträde, handlade problemen vidare om splittring inom EU relaterat till 

flyktingfrågor, samt Storbritanniens uttåg och skiljande från unionen. I samband med 

flyktingkrisen i Europa 2015, belystes hur oenighet om framtiden hämmar vidare framsteg, då 

det saknas konsensus inom EU huruvida fokus ska läggas utåt eller inåt. I grunden bygger 

problematiken på att samma problem ses på olika sätt, vilket skapar ett inre hot gentemot 

EU:s arbetsätt. Brexit framställs å sin sida som dåligt då en handelsstagnation förmodas, 

liksom hämmande av en ekonomisk tillväxt.   

En nytillkommen problematisk dimension baserar sig på det EU-motstånd som gror inifrån 

unionen, i form av framgångar för populistiska, högerextrema och nationalistiska företrädare. 

I samband med detta, efterfrågas i rapporteringarna en tydlig vision från EU:s sida, då en 

tydlig definition av organisationens mening saknas. Härigenom skiftar de negativa 

aspekternas fokus till att efter Kroatiens inträde allt mer koncentrera sig på de interna 

utmaningarna inom unionen – genom att allt fler nationella val avgör vederbörande lands 

framtida EU-öde – vilket i den förra perioden endast berörs genom belysningen av EU-

motståndet i Storbritannien.   

Avseende medlemskapet och möjligheter 

Innan Kroatiens inträde, framställdes en möjlighet genom påpekandet av att Kroatien tvingas 

göra framsteg för att platsa i unionen. Detta är inget som alltid ter sig lätt, men det är 

önskvärt, bl.a. p.g.a. den ekonomiska vinningen som medföljer i och med erhållandet av EU-

fonder. Just den ekonomiska aspekten är viktig i framställningarna, som belyser att landet 

framförallt kommer tjäna ekonomiskt på sitt medlemskap, genom anslutningen till inre 

marknaden, vid sidan av fonderna. Nya jobbmöjligheter är en annan viktig dimension som 

poängteras, när det betonas att landet blir en del av EU:s marknad och får åtnjuta dess olika 

fördelar.  

En demokratisk aspekt illustreras därutöver; statistik lyfts fram som indikerar att det kroatiska 

folket – förutom ledande politiker – stödjer ett inträde och ser positivt på en kroatisk framtid 

inom organisationen, samtidigt som landet framställs som önskvärt i EU, när utländska röster 

ges utrymme som stödjer en kroatisk anslutning. En kroatisk tillhörighet i EU åberopas också, 

med hänvisning till den europeiska identiteten och demokratiska gemenskapen. Andra 

aspekter rör en positiv insyn och kontroll från EU:s sida över kroatiska angelägenheter som 

kommer medfölja ett medlemskap, vid sidan av den fred och stabilitet som uppnås i regionen. 
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Avslutningsvis betonas att Kroatien lämnar Balkan för att bli en del av EU, varigenom landet 

blir jämbördigt med andra utvecklade europeiska stater.   

Efter Kroatiens anslutning framställdes möjligheter genom påpekningar av att ett välstånd och 

en ordning tillkommit i landet, att Kroatien blivit del av en relevant internationell aktör, 

samtidigt som man behållit sin suveränitet, att landet får hjälp – både ekonomiskt och i form 

av vägledning och föreslagna reformer – och att såväl landet, regionen som EU tjänar på att 

Kroatien gått med, med tanke på freden och stabiliteten som främjas i Kroatiens omnejd.  

Vad som förändras i denna andra period är egentligen inte att något nytt adderas, utan snarare 

sker en påbyggnad av det som rapporterats fram till Kroatiens inträde; bilden av att Kroatien 

är ett land som drivs av viljan att fortsätta sin europeiska integration, förstärks genom 

betoningen på att integrationen stödjs av både befolkningen och personer från berörda 

myndigheter, exempelvis Nationalbankens guvernör, i frågan om införandet av euron. 

Därutöver är det betoningen på att Kroatien blivit en del av en relevant internationell 

organisation som är av betydelse och lyfts fram, vilket är något nytt jämfört med föregående 

period av naturliga skäl. 

Avseende medlemskapet och problem                 

Innan Kroatien gick med, rörde problemen en viss EU-skepticism som fanns hos kroaterna 

under en period, samt den demografiska oro som baserades på förmodan att många unga 

kommer söka sig till andra länder efter inträdesdatumet. Efteråt kretsar problemen mestadels 

kring att de ekonomiska nyttorna uteblivit, vilket är den största skillnaden i rapporteringen.  

Som framgått var den ekonomiska aspekten central i framställningarna innan Kroatien gick 

med, och denna aspekt är också den som dominerar den negativa rapporteringen efter inträdet, 

vilket skiljer den jämfört med förra perioden. Det belyses att de ekonomiska framsteg som 

förväntats inte skett, samtidigt som arbetslösheten kvarstår som problem och de utländska 

investeringarna saknas. Undersökningen från IRMO i slutet av 2017, visar att Kroatien inte 

lyckats krympa avståndet till andra EU-länder efter sitt inträde.                 
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Slutsatser 
Innan inträdet beskrevs möjligheter med EU genom att påpeka hur organisationen enas i 

kristider. Gemensamma insatser vittnar om en solidaritet inom EU som binder samman 

staterna i samband med utmaningar. Härigenom framgår en mellanstatlig jämlikhet – utöver 

den påvisade jämlikhetssträvan inom unionen – när det illustreras hur det ansträngs lika 

mycket för att rädda Greklands ekonomi som för att lugna läget i ett splittrat Storbritannien. 

Vidare framställs EU som önskvärt med tanke på den goda standarden, vilket i många fall 

tillskrivs den inre marknaden, vars positiva konsekvenser för bl.a. jobb, tillväxt och 

levnadsvillkor betonas. Förutom de ekonomiska fördelarna, ges även freds- och 

stabilitetsaspekten en framhävande roll. Kopplingar görs mellan hur EU utvidgats och fred 

spridits i samband med organisationens expansion och fördjupade integration, varigenom EU 

framställs som relevant och önskvärt på den internationella scenen.  

Problemen rörande EU innan anslutningen, kretsade kring en ömsesidig sårbarhet, avseende 

eurokrisen och medföljande oron som fanns över dess potentiella spridning. Den andra 

aspekten – kopplad till den första – rör hur splittring och oenighet kan uppstå som en 

konsekvens av detta, när det belystes hur motståndet tilltar från Storbritanniens håll. 

Integration visas så hotas av desintegration; vad som gemensamt uppnåtts, kan falla om 

samarbetsförmågan hämmas. I sökandet efter gemensamma lösningar, kan EU-länder tvingas 

överlåta ytterligare makt till organisationens institutioner.     

Gällande det kroatiska medlemskapet bestod möjligheterna innan inträdet av både 

ekonomiska och politiska aspekter. Ekonomiska möjligheter rör EU-fonder, finansiell 

vägledning, tillväxt samt jobb- och levnadsmöjligheter tack vare anslutningen till inre 

marknaden – vars förmodade konsekvenser ges mycket utrymme i tidningarna – vilket 

sammantaget antyder bättre levnadsvillkor. Under landets anslutningsresa, indikeras samtidigt 

betydande framsteg. Politiskt poängteras freden och stabiliteten som medföljer ett EU-

medlemskap, förutom mellanstatliga samarbeten som främjas. Därutöver illustreras ett 

demokratiskt välmående genom påpekningen av att såväl folket som politikerna önskar EU; 

tillhörighet i form av den europeiska identiteten och demokratiska gemenskapen inringas, där 

en röst erhålls i en betydande internationell organisation, samtidigt som suveräniteten behålls. 

Likaså påvisas landet vara önskvärt i EU. Dessutom poängteras att landets institutioner 

stabiliseras och rättsstatsprincipen stärks i samband med inträdet. 
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Problem med medlemskapet rör en viss skepticism bland kroaterna, som kretsar kring ett 

direkt motstånd som bevittnats, vid sidan av oron rörande ökade priser, fler utländska arbetare 

och förlorad suveränitet. Det andra problemet baseras på en förmodan om att många unga 

kommer lämna landet i samband med anslutningen, vilket kan bringa negativa sociala och 

ekonomiska konsekvenser för Kroatien.   

Efter Kroatiens inträde rör möjligheterna avseende EU åter solidariteten, den inre marknaden 

och dess bringande av jobbmöjligheter och tillväxt. Ett fokus uppkommer i samband med 

belysningen av andra länders EU-strävan, i form av Serbiens och Montenegros europeiska 

integration, i framställningen av ett attraktivt EU. Fredsaspekten fortsätter vara betydande från 

såväl europeisk som regional synvinkel, varigenom ett aktivt EU på den internationella scenen 

därutöver ringas in. En vidare integration förespråkas, främst av ekonomisk karaktär. 

Härutöver får EU:s eftersträvan att gemensamt lösa kriser nytt värde i samband med 

flyktingkrisen 2015; i hanteringen av denna, framgår åter att EU erbjuder säkerhet, trygghet 

och möjligheter – d.v.s., ett bättre liv. Den ekonomiska återhämtningen illustreras, liksom 

samhörighetskänslan som sprids inifrån unionen.   

Problemen kopplade till EU bottnar senare i oeniga framtidsperspektiv inom organisationen, 

som hämmar arbetssättet. Flyktingkrisens utmaningar belyses, där en splittring bland 

medlemsländerna ringas in som följd av att denna utmaning ses på olika sätt, vilket skapar 

problem. Dessutom illustreras ett växande EU-motstånd inom unionen; Brexit och dess 

negativa konsekvenser för handel och tillväxt betonas inledningsvis, innan medlemsländers 

parlamentsval som avgör ifrågavarande lands förhållande till unionen centreras i 

rapporteringen. I framställningarna efterlyses en tydlig definition av organisationens mening 

och vision, vars underskott bäddat för de interna motsättningarna och problemen. 

Efter att Kroatien gått med, lyfts det fram att välstånd och ordning kommer genereras. 

Ekonomiskt främjas landet av medlemskapet, samtidigt som närvaron i en ledande 

internationell organisation poängteras, utan att suveräniteten försvinner. I och med inträdet 

blir man ett land som vägleds konstruktivt av EU, främst i ekonomiska avseenden. 

Anslutningen till den inre marknaden betyder möjligheter för jobb, resande och levande i 

andra länder, vilket i sin tur gynnar individer och landet ekonomiskt. Vid sidan av den bättre 

levnadsstandarden som ringas in, medföljer fred och stabilitet i Kroatiens region, då 

mellanstatligt samarbete främjas av EU:s arbetssätt. Avslutningsvis belyses en kroatisk vilja 

att fortsätta den europeiska integrationen.  
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Problemen efter inträdet kretsar kring att de ekonomiska framstegen uteblivit; arbetslösheten 

fortsätter vara hög, samtidigt som de utländska investeringarna varit få. I förhållande till andra 

länder har Kroatien inte lyckats krympa avstånden, utan de ekonomiska problemen landet 

hade innan inträdet, har kvarstått även efteråt. Undersökningen från IRMO i slutet av 2017, 

visar att den demografiska aspekten är särskilt problematisk för Kroatiens del, förutom 

institutionernas svagheter och utvecklingens långsamma takt. Således består problemen av att 

Kroatien inte utvecklats ekonomiskt enligt förhoppningarna, varefter många unga valt att 

lämna landet, vilket genererat ett demografiskt problem. 

I en jämförelse mellan perioderna, framgår att möjligheterna med EU efter inträdet handlar 

mer om hur det politiska samarbetet ser ut, än det ekonomiska, som dominerade i den första 

perioden. Detta kan knytas till aktuella kriser EU ställts inför; Kroatien höll på att ansluta 

under en tid där EU tampades med ekonomiska utmaningar och sökte lösningar på dessa, 

medan unionen efter landets inträde tvingats fokusera på hanteringen av de många nyanlända 

till Europa. EU:s krishantering – enandet, gemensamma lösningar, mellanstatligt 

kompromissande – belyser hur det rör sig om en homogen enhet, som är kapabel att hantera 

kriser. Skillnaden är alltså den nytillkomna koncentrationen på det politiska samarbetet, som 

åsidosätter ett tidigare ekonomiskt fokus. Därutöver, förändras uppmålningen av EU som 

attraktivt genom en belysning av andra länders EU-strävan, via ett fokus på regionala grannar.   

Belysningen av problemen med EU förändras genom att unionens interna problem dominerar 

framställningarna efter inträdet. Ett växande EU-motstånd och framgångar för 

högerpopulistiska partier och företrädare, framställs som ett växande internt hot mot 

organisationens framtid och existens. I den första perioden omnämns endast Storbritannien i 

detta avseende, medan ett flertal parlamentsval i Europa under den senare perioden utmanar 

vederbörande lands framtida EU-öde.  

Efter Kroatiens anslutning, kretsar de nya möjligheterna i framställningarna kring att landet 

numera är medlem i en internationell organisation, där man har en röst att utnyttja, samtidigt 

som en del av suveräniteten behålls. Vidare är det inte någon förändring som uppenbaras, utan 

en belysning av viljan bland det kroatiska folket och landets företrädare att även framöver 

prioritera den europeiska integrationen, fortsätter prägla utsagorna. Problemen gällande 

Kroatiens medlemskap ändras genom att ett fokus på uteblivna ekonomiska framsteg 

dominerar i den andra perioden. Det framställs som problematiskt att landet inte gjort större 

framsteg och krympt avståndet till andra länder, varigenom nya problemframställningar sker.          
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