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Abstract 
 

Let them kill each other 
An analysis of the Swedish tabloids coverage surrounding the Dayton agreement  

 

This survey, Let them kill each other, has its aim and purpose to analyze how two of 

Swedens biggest tabloids, Aftonbladet and Expressen, reported about the Dayton 

agreement (also known as Dayton Accords, Paris Protocol and Dayton-Paris 

Agreement). To do so we analyzed both editorials and regular articles from 1995-10-09 

to 1995-12-16. We discovered that the main opinion, both regarding editorials and 

articles, had a negative posture about the possibility for the partners to come to an 

agreement, and also later on, for the agreement to persist. We also found that the 

majority of the articles and editorials indicated a plain portrayal of whoever was the 

“winning” and “losing” side of the agreement.  
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1 Inledning 

Folk tyckte mest att det var så komplicerat, och de kunde väl slå ihjäl varandra. Jag tyckte 

det var helt ofattbart, det var ju ändå, ett krig i Europa. Det var lika, jag bodde i Karlskrona 

då, så det var ju lika långt till Zagreb som det var till min mormor i Norrland. Och den här 

lamheten, från världssamfundet, det gagnade inte deras syften att gripa in först och man 

skickade några FN-trupper, som oftast gjorde absolut ingenting, de fick inte ens ta upp 

sårade i sina bilar. De kunde alltså köra förbi bosnier som låg och dog på gatan istället för 

att plocka upp dem och ge dem sjukvård och ta dem till ett sjukhus.  Återigen jag menar, 

om folk inte förstår så får jag väl försöka beskriva det här ännu mer.
1
  

 

När vi lyssnade på denna dokumentär tillsammans fastnade vi för just detta stycke som 

journalisten Johanne Hildebrandt berättar i dokumentären. Vi började själva fundera 

över hur väl hennes påstående stämde överens. Var det så att den svenska allmänheten, 

att folk, hade en så pass likgiltig inställning och kunskap om konflikten?  Vi själva 

insåg relativt snabbt att vi hade bristfälliga kunskaper om konflikten och dess bakgrund. 

Likaså kunde ingen av oss dra oss till minne att vi under vår skolgång arbetade med 

konflikten. Varken under grundskolan, gymnasiet eller för den delen universitetet. 

Visst, vi är införstådda med att där inte finns tid att belysa alla konflikter som ägt rum, 

men likväl förundrades vi över hur lite utrymme kriget i forna Jugoslavien faktiskt fick. 

Detta trots att detta var ett krig som pågick i Europa, alltså geografisk relativt nära oss i 

Sverige. Trots att det faktiskt var en konflikt där svenska soldater närvarade, och trots 

att vi idag har en stor mängd svenska medborgare som härstammar därifrån. När vi sen 

började fråga runt lite bland familj och bekanta slogs vi av hur låg kunskapen var om 

konflikten. Dessa faktorer bidrog till att vi bestämde oss för att ha kriget i forna 

Jugoslavien som kärna i vårt arbete.  

 

Sveriges två största tidningar under den tidsperiod som konflikten varade var 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen.
2
 Möjligtvis var de bägge tidningarnas 

rapporteringar om kriget i Bosnien källan varifrån många svenskar fick sin information 

om konflikten. Kunde den likgiltighet som Hildebrand menade på rådde i Sverige 

härstamma från pressens rapportering? Efter råd och diskussioner med vår handledare 

beslutade vi oss att analysera hur den svenska kvällspressen valde att belysa tiden kring 

                                                 
1
 Sveriges Radio 2010 25.30 min, Johanne Hildebrandt, i Sveriges radio P3:s dokumentär Svenskarna i 

Bosnienkriget 18/4 2010, 25.30min in i dokumentären 
2 Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.), Grundad 1830 av Lars Johan Hierta, Göteborgs univ. 

Kungälv, 1999 s. 97 
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fredsförhandlingarna i Dayton, Ohio i USA under de sista månaderna av 1995. Detta då 

synen på fredsmöjligheterna som presenterades kan ha format den påstådda 

likgiltigheten bland folk. 

 

Vi kommer i denna uppsats redogöra för, samt analysera, ett urval artiklar från de två 

ledande svenska kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet. Detta för att få en bild av 

hur fredsförhandlingarna och fredsavtalet presenterades för de svenska 

tidningskonsumenterna. Likväl vilken syn de båda kvällstidningarna presenterade kring 

möjligheterna till fred i forna Jugoslavien.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med följande uppsats är att undersöka på vilket sätt Sveriges två största 

kvällstidningar presenterade möjligheterna till fred under en konflikt i Europa som 

pågått under en längre tid. Samt undersöka vilken syn på det kommande fredsavtalet, 

och dess väsentligaste delar, som presenterades för läsare i Sverige. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

För att hjälpa oss att uppnå uppsatsens syfte har vi utarbetat följande frågeställningar: 

 

 Vilken syn på möjligheterna till en hållbar fred förmedlar Aftonbladet och 

Expressen? 

 

Fred i detta fall definierar vi som ett avslut av en väpnad konflikt där samtliga 

inblandade parter tillsammans kommit överens om ett avslut på konflikten. Frågan 

ämnar alltså besvara hur de båda tidningarna såg på möjligheterna till att denna 

överenskomna fred ska vara hållbar i ett område som under flera år präglats av krig. 

 

 Vilken värdering förmedlar Aftonbladet och Expressen gällande Daytonavtalet 

och dess olika delar? 
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Alltså huruvida den svenska pressen, i vårt fall Aftonbladet och Expressen, belyste 

Daytonavtalets som helhet och dess många olika punkter i ett positivt eller negativt 

sken.  

 

2 Metod och Teori 

 

2.1  Teori och analysmetod 

 

”Kultur är ett tankemässigt och känslomässigt ”raster” i vårt medvetande, som vi 

utnyttjar då vi försöker fånga världen, tolka den och bedöma det som sker”.
3
 Knut 

Kjeldstadli menar att kulturhistoria enligt hans mening handlar om att syssla med 

beteendets meningsskapande sida och den symboliska sidan av tingen. Kultur delas 

socialt och är inte något som är exklusivt ämnat individen.
4
 De tankar och synvinklar 

som förs fram av de skribenter som nedtecknat artiklarna vi analyserat är alltså inte 

enbart grundade i det individuella synsättet eftersom individen i fråga är formad av de 

kulturella idéer och värderingar som finns i det samhälle artikelförfattaren lever i, i vårt 

fall Sverige under mitten av 1990-talet. Man kan alltså säga att journalisten som 

rapporterar om världsliga händelser inte endast förmedlar sin egen individuella 

synvinkel då han eller hon är formad av tidsperioden som vederbörande lever i. Även 

det kulturella sammanhang personen lever och uppfostrats i påverkar hur omvärlden 

upplevs och förmedlas. Detsamma gäller den tilltänkta publiken som tar del av 

tidningsartiklarna. Läsaren är precis som journalisten formad av tidens och kulturens 

värderingar vilket påverkar hur artikeltexterna uppfattas. För vår del innebär det att då 

vi analyserar kvällstidningarnas artiklar kommer vi kunna få del av hur en stor del av 

svensk media upplevde och presenterade Daytonförhandlingarna. Därmed får vi en 

inblick om hur en stor mängd av Sveriges medborgare fick de komplexa konflikterna 

som ägde rum i det forna Jugoslavien presenterade för sig då dessa kvällstidningar var 

Sveriges två största tidningar och därmed hade flest läsare. 

 

I vår undersökning har vi valt att göra en kvalitativ texttolkning och textanalys av de 

artiklar och ledare vi har haft till vårt förfogande. Knut Kjeldstadli förklarar att en 

                                                 
3
 Kjeldstadli, Knut Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998 s. 87 

4
 Kjeldstadli 1998 s. 87 
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kvalitativ texttolkning utförs i tre steg. Först klarläggs den språkliga meningen. Alltså 

att man förstår språket i texten och definierar de ord och begrepp som annars är 

svårförståeliga. Nästa steg är att hitta budskapet i texten, att förstå dess mening. Sedan 

skall man återge den meningen med egna ord. Texten analyseras både utefter dess 

innehåll och efter dess form.
5
 Att klarlägga den språkliga meningen ställer inte till några 

större bekymmer för vår undersökning då vi fokuserat på en historisk period under 

1990-talet. Det har inte skett några större språkliga förändringar sen dess vilket gör att 

texternas språk blir enkelt att förstå. 

 

I Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad från 2012 

förklarar författarna att det de kallar kvalitativ textanalys går ut på att plocka fram det 

väsentliga i en text genom att läsa texten som helhet, dess olika delar och dess kontext 

noggrant. Författarna menar att det väsentligaste i texten kan ligga dolt under ytan och 

endast nås genom intensiv läsning. I praktiken innebär det att man skall läsa texten 

aktivt och ställa frågor till den för att få en förståelse för texten. Texten måste läsas flera 

gånger, både översiktligt som långsammare och mer fundersamt. De analytiska redskap 

man har till sitt förfogande är de frågor man sedan ställer till texten.
6
 

 

Rent praktiskt under vår undersökning innebär detta att vi läser våra artiklar både 

översiktligt och sedan mer ingående. Vi försöker hitta vad författaren vill förmedla med 

sina ord, men även hur han eller hon förmedlar det och vad texten förmedlar mellan 

raderna. Vi analyserar sedan texten genom att ställa frågor till den. 

 

När det kommer till själva analysen av de ledarsidor och artiklar i vårt urval har vi tagit 

hjälp av boken Nyheter – att läsa tidningstext. Nyheter fungerar som en handledning i 

nyhetsanalys. Boken beskriver ett antal frågor man bör ställa till olika artikeltexter då 

man analyserar dem. Vi kommer att ställa följande frågor till de artikeltexter vi har till 

förfogande: 

 

                                                 
5
 Kjeldstadli 1998 s. 178-179 

6 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2012 s. 210, 215 
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 Vad handlar artikeln om? Här ser vi vad artikeln vill förmedla, vilka faktaurval 

som gjorts och om skribenten syftar eller anspelar till andra händelser och 

situationer. 

 

 Hur är artikeln disponerad och vinklad? Här tar vi reda på vilka fakta som sätts 

i förgrunden eller bakgrunden, hur olika personer och händelser beskrivs och 

vilka tendenser man kan utläsa i artikeln och huruvida de är positivt eller 

negativt laddade. 

 

 Hur ser den språkliga gestaltningen ut? Vi undersöker hur ordvalen, stilen och 

tonen ser ut. Även huruvida texten kommer till en klar slutledning eller om den 

lämnas öppen för att tolkas av läsaren. Förekommer värdeladdade ord? Hur 

används jämförelser?  (Denna frågegrupp har vi sammansatt från olika delar i 

Nyheter) 

 

 I vilken miljö placeras händelserna?  Vi tittar på vilken sorts värld journalisten 

vill skapa som ram, om skribenten återger en verklig miljö eller skapar en fiktiv 

miljö för att det skildrade ska upplevas som dramatiskt, idylliskt eller hotfullt.  

 

 Dramatiseras händelserna? Här ser vi på huruvida skribenten ”regisserar” 

verkligheten till ett mer dramatiskt skådespel. Dramatisering kan ske genom 

personifiering, alltså att en individ får symbolisera problem som större system är 

upphov till. 

 

 Hur är bildspråket uppbyggt? Används liknelser, metaforer eller ironi? Vi ser 

om stereotyper förekommer i texten. Vi kan även granska vilka iakttagelser 

skribenten gör, huruvida han eller hon använder kontraster som t.ex. ”ont och 

gott”. 

      

 Hur framkommer reporterns närvaro i texten? Hur förhåller sig skribenten till 

artikeltexten och till läsaren? Från vilket perspektiv beskrivs händelserna? Är 

reportern på plats? 
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Samtliga exempel på frågor som kan ställas har hämtats ur Nyheter – att läsa 

tidningstext. Författarna förklarar där att det finns ett oändligt antal frågor man kan 

ställa för att göra analysen så uttömmande som möjligt.
7
 Med hjälp av dessa frågor tror 

vi oss kunna göra tillräckliga textanalyser av Aftonbladet och Expressens ledare och 

artiklar för att kunna besvara våra egna huvudfrågor: Vilken syn på möjligheterna till 

fred i Bosnien förmedlar Aftonbladet och Expressen? Och vilken värdering förmedlar 

de båda kvällstidningarna gällande Daytonavtalet och dess olika delar? 

 

När vi i praktiken ställer dessa frågor till de artiklar vi analyserar kan det se ut som 

följer: Om vi ser på en artikel skriven av Peter Kadhammar med rubriken ”Mördarna 

sköt alla de såg” 
8
 och ställer frågan: i vilken miljö placeras händelserna?  Då kommer 

vi utläsa ur texten hur Kadhammar beskriver ett hus som en man mördats i. Han skriver 

om blodspår på golvet och surrande flugor. Om vi vidare ställer frågan: hur ser den 

språkliga gestaltningen ut? Då ser vi att Kadhammar använt väldigt starka ord som 

”folkmord”. När vi fortsatt analyserat artiklarna kan vi då med hjälp av dessa frågor 

utläsa vilka värderingar artikelförfattaren lägger i sin text och därmed vilken inställning 

till materialet han eller hon har. Vi skriver sedan textanalyser där vi belyser hur vi tolkar 

dessa artiklar och hur t.ex. Kadhammars språkbruk kan sättas i relation till våra 

huvudsakliga frågeställningar. 

 

Vår studie ämnar inte utföra en jämförelse mellan Aftonbladet och Expressen baserad 

på respektive kvällstidnings politiska färg. Detta då det hade inneburit att vi även hade 

fått analysera kritiska artiklar eller ledare som hade som avsikt att belysa Carl Bildts roll 

under fredshandlingarna i Dayton. Detta då Bildt under tiden även agerade som 

oppositionsledare i Sverige.  Att därmed göra en jämförande studie mellan tidningarna 

är därför inte relevant för vår studie då målet med vår undersökning var att få ett svar på 

hur rapporteringen från fredsförhandlingarna såg ut, inte hur det politiska läget i Sverige 

fortlöpte.  

 

Arbetsprocessen har sett ut på följande vis: Vi läste igenom samtliga artiklar och 

avgjorde tillsammans vilka artiklar vi ansåg vara relevanta för vår undersökning. Johan 

ansvarade sen för att skriva textanalysen på Expressens artiklar medan Linus gjorde 

                                                 
7
 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén, Torsten, Nyheter – att läsa tidningstext, Ordfront förlag, 

Stockholm, 1999 s. 54-57 
8
 Expressen ”Mördarna sköt alla de såg” 1995-10-09 
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detsamma med Aftonbladets. Därefter fördelade vi skrivansvaret i de olika kapitlen 

mellan oss där Johan skrev teori- och metoddelen, bakgrund över Daytonavtalet och de 

bägge kvällstidningarna, sammanställde resultat- och analysdelen samt 

sammanfattningen, de två sistnämnda med konsultering av Linus. Linus i sin tur skrev 

inledning, tidigare forskning och bakgrund till Jugoslavien. Vi har därefter läst 

varandras delar och kommit med konstruktiv kritik på varandras texter. Samtliga 

resultat har nåtts efter diskussion mellan oss. 

 

2.2 Urval 

 

Till vårt förfogande under vår undersökning hade vi Mediearkivet. En databas över 

publikationer som vi fick tillgång till genom Linnéuniversitetets bibliotek. I databasen 

ges det möjlighet att söka bland en stor mängd artiklar och man kan precisera sin 

sökning genom att välja tidskrift, vilka datum man vill titta på och det går att avgränsa 

sin sökning genom att välja vissa nyckelord som man vill att artiklarna skall innehålla. 

Våra val av dagstidningar, i detta fall Aftonbladet och Expressen, baserades på följande 

faktorer: Bägge dagstidningarna utgavs på ett nationellt plan. De var även under året 

1995 Sveriges största, respektive näst största tidning.
9
 Detta ansåg vi skulle hjälpa oss 

att se hur en stor del av den svenska befolkningen fick konflikten, de följande 

fredsförhandlingarna i Dayton, Ohio och några av de viktigaste aktörerna presenterade 

för sig från media. 

 

Vi har genomfört vårt urval av artiklar på följande sätt: Vi utförde en sökning i 

Mediearkivets databas med en tidsmässig avgränsning mellan den 9:e oktober 1995 och 

den 16:e december samma år. Denna period var två dagar innan vapenvilan i Bosnien 

trädde i kraft fram till och med två dagar efter att Daytonavtalet undertecknats i Paris. 

Vi valde att ha två dagar till godo både före och efter de viktiga datumen som en buffert 

då vi inte ville gå miste om något viktigt. Självklart kan det ha skrivits intressanta 

artiklar både tre dagar före och tre månader efter men detta var en begränsning som vi 

kände oss bekväma med. Under vår forskning använde vi oss av vissa sökord. Dessa 

sökord fungerade som sådant att om ett eller flera av de ord vi skrev in i sökfältet skulle 

finnas representerat i en artikel gjordes denna artikel synlig för oss. Vi använde oss av 

följande sökord i vår forskning: Dayton, Daytonavtalet, Bosnien, Sarajevo, Jugoslavien, 

                                                 
9
 Gustafsson & Rydén 1999 s. 97 
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NATO, FN, Milošević, Tuđman, Izetbegovic och Holbrooke. Detta då vi ansåg att dessa 

var de väsentligaste begreppen, platserna och aktörerna under denna tidsperiod. 

Slutsatsen att just dessa orden skulle användas i vår databassökning drog vi efter att vi 

läst in oss ytligt på händelseförloppet under kriget i Jugoslavien. Anledningen till att vi 

inte hade med Carl Bildt i vår sökning var för att han inte var särskilt starkt 

representerad i den bakgrundshistoria vi läst, dock skulle han visa sig förekomma desto 

mer i den svenska rapporteringen. Vi undvek även att använda Bildt då det troligen 

skulle resultera i väldigt många artiklar som för oss var irrelevanta då han under denna 

tid utöver sitt arbete med Bosnien även var ytterst delaktig i den svenska 

inrikespolitiken som oppositionsledare. Bekymmer som detta dök dock upp i vilket fall 

som helst då vår sökning på FN resulterade i en mängd artiklar som inte var intressant 

för vårt syfte. Detta eftersom FN under samma tidsperiod firade 50-årsjubileum och 

därför förekom i en större mängd artiklar som inte på något sätt berörde Jugoslavien, 

Bosnien eller Daytonavtalet. 

 

Denna sökning i Aftonbladet, med de nämnda sökorden och tidsspannet, resulterade i 

294 träffar. Av dessa 294 artiklar ansåg vi att 86 hade relevans för vår undersökning. 

Samma sökning i Expressen gav 311 träffar, av dessa 105 relevanta artiklar. Vi läste 

därmed samtliga artiklar, men kunde snabbt urskilja vilka artiklar som hade 

fredsförhandlingarna eller konflikten som kärna i artikeln och därmed var intressanta för 

vår undersökning. Den typ av artiklar vi valde att bortse från hade alltså konflikten som 

en form av bisak. T.ex. fick vi en stor mängd artiklar där det intervjuades olika kändisar 

eller privatpersoner och frågan ”vad önskar du dig mest av allt just nu?” ställdes och det 

allra populäraste svaret verkade vara ”fred i forna Jugoslavien.” Detta kan ses som 

intressant i andra fall men dock irrelevant för den undersökning vi ville göra. Inte heller 

lade vi någon direkt vikt vid Ulf Lundells välgörenhetskonserter och hans engagemang i 

”Ship to Bosnia”.  

 

Sammanlagt hade vi 191 artiklar. Vi valde dock att göra ytterligare en avgränsning i 

dessa artiklar då vi valde att i första hand titta på ledarsidor och de mer debattliknande 

artiklarna som förekom. Alltså de skrifter där skribentens subjektivitet rörande 

sakämnet lös igenom som tydligast. Detta då det var den svenska pressens syn på 

konflikten och Daytonavtalet vi var intresserade av och därmed var de mer neutrala, 

sakliga nyhetsrapporteringarna inte relevanta till samma grad som dessa, mer 
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opinionsbildande texter. Vi hade efter denna avgränsning 39 artiklar och ledare till vårt 

förfogande att sedan analysera mycket mer ingående. 

 

I Kosovokonflikten, medierna och medlidandet valde författarna i sina studier att 

jämföra media från tre olika länder, som i sin tur var Storbritannien, Norge och Sverige. 

Deras urval grundade sig i att de ville försöka uppnå en form av grund med en minsta 

gemensam nämnare beträffande val av medier och tidsperiod. Vi valde av utrymmes- 

och tidsmässiga skäl att endast analysera svensk kvällspress. De valde även, till skillnad 

från oss som endast valde kvällspress, att analysera både en morgon- och kvällstidning 

samt ett nyhetsprogram. Vi valde att endast jämföra två kvällstidningar då det hade varit 

omöjligt att genomföra en större studie under den tid vi fick till förfogande. Författarna 

till ovannämnda studie har valt att begränsa sig genom att göra tidsmässiga nedslag, 

eller så kallade ”timespots” i rapporteringen av de 78 dagar som konflikten fortlöpte, av 

den anledningen att de inte hade resurser för att analysera allt material. Vi valde istället 

att fokusera på en kortare tidsperiod men istället se över allt material under den 

perioden. Det som däremot stämmer överens med vår och deras analys är att vi, precis 

som dem, använt oss av både artiklar och ledarmaterial.
10

 

 

2.3 Källkritik 

 

Ett problem, som återkom vid ett antal tillfällen under vår undersökning, var att det inte 

alltid stod utskrivet på artiklarna från Mediearkivets databas vem artikelförfattaren var. 

Ibland var det heller inte helt tydligt vilken sida ur det aktuella numret av 

kvällstidningen som artikeln var tagen ifrån.  I Expressens artiklar, tillskillnad från 

Aftonbladets, stod det utskrivet ur vilken del av tidningen artikeln tillhörde, t.ex. 

nyheter, sport eller ledare. När vi undersökte Aftonbladet fick vi istället bara anta att 

sida nummer två var ledarsidan. I databasen, tillskillnad från om vi hade använt oss av 

mikrofilm, fick man inte se hur artikeln hade sett ut i original. Det var endast 

artikeltexten som förts över till denna elektroniska upplaga, inga bilder följde med och 

vi fick heller ingen möjlighet att se hur de båda kvällstidningarna valt att disponera sina 

texter. Detta är dock inget vi ser som ett större hinder då det är författarens ord som är 

intressant för vår textanalys. 

                                                 
10

 Höijer, Birgitta, Nohrstedt, Stig Arne & Ottosen Rune, Kosovokonflikten, medierna och medlidandet, 

Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 2002 s. 61-62 
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Artiklarnas sanningshalt var inte heller något vi lade vikt vid då nyheten den rapporterar 

om inte var lika intressant för oss som frågan om hur de rapporterade om nyheten. Fakta 

till den bakgrund vi skrivit i denna uppsats har vi tagit från andra källor och det är inte 

det vi vill ha ut ur Aftonbladet och Expressens ledarsidor och artiklar. Det är den 

synvinkel på händelserna som de bägge tidningarna presenterar som vi lägger vikt vid. 

Detta då vi vill veta hur svensk kvällstidningspress upplevde och presenterade de 

komplexa frågorna som omgärdade fredsförhandlingarna i Dayton och hur de såg på 

möjligheterna till fred efter fyra år av inbördeskrig. Svårigheten för oss att kunna tolka 

våra källor, i detta fall tidningsartiklar, är tillviss del beroende på den tidsbegränsning vi 

fått att utföra detta arbete under. John Tosh skriver i sin bok Historisk teori och metod 

att källor inte är tillmötesgående mot dem som har bråttom. Att tolka källor kräver tid 

och förkunskap. Dock finns ett ideal som oftast inte kan nås upp till då källor kan vara 

väldigt omfattande och alla behöver de omsorgsfull värdering.
11

 

 

3 Tidigare forskning 

 

3.1 Kosovokonflikten, medierna och medlidandet 

 

”Styrelsen för psykologiskt försvar” (förkortat SPF) har genomfört ett flertal studier om 

militära konflikter ur ett informations-, kommunikations-, och propagandaperspektiv. I 

denna studie belyser man bland annat vilken roll, alternativt tilldelades, nyhetsmedierna 

fick för krigets vägnar under konflikten i Kosovo 1999. Fanns där skillnader i hur man 

beskrev konflikten mellan Natoländers media och svensk media? De ställer även frågan 

hur propagandan hanterats och vilken ställning den erhållits i den ”nya” mer 

globaliserade världen samt hur allmänheten upplevde konflikten.
12

 

 

Studien är skriven av Birgitta Höijer, Stig Arne Nohstedt och Rune Ottosen 2002, med 

andra ord tre år efter Kosovokonflikten. Författarna klargör att de förhåller sig kritiskt 

till krigsjournalistikens följsamhet när, som de själva skriver, ”[…] starka makter blåser 

i krigsbasunerna”.
13

 Däremot belyser de det hoppfulla i hur journalister tenderar att allt 
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 Tosh, John, Historisk teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 2011 s. 134 
12

 Höijer m.fl. 2002 s. 5-6 
13
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mer fokusera på civilbefolkningens situation i de nya moderna väpnade konflikterna, 

som allt jämnt till största del drabbar just civilbefolkningen och inte militärerna.
14

 

Författarna valde att i sin analys av media ta med en ledande morgontidning, en 

kvällstidning och ett Tv-nyhetsprogram från Norge, Storbritannien och Sverige. För 

svensk del valde man att analysera Dagens Nyheter, Aftonbladet och SVTs 

nyhetsprogram Rapport. Valen man gjorde motiverade man med att där fanns 

personella och tidsmässiga begränsningar, men att man likväl ville lägga en grund för 

sin jämförelse mellan medier både nationellt och mellan de tre ländernas medier. 

Urvalet strukturerade man genom att där skulle finnas en ”minsta gemensamma 

nämnare” både i val av medier och tidsperioder. Genom att de gjorde dessa 

korsnationella jämförelser kunde de pröva vissa antaganden och hypoteser gällande vad 

som kan förväntas skilja mellan de olika ländernas media och dess Kosovodiskurs, mot 

bakgrund av ländernas olika utrikespolitik. I sin analys gjorde de även ett urval gällande 

undersökningsperioderna. De valde att göra ett urval av händelser som fått stor 

medieuppmärksamhet och som på så vis kunde antas ha varit av relativt stor betydelse 

ur propagandasynpunkt. Därefter rangordnade man dessa tidsmässiga nedslag där tre 

datum var mer framstående och därmed också prioriterades.
15

 

 

I studien jämför man det tidigare studerade Gulfkriget, som man menar var den första 

konflikten i och med Berlinmurens fall 1989, och därmed också den nya 

världsordningen, med Kosovokonflikten. De båda konflikterna hade medier som 

skapade en global nyhetshändelse av konflikten och på så vis spred information 

gällande konflikten till jordens alla hörn. Författarna skriver vidare hur den största 

skillnaden var att människors medlidande och medkänsla till de drabbade flyktingarna 

från konflikten fick en global dimension under Kosovokonflikten, vilket Gulfkriget inte 

fick på samma vis. Under Kosovokonflikten startades det insamlingar och andra diverse 

hjälpinsatser för krigets offer och på så vis förenade människor oavsett nationalitet, 

religiös tillhörighet eller social position. Författarna menar därmed att 

Kosovokonflikten på så vis är mer typisk för den nya världsordningen än vad Gulfkriget 

var.
16
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Vidare förklarar författarna hur media också har kommit att förändras under det sena 

1990-talet där krig också förs genom media beroende på den medietekniska 

utvecklingen. Med detta menar författarna att mediekriget fått en mer betydelsefull del 

av det militära kriget. Tv-nyheter sänder live från krigsskådeplatser dygnet runt vilket 

författarna menar har medfört att militära operationer planeras i en omfattande 

utsträckning utefter hur journalisterna ska informeras och transporteras samt vilket 

material de ska få tillgång till och på så vis kontrolleras.
17

 

 

Gällande författarnas aktörsanalys kunde de konstatera att NATO är den aktör som ska 

rädda kosovoalbanska befolkningen från serbisk terror. Denna påtagligt positiva 

skildring förblir genomgående med undantag för en bombning av kosovoalbanska 

flyktingar då skildringen försvagas en aning. Kosovoalbanerna beskrivs också 

genomgående som konfliktens offer och det är först i slutet av konflikten man även 

belyser kosovoserberna som offer för kriget. Författarna stärker detta påstående genom 

att redovisa hur kosovoalbanska flyktingar skildras i var tjugonde artikel i Aftonbladet 

och var tjugofemte i Dagens Nyheter. Totalt skrev Aftonbladet 25 artiklar som 

uppmärksammar kosovoalbanska flyktingar medan motsvarande siffra för 

kosovoserberna var en (1). I Dagens Nyheter var tendensen den samma där motsvarande 

siffra var 45 och fyra.
18

 

 

Vidare redovisar författarna hur den serbiska ledaren Slobodan Milošević porträtteras 

som ensam ansvarig för att fredsförhandlingarna (även känt som 

Rambouilletförhandlingarna) kollapsade av Natopropagandan. Detta kom att påverka 

mediernas bild av den jugoslaviske presidenten där han från brittiskt håll jämfördes med 

Hitler, även om där sedan tidigare fanns en demonisering av honom från det tidigare 

kriget på Balkan under tidigt 1990-tal. Milošević blev en renodlad fiendebild helt i linje 

med krigspropagandans historia. Gällande norsk medias rapportering av Milošević 

förefaller den lika tydlig som den brittiska där man i tidningarna hade rubriker som 

”NATO till krig mot Milošević”. I svensk press är Milošević också den som omnämns 

mest frekvent från reportagen, tre gånger så ofta som exempelvis Clinton menar 

författarna.
19
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Sammanfattningsvis är det tydligt att Milošević pekas ut som den ansvariga för 

konflikten i så väl brittisk som norsk och svensk media. Författarna menar att det 

således inte finns något tvivel om att NATOs propaganda på så vis kunde klassas som 

framgångsrik vad gäller skapandet och personifierandet av fienden eller motståndaren. 

På så vis kunde de få opinionens stöd för bombningarna för att förhindra den etniska 

rensningen i Kosovo. Författarna menar att där inte fanns något i analysen som tydde på 

att där fanns några större påtagliga nationella skillnader i rapporteringen gällande 

aktörerna.
20

 

 

Höijer, Nohrstedt och Ottosen förklarar i sina slutsatser att det allt mer globala flödet av 

nyheter och annat mediematerial kontinuerligt ökar och på så vis resulterar i att 

journalistiken allt mer och mer blir sammanflätande och obundna till respektive 

nationalitet och geografisk belägenhet. Författarna menar att det förefaller ofrånkomligt 

att framför allt västvärldens medier allt jämnt minskar i skillnader. Likaså förklarar de 

att resultatet av deras analys tyder på att Natopropagandan, USA och dess media har ett 

starkt inflytande över medias krigsrapportering, d.v.s. att nyhetsjournalistiken är särskilt 

utsatt för propagandapåverkan. Däremot visar deras analys att just 

medlidandediskursen, d.v.s. rapporteringen om civilas utsatthet under konflikter, blir en 

delvis oberoende motpol till krigspropagandan. De intervjuer som författarna genomfört 

bland grupper ur allmänheten i Norge och Sverige visar att medlidandet för just den 

typen av rapportering är det som sätter djupast spår i medvetandet.
21

 

 

Vår undersökning är genomförd på ett snarlikt vis som ovanstående författare har 

genomfört. Skillnaden är att de har i sin undersökning jämfört nationella skillnader i 

medierapporteringen medan vi har analyserat två svenska ledande kvällstidningar. Vår 

undersökning skiljer sig på den grund att vi istället valt att analysera om där gick att 

utläsa någon form av värderingar eller ställningstagande gällande synen på möjligheten 

för fred. På så vis är våra frågor nya och inte tidigare genomförda. Att vi redogör för en 

medlidandediskurs från den tidigare diskursen är relevant av den anleding att vi i ett 

flertal artiklar i vår analys ser samma tendenser, att man återberättar mycket från vad 

civilbefolkningen får genomlida. Ofta på ett väldigt målande och dramatiskt vis. 
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3.2 Reportrar på plats – studier av krigsjournalistik 1960 – 2001 

 

Karin Fogelbergs studie Reportrar på plats - studier av krigsjournalistik 1960 – 2001 

belyser krigsjournalistik från en rad olika konflikter. I hennes förord skriver hon (helt i 

linje med SPFs studie ovan) hur medier utgör en av flera skådespelsplatser där moderna 

krig förs. I media skildras krigets olika orsaker, olika aktörer och huruvida deras 

handlingar är rättfärdiga eller ej. Fogelbergs studie har för avsikt att granska svensk 

medias krigsrapportering i tv-nyheter och hur den har förändrats ur ett historiskt 

perspektiv.
22

 

 

Fogelbergs empiriska studie sträcker sig från 1960 till 2001 och belyser Algeriet och 

Kongo, Vietnamnkriget, Gulfkriget och den pågående konflikten i Afghanistan. För 

varje konflikt har Fogelberg analyserat vad journalistiken förmedlar om konflikten och 

hur berättandet går till. Utöver det har Fogelberg även fyra teman hon förhåller sig till.  

 

 Det första temat handlar om vilka komplexa delar av krigets verklighet som 

journalistiken berättar om, d.v.s. vilka aspekter av kriget samt berörda 

människor ges utrymme i reportagen. 

 

  Det andra temat handlar om vilka platser rent geografiskt, samt tidsperioder 

som rapporteringen om krigen relaterar till. Med detta menar Fogelberg syftar 

till att visa hur journalistiken genom dessa val definierar krigets orsaker, 

handlingar och konsekvenser.  

 

 Fogelbergs tredje tema handlar om journalistikens tilltalsformer, d.v.s. om det är 

ett direkt eller indirekt tilltal och berättarstil, men även abstrakta begrepp som 

hur tittarpositioner skapas genom att granska hur vän- och fiendebilder skapas.  

 

 Fogelbergs fjärde och sista tema belyser hur journalisten refererar till källor och 

utifrån hur villkoren för rapporteringen synliggörs.
23
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Fogelberg konstaterar i sitt resultat att reportagens utformning förändrats över tid. 

Under den tidigare delen var reportagen utformade kring journalisten som 

huvudsakligen själv berättade om händelserna. Under 1990- och 2000-talet fick istället 

intervjuer och personerna i fråga som ställdes i centrum av reportagen. Undantaget är 

direktrapporteringen där militära perspektiv tenderar att dominera. Vidare skriver 

Fogelberg hur det framgår i allt hennes studerade material hur krigsrapporteringen 

huvudsakligen förhåller sig lojalt till den svenska utrikespolitiska hållningen. Dessutom 

visar Fogelbergs studie att reporterns geografiska placering har betydelse. Hon menar 

att reporterns fysiska placering sätter ramarna för vilka handlingar, människor och 

händelser som reportern har möjlighet att rapportera om. Genom valet av placering av 

reportern har det redan där gjorts viktiga ställningstaganden. Fogelberg poängterar även 

teknikens framfart som en orsak till hur journalistiken stilistiskt förändrats över tid 

genom mängden reportage man kan förmedla samt den allt jämnt förkortade tid det tar 

från det att ett reportage spelas in tills att det används i en nyhetssändning.
24

 

 

Fogelberg förklarar i hennes studie av Gulfkriget, hur metoden av rapportering 

förändrats under 1990-talet jämfört med den mer klassiska journalistiken som 

karaktäriserade 1960- och 1970-talet. Tidigare fungerade journalisten som en neutral 

reporter och pedagog som vidarebefordrade andras sakkunskap. Under 1990-talet blev 

man istället ett ombud och en tolk som processerar andra aktörers intentioner och 

händelsers vidare innebörder. Fogelberg förklarar vidare att man därmed hade övergått 

från att vara en förmedlare av fakta till en person som gör ställningstaganden i sin 

rapportering. Journalistens funktion var därmed att vara folkets ombud till makthavarna. 

Berättandet kom att bli mer målande och dramatiskt. Hon menar att den mer 

senmoderna journalisten även fokuserar mer på individer samt tolkningar de 

konsekvenser som specifika händelser medfört.
25

 

 

Detta som Fogelberg tar fasta på kunde även vi konstatera när vi analyserade vårt urval 

av artiklar. Många artiklar var väldigt dramatiskt och målande återberättat i artiklarna 

samt att det gavs väldigt mycket utrymme till att intervjua civilbefolkningen. Detta 

återger vi under vår analys av artiklarna. 
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Avslutningsvis förklarar Fogelberg att hennes avhandlings historiska studie av 

krigsjournalistiken huvudsakligen förhåller sig inom ramarna för hur man i samhället 

betraktade och förhöll sig till konflikterna. Hon menar att journalistiken inte kan skilja 

sig åt allt för mycket från det samhälle där journalistiken produceras och cirkuleras och 

kan därmed inte förväntas vara mer kvalificerad eller nyanserad än den generella 

samhällsdebatten. Fogelström skriver, precis som SPF konstaterar i sin studie, att 

mediernas nyhetsflöde idag allt mer globaliseras och där starka aktörer har ett ytterst 

stort inflytande. Fogelström menar att det finns ett flertal goda skäl att värna om 

krigsjournalistik som förmår att skildra krig i all dess komplexitet och hur krig alltid 

orsakar mänskligt elände.
26

 

 

4 Bakgrund 

 

4.1 Jugoslavien 

För att förstå och relatera till de komplexa utmaningar och hinder som fredsförhandlarna 

ställdes inför i och med Daytonavtalet, är det relevant att presentera en ytterst 

övergripande bakgrundsförklaring till hur Jugoslavien uppstod, och hur konflikten 

under det sena 1900-talet kom att blossa upp.  

 

4.1.1 Jugoslavien 1918 – 1939 

Efter första världskrigets slut 1918 bildades ”Serbernas, kroaternas och slovenernas 

kungadöme” på serbiskt initiativ och kom därmed bli början på Jugoslavien. Redan vid 

denna tid uppstod det motsättningar inom riket då riket omfattade olika folkgrupper som 

dels inte fick någon representation, och dels inte kände någon tillhörighet med det nya 

kungadömet, exempelvis albaner i Kosovo och ungrare i Vojvodina för att nämna några. 

Den nya regeringen kom att ha i majoritet serbiska representanter. Representanter som i 

sin tur vägrade acceptera någon form av självbestämmanderätt eller federal organisation 

i den nya staten. Något som kom att ligga till grund för vad oppositionen inom den nya 

staten ansåg vara serbisk hegemoni.
27

 

 

Territoriellt kom det att bli inbördes motsättningar i det nya riket. Man kom fram till 

gemensamma gränsdragningar men osämja mellan serber och kroater kom att kvarstå. 
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Serber vägrade exempelvis att erkänna andra existerande folkgrupper i de södra delarna 

av riket, dessa skulle istället betraktas som sydserber. Dessa områden var i stora drag 

tomma på serbisk befolkning, men den serbiska ledningen började därmed genomföra 

återkolonisering i exempelvis Kosovo och Makedonien. Man var inte heller överens om 

hur man skulle styra staten. Slovenerna och kroaterna önskade att staten skulle fungera 

likt en union med olika folkgrupper och stor del självstyre. Serberna i sin tur hade som 

mål att istället inrätta en stark centralistisk storserbisk stat och ansåg sig även ha rätten 

att styra riket.
28

 

  

Den rådande ansträngda ekonomin under 1920-talet bidrog även den till 

motsättningarna inom riket. Största delen av befolkningen bestod av jordbrukare och det 

var endast i Kroatien och Slovenien man hade en tillräckligt stor produktion för att 

kunna exportera varor. Resultatet av detta blev att Kroatien och Slovenien fick betala en 

högre skatt, varpå väldigt lite återinvesterades i dessa länder, en företeelse som bestod 

fram till den slutgiltiga kollapsen 1991. Kroater och slovener kände sig som ”mjölkkor” 

åt serberna som fick majoriteten av skattemedelena. Under 1930-talet började 

separatiströrelser som kroatiska Ustaša växa parallellt med det jugoslaviska 

kommunistpartiet, förkortat KPJ, med Josip Broz Tito som framstående ledare. Ustaša 

ansåg att man endast kunde förändra Jugoslavien genom terrorism, varpå man lät mörda 

Kung Alexandar under ett statsbesök i Marseille 1934.
29

 

 

4.1.2 Jugoslavien 1939 – 1980 

Under andra världskrigets utbrott hade prins Pavle förklarat Jugoslavien neutralt. 

Tyskland hade innan krigsutbrottet gjort politiska närmanden som Pavle avfärdat. Efter 

att Tyskland demonstrerat sina militära krafter mot Frankrike, Italien invaderat 

Grekland och Ungern ställt sig på Tysklands sida befann sig Jugoslavien i en 

skruvstädsliknande situation. Resultatet blev att man gav vika och ingick ett formellt 

avtal med Tyskland 1941. Från kroatiskt och slovenskt håll ansåg man axelmakternas 

ockupation mångt om mycket som en befrielse. Jugoslavien löstes upp och Kroatien och 

Slovenien blev formellt självständiga, även om man i praktiken inte var något annat än 

tyska lydstater.
30
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En serbisk motståndsrörelse vid namn Četnici, eller med svensk översättning, tjetniker, 

började under axelmakternas ockupation växa sig stark. Dess mål var att upprätta en 

storserbisk monarki. Rörelsen kom att bedriva kontinuerlig etnisk rensning i Bosnien-

området på muslimer. Ustaša hade likt tjetnikernas visioner om ett Storserbien, 

önskemål om att införliva ett etniskt rent Storkroatien och man bedrev oerhörda 

grymheter mot serberna då mordet på deras oppositionsledare fortfarande var färskt i 

minnet. Man satte i system att låsa in serber i sina kyrkor för att därefter sätta eld på 

byggnaderna.
31

 

 

När Tyskland bröt sin pakt med Sovjetunionen blev Titos partisaner instruerade att 

bedriva gerillakrigsföring bakom axelmakternas linjer. Titos kommunistpartisaners 

största behållning var att man uttryckligen bortsåg från all form av etnisk tillhörighet, 

med andra ord tog man avstånd från både storkroatiska och storserbiska idéer. Därmed 

blev Titos kommunistpartisaner ett starkt alternativ för den jugoslaviska medborgaren 

som önskade ett enat Jugoslavien där nationalitet inte spelade någon roll. Värt att nämna 

är att även Titos partisaner utsatte civilbefolkningen för grymheter och terror, även om 

den inte var av samma dignitet som tjetnikernas eller Ustašas motsvarighet. Under 

hösten 1944 intog Stalins röda armé tillsammans med Titos partisaner Belgrad.
32

 

 

Efter andra världskriget blev Jugoslavien en republik där de segerrika kommunistiska 

partisanerna erhölls total kontroll uppbackade av både Storbritannien och 

Sovjetunionen. Belgrad valdes ånyo till huvudstad, något som på nytt skapade osämja 

mellan regionerna då det starkt centraliserade kommunistiska styret återigen kom att bli 

dominerat av serber. Dock reviderade man Serbiens landområden vilket gav Vojvodina 

och Kosovo långtgående självstyre som provinser inom Serbien. Det nya 

kommuniststyret kom att kväsa all form av nationalistiska tendenser från både kroatiskt 

och serbiskt håll och även om man försökte från statens håll upprätthålla en jugoslavisk 

gemenskap fanns där under ytan fortfarande en form av misstro och hat mellan serber 

och kroater.
33
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Jugoslaviens första författning fick man 1946 och det mest intressanta med den 

författningen var att man gav republikerna möjligheten att träda ur federationen, något 

som Slovenien och Kroatien kom att utnyttja 1991 när kriget bröt ut.
34

 

 

Relativt snabbt efter andra världskriget kom relationen mellan Stalin och Tito att börja 

svika, mångt om mycket på grund av Titos självständiga utrikespolitik. Effekten blev att 

sammanhållningen i Jugoslavien stärktes och Tito ökade i popularitet, även om man 

oroades över att Sovjetunionen potentiellt skulle invadera federationen. Sovjetunionen 

valde istället att genomföra en ekonomisk blockad mot Jugoslavien, något som gjorde 

livet svårt för de jugoslaviska invånarna. För USA var Titos och Stalins dåliga relation 

glädjande och USA valde snabbt att ge Jugoslavien ekonomiskt bistånd. Så länge som 

Jugoslavien var strategiskt viktigt för västmakterna mot Sovjetblocket valde man att ge 

den jugoslaviska federationen generösa krediter.
35

 

  

Under kalla kriget kom Jugoslavien att bli ett så kallat tredje alternativ till USA och 

Sovjetunionen. Jugoslavien betraktades som något av ett ideal bland socialister i Europa 

tack vare sin relativt demokratiserade arbetsmarknad, blandekonomi och alliansfrihet. 

Bilden av att Jugoslavien var en nation spreds bland de övriga länderna i Europa. Detta 

var mycket en uppolerad yta då den blandade etniska befolkningen levde med olika TV- 

och radiokanaler, skild media och med olika språk.  Detta tillsammans med att Tito och 

hans kommuniststyre kväst all form av nationalistiska tendenser blev en grogrund till 

den kommande upplösande konflikten. Den ytliga kunskapen om federationen från 

övriga länder bidrog mångt om mycket till den oförståelse från det internationella 

samfundet när väl Jugoslavien kollapsade 1991.
36

 

 

Kritiker ställer sig ofta frågan om missnöjet mot serber var befogat, men faktum är att 

närmare 44 procent av federationens BNP investerades i Serbien. Dessutom var den 

jugoslaviska nationella armén (JNA) överrepresenterad av serber och språket inom 

armén var serbiska. Över 80 procent av alla federala tjänsteämbeten inom federationen 

tillhörde antingen serber eller montenegriner och de övriga folkgrupperna var ytterst lite 

representerade. Dessutom var federationens säte placerat i Belgrad. Att kroaterna 
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därmed under 1970-talet på nytt visade missnöje över den ekonomiska balansen samt 

federationens storserbiska intentioner var med andra ord inte helt obefogat.
37

 

 

 1974 valde Tito att inrätta en ny författning som innebar en decentralisering av 

federationen (vilket resulterade i att alla republiker blev relativt självständiga) och man 

inrättade ett presidentråd där alla provinser och republiker hade varsin representant. 

Under nyårsafton 1979 lades Tito in på sjukhus där han blev kvar fram till sin död fyra 

månader senare.
38

 

 

4.1.3 Jugoslavien post Tito 

Den ekonomiska frågan inom federationen var en stark faktor till att motsättningarna 

allt jämnt ökade i Jugoslavien. Kroatien drog in miljarder D-mark på sin turistnäring 

och större delen av dessa pengar skickades som skattemedel till Belgrad varpå kroaterna 

återigen kände sig som mjölkkor åt serberna. Likaså präglades federationen av ständigt 

växande arbetslöshet, hyperinflation, försvagad valuta och den ständigt eskalerade 

utlandsskulden, ovanpå detta förekom det en stor korruption inom de statliga företagen 

och en omfattande svart marknad.
39

 

 

Under 1980-talets senare hälft trädde Slobodan Milošević in på den politiska arenan på 

allvar. Milošević skickades på uppdrag av den serbiska representanten i det federala 

presidentrådet, Ivan Stambolić, till Kosovo. Mötet blev tumultartat och resulterade i 

rejäla sammandrabbningar mellan serbiska protestanter och polisen. Milošević 

proklamerade för serberna att man inte skulle känna sig förtryckta och uppmanade dem 

istället att ta striden för att förändra läget. Milošević uppnådde härefter oanad 

popularitet varpå han det kommande halvåret genomförde omfattande utrensningar i det 

serbiska kommunistpartiet och började mobilisera massorna. Våren 1989 hade 

Milošević med hjälp av massdemonstrationer och trupper installerat troget folk i 

Vojvodinas, Kosovos och Montenegros partiledningar. Därmed hade Milošević satt sig 

över den jugoslaviska federationens grundlag och således även krossat den titoistiska 

jugoslaviska modellen.
40
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4.1.4 Federationens kollaps 1990 

Den 20e januari 1990 kallade det federala kommunistpartiet till en extraordinär 

kongress för att försöka lugna den tryckta stämningen inom federationen och samtidigt 

komma fram till en lösning för att federationen skulle bestå. Slovenerna, som redan 

beslutat om fria val i republiken, kungjorde en rad krav på förändringar för Jugoslavien 

för dess överlevnad. Det mest omvälvande kravet var att federationen skulle överge 

centralismen och den kommunistiska doktrinen och istället skulle federationen övergå 

till ett lösare förbund av självständiga och demokratiska stater. Dessutom ställde man 

krav på fria val i alla republiker. Enligt slovenerna ville man endast att Jugoslavien 

skulle bli en lös ekonomisk konfederation. Dessa förslag avvisade kongressen. 

Milošević och serberna kontrade med att föreslå en stark centralistisk union med ”ett 

starkt parti i en stark stat”, något som också röstades ner av kongressen.  Miloševićs 

förslag resulterade i att samtliga slovenska delegater reste sig upp och lämnade 

kongressen i protest. Milošević föreslog att kongressen likväl skulle fortsätta men de 

kroatiska delegaterna vägrade att fortsätta kongressen utan slovenernas närvaro. I 

realiteten dog både federationen Jugoslavien och det federala kommunistpartiet vid 

detta tillfälle.
41

 

 

I april 1990 höll således Slovenien sitt första fria parlamentsval och en ny demokratisk 

opposition tog en jordskredsseger. Månaden därefter beslöt det slovenska parlamentet 

att den slovenska republikens lagar nu stod över federationens. Under hösten föreslog 

både Slovenien och Kroatien på nytt att federationen skulle stöpas om till en 

konfederation med suveräna stater, ett förslag som serberna avslog. Detta resulterade i 

att slovenerna röstade om självständighet där 88 procent röstade för förslaget. Det 

slovenska parlamentet beslutade att man skulle lämna federationen om det inte 

presenterades ett acceptabelt förslag innan mitten av juni. Slovenien hade lättare än 

Kroatien att ta ett sådant beslut. Slovenien hade en ytterst liten andel befolkning med 

annan nationell tillhörighet, till skillnad från Kroatien där cirka tolv procent av 

republikens befolkning var serber, dessutom fanns där starka JNA-förband stationerade 

i republiken. Tidigare kroatiska protester hade dessutom slagits ner och regimens och 

den hemliga polisens förtryck hade försvagat all form av politisk opposition. Dock hölls 

där likväl ett flerpartival under våren 1990 där 40 procent av rösterna tillföll det nya 

nationalistiska partiet ”Kroatisk demokratisk gemenskap” (HDZ) under ledning av 
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Franjo Tuđman. Tuđman och hans politik genomsyrades som sagt av nationalistiska 

tankar och hade som historiker ifrågasatt de höga dödstalen under andra världskriget 

och proklamerade även att de bosniska muslimerna var etniska kroater och därmed 

väckt det gamla kroatiska anspråket på Bosnien-Hercegovina. Kroatien hade därmed 

fått en motsvarighet till den serbiska nationalismen, något som väckte stor rädsla bland 

de kroatiska serberna som mindes de hemska övergrepp man utsattes för under andra 

världskriget. Den 22e december 1990 antogs en ny kroatisk författning där man 

utropade självständighet men skulle förbli en del av federationen tills lösning man ansåg 

vara acceptabel upprättades inom federationen.
42

 

 

Till följd av en mängd incidenter och smutskastning mellan republikerna samt att 

Milošević, inför det serbiska valet i december 1990, i princip stal närmare två miljarder 

dollar ur den federala kassan bidrog till att varken serber, kroater eller slovener brydde 

sig om den federala regeringen längre. Milošević försökte ta kontroll över JNA men 

misslyckades, vilket resulterade i att han istället tillät upprättandet av en rad 

paramilitära milisgrupper (ökända grupper som Arkans tigrar), något som skulle få 

förödande konsekvenser under kriget. I februari 1991 hade Sloveniens president Milan 

Kučan och Franjo Tuđman träffats och kommit överens att om inte federationen 

ombildats till en lös konfederation av självständiga stater före den 30e juni samma år 

skulle man be FN att medla i frågan men inget kom att ske.  Den 25e juni 1991 antogs 

självständighetsförklaringar i Ljubljana och Zagreb från respektive parlament.  

Det internationella samfundet kom här att spela en avgörande roll då både USA och EG 

(numera EU) kungjorde att man önskade att Jugoslavien som federation skulle bestå, 

man ville helt enkelt inte se en eskalerande utveckling av väpnade konflikter samt 

upprättandet av en rad småstater på Balkan. Både JNA och den serbiska ledningen 

tolkade dessa önskemål som en tydlig signal att med våld hindra en upplösning av 

Jugoslavien. Två dagar senare, den 27e juni angrep JNA-trupper Slovenien, kriget var 

ett faktum och Jugoslavien hade ånyo mött sitt öde.
43

 

 

4.1.5 Kriget i Bosnien 

Striderna i Slovenien blev kortvariga då JNA redan i juli samma år fick order från 

Belgrad att lämna utbrytarrepubliken. Istället drog trupperna in i Kroatien som sedan en 

tid tillbaka redan var militärt belägrat. Striderna i Kroatien kom att bli betydligt mer 
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långvariga, omfattande och betydligt blodigare. Samtidigt deklarerade Milošević att han 

hade för avsikt att samla alla serber i en stat. Något som i sin tur hade inkluderat stora 

delar av Kroatien och Bosnien-Hercegovina. Detta inkluderade aldrig Slovenien i 

Miloševićs och den serbiska ledningens planer, varpå han lät Slovenien gå. Med andra 

ord hade Serbien inte längre för avsikt att bibehålla ett enat Jugoslavien, något som det 

internationella samfundet blev varse om. I samband med att man massivt, och onödigt, 

bombarderade de historiska städerna Vukovar och Dubrovnik under den senare halvan 

av 1991 resulterade i att Serbien tappade mycket av omvärldens förståelse. I april 1992 

drabbades Bosnien-Hercegovina av kriget med full kraft. Bosnien-Hercegovina hade 

genom en folkomröstning valt att bryta sig loss från federationen helt i linje med 

Kroatien och Slovenien. För Bosnien-Hercegovinas del kom tragedin att bli påtaglig. 

Redan 1991 hade Tuđman och Milošević varit överens om hur man sinsemellan skulle 

dela Bosnien-Hercegovina, vilket föranledde till att det under 1993 blev ett krig i 

Bosnien-Hercegovina även mellan kroater och bosnier. Striderna mellan dessa parter 

upphörde först efter att Tuđman utsatts för amerikanska påtryckningar.
44

 

 

Når både den serbiska och kroatiska sidan strävade efter nya etniskt rena stater väckte 

det stor avsky och förvåning i omvärlden. I samband med att det även upprättades 

paramilitära förband resulterade det i att dessa eftersträvningar därmed förverkligades. 

De serbiska paramilitära förbanden bedrev övergrepp mot civilbefolkningen med 

ofattbar grymhet, som uppenbarligen var sanktionerat från Belgrad. Massakern i 

Srebrenica, där dödstalet varierar mellan 6500 – 8000 avrättade muslimska män, är den 

mest uppmärksammade av dessa fall. Ej att förglömma var även motsvarande förband 

från både kroatiskt och bosniskt håll även de grymma i sin behandling mot serbisk 

civilbefolkning, Tuđman blev informerad av den kroatiska parlamentledarmoten Stjepan 

Mesić, som beklagade sig över vissa kroatiska soldaters övergrepp. Tuđman svarade 

med det korta svaret: ”Låt dem vara, jag kommer att behöva fler sådana”. Likaså kom 

där arabiska och afghanska mujahedinkrigare för att tjänstgöra i bosnisk tjänst varpå de 

begick övergrepp mot serber, kroater och FN-soldater. Därmed är det befogat att 

fastställa att alla parter begick övergrepp i kriget, om möjligtvis i olika utsträckningar. 

Efter fyra blodiga år av krig infann sig de stridande parterna, efter kraftfulla 

påtryckningar från amerikanskt håll, i Dayton, USA för att nå en fredslösning. Då man 

vid ett flertal tillfällen tidigare under kriget misslyckats med att nå ett fredsavtal, 
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lyckades man denna gång efter flera dagars förhandlingar till slut nå en 

fredsöverenskommelse som alla parter godtog.
45

 

 

 

 

 

4.2 Daytonavtalet 

 

4.2.1 Förhandlingarna i Dayton 

Den elfte oktober 1995 trädde en vapenvila i kraft i Bosnien. Några veckor senare, den 

första november, sammanträder de stridande parternas ledare på en militärbas i Dayton, 

Ohio i USA. Där skulle de, med hjälp av förhandlare från Amerika, EU och Ryssland, 

förhandla fram en fred i Bosnien och därmed även i det forna Jugoslavien. Kriget i 

Bosnien hade vid denna tid härjat sedan våren 1992.
46

 Richard Holbrooke skriver i sin 

bok To end a war, utgiven 1998, att de inför fredsförhandlingarna hade väldigt 

ambitiösa mål. Vapenvilan som nu hade trätt i kraft skulle förlängas till en permanent 

fred och de skulle nå en överenskommelse om en multietnisk bosnisk stat. De var dock 

medvetna om att det fanns en stor risk att Bosnien skulle komma att delas i tre delar. En 

kroatisk, en bosnisk och en serbisk. De kroatiska och serbiska delarna skulle sen kunna 

komma att återförena sig med sina respektive ”modersländer”.
47

  

 

Den förste november samlades som sagt de stridande parterna på flygbasen i Dayton. 

Bosniens Ilja Izetbegovic, Kroatiens Franjo Tuđman och bosnienserbernas representant 

Slobodan Milošević skulle förhandla under uppseende och inflytande från USA:s, EU:s 

och Rysslands utsända. Förhandlingarna inleddes med att de stridande parterna fick 

lägga fram sina krav. Izetbegovic ville ha en enad och enhetlig stat med väl fungerande 

institutioner. Han krävde NATO-styrkor i hela Bosnien, särskilt längs gränserna. Det 

var viktigt att Krigsförbrytartribunalen skulle respekteras fullt ut. Tuđman ansåg att 

frågan om Östslavonien stod i förgrunden. En normalisering av Kroatiens och Serbiens 

relation var en förutsättning för att regionen skulle få stabilitet. Milošević i sin tur sade 

att likaberättigande för alla parter var essentiellt för framgång i förhandlingarna. Han 

menade att ingen enskild part är ensam skyldig i ett krig likt detta. Milošević ville även 
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att sanktionerna skulle avskaffas. Miloševićs uttalande väckte stark reaktion hos de 

andra och Izetbegovic förklarade att likaberättigande mellan angripare och angripen 

aldrig kunde tolereras. Diskussionen eskalerade och amerikanerna valde att avsluta den 

första, och egentligen enda, formella sessionen under förhandlingarna i Dayton.
48

 

 

Samtidigt som förhandlingarna pågick i Dayton gjordes en omröstning i det 

amerikanska representanthuset, med 234 röster mot 171, för att förbjuda amerikanska 

försvarsanslag för insatser i Bosnien. Misstron mot att sända amerikanska soldater till 

Bosnien för att säkerställa en fred var stor. Det var dock något som krävdes för att ett 

eventuellt fredsavtal skulle vara möjligt att implementera.
49

 

 

Förhandlingarna präglas även av en intern konflikt mellan den amerikanska gruppen 

med Richard Holbrooke i täten och den europeiska gruppen med EU:s utsände 

förhandlare Carl Bildt. Konflikten gjorde sig gällande över att amerikanerna, som i 

första hand skött förhandlingar kring de militära och territoriella bitarna, säger sig vara 

beredda att ge upp frågan om de bestämmelser som skall gälla i kommande val då de 

anser det vara besvärligt att lösa på plats i Dayton. Bildt anser att frågan om 

flyktingarnas rätt att rösta eller inte rösta är den politiska kärnan i hela konflikten då det 

handlar om man skall acceptera den etniska rensningen i Bosnien eller inte.
50

 Milošević 

och serberna ansåg att om man ville rösta i val i Bosnien behövde man personligen 

registrera sig i Bosnien. Izetbegovic och muslimerna ville däremot ge möjligheten att 

registrera sig på avstånd och sedan rösta i val som ägde rum där man levt innan kriget. 

Flyktingar som nu t.ex. bodde i ett annat land skulle alltså ändå ha rösträtt i val i 

Bosnien. Något som serberna var emot.
51

 

 

Ännu ett problem som gjorde sig gällande under Dayton var frågan om de respektive 

ländernas arméer. Förhoppningen hade varit att man skulle lyckas reducera storleken på 

arméerna och bilda en gemensam bosnisk armé. NATO vägrade dock att ta 

implementeringen av detta som en del av sitt uppdrag i Bosnien och utan NATO:s 

krafter var fanns inga chanser för en gemensam militär. De skulle alltså behöva tillåta 

varje stridande part att behålla sin egen militära kraft. I och med detta så återkom en 
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tidigare fråga: huruvida man skulle träna och beväpna den bosnienmuslimska armén 

eller inte. Kontroversiellt då det innebar att man från internationellt håll ställde sig på 

den muslimska sidan i konflikten. Valet som togs var en blandning mellan upprustning 

och nedrustning. Man skulle träna och rusta muslimerna samtidigt som man införde en 

gradvis nedrustning på alla sidor.
52

 

 

En federation hade bildats 1994 som en gemensam bosnienkroatisk och 

bosnienmuslimsk front mot serberna. Tanken under Daytonförhandlingarna var att man 

skulle bilda två fungerande regeringsinstanser. En centralregering med Sarajevo som 

huvudstad och sedan två regionala enheter. En kroatisk-muslimsk federation och en 

bosnienserbisk entitet som inte skulle kunna ställa krav på självstyre.
53

 

 

Gällande den territoriella uppdelningen av Bosnien hade man under förhandlingar i 

Genève tidigare kommit fram till en överenskommelse på en 49/51-procentig 

uppdelning där den kroatisk-muslimska federationen gemensamt skulle erhålla 

majoriteten av de bosniska landområdena.
54

 

 

Frågan om Gorazdeenklaven var ytterst viktig. Gorazde var kontrollerat av 

bosnienmuslimer men omringat på alla sidor av serbiskt kontrollerade territorier. Detta 

var inte acceptabelt och en korridor mellan Gorazde och Sarajevo som kopplade ihop 

Gorazde med resten av den muslimskt kontrollerade delen av Bosnien behövde 

konstrueras. Amerikanerna presenterade deras tänkta korridor mellan Gorazde och 

Sarajevo, en smal grusväg, för parterna. Amerikanerna ville ge muslimerna vägen och 

områdena kring den på en bredd runt åtta kilometer. Detta för att den ordentligt skulle 

kunna försvaras. Efter långa diskussioner erbjöd Milošević dem något av liknande 

storlek och de var överens om korridoren. När förslaget sedan fördes till bosnierna 

godtog de inte förslaget. De ville ha mer territorier söder om Gorazde och en försäkring 

från USA att grusvägen skulle breddas och asfalteras. Kravet på vägens uppgradering 

accepterades och frågan om korridoren var löst.
55
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Milošević var beredd att ge upp stora delar av Sarajevo till muslimerna. Milošević sade 

till amerikanerna att han inte kunde gå med på någonting mindre än 49 % då det var vad 

han kommit överens med bosnien-serberna om. Efter långa förhandlingar går Milošević 

med på att överlåta hela Sarajevo till federationen. Nu var det dags för bosnierna att ge 

tillbaka områden till serberna för att åstadkomma 51/49-uppdelningen igen. Haris 

Silajdzic, den bosniska utrikesministern som deltog i förhandlingarna istället för 

Izetbegovic, såg inga problem med det då han ansåg att kvaliteten på områden var 

viktigare än kvantiteten. Silajdzic kom fram till en lösning som innebar att federationen 

fick behålla alla de viktiga framgångarna de nått under tiden i Dayton samtidigt som det 

åstadkom en 51/49-uppdelning vilket gjorde Milošević nöjd. Silajdzic erbjöd en stor bit 

”värdelöst” land i västra Bosnien till serberna. Milošević godtog förslaget och fred såg 

ut att ha uppnåtts. Åtminstone under 37 minuter. Vinet kom fram och det firades i 

rummet. Silajdzic gick för att hämta Izetbegovic. Amerikanerna insåg i firandet att de 

glömt bort den kroatiska delegationen och utrikesminister Mate Granic kallades in. 

Granic tog en titt på den nykonstruerade kartan och fick ett ordentligt utbrott. Han 

vrålade att det inte fanns någon chans att de skulle godta avtalet. Detta då den del 

”värdelös” mark som Silajdzic gett bort hade erövrats av kroater och nu kontrollerades 

av kroater. Efter Granics utbrott deklarerade även Izetbegovic att han inte var 

intresserad av avtalet. Freden såg nu ut att vara långt borta.
56

  

 

Den amerikanska delegationen beslutade sig för att ställa ett ultimatum till 

bosnienmuslimerna. Antingen accepterar de avtalet, eller upphör förhandlingarna i 

Dayton och alla åker hem. USA:s utrikesminister Warren Christopher förklarar ilsket att 

de ville ha ett svar inom en timme. Efter att timmen hade passerat lämnade bosnierna 

svaret att de skulle ge upp de sista procenten. Men i gengäld ville de ha Brcko. 

Amerikanerna accepterade inte det nya kravet från muslimerna och meddelade dem att 

morgonen efter skulle det göras ett uttalande i media om Daytonförhandlingarnas 

misslyckande. Milošević erbjöd då att lägga Brcko under skiljedomsförfarande ett år 

framöver. De skyndade till Izetbegovic och förklarade Miloševićs erbjudande och 

pressade honom på ett svar. Izetbegovic godtog tillslut avtalet. Han tyckte inte att det 

var en rättvis fred men hans folk behövde likväl fred.
57

 

 

4.2.2 Daytonavtalets väsentliga delar 
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I denna del ämnar vi översätta och kortfattat sammanfatta de, för vår undersökning, 

väsentligaste delarna av det fredsavtal som undertecknades i Paris den 14:e december 

1995. 

 

 Rörande de militära aspekterna av freden. I Artikel II i Daytonavtalet berörs 

upphörandet av väpnade strider. Artikeln, med dess tillhörande annex, förklarar 

att parterna är överens om att alla militära enheter, inklusive paramilitära 

grupper, ej skall uppta någon form av väpnad konflikt. De skall även aktivt 

arbeta för att förhållandena i Bosnien skall återgå till det normala så snabbt som 

möjligt. De skall upprätta en säker omgivning för alla dess invånare, bl.a. genom 

att säkerställa civila lagar stärkta av en auktoriserad polisstyrka. Alla icke-lokala 

militära styrkor på plats i Bosnien skall inom 30 dagar dragit sig tillbaka med all 

sin utrustning. Parterna är överens om att en tvåfilig väg skall konstrueras i 

Gorazde-korridoren, denna väg skall vara helt öppen för civil trafik. Alla 

krigsfångar skall frigöras och överlämnas inom 30 dagar. Militära grupper skall 

nedrustas och paramilitära sådana skall upplösas. Internationella trupper under 

NATO-befäl och trupper under befäl av länder utanför NATO, skall finnas på 

plats i Bosnien för att säkerställa freden.  De skall bl.a. bistå FN med dess 

tillbakadragning av FN-trupper från Bosnien. Se till att inhemsk militär inte rör 

sig över de överenskomna gränserna och att överse röjandet av minfält och 

hinder.
58

 

 

 Rörande de nya gränsdelningarna. Artikel III i Daytonavtalet berör hur den 

territoriella uppdelningen mellan den kroatisk-muslimska federationen och det 

bosnien-serbiska Republika Srpska. Ändringar av gränserna får endast ske efter 

ett gemensamt beslut mellan parterna och skall då först konsultera befälet för de 

internationella trupperna. Parterna är överens om att Brcko läggs under 

skiljedom i ett år. Detta innebär att en utnämnd skiljedomare skall besluta hur 

gränserna ska se ut kring Brcko inom detta år men att inget beslut tas redan i 

Daytonavtalet. Vid de platser där områden byter ägare skall överlämnandet ske 

under en 45-dagarsperiod.
59
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 Demokratiska val i Bosnien. Frågor som rör val och valdeltagande beskrivs 

under Artikel IV i Daytonavtalet. Parterna skall säkra att fria och rättvisa val 

sker i en neutral omgivning. Röstning skall kunna ske anonymt utan rädsla och 

risk för hot. Parterna skall även säkra och uppmuntra åsikts-, press-, yttrande- 

och rörelsefrihet. Parterna begär assistans från europeiska instanser att hjälpa 

säkra dessa fria val. Alla Bosniens medborgare som är över arton år som var 

folkbokförda i Bosnien 1991 skall beviljas rösträtt i demokratiska val. 

Röstningen sker antingen på plats eller genom post.
60

 

 

 Artikel V i Daytonavtalet förklarar att parterna skall säkra den högsta nivån av 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Bosnien. Detta innefattar bl.a. 

rätten till liv, rätten att inte utsättas för tortyr, religionsfrihet och äganderätt. Alla 

flyktingar har rätt att återvända till sina hem och återfå mark och byggnader de 

ägt men blivit berövade på. De har rätt till ersättning av sådant som inte kan 

återges till dem. I parlamentet skall platserna fördelas jämnt mellan kroater, 

bosniska muslimer och bosnienserber. Ingen person som avtjänar ett straff från 

den internationella tribunalen, eller som står åtalad utan att ha infunnit sig inför 

sagda tribunal, har rätt att inneha ett regeringsämbete i Bosnien.
61

 

 

 Artikel VIII omfattar implementeringen av en internationell polisstyrka. Parterna 

har begärt hjälp från FN att hjälpa dem i deras åtagande att upprätthålla en säker 

omgivning för dess invånare och för att se till att den inhemska polisstyrkan 

håller en internationell standard.
62

 

 

4.3 Aftonbladet och Expressen 

 

4.3.1 Aftonbladet 

Lars Johan Hierta (1801-1872) grundade tidningen Aftonbladet den 6:e december 1830 

i Stockholm. Aftonbladet grundades som en liberal oppositionstidning under Karl XIV 

Johans styre. Under Hiertas regi hade tidningen aldrig namnet Aftonbladet. Den 

startades som Aftonbladet i Stockholm. 1835 blev Aftonbladet för första gången tvungen 

att dra in sin publikation på grund av kungamakten. Hierta gav då ut tidningen under 
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andra namn såsom Det nya aftonbladet och Det fjärde aftonbladet o.s.v.
63

 Aftonbladet 

nådde väldigt stora upplagor jämfört med andra tidningar som publicerades under denna 

tid
64

. När Oscar I tillträdde tronen 1844 tappade oppositionspressen livskraft då den nya 

kungen var mer allmänt liberal. Hierta säljer Aftonbladet 1852.
65

 

 

Från 1952 spenderar Aftonbladet 44 år som Sveriges näst största tidning efter Expressen 

innan de 1996 återtar förstaplatsen.
66

 

 

4.3.2 Expressen 

Första numret av kvällstidningen Expressen gavs ut den 16:e november 1944. 

Tidningen grundades av Albert Bonnier Jr, Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop och de 

var uppbackade av Dagens Nyheter. Planerna att från DN:s håll ge ut en kvällstidning 

formades redan 25 år tidigare. Kraft lades redan då på att studera de brittiska 

tabloidtidningarna för att finna ett fungerande koncept. Det dröjde dock ända till slutet 

av 1944 innan Expressen till slut ges ut, detta var av vikt då grundarna ansåg att om 

tidningen inte lanserades innan andra världskrigets slut skulle Aftonbladet redan skapat 

sig ett för stort försprång i försäljningen.
67

 

 

1952 passerade Expressen konkurrenten Aftonbladet i upplaga och blev därmed 

Sveriges största kvällstidning, detta trots att Aftonbladet fortfarande var störst i 

Stockholm. Fem år senare, 1957, passerade Expressen även Sveriges största dagstidning 

DN i upplaga. Därmed blev Expressen Sveriges största tidning.
68

 Större än Aftonbladet, 

precis som vi skrivit tidigare, förblev Expressen under 44 år.
69

 

 

5 Resultat och Analys 

 

5.1 Aftonbladet och Expressens presentation av möjligheterna till fred 
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Under denna del ämnar vi presentera och analysera delar av Aftonbladet och Expressens 

rapportering kring Jugoslavienkonflikten och förhandlingarna i Dayton mellan den 9:e 

oktober och den 16:e december 1995. Under denna del besvarar vi hur de båda 

tidningarna presenterade fredsmöjligheterna inför, under och efter förhandlingarna i 

Dayton, Ohio. 

 

5.1.1 Rapportering inför Dayton, den 9:e oktober – 31:e oktober 

Den första artikeln vi analyserade gick under titeln ”Mördarna sköt alla de såg”. 

Artikeln var skriven av Peter Kadhammar och publicerades i Expressen den 9:e oktober. 

Denna Kadhammar skulle visa sig vara regelbundet förekommande då han under denna 

tid rapporterade på plats ifrån Bosnien. Kadhammar beskriver i flera artiklar sin resa 

genom krigshärjade områden i Bosnien och Kroatien. 

 

Just denna artikel är inriktad på Varivode i Bosnien. En stor del av artikeln beskriver en 

mördad man vid namn Dusan Dukic. Kadhammar ifrågasätter i denna artikel 

möjligheterna till en fred i Bosnien. Texten inleds med frågeställningen ”Är freden 

verkligen möjlig?”. Kadhammar skriver att de olika sidorna i konflikten alltjämnt, fram 

till den stundande vapenvilan, söker stärka sina positioner. Han beskriver sedan i detalj 

hur serber mördats i sina hem i byn Varivode. Artikeln förklarar att bägge sidor i 

konflikten drömmer om att skapa etniskt rena territorier. En stor del av artikeln 

beskriver hur en man vid namn Dusan Dukic blivit ihjälskjuten. Kadhammar går i detalj 

in i hur skådeplatsen för skjutningen ser ut, hur Dusan varit klädd, hur mycket blod som 

täcker golvet och hans kläder.
70

 

 

        Vi kunde bara se att Dusan hade blött decilitervis, för kostymen låg kvar 

          på backen. Skrevet på byxorna var tjockt av stelnat blod. Runt blodet 

          surrade flugor. Nån hade slängt in kostymen i hundkojan och Dusans terrier 

          sprang på gården med tungan hängande och tittade på oss.
71

  

 

Kadhammar beskriver scenen i detalj för läsaren. Han lägger till en beskrivning av 

flugorna kring stelnat blod vilket gör det hela än mer groteskt. Kadhammar använder 

själv ordet ”folkmord” när han beskriver händelserna i Varivode.
72

 Detta tolkar vi som 
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ett starkt ställningstagande från hans sida. Dessa olika groteska beskrivningar som 

Kadhammar väljer att förmedla, tillsammans med rapporteringen om hur de bägge 

sidorna fortfarande stärker sina positioner tyder på en skepsis till fredsmöjligheterna. De 

delar han väljer att belysa och det ordval han använder gör att man som läsare ställer sig 

frågande till hur freden skall vara möjlig. Hur skall dessa människor som gjort sådana 

hemska saker som att utföra ”folkmord” mot varandra någonsin kunna leva tillsammans 

igen? 

 

Kadhammar publicerar ytterligare en artikel under denna period som vi ansåg väsentlig 

för vår undersökning. Artikeln publicerades den 12:e oktober och gick under namnet 

”ELD UPPHÖR ... men vägen till fred är lång och svår”. Kadhammar rapporterar att, 

trots att kanonerna nu tystnat i och med vapenvilan, känner många människor i Bosnien 

att hoppet för fred är väldigt långt borta. Kroaterna och bosnienmuslimerna har den sista 

tiden gått segrande ur striderna. Kadhammar liknar muslimernas krigslycka med att det 

för dem är vår i luften. Han ställer sig frågande till varför de skulle gå med på ett 

fredsavtal nu när de har möjligheter att återerövra ännu större delar av det land de 

tidigare förlorat. Han skriver även att vägen till fred är lång och att många människor 

har svårt att tro att den skulle vara möjlig. Kadhammar skriver att det är svårt att tro på 

framtiden och han menar att fredsförhandlingarna kommer bli väldigt komplicerade.
73

 

Kadhammars syn verkar inte vara att freden skulle vara omöjlig, men frågetecken kring 

bosnienmuslimernas vilja att skriva under ett avtal när krigslyckan vänt för dem ger 

artikeln en pessimistisk ton. Synen på möjligheterna till fred i artikeln kan tolkas som 

pessimistiska. 

 

Aftonbladet är precis som Expressen inne på ett liknande spår under denna tid. Den 

första artikeln ur Aftonbladet som vi valde att titta närmare på publicerades den 10:e 

oktober, alltså mellan de två tidigare nämnda Expressenartiklarna. 

 

Artikeln var en ledare och gick under rubriken ”Fredsbygge eller korthus?”. Under 

denna ledarrubrik diskuterar författaren möjligheterna för fred i Bosnien. I artikeln går 

det även att utläsa hur ”Alla parterna gjort sitt för att sabotera vapenvilan i Bosnien”. 

Även om man här förklarar att alla parter gör sitt för att försvåra kommande 
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fredsförhandlingar förklarar man inte vad Kroatien gjort för övertramp. Däremot 

berättar man hur serbsidan öppnat granateld över flyktingläger medan den bosniska 

regeringen valt att inte acceptera en vapenvila till dess att man fått tillbaka gas- och 

elförsörjning. 
74

 Valet av rubrik från författarens sida tyder på att man ser de stundande 

fredsförhandlingarna som ytterst tvivelaktiga och att hindren för freden är många. 

Medvetet eller omedvetet skapar man här en ganska tydlig bild av vilken av 

vederbörande parter som bedriver värst övergrepp mot möjligheterna att skapa en 

bestående vapenvila. Man gör även gällande att det råder stora motsättningar emellan 

grupperna som kan komma att stå i vägen för ett möjligt fredsavtal. 

 

Artikelförfattaren visar även tecken på en form av skepsis gällande USA:s Richard 

Holbrookes (till viss del även Carl Bildts) insatser. Följande skrivs om USA:s och EU:s 

arbete med att förhandla fram en fred i Bosnien: 

 

 Det fredsbygge som USA:s Richard Holbrooke snickrat ihop, assisterad av EU:s Carl 

Bildt, står ostadigt. […] De lösningar som skymtar är framtvingade och håller endast så 

länge USA är redo att hålla parterna i schack med insats av egna och andras trupper, under 

Nato-befäl och kanske nödvändig FN-flagg. […]Holbrookes tvångsmedling har gått fort, 

kanske oöverlagt hastigt; den kan se ut som en balansakt på randen av ett stup. Det som 

beskrivs som en triumf i utrikespolitiken kan ännu bli en black om foten för Clinton.
75

  

 

Författaren drar här visserligen paralleller till hur konflikten kan komma att bli ett 

problem för president Clintons stundande presidentval, men likväl visar författaren 

tydliga tendenser till skepsis över fredsförhandlarnas möjligheter att lyckas.  

 

När väl vapenvilan blev officiell publicerade man i Aftonbladet en artikel med namnet 

”Glädjeskott i Sarajevo i natt”. Man skriver i artikeln hur de välbekanta skotten på nytt 

ekade genom Sarajevos gator, men att det idag istället var glädjeskott för att fira den 

rådande vapenvilan som trätt i kraft. Man berättar också hur det är tänkt att man ska 

förhandla fram en delning av Bosnien i form av en bosnienserbisk, respektive 

bosnienkroatisk, sida. Tillsammans med detta skriver artikelförfattaren att man ska 

inrätta ett ytterst komplicerat maktdelningsarrangemang, det är med andra ord inte bara 

rosenskimrande förhoppningar. 
76
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Mycket mer än så här rapporterade man inte om den rådande vapenvilan. Inte heller 

skriver man någon form av fördjupad artikel som berör en potentiell fred. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att fredsmöjligheterna under denna period inte 

presenteras med någon särkskilt optimistisk vinkel.  Redan den första artikeln med 

rubriken ”Mördarna sköt alla de såg”, skriven av Peter Kadhammar, lägger vikt vid att i 

detalj beskriva de monstruösa dåd som de olika sidorna utfört mot varandra.
77

 Detta i 

sin tur förmedlar en skeptisk syn till oss läsare att det någonsin kommer att kunna bli 

fred i forna Jugoslavien. I en artikel presenteras även det bosniska folkets egen syn på 

saken och inte heller från deras perspektiv verkar hoppet vara stort för fred. 

Fredsmöjligheterna tros hindras ännu mer då muslimerna under den senare tiden börjat 

gå segrande ur striderna och därmed vunnit tillbaka åtminstone vissa delar av tidigare 

förlorat område.
78

 Frågan blir då: varför skulle de ge upp sina försök att vinna tillbaka 

ännu mer av sitt land? 

 

Synen på de kommande fredsförhandlingarna verkar inte heller särskilt hoppfull. 

Förhandlingarna beskrivs som komplicerade
79

 och förhållandet mellan de olika sidorna i 

konflikten som skall samlas för att förhandla fram en fred beskrivs som minst sagt 

ansträngd. Inte heller de utomstående fredsförhandlarna, Holbrooke och Bildt, 

presenteras på ett sätt som får läsaren att känna en större tilltro till möjliga framgångar i 

Dayton.
80

 Även vissa punkter i det tilltänkta avtalet, såsom maktindelningen, beskrivs 

som komplicerade och svåra att praktiken genomföra.
81

 

 

All presentation är dock inte bara pessimistisk kring fredsmöjligheterna. Freden 

beskrivs inte som omöjlig, dock svår att nå. Men hoppet finns kvar. När vapenvilan 

träder i kraft rapporteras det att det folket i Sarajevo firar på gatorna. Om folket vill ha 

fred finns alltid möjligheten till det. 
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Både Expressen och Aftonbladet presenterar alltså under dagarna inför 

Daytonförhandlingarna en pessimistisk syn på fredsmöjligheterna, även om de inte 

verkar vilja påstå att det skulle vara helt hopplöst. 

 

5.1.2 Rapportering under Dayton, den 1:e november – 21:e november. 

Under Daytonförhandlingarnas första dag publiceras i Expressen en artikeln skriven av 

Peter Kadhammar som nu ger en lite mer optimistisk syn på situationen i Bosnien. 

 

Artikel med rubriken ” Stora famnen för freden - för tanken att kriget ska fortsätta är 

outhärdlig ” publicerades den 1:e november 1995. Kadhammar är på plats i Sarajevo. 

Där träffar och samtalar han med en Bosnisk familj. Han beskriver hur han släpps in vid 

tullarna och hälsas välkommen med ett leende av en uniformsklädd serbisk kvinna och 

han frågar sig om detta verkligen var samma människor som skjutit granater mot 

Sarajevos befolkning. Reportern träffar en bosnisk familj och samtalar med dem om 

framtiden. Han har träffat dem tidigare och beskriver hur de då var rädda för att lämna 

lägenheten. Nu leker barnen. De orkar dock inte fira vapenvilan och det går inte planera 

för framtiden då det är allt för riskabelt.
82

  

 

          - Jag ligger vid en ny frontlinje nu, uppe på Feta berget, två kilometer 

          härifrån. Det är 30 meter mellan oss och serberna. Vi brukar prata med 

          dem, vi kommer ju från samma kvarter. En gång när vi saknade mat och de 

          cigaretter möttes vi i ingenmansland och bytte. Tro mig, de längtar också.
83

  

 

Detta säger fadern i den bosniska familjen. Han syftar på att soldater på alla sidor 

längtar efter fred. Tonen i artikeln är hoppfull. Freden har redan nu kommit, frågan 

handlar om huruvida den kommer vara långvarig. Kadhammar skriver vid flera tillfällen 

i artikeln att man måste tro på freden, detta då alla andra tankar är outhärdliga.
84

 

 

Dagen efter publiceras ytterligare en artikel skriven av Peter Kadhammar. I denna 

artikel ger han dock en mer pessimistisk vinkling än vad som gick att utläsa i den 

tidigare artikeln. 
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Artikeln har titeln ”En vandring för fred”. Kadhammar beskriver i den hur en gammal 

dam, Sava Maric, går över bron som sammanbinder det bosniska Sarajevo och den 

serbiska sidan. Maric är en av femton som får korsa bron. Artikelns syn på 

möjligheterna till en långvarig fred presenteras genom att Kadhammar väljer att 

personifiera freden med den gamla damen Sava. Hennes ögon är fuktiga av glädje och 

tacksamhet. Hon vet inte riktigt vart hon skall ta vägen i jakt på sin dotter, som förlorat 

ett ben efter en granatattack. Hon går med böjd rygg, bärandes på en nylonkasse. Sava 

får i Kadhammars text symbolisera freden då hon, med sköra ben, går över bron. 

Freden, efterlängtad som den är, står på sköra ben.
85

 

  

Samma dag publicerar ytterligare en artikel i Expressen som är värd att presentera. 

Staffan Thorsell skriver från New York om förhandlingarna i Dayton, Ohio. Han 

beskriver hur förhandlingarna skall gå till, med förhandlarna vandrandes mellan de olika 

husen på flygbasen till de tre presidenterna som inte nödvändigtvis behöver träffas. 

Detta är den första artikeln som direkt rör fredsförhandlingarna i Dayton. Thorsell 

presenterar de olika aktörerna på plats och förklarar att det förhoppningsvis skall vara 

tillräckligt trist på flygbasen för att de skall längta hem till Balkan och därför gå med på 

ett fredsavtal. Thorsell skriver att rökförbudet lyfts då det inte kan bli någon fred om 

inte förhandlarna får röka. När det gäller synen på möjligheterna till en långvarig fred 

kan det utläsas en liten oro då en sådan obetydlig sak som rökning skulle kunna hjälpa 

eller stjälpa fredsförhandlingarna. På ett sätt kan det tolkas som att han med notisen om 

rökförbudet förlöjligar deltagarna vid förhandlingarna. I kontrast till detta använde han i 

artikeln orden blodigt och hänsynslöst för att beskriva kriget de tre sidorna har fört.
86

 

Detta, precis som när Kadhammar använt ord som ”folkmord” gör att man som läsare 

ställer sig tveksam till huruvida parterna efter denna långa tid av krig kommer kunna 

samsas. 

 

Samma dag publicerar även Aftonbladet en artikel som rör förhandlingarna i Dayton, 

Ohio, och likt Expressen presenterar även Aftonbladets skribent pessimistisk syn. 

 

Den andra november 1995 skriver Leif Åke Josefsson en artikel med rubriken 

”Dödsfienderna fredens fångar – Inlåsta på en flygbas för att få stopp på kriget i 

Bosnien”. I artikeln beskriver Josefsson hur de tre presidenterna Izetbegovic, Tuđman 
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och Milošević, ”som avskyr varandra som pesten”, nu befinner sig bakom stängda 

dörrar för att komma fram till ett fredsfördrag tillsammans med representanter från USA 

och EU. När denna artikel publicerades hade förhandlingarna trätt i kraft och Josefsson 

ställer ”Är tiden inne för serbernas Slobodan Milošević, kroaternas Franjo Tuđman och 

bosniernas Alija Izetbegovic att äntligen göra upp?” Efter det presenteras skådeplatsen 

för fredsförhandlingarna men stycket avslutas med att hänvisa till att Richard Holbrooke 

gått ut och varnat för överdriven optimism, vilket på så vis även Josefsson gör till 

läsarna. Josefsson fortsätter i nästa stycke med underrubriken ”Inga tecken på 

kompromisser” visserligen hänvisar Josefsson hur det visserligen är ett framsteg att man 

lyckats få de tre presidenterna att sitta vid samma bord, men han påpekar också att de är 

svurna fiender. Josefsson citerar hur Izetbegovic sagt ”Att välja mellan dem, är som att 

välja mellan leukemi och hjärntumör.” och syftar på Milošević och Tuđman. Tuđman 

däremot tror att allt skulle bli lättare bara Izetbegovic kunde sätta sig ner och ta en 

drink. Något som går emot Izetbegovics muslimska tro. Vidare berättare Josefsson hur 

de tre parterna måste komma fram till en fred, pressade av EU och USA och hur det 

enligt president Clinton är ”sista chansen”. Att Josefsson väljer att skriva detta tyder på 

att även han har en pessimistisk tro till fredsförhandlingarnas möjligheter. Något som 

stärks genom att Josefsson avslutar sin artikel med att säga ”I slutänden lär vi ändå inte 

få se tre skålande presidenter.” av den anledningen att Tuđman snart tänkt åka tillbaka 

till Zagreb och att Izetbegovic är en troende muslim och således inte dricker alkohol.
87

  

 

Fredsförhandlingarna hade vid denna tidpunkt precis startat och likväl väljer 

Aftonbladet att publicera artikel som på många punkter ställer sig pessimistiskt till 

förhandlingarnas möjligheter, även om det ordagrant inte går att utläsa i artikeln. Att 

även avsluta artikeln på följande vis ger vissa indikationer på att man redan gett upp 

hoppet om fred redan i förhandlingarnas upptakt, även om det i viss mån var menat som 

symbolik. 

 

Expressen publicerar ytterligare en artikel av Peter Kadhammar. Artikeln med namnet 

”Hopplöshet - och hopp” publicerades av Expressen den 4:e november. Peter 

Kadhammar färdas genom Bosnien. Han stannar i Sanski Most och bor i ett hus 

övergivet av dess serbiska ägare. Han färdas även vidare till staden Sipovo. Kadhammar 

beskriver staden Sanski Most som en sorts hopp för framtiden. Där ska människor leva 
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tillsammans igen efter kriget, muslimer och serber. Han skriver att Sanski Most var den 

renaste staden han sett i kriget på Balkan. Detta berodde på att Sanski Most skulle 

rekonstrueras istället för att förstöras. Detta ger en optimistisk förmedling av 

fredsmöjligheterna. Dock kontrasterar han Sanski Most med staden Sipovo. I Sipovo 

beskriver han hur han träffar kroatiska flyktingar som säger sig aldrig kunna leva 

tillsammans med muslimer igen. Artikeln ställer sig frågande till hur en fred i så fall 

skall vara möjlig. Kadhammar väljer dock att avsluta sin artikel med att beskriva sitt 

möte med en man vid namn Alija som valt att inte lämna landet trots att han haft 

möjlighet.  Detta eftersom det kanske kan bli fred trots allt och Bosnien är deras land, 

det enda de har.
88

 Kadhammar avslutar alltså texten med en hoppfull syn på fred. 

 

Nästan en vecka går innan Aftonbladet publicerar en ledare med rubriken ”Kroatien 

hånar fredssamtalen” som berör Kroatiens militäroperation i Östslavonien som i och 

med det även bryter vapenvilan och hotar fredsprocessen och hur fredskonferensen i och 

med det hånas öppet. Även om det talas om framsteg i fredsförhandlingarna sker det 

samtidigt en delning av Bosnien baserad på etnisk tillhörighet. Möjligheterna för freden 

uppmärksammas inte ordagrant i ledaren, men den belyser faktorer och händelser som 

äventyrar fredens möjligheter.
89

 

 

Tre dagar efter föregående ledare skrevs, den 14:e november 1995, publiceras en längre 

artikel med rubriken ”I väntan på Pax Americana” skriven av Ulf B Andersson. I 

artikeln skriver Andersson på ett väldigt målande vis hur han färdas genom Bosnien och 

staden Gracanica och om hur en Pax Americana under tillverkning i Dayton ska rädda 

staden och övriga Bosnien för ännu en krigsvinter. Majoriteten av Anderssons artikel 

belyser situationen i Bosnien ur hans perspektiv och då främst omkring staden 

Gracanica. Anderssons språk är väldigt målande när han beskriver områdena han rör sig 

kring, men han skriver även om sina möten med muslimerna i staden som berättar att de 

inte på något vis hatar serberna. Andersson väljer att citera en stadsbo som sade ”[…] i 

Gracanica är det muslimska som ena kinden och det serbiska som den andra. Bara 

tillsammans blir vi hela”. Vidare skriver Andersson om hur de bosniska muslimerna 

mördade och förgrep sig på serber i staden Tuzla, något som personen Andersson 

intervjuar skäms över och tar avstånd för. Däremot skriver Andersson hur Bosnien 

”kläms” mellan Belgrads och Zagrebs ambitioner att dela landet. Intressant nog väljer 
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Andersson i denna del av artikeln att lyfta fram bosnierna som skyldiga till 

krigsförbrytelser
90

. Detta är något som tidigare inte varit särskilt tydligt förekommande 

bland de artiklar vi läst.  

 

Först i slutet på artikeln väljer Andersson att lyfta fram fredsförhandlingarnas 

möjligheter till framgång. Han inleder genom att benämna konflikten som ”olöslig” för 

president Clinton som vill ”sopa rent” inför valkampanjen. Andersson väljer därefter att 

konstatera att en fred behövs, men samtidigt ställer Andersson en rad frågor gällande 

Bosnien, Kroatien och Serbien. Exempelvis om Bosniens multietniska liv ska överges 

av omvärlden, hur Kroatien ska lyckas sluka sina intresseområden i västra Bosnien och 

om Radovan Karadzics ”patetiska republika Srpska ska tillåtas ansluta till Serbien där 

Milošević, som Andersson uttrycker det, ”blivit upphöjd till fredsduva”. Andersson 

fortsätter artikeln med ”Tiden rinner ut för det icke-nationalistiska Bosnien, som i 

grunden är den enda möjliga vägen om inte Balkan för en lång tid framöver ska vara ett 

oroligt hörn av Europa och ett hot mot freden i vår världsdel.”
91

 

 

Även om Andersson i slutet av sin artikel presenterar en viss positiv utveckling i 

Bosnien, och som i viss mån kan ligga grund för en ljusnande framtid, förblir ändå den 

övergripande känslan att han förhåller sig negativt inställd till fredsförhandlingarna. 

Anderssons skeptiska indirekta frågor om parterna i texten samt vissa ordval, så som 

”olösliga konflikten” gör att det negativa i texten blir mer representerat än det positiva.
92

 

 

Den 16:e november publiceras en ledare i Expressen med titeln ”Duellen”. Texten 

handlar i första hand om president Bill Clintons inrikespolitiska bekymmer men en kort 

notis rör förhandlingarna i Dayton. Skribenten formulerar att Clinton ”[…] försöker 

vinna stilpoäng för sina insatser på Balkan.”
93

 Ledarskribenten marginaliserar med 

denna textrad försöken till ett fredsavtal, åtminstone från amerikanskt håll, som ett 

försök att vinna väljare i USA. 

 

En artikel skriven av Staffan Thorsell, publicerad i Expressen den 20:e november. 

Thorsell rapporterar att Ratko Mladic, den serbiska krigsförbrytaren, är det sista stora 
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hindret för en fred i Bosnien. Mladics serbiska allierade i Dayton ställer sig emot att han 

och Radovan Karadzic skall ställas inför rätta. Thorsell skriver att USA tröttnat på 

förhandlingarna och ställt ett direkt ultimatum till parterna som innebar att om de inte 

når fram till ett avtal inom de närmsta dagarna kommer förhandlingarna läggas ner. 

Thorsell beskriver den federation som de två sidorna i Bosnien skall bilda som ett tunt 

skal. Detta måste kunna tolkas som en pessimistisk syn på möjligheterna till en 

långvarig fred. Han skriver att bägge sidorna kommer ha sin egen armé och därför vill 

Bosnien ha hjälp att kunna försvara sig bättre om kriget bryter ut igen. Thorsell 

rapporterar även att Franjo Tuđman, som varit hemma Zagreb, är på väg tillbaka till 

Dayton. Detta för att han, som han påstår själv, tror att ett fredsavtal kommer bli av. 

Thorsell förklarar att de Bosniska muslimerna begärt att USA skall hjälpa dem rusta upp 

sin armé. Detta då ingen verkar tro att freden kommer bli långvarig. Thorsells artikel ger 

sken av optimism till att ett avtal kommer att bli av mellan de tre parterna, men chansen 

att freden sedan kommer bli bestående är mindre. Olika delar i det förslagna fredsavtalet 

beskrivs kortfattat i texten men det går inte att utläsa någon uppenbar värdering kring 

dem i Thorsells artikel. 
94

  

 

Under denna tid har förhandlingarna i Dayton stött på problem och det verkar tillsynes 

som att fredsförhandlingarna kommer att läggas ner. Expressen publicerar flera artiklar 

som rör detta den 21:e november. Intressant med dessa artiklar är att de publicerades 

samma datum som de deltagande parterna vid förhandlingarna i Dayton, Ohio slutligen 

skulle komma att nå fram till en uppgörelse. Expressen är följaktligen lite väl tidigt ute 

med att avfärda förhandlingarna som ett misslyckande. 

 

Ledarsida i Expessen den 21:e november med titeln ”Tillfälligt avbrott ”. Skribenten 

förklarar att kriget nu skulle ha varit över men att fredsförhandlingarna i Dayton har 

brutit samman. Möjligheterna till fred i Bosnien adresseras inte ingående i artikeln. 

Skribenten påstår att ett fredsavtal, efter Daytons riktlinjer, förr eller senare kommer att 

träda i kraft. Skribenten förmedlar alltså en positivism kring att ett fredsavtal kommer 

att undertecknas. Hur hållbart fredsavtalet kommer bli är inte någonting som 

artikelförfattaren spekulerar vidare i.
95
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Staffan Thorsell publicerar samma datum en artikel med rubriken ”Därför fick vi inte 

fred”. Thorsell beskriver i denna text hur ett hektiskt dygn gått till vid förhandlingarna. 

Det verkade länge som att det skulle bli fred, champagnen stod redo, men 

överenskommelsen grusades när ännu en dispyt om den territoriella uppdelningen av 

Bosnien blossade upp. Thorsell förklarar att tålamodet snart tagit slut.
96

 

 

Peter Kadhammars artikel från samma dag har rubriken ”Bra att de inte skrev under.” 

Kadhammar skriver i artikeln att fredsavtalet inte blir av och följer upp det med att 

förklara varför det är ett positivt resultat. Om man tittar på hur fredsmöjligheterna 

presenteras i denna artikel kan man notera en viss optimism.  Detta trots att Kadhammar 

i de tidigaste styckena av denna text ställer sig frågande till varför förhandlarna trodde 

att taktiken de använde, tvinga parterna till en maratonsittning, skulle ge resultat. Detta 

då, som Kadhammar påpekar, är ledare som under fyra års tid stridit över tillsynes 

värdelösa områden. Skulle då en maratonsittning kunna råda bot på deras envishet? Den 

positiva synen i texten förmedlas genom att skribenten förklarar att ett gott tecken för att 

freden är på väg är just det att presidenterna inte skrev på ett avtal. Detta menar han 

skulle vara ett tecken för att parterna ser allvarligt på saken och vill fortsätta förhandla 

fram hållbar fred, istället för att sluta ett avtal som kommer att brytas. ”Freden är 

verkligen på väg” skriver Kadhammar och syftar till att fredsförhandlingarna möjligen 

kommer återupptas senare i Paris.
97

 Författaren förmedlar alltså med denna artikel att 

freden är trolig, även om avtalet inte sluts i Dayton, och den kommer att vara hållbar. 

 

Från Aftonbladets håll publiceras detta datum en artikel med rubriken ”Tiden är ute för 

fred i Bosnien… Men ingen ville stänga dörren i natt” skriven av Leif Åke Josefsson. 

Artikeln berör den tidsgräns som förhandlarna bestämt innan fredsmötet nu har gått ut, 

men att det inte handlar om ett sammanbrott i förhandlingarna. Artikeln gör det tydligt 

för läsaren i början att ”Det sparades verkligen inte på ansträngningar under det som 

inte helt oväntat utvecklats till en diplomatisk långbänk”. Därefter skriver Josefsson att 

man från de tre parterna lyckats komma överens om flertal punkter under de tre veckor 

som man nu befunnit sig i Dayton, men att där fortfarande finns omstridda landområden 

i Bosnien. Josefsson fortsätter med en ny underrubrik med namnet ”Tudjman ville inte 

vika”. I det stycket klargör man för läsarna att det är Kroatiens president Tuđman som 

inte accepterar de landområden som fredsförhandlarna presenterat. Men samtidigt väljer 
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Josefsson att skriva att detta till trots rapporterades om framsteg gällande samtalen med 

Tuđman från amerikanska utrikesdepartementet. Avslutningsvis skriver Josefsson att de 

tuffa förhandlingarna fortsätter trots att tidsgränsen för förhandlingarna gått ut.
98

  

 

Denna artikel är den första av Aftonbladets artiklar publicerad under 

fredsförhandlingarna som inte präglas av en negativ inställning. Även om det i artikeln 

görs tydligt att man ännu inte nått en överenskommelse, är där likväl en del faktorer i 

texten som tyder på optimism som presenteras för läsaren. Texten lägger inga 

värderingar i huruvida det kommande fredsavtalet är rättvist eller ej, däremot är man 

tydlig med att förklara att Tuđman är det sista hindret för att nå ett avtal. 

 

Det intressanta är att man samma datum har en ledare med rubriken ”Freden är långt 

bort” och underrubriken ”fredssamtalen får inte ges upp. Ännu en krigsvinter kan 

människorna i Bosnien, Kroatien och Serbien inte uthärda”. Denna ledare belyser hur 

misstro har präglat fredssamtalen och hur ett hotande sammanbrott pekar på hur långt 

ifrån en överenskommelse parterna är. Redan i början av ledaren skriver författaren hur 

”vi” ännu inte kan se slutet på det jugoslaviska folkets lidande, och hur där är ett stort 

hinder i form av att USA önskar få en snabb Pax Americana och att de tre parterna inte 

verkar ha någon större fredsvilja. Författaren listar med andra ord en hel del hinder och 

problematik kring fredsförhandlingarna, därmed blir det också en tydlig skepsis 

presenterad för läsaren. Författaren förklarar vidare hur en bosnisk talesperson likväl 

anser att mötet i Dayton varit gynnsamt, men författaren skriver även hur just Bosnien 

är hårdast pressade och mest angelägna att bryta avtalet. Författaren uppmanar också att 

man inte får ge upp ansträngningarna att få parterna att enas, vilket tyder på att 

författarens grundinställning är att fred är det huvudsakliga målet. Däremot tar inte 

författaren ställning till huruvida freden är rättvis eller ej. Författaren förklarar vidare 

hur Kroatien inte kommer överge sina landanspråk i Bosnien och att bosnienserberna 

inte vill överge hoppet om att få bli en del av Serbien. Detta menar författaren hotar den 

bosniska reststaten. Avslutningsvis uppmanar författaren att man ska tro på fredens 

möjligheter även om man gått över tidsramen.
99

  

 

Intressant är att man publicerar denna tvivelaktigt inställda ledare då man når en 

överenskommelse senare samma dag i Dayton. Likaså går det att tyda att författarens 
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indirekta inställning är att serberna och kroaterna är en anledning till att man inte når en 

överenskommelse om fred, och att Bosnien riskerar att förlora mest vid ett fredsavtal. 

På så vis är det ett relativt tydligt ställningstagande i ledaren. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att redan under Daytonförhandlingarnas första dag 

verkar synen på fredsmöjligheterna ha förändrats från hur den såg ut tidigare. En större 

optimism är nu gällande även om den inte helt har bytt ut den tidigare starka 

pessimistiska synvinkeln. I en intervju med en bosnisk soldat förklarar soldaten att 

stridande på bägge sidor längtar efter freden. I och med vapenvilan är freden redan 

kommen och efterlängtad. Dock vet man ej om den kommer kunna bli långvarig.
100

 

Artikeln om den gamla damen Sava, där hon personifierar freden
101

 är ett bra exempel 

på en försiktig men hoppfull syn på fredsmöjligheterna som presenteras i flera artiklar. 

Man hoppas på freden men den är ännu ostadig. Staffan Thorsell presenterar i en 

artikeln precis hur ostadig freden är då han förklarar att ett rökförbud skulle kunna 

stjälpa fredsförhandlingarna.
102

 Misstron mot förhandlingarnas möjligheter att lyckas 

presenteras starkare under de kommande dagarna än de gjorde första dagen av 

förhandlingarna.    

 

En artikel förklarar hur lite välvilja det finns mellan de tre presidenterna som skall 

förhandla och det rapporteras att USA:s huvudförhandlare Richard Holbrooke varnat för 

”överdriven optimism”.
103

 Den optimism som förmedlas kommer från Peter 

Kadhammars håll när han färdas genom Bosnien. Han presenterar det bosniska folkets 

röst som ger en mer hoppfull bild av fredsmöjligheterna även om det finns hinder i form 

av misstro mellan de olika folkgrupperna.
104

 När det gäller rapporteringen kring själva 

fredsförhandlingarna är det dock ingen större optimism som presenteras. Tanken att det 

multietniska Bosnien skall ges upp presenteras som ett hot mot freden i Europa
105

 vilket 

även utöver att fungera som en kommentar angående fredsmöjligheterna även kan ses 

som kritik mot en av det kommande avtalets punkter. 
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Under de sista dagarna av förhandlingarna i Dayton verkar hoppet ha gått ut för att 

deltagarna skall nå fram till en lösning. Staffan Thorsell skriver i en artikel att ingen 

verkar tro på en långvarig fred.
106

 Artiklar rapporterar den 21:e november, dagen som 

en överenskommelse till slut skall nås, att förhandlingarna brutit ihop. Det intressanta är 

att man här publicerar mer optimistiskt vinklade artiklar än man gjort tidigare under 

förhandlingarna. Kadhammar förklarar i Expressen att det faktum att inget avtal 

undertecknades är ett tecken på att deltagarna tar saken på allvar och att det troligtvis 

kommer leda till ett avtal vid ett senare tillfälle.
107

 Josefsson skriver samtidigt från 

Aftonbladets håll att framgångar har gjorts under förhandlingarna och att 

förhandlingarna fortsätter över den utsatta tidsgränsen.
108

 Den enda riktigt optimistiska 

synen på fredsmöjligheterna kommer alltså efter att man tror att förhandlingarna har 

misslyckats.  

 

5.1.3 Rapportering efter Dayton, den 22:e november – 18:e december. 

Den 22 november, alltså dagen efter att förhandlingarna i Dayton resulterat i ett 

fredsavtal, publicerar Expressen artikeln ”Det är något som inte stämmer” skriven av 

Peter Kadhammar. I artikeln förklarar författaren att fredsavtalet till en början verkar 

bra, men kanske lite för bra. Ingen verkar riktigt vilja fira i Bosnien. Kadhammar 

förklarar i artikeln varför detta kommer sig. Möjligheten till fred är, tillsammans med en 

stark kritik mot det avtal som slutits, huvudpunkten i denna artikel. Ett fredsavtal har nu 

slutits men Kadhammar framhäver en pessimistisk syn kring fredens möjligheter att bli 

långvariga.  Större delen av denna pessimism kring fredens hållbarhet kan man utläsa i 

kritiken mot avtalet, som vi kommer till senare. Kadhammar gör dock några få raka 

uttalanden om freden i sig. ”Det här fredsavtalet […] är inget annat än ett lapptäcke, 

som ska dölja att freden är omöjlig så länge man erkänner alla sidor som lika mycket 

värda.” Med detta menar han att det bör göras skillnad på de anfallande parterna och de 

som blivit anfallna. Kadhammar påstår alltså att med det nuvarande fredsavtalet är 

freden omöjlig. Skribenten kritiserar även det faktum att de olika enheterna skall ha 

egna arméer, och egna polisstyrkor. Han förklarar den kommande situationen genom en 

jämförelse. Att få muslimska invånare att lita på serbisk polis skulle var som att begära 

att judar skulle ha förtroende för nazister. Med en sådan jämförelse förmedlar 

Kadhammar att tron på en hållbar fred är naiv. 
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Dagen efter att fredsavtalet offentliggjordes publicerar Aftonbladet en artikel skriven av 

journalisten Wolfgang Hansson med rubriken ”Freden i Bosnien Den här gången är det 

på allvar [sic!]” . I artikeln skriver Hansson hur alla är vinnare och förlorare i 

fredsavtalet, något som talar för att avtalet faktiskt kommer att bestå åtminstone i ett 

antal år. En annan faktor som Hansson också talar för avtalet är att USA satsat sin 

prestige på avtalet och kommer därmed inte tillåta att det inte håller. Detta menar 

Hansson på är anledningarna till att detta avtal inte kommer att misslyckas likt de 

tidigare försöken.
109

 Hanssons artikel genomsyras av en stor optimism gällande 

fredsavtalet och skriver: 

 Inte ofta under de senaste åren har det funnits något positivt att rapportera från Bosnien. 

Därför är det med extra stor glädje som jag skriver: Glöm alla de tidigare brutna 

vapenvilorna och misslyckade fredsförsöken. Den här gången är det allvar.
110

 

Hansson är därmed tydlig att han personligen tror på fredsavtalet, även om han listar en 

rad förutsättningar för att freden ska bestå. 

 

Samma datum som Hanssons ovanstående artikel publiceras även en ledare med 

rubriken ”Historiskt men orättvist”. Författaren skriver där hur freden är historisk men 

samtidigt orättvis mot den bosniska befolkningen. Författaren skriver också att USAs 

president Clinton tog tag i Bosnienfrågan av egna valpolitiska skäl. Även om inte 

avtalet blir sämre av den bakgrunden menar författaren att det likväl bidrar till osäkerhet 

om dess hållfasthet. Författaren konstaterar tydligt i texten att man finner freden 

nödvändig, men samtidigt väldigt orättvis mot bosnierna. Det är tydligt att författarens 

sympatier ligger hos just bosnierna då vederbörande fördömer både Kroatiens och 

Serbiens ledare. Författaren är dessutom tydlig med att det kommer krävas stora insatser 

för att freden ska överleva i forna Jugoslavien, vilket tyder på en skepsis från 

författarens håll.
111

  

 

Kultursida i Expressen den 24:e november. Skriven av Ljiljana Dufgran. Hon berättar 

en historia från sitt eget liv i forna Jugoslavien. Hon beskriver hur en väns far kommer 

med en pistol till hennes bror, och menar att tiden nu är inne. Kriget mellan etniska 
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grupper ska startas. Hon förklarar att allt hat som de inte visste fanns hela tiden hade 

grott under ytan och hon ställer sig frågande till hur det blir nu med den nya freden. 

Kommer de äldre gömma undan sina vapen för barnen och hur länge kommer de förbli 

gömda?
112

 

 

25:e november publiceras en ledare i Aftonbladet med rubriken ”Hjälp – på Bosniens 

egna villkor”. Författaren skriver ”Freden måste, om den alls ska bli möjlig, byggas 

med massiva hjälpinsatser och stöd till demokrati” och hur där nu finns en entusiasm för 

bistånd och affärer med Bosnien. Författaren ställer sig dock undrande över vilka länder 

som har samma entusiasm att upprätta demokrati och fria åsikter i Tuđmans Kroatien 

och Miloševićs Serbien. Författaren uppmanar att man måste sätta press, samt bistå, 

även Kroatien och Serbien för att freden ska fungera.
113

  

 

”DEN SKÖRA FREDENS GRÄNS”, en artikel författad av Christel Persson, 

publicerad den 13:e december, en dag före den stundande ceremonin i Paris där avtalet 

officiellt skall undertecknas. Hon beskriver Posavina-korridoren som ett hinder mot 

freden. Christel Persson beskriver den rådande freden som ”[…] en fred som hänger på 

en skör tråd.” Hon syftar på Posavina-korridoren som den metaforiska sköra tråden. 

Persson förklarar att det är på denna plats som vapenvilan brutits flest gånger. I artikeln 

beskrivs även hur det klottrats på en vägg att de vill ha krig.
114

 Sammanfattningsvis kan 

man tolka Perssons artikel på följande sätt: även om ledarna skrivit på ett fredsavtal är 

det inte säkert att deras befolkningar är redo eller intresserade av den, åtminstone inte 

bland människorna i Posavina-korridoren. 

 

”En oerhörd vardag. Peter Englund hoppas att avtalet i Paris sätter punkt  

- ...för apokalypsens århundrade.” Artikel skriven av Peter Englund som publicerades i 

Expressens kulturdel den 14:e december. En längre artikel där Englund vädrar sina 

åsikter om Daytonavtalet samtidigt som han drar paralleller till både världskrigen och 

Vietnam. Englund inleder artikeln med att jämföra det stundande fredsavtalet med när 

Neville Chamberlain förklarade ”fred i vår tid” efter undertecknandet av 

Münchenavtalet 1938. Året efter kom andra världskriget att bryta ut då Tyskland 

invaderade Polen. Englund förklarar känslan som ”lättnad förväxlad med glädje”. Det 
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som Münchenavtalet innebar, en styckning av Tjeckoslovakien, skulle vara en liten 

katastrof för att förhindra en större katastrof. Detta blev dock inte fallet. Detta kan 

tolkas som en skepsis kring de långvariga fredsmöjligheterna från Englunds sida. 

Jämförelsen mellan Münchenavtalet och Daytonavtalet tyder på att han inte känner 

något starkt förtroende för att Daytonavtalet skall stoppa aggressionerna mellan parterna 

i forna Jugoslavien. Ytterligare stärker han denna syn genom att jämföra tidens läge 

med Vietnam 1973. Han nämner det fredsavtal som skrevs under i Paris 1973 som satte 

stopp för kriget i Vietnam. Detta fredsavtal, precis som Daytonavtalet, påtvingades de 

stridande parterna från yttre makter. I Vietnam återupptogs stridandet igen två år senare. 

Englund skriver dock att man bör känna lättnad för att kriget är över.
115

 Synen på 

fredsmöjligheterna i denna artikel skulle kunna summeras som följer: Englund är 

skeptisk till huruvida Daytonavtalet verkligen kommer att ge en bestående fred, men 

han påstår sig lättad över att massdödandet är över. 

 

”Fred – på papperet”. Artikel publicerad den 15:e december 1995. Artikeln är skriven 

av Per Svensson. Svensson beskriver kortfattat ceremonin kring avtalets 

undertecknanden i Paris. Han förklarar att vissa våldsamheter blossat upp i Bosnien 

samma dag. Svensson beskriver sedan kortfattat det grundläggande i avtalet. Mest 

utrymme ges till att beskriva de olika viktiga deltagarna vid ceremonin. Svensson 

förklarar i artikeln att ceremonin inte ger sken av någon större optimism. Synen på 

möjligheterna till fred förekommer vid ett antal tillfällen i texten. Han förklarar att ett 

hotell i Sarajevo besköts samma dag som ceremonin och en FN-helikopter attackerades. 

Svensson menar att det troligen var isolerade incidenter men samtidigt ett tecken på att 

det är mycket enklare att sabotera freden än att förverkliga den. Han beskriver dagsläget 

med att sätta ordet fred inom citationstecken.
116

  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att efter att Daytonförhandlingarna har kommit till 

ända och de tre parterna har kommit till en överenskommelse väljer de bägge 

kvällstidningarna att presentera framgången på olika sätt. Aftonbladet ger ett intryck av 

att detta nya fredsavtal kommer ge en hållbar fred i Bosnien. Detta gör de genom 

Wolfgang Hanssons artikel ”Freden i Bosnien Den här gången är det på riktigt”.
117
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Hansson förmedlar i artikeln glädje över fredsavtalet och en tro att freden kommer 

förbli. Samtidigt publicerar dock Aftonbladet en ledarsida med rubriken ”Historiskt men 

orättvis” i samma nummer, som tillskillnad från Hanssons artikel verkar mer skeptisk. 

Ledarskribenten menar att avtalet är orättvis mot bosnierna och att det kommer krävas 

stora insatser utifrån för att freden skall överleva.
118

 Denna mer skeptiska inställning 

utläses även hos Peter Kadhammars artikel ”Det är något som inte stämmer” i 

Expressen. Där förklarar Kadhammar att avtalet kanske ser lite för bra ut för att vara 

sant. Han går sedan till kritik mot avtalet i sig, bl.a. de delar som rör hur polisstyrkorna 

skall fungera. Kadhammar menar att freden är omöjlig med det avtal som parterna nu 

kommit överens om.
119

 En väldigt hård dom från hans sida. 

 

Denna skepsis är någonting som kvarstår resten av den tidsperiod som vi har undersökt. 

Ingen artikel visar på någon form av starkare tro på att freden kommer att bli bestående i 

forna Jugoslavien. Christel Persson beskriver freden som på en skör tråd i sin artikel 

”Den sköra fredens gräns”. Hon beskriver i artikeln hur delar av befolkningen kring 

Posavina-korridoren verkar vilja ha krig igen.
120

 Per Svensson skriver i artikeln ”Fred – 

på pappret” att ett hotell beskjutits och förklarar att det verkar var mycket lättare att 

sabotera freden än det är att få den att hålla.
121

 

 

Trots att ett fredsavtal nu har nåtts, något som flera av artikelförfattarna i sina tidigare 

alster förklarat har varit det de hoppats på, verkar de inte intagit någon positiv syn på 

saken. Nästan alla de artiklar som publicerades under tiden efter förhandlingarna i 

Dayton, Ohio genomsyras av en misstro till att det tänkta avtalet faktiskt kommer kunna 

ge en bestående fred. 

 

5.2 Aftonbladet och Expressens värdering av Daytonavtalets delar 

 

Under denna del vill vi ge svar på vilken bild de båda kvällstidningarna målade upp 

gällande fredsavtalets olika delar. Precis som när det gällde möjligheterna till en 

långvarig fred kommer vi presentera och analysera de båda publikationernas texter före, 
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under och efter förhandlingarna i Dayton och på detta besvara vår frågeställning: Vilken 

värdering av Daytonavtalets olika delar gav Aftonbladet och Expressen? 

 

5.2.1 Rapportering inför Dayton, den 9:e oktober – den 31:e oktober. 

Under denna tidsperiod som föregick fredsförhandlingarnas start i Ohio fann vi endast 

en intressant artikel rörande fredsavtalets delar. Detta kanske inte skall ses som 

någonting överraskande eftersom att det troligtvis inte fanns mycket att rapportera kring 

det innan förhandlingarna hunnit ta sin början. Dock hade en överenskommelse, som vi 

förklarat i bakgrundsdelen, tidigare skett i Genève gällande en territoriell uppdelning på 

49/51 procent. Denna uppdelning adresseras i Expressen. 

 

Ledarsida med rubriken ”Partnerskap för passivitet” publicerad i expressen den 10:e 

oktober, skriven av Niklas Ekdal. Texten handlar i första hand den svenska och ryska 

oviljan att delta i en NATO-aktion i Bosnien. Dock berörs det potentiella fredsavtalet 

kort.
122

 Det är ett stycke som tydligt ger Ekdals syn på den möjliga territoriella 

uppdelningen som kan komma att ske. 

 

         Den delningsplan som Nato ska förverkliga uppmuntrar både paranoid historieskrivning 

           och fascistoid blodsmystik. Hitler och Stalin var på sitt perversa vis mer "moderna" än de  

           krigsförbrytare som nu köpslår om freden på Balkan.
123

 

 

Ekdal kritiserar härmed den uppdelning av Bosnien som troligtvis kommer att ske med 

utgångspunkt i de stridande gruppernas etnicitet. Ekdal ställer krigsförbrytarna i 

Bosnien i samma ljus som både Stalin och Hitler och fördömer därmed NATOs 

delningsplan kraftigt då dessa notoriska krigsförbrytare får köpslå om freden. Intressant 

är att ingen, vid den tiden, som var med och förhandlade om freden var dömda för 

krigsförbrytelse. Att Ekdal därmed väljer att omnämna vissa av deltagarna som 

krigsförbrytare samt att han poängterar att avtalet gynnar etniskt tänkande, stärker att 

Ekdal har en ytterst negativ ton mot fredsavtalets delar och helhet.  

 

5.2.2 Rapportering under Dayton, den 1:e november – den 21:e november. 

Den 11:e november publiceras ledaren med rubriken ”Kroatien hånar fredssamtalen” i 

Aftonbladet. Denna ledare har vi redan presenterat när det gäller möjligheterna till fred, 
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men även det kommande avtalet i sig förekommer. Författaren väljer också att belysa 

det faktum att det sker en etnisk uppdelning av Bosnien, något det går att tolka som att 

författaren inte ställer sig bakom. Vidare skriver författaren hur man från kroatiskt håll 

låter sitt folk bosätta byar varifrån man fördrivit serber och att FN talar om ”etniskt rena 

getton”. Ordval som inte förknippas med något positivt. Författaren skriver hur krigets 

segrare dikterat förutsättningarna för hur kartorna ritas i Dayton. Författaren ställer 

frågan vem som ska tvinga parterna att låta flyktingar återvända om man under 

fredsförhandlingarna tillåts rensa erövrade områden på oönskade grupper och avslutar 

med att skriva hur ett mångnationellt demokratiskt Bosnien i det långa loppet är den 

stora förloraren. Ett tydligt ställningstagande som visar att ledarskribenten anser att 

förhandlingarna och den kommande uppdelningen är orättvis vilket görs tydligt för 

läsaren.
124

 

 

Den 14:e november publiceras ytterligare en intressant artikel i Aftonbladet. Precis som 

den föregående ledaren tar även denna artikel upp intressanta punkter gällande både 

fredsmöjligheterna och avtalet i sig och vi har redan använt den under föregående del. 

Ledaren går under rubriken ”I väntan på Pax Americana” och är skriven av Ulf B 

Andersson. Andersson beskriver i artikeln hur han färdas genom Bosnien och ställer 

även en rad frågor gällande de tre sidorna i konflikten. Andersson ställer sig kritisk till 

att det multietniska Bosnien kanske skall komma att överges för att istället delas i 

etniskt rena territorier. Han ställer sig även frågande till om Radovan Karadzics, som 

han beskriver det, ”patetiska” republika Srpska ska tillåtas ansluta sig till Miloševićs 

Serbien. Det går tydligt utläsa i artikeln att Andersson inte ställer sig bakom den etniska 

uppdelningen av det en gång multietniska Bosnien.
125

  

 

Den ledare som publicerades i Expressen den 21:e november med rubriken ”Tillfälligt 

avbrott” ger den hittills skarpaste kritiken mot Daytonavtalet. Detta genom att bl.a. dra 

paralleller mellan fredsförhandlingarna och Nürnbergrättegången. Även om 

förhandlingarna vid detta läge har lagts ner tror ledarskribenten att ett fredsavtal tillslut 

kommer att skrivas under. Författaren menar att ett fredsavtal skulle ha positiva effekter 

för framtiden då det kan komma att leda till ett starkare förtroende mellan västvärlden 

och Ryssland, detta då de skall samarbeta med fredsbevarandet i Bosnien efter ett 

eventuellt avtal. Mest utrymme ges i ledarartikeln belysningen av det potentiella 
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Daytonavtalets riktlinjer på ett tydligt negativt sätt. Artikeln beskriver att fred efter 

dessa riktlinjer skulle komma till ett högt pris. Freden kommer enligt skribenten inte 

vara rättvis. De som ses som förlorare i kriget skulle även vara förlorare i freden. Med 

detta syftar författaren troligtvis till de bosniska muslimerna, men kanske även till all 

civilbefolkning som fått lida under krigets gång. Skribenten beskriver fredsavtalet som 

att ”Juridiken kapitulerar för politiken, rättvisan för realismen.”. Efter detta gör han eller 

hon en jämförelse mellan Nürnbergrättegången och Daytonförhandlingarna och påpekar 

att man under det förstnämnda dömde flera krigsförbrytare till döden men i nuläget 

riskerar man istället att låta krigsförbrytare gå fria då man vill få slut på det rådande 

kriget till vilket pris som helst. Av denna anledning väljer skribenten att kalla 

överenskommelsen för ett moraliskt tillbakakliv. Denna ledare gör det alltså tydligt för 

läsaren att de riktlinjer som förhandlingarna i Dayton lägger fram är orättvisa och 

moraliskt snedvridna.
126

  

 

Peter Kadhammars artikel ”Bra att de inte skrev under” från samma datum är även den 

tydligt negativt ställd till avtalets riktlinje. Även om han verkar säker på att ett avtal 

kommer att undertecknas tillslut och att det kommer leda till en bestående fred ställer 

sig Kadhammar frågande till avtalet som amerikanerna vill att presidenterna skall skriva 

under. ”Det är ett avtal som belönar chauvinism och etnisk rensning.” På det sättet 

beskriver han fredsavtalet. Han förklarar att serberna får sin etniskt rena stat, kroaterna 

likaså, och de bosniska muslimerna får en liten maktlös stat emellan de två andra. Det 

går alltså tydligt utläsa en negativ syn på fredsavtalet från författarens håll i denna 

artikel.
127

  

 

Aftonbladets rapportering kring Daytonavtalet detta datum kommer i form av en ledare 

med rubriken ”Freden är långt bort”. Denna ledare belyser hur misstro har präglat 

fredssamtalen och hur ett hotande sammanbrott pekar på hur långt ifrån en 

överenskommelse parterna är. Författaren skriver hur etnisk rensning belönats och den 

tysta överenskommelsen mellan Tuđman och Milošević är ett fortsatt hot mot Bosnien. 

Ett ställningstagande från författarens sida går här att urskilja.
128
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Sammanfattningsvis kan man säga att även om förhandlingarna började redan 1:e 

november, dröjde det tills den 11:e innan någon artikel eller ledare omnämnde avtalets 

delar. Ledaren som då publicerades i Aftonbladet, med rubriken ”Kroatien hånar 

fredssamtalen”, förklarar för läsarna att det förekommer en etnisk uppdelning av 

Bosnien och hur FN talar om ”etniskt rena ghetton”. Vidare menar ledarförfattaren att 

krigets vinnare får diktera förutsättningarna för hur man ska rita om kartorna.
129

 Med 

andra ord går det att tolka det som att författaren av ledaren inte anser att delarna i 

avtalet kommer vara rättvisa. Likaså förklarar författaren vidare hur ett mångnationellt 

demokratiskt Bosnien kommer att förlora på avtalet i det långa loppet. På så vis går det 

att tyda en form av kritik från författarens sida gällande avtalets delar. Tre dagar senare i 

Ulf B Anderssons ledare ”I väntan på Pax Americana”, fortsätter Andersson i samma 

linje som föregående ledarförfattare. Andersson kritiserar även han avtalet för Bosniens 

vägnar genom att skeptiskt fråga sig hur Karadzics ”patetiska” Republika Srpska ska 

låtas anslutas till Miloševićs Serbien.
130

 Anderssons ordval som ”patetiska” samt allmän 

kritik mot att man planerar att dela det tidigare multietniska Bosnien i etniskt rena 

territorier tyder på att Andersson inte ställer sig bakom avtalets delar. 

Efter tio dagar, 21:e november, publiceras den mest kritiskt inställda ledaren i 

Expressen med rubriken ”Tillfälligt avbrott”. Författaren poängterar hur krigets 

förlorare även kommer att vara fredens förlorare, något som syftar på Bosnien, och 

kanske ännu tydligare, de bosniska muslimerna. Författaren drar även paralleller till 

Nürnbergrättegången, där man dömde ett flertal krigsförbrytare till döden, men att man i 

detta fall kan vara beredda att låta krigsförbrytare gå fria till fördel för en bestående 

fred. Även om författaren förklarar att freden kan ha en positiv inverkan på relationerna 

mellan USA och Ryssland, poängterar författaren att det likväl är ett moraliskt 

tillbakakliv.
131

 Kritiken mot avtalet är därmed tydligt i denna ledare. Samma datum 

publiceras en artikel i samma tidning med rubriken ”Bra att de inte skrev under” skriven 

av Peter Kadhammar där även han ställer sig kritiskt till hur avtalet belönar etnisk 

rensning, även om han tror att det kommer skrivas under ett avtal som han tror kommer 

bli bestående.
132
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Aftonbladet har samma datum även de en ledare där kritiken också riktas mot avtalet 

och hur avtalet gynnar etnisk rensning med rubriken ”Freden är långt bort”. Författaren 

förklarar att misstron bland parterna kan mynna ut i ett sammanbrott av förhandlingarna 

och hur Tuđmans och Miloševićs tysta överenskommelse i fortsättningen också kan 

komma att hota Bosnien.
133

 Även om ledarens rubrik tyder på att författaren möjligtvis 

inte har givit upp hoppet, så är ändå innehållet i ledaren överlag kritiskt lagd mot 

avtalet. 

 

Den röda tråden genom samtliga artiklar och ledare är att man inte ansåg att delningen 

av Bosnien var rättvis eller för den delen att föredra för framtiden.  Det går att tolka att 

man innehar någon form av hopp om att det ska bli en bestående fred men att man inte 

vill se att priset blir ett delat Bosnien. 

 

5.2.3 Rapportering efter Dayton, den 22: november – 18: december. 

Wolfgang Hansson artikel ”Freden i Bosnien Den här gången är det på allvar” som 

publiceras dagen efter att Daytonavtalet offentliggjorts förklarar att freden kommer att 

hålla. Hansson belyser situationen för både Serbien och Bosnien. Hansson menar på att 

Serbien visserligen rent territoriellt går vinnande ur kriget och att deras aggressioner på 

så vis lönat sig, men att man å andra sidan blivit stämplad som parianation av övriga 

världen. En stämpel som kommer förfölja landet och drabba landets utveckling menar 

Hansson. Hansson förklarar också att även om Bosnien förlorat landområde tillika 

önskan om ett multietniskt land, har ”de vunnit världens hjärtan (trots att även de gjort 

sig skyldiga till fruktansvärda övergrepp)”. Hansson klargör för läsaren att även 

bosnierna begått övergrepp i kriget, något som inte är vanligt förekommande i 

artiklarna. Hansson skriver även att man måste ställa de ansvariga inför rätta för deras 

handlingar och nämner både Karadzic och Mladic som exempel, annars kommer inte 

såren att läkas. Hansson avslutar med att hävda att de tre ledarna till sist försonades 

mångt om mycket på grund befolkningen i respektive lands trötthet och att de tre 

ledarna inte hade kunnat återvända till sina länder med ett misslyckande.
134

  

 

Hansson visar alltså på att de attackerande partera under det avtal som nu skall skrivas 

under, rent territoriellt kommer att sluta som vinnare. Man kan utläsa viss kritik mot att 

deras aggressioner i slutändan skulle ha lönat sig. 
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En ledarsida samma dag publiceras under rubriken ”Historisk men orättvist”. I artikeln 

beskriver författaren hur fredsavtalet är orättvist gentemot bosnierna. Vidare har ledaren 

underrubriken ”Serbien belönas för kriget” där författaren skriver hur Serbien belönas 

sin aggression genom kriget, och syftar då rent territoriellt. Författaren skriver vidare 

hur ingen tror att krigsförbrytarna, skyddade av Tuđman och Milošević, kommer ställas 

inför rätta, eller möjligheten för de fördrivna människorna i respektive land ska kunna 

återvända. På så vis kan man anta att författaren delar denna åsikt. Författaren 

konstaterar även att det kommer vara en stor uppgift att upprätthålla demokrati och 

mänskliga rättigheter för EU och USA och drar slutsatsen att USA troligtvis drar 

tillbaka sina trupper redan efter ett år. Författaren ställer då frågorna i texten om freden i 

forna Jugoslavien då har cementerats samt kommer få se fria val. Författaren konstaterar 

därefter att hoppet ligger i att USA, Europa och Ryssland kan för en gångs skull stå 

enade och att det är hårda dagar som väntar alla parter.
135

  

 

Författaren ställer sig alltså kritisk till de delar i avtalet som belönar serbernas 

aggressioner genom att tillåta dem att behålla erövrade områden. Han verkar även 

skeptisk till möjligheterna att de demokratiska val som står med i avtalet faktisk 

kommer att kunna genomföras om USA drar tillbaka sina trupper redan efter ett år. 

 

Samma datum skriver Wolfgang Hansson även en artikel med rubriken ”AVTALET – 

så ser det ut punkt för punkt” Där Hansson valt ut de punkter han anser vara mest 

övergripande i fredsavtalet. Hansson förklarar tydligt att avtalet är betydligt större och 

förklarar att ”Fredsavtalet är nästan lika tjockt som en telefonkatalog”. Hansson 

kommenterar varje utvald del med sin subjektiva åsikt. Hansson skriver exempelvis att 

Bosnien kommer att förbli en nation som ska bestå av två stater som i praktiken 

kommer vara självständiga men med gemensam utrikespolitik, dessa två är Republika 

Srpska och en muslim-kroatisk federation. Hansson kommenterar att Bosnien därmed 

kommer fungera som två skilda länder och att serberna fortfarande har kvar sin dröm 

om ett Storserbien. Hansson fortsätter med att kartans utseende innebär att Rupublika 

Srpska i framtiden möjligen förenas med övriga Serbien.
136
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Vissa av punkterna som Hansson valt att ta upp ställer han sig optimistiskt till medan 

vissa är han mer skeptisk till. Exempelvis förklarar Hansson att kartan man enats om i 

stora drag är identisk med vad respektive land vid den punkten kontrollerade, på så vis 

är det lite landområden som ska lämnas över till någondera sida, därmed anser Hansson 

att fördelningen därmed bör fungera. Hansson ställer sig dock skeptisk till punkten 

gällande att det nästkommande år, 1996, ska hållas val för gemensamt parlament och 

gemensam president. Hansson kommenterar det genom skriva att tidstabellen är ytterst 

optimistisk och undrar hur vallängder ska kunna upprättas i ett land där stora delar av 

befolkningen är på flykt.
137

 

  

Likt i exemplen ovan fortsätter Hansson på samma vis genom resten av artikeln, därmed 

är artikeln och fredsfördraget subjektivt vinklad både genom Hanssons egna 

kommentarer samt att det är hans egna urval av punkter från fördraget. 

 

I Expressen detta datum är det, precis som många gånger innan, Peter Kadhammar som 

står som skribent till en artikel. Artikeln har rubriken ”Det är något som inte stämmer”. 

Denna artikel har vi tidigare använt under den tidigare delen men är viktig även här då 

huvuddelen av artikeln rör fredsavtalet. Kadhammar ställer sig kritisk till att avtalet 

erkänner de olika sidorna som lika mycket värda, med det syftar han på anfallande och 

försvarande parter. Fortsatt kritik mot fredsavtalet utfärdar han när han ställer sig 

frågande hur de skall kunna ha ett gemensamt parlament när de är uppdelade i två 

enheter. Han kritiserar att de skall ha egna arméer, och egna polisstyrkor. Det som 

återigen i Expressens artiklar får utstå mest kritik är den etniska uppdelningen som görs 

legitim i och med Daytonavtalet.
138

  

 

Även ledarsidan publicerad den 22:e november berör Daytonavtalet. Ledarskribenten 

förklarar att ett avtal har slutits tack vare amerikanernas involvering. I ledaren förklarar 

författaren att det är svårt att känna sorg nu när fredsavtalet äntligen är undertecknat. 

Dock beskrivs uppgörelsen som moraliskt oacceptabel. I texten förklaras att President 

Clinton anser att de har lyckats med en rättvis uppdelning av områden. Detta menar 

författaren tyder på vilket högt pris freden förutsätter. Texten kritiserar, utöver den 

territoriella uppdelningen, även det faktum att de verkliga krigsförbrytarna inte kommer 
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ställas inför rätta. Det som ledarsidan förmedlar kan i stor utsträckning tolkas som att 

freden är efterlängtad och välbehövlig. Man kan glädjas åt freden trots att den varken är 

rättvis eller moraliskt acceptabel, då den åtminstone innebär ett slut på dödandet.
139

  

 

I Expressen publiceras den 26:e november en ledarsida med rubriken ”Blodsband”. 

Ledaren förklarar hur stark etniciteten är i världen och drar paralleller mellan kriget i 

Jugoslavien och andra konflikter, såsom mellan araber och judar i Israel och folkmordet 

i Rwanda. Ledaren handlar mestadels om eländet med det etniska perspektivet. Dock 

återfinns följande rad i texten: ”Kriget etnifierade landet och fredsavtalet legitimerade 

eländet.” som syftar till att Bosnien innan kriget var ett öppet och kulturellt blandat land 

men nu istället delad mellan de olika grupperna.
140

 Kritik mot avtalet kan tydligt utläsas 

då författaren menar att avtalet legitimerar den etniska uppdelningen. 

 

Den 9:e december publiceras än en gång en ledarsida i Expressen som berör 

Daytonavtalet. Ledaren är skriven av Niklas Ekdal med rubriken ”Vägen till Tuzla”. 

Ekdal diskuterar i denna text involvering av amerikanska trupper för fredsbevarande 

uppgifter i Bosnien. Ekdal formulerar en tanke kring att den amerikanska insatsen kan 

sluta illa. Han menar att ju mer man ser på den amerikanska planen i detalj, ju mer 

verkar den peka åt ett misslyckande. Ekdal beskriver den amerikanska aktionen som en 

”soppa”. Detta då den muslimska sidan måste beväpnas och tränas för de sedan skall 

kunna försvara sig på egen hand, samtidigt som man anser att den amerikanska truppen 

skall vara opartisk. Detta verkar motsägelsefullt. Ekdal pekar på tidigare amerikanska 

insatser i Libanon och Somalia där resultaten inte var lyckade och ställer sig sedan 

frågande till varför det skulle fungera bättre i Bosnien. Ekdal menar dock att någonting 

måste göras och hyllar president Clinton för att han, till skillnad från europeiska ledare, 

åtminstone försöker åstadkomma någonting. Om man ser över det Ekdal beskrivit i 

denna text kan man se att han ställer sig skeptisk till de amerikanska truppernas 

möjligheter att bibehålla freden. Han syftar till de motsägelsefulla riktlinjerna från USA 

rörande de Bosniska muslimernas militära upprustning. Detta kan ses som kritik mot 

den delen av Daytonavtalet. Slutligen menar han dock att den amerikanska 

inblandningen i Bosnien är bättre än att ingenting görs för att reda upp situationen.
141
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En ledare med rubriken ”Efterlyst”, skriven av Barbro Hedvall publicerades i Expressen 

den 14:e december. Hedvall skriver i denna text om hur USA, precis som 1918 och 

1945, har fått kriget att upphöra i Europa. Hon nedtecknar sin bedömning av 

Daytonavtalet som undertecknats i Paris. Sedan förklarar hon att Europas ansvar 

framöver bör vara att driva krigsförbrytartribunalen i Haag. Att kriget till stort sätt är 

över verkar inte vara någonting som Hedvall har några åsikter om. Kring de riktlinjer 

som Daytonförhandlingarna har ritat upp har hon dock desto mer att förtälja. Hon 

inleder denna ledarsida med att förklara att Daytonavtalet inte är någonting att skryta 

med. Hedvall förklarar därefter vad som kan anses vara Daytonavtalets starkaste och 

svagaste delar. Det starkaste är att det får slut på det mesta dödandet och krigandet. Det 

svagaste, och minst tilltalande, är att det godtar en etnisk uppdelning av territorier. 

Hedvall ställer sig tillsynes även kritisk till internationella samfundets beslut att ha 

överseende med Slobodan Miloševićs roll i kriget, då han anses behövas som 

förhandlingspart. Hon beskriver beslutet på följande sätt: ”Det är inte vackert, det är 

praktisk politik”.  Däremot kommer inga andra krigsförbrytare att komma undan. 

Sammanfattningsvis kan man tolka denna ledarsida som att den, likt många andra, 

ställer sig kritisk mot den uppdelning som sker i Bosnien efter etniska skiljelinjer. Hon 

ställer sig även kritisk mot det faktum att en krigsförbrytare, i detta fall Milošević, kan 

komma att få gå fri. Däremot är den självklara positiva synen på avtalet att krigandet 

äntligen är över.
142

  

 

Samma dag publicerar Expressen en artikel skriven av Peter Englund med rubriken ”En 

oerhörd vardag. Peter Englund hoppas att avtalet i Paris sätter punkt - ...för 

apokalypsens århundrade.”. I artikeln beskriver Englund sina åsikter om Daytonavtalet 

genom att dra paralleller till bl.a. andra världskriget. Vi har redan presenterar denna 

artikel under tidigare del men den är relevant även här. När det gäller Daytonavtalets 

olika delar framkommer Peter Englunds åsikter tydligt i artikeln. Englund jämför 

Daytonavtalet med Münchenavtalet och kallar det ”En liten katastrof för att avvärja en 

stor.”. Daytonavtalet framställs alltså som en mindre katastrof i inledningen av artikeln. 

Han drar även paralleller till Jaltakonferensen och kallar resultatet för ”[…] ännu ett 

omoraliskt styckjobb”.  Englund förklarar att freden inte är rättvis, den är realpolitisk 

och realpolitik, menar han, handlar om kompromisser. Han formulerar en tanke kring 

hur historien sett ut om Daytonavtalets principer hade gällt under andra världskriget. 
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Englund menar att världskriget då hade kommit till ända redan 1943. Dock hade 

Tyskland, även om de behövt lämna tillbaka större delen av sina erövringar, fått behålla 

bl.a. Österrike, huvuddelen av Tjeckoslovakien och delar av Polen samtidigt som Hitler 

fått sitta kvar vid makten. Genom att placera in de principer som 

Daytonöverenskommelsen representerar i ett historiskt perspektiv och påstå att det då 

skulle ha nått dessa reslutat kritiserar Englund inte bara Daytonavtalet i sig, utan även 

den mentalitet som råder i 1995 års samhälle och politik.
143

  

 

Den sista artikel vi väljer att presentera är skriven av Per Svensson och publicerades i 

Expressen den 15:e december 1995 under rubriken ”Fred på papperet”. I artikeln 

beskriver Svensson det grundläggande i avtalet, dock väldigt kortfattat. I artikeln 

förklaras att det inte råder någon feststämning under ceremonin. Per Svensson beskriver 

den territoriella uppdelningen som sker i och med avtalet på följande sätt: ”Bosnien ska 

delas. Kroater för sig, serber för sig och muslimerna i ett reservat i mitten.”. Att 

muslimernas område, enligt Svensson, kan ses som ett reservat tyder på att han anser 

den territoriella uppdelningen orättvis. Ytterligare stärks detta av att han påstår att 

Kroatiens och Serbiens ledare får precis det som de hela tiden velat, ett uppdelat 

Bosnien.
144

  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett flertal artiklar publicerades i både Aftonbladet 

och Expressen dagen efter att Förhandlingarna i Dayton, Ohio till slut rönt framgångar. 

När det gäller vilken värdering tidningarna presenterar av avtalets delar är de flesta 

artiklarna inne på samma spår. Till stor del är det den territoriella uppdelningen av 

Bosnien som får mycket kritik från både Aftonbladets och Expressens skribenter. 

Wolfgang Hanssons ”Freden i Bosnien Den här gången är det på allvar”
145

 och 

ledarsidan med rubriken ”Historisk men orättvis”
146

 kritiserar båda det faktum att 

serbernas aggressioner belönats då de får behålla stora delar av de områden de erövrat.  

 

Kritik riktas även mot att misstänkta krigsförbrytare troligtvis inte kommer ställas inför 

rätta (som vi nu vet att flera faktiskt gjort). Denna punkt tas upp i ett flertal artiklar, bl.a. 

”Historiskt men orättvist” där författaren förklarar att ingen verkar tro att 
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krigsförbrytarna kommer ställas inför rätta. Denna syn verkar dock ha förändrats den 

14:e december då Barbro Hedvall i sin artikel ”Efterlyst” menar att den enda 

krigsförbrytaren som kommer att undgå rättegång är Slobodan Milošević, detta är något 

hon ställer sig kritisk till då hon anser att även han bör ställas inför rätta.
147

 Även Peter 

Englund är inne på samma spår med sin artikel ”En oerhörd vardag. Peter Englund 

hoppas att avtalet i Paris sätter punkt - ...för apokalypsens århundrade.”. Han gör 

jämförelsen att om Daytonavtalets principer hade gällt under andra världskriget hade det 

tagit slut tidigare men Hitler hade fått sitta kvar vid makten i Tyskland.
148

 Detta kan 

tolkas som att han jämför Slobodan Milošević med Adolf Hitler. 

 

En misstro mot att de demokratiska val som enligt avtalet skall hållas inom ett år 

faktiskt kommer att genomföras går att utläsa under denna period. Det presenteras i 

både ”Historiskt men orättvist”
149

 och ”AVTALET – så ser det ut punkt för punkt”
150

 att 

författarna till bägge dessa artiklar anser att det är lite väl tidsoptimistiskt att tro att 

demokratiska val kommer kunna hållas efter en sådan kort tid. 

 

Kritik riktas även mot delar som har med polisstyrkor och militär att göra. Kadhammar 

kritiserar i sin artikel med rubriken ”Det är något som inte stämmer” det faktum att de 

båda federationerna skall ha egna polisstyrkor och arméer.
151

 Att USA skall hjälpa till 

att rusta upp och träna den muslimska sidan samtidigt som det egentligen är meningen 

att de amerikanska styrkorna skall vara opartiska kritiseras i ” ”Vägen till Tuzla”. Niklas 

Ekdal som skrivit ledarsidan beskriver den amerikanska situationen som en ”soppa”.
152

 

 

Det som dock fått utstå mest kritik när det gäller Daytonavtalet är den etniska 

uppdelningen som sker. När territorier delas upp tillfaller de antingen serber, bosnier 

eller kroater och istället för ett multietniskt Bosnien blir det ett land styckat mellan 

etniska grupper. Denna kritik framkommer i de flesta av artiklarna b.la. i ”Det är något 

som inte stämmer” där Peter Kadhammar kritiserar att den etniska uppdelningen i och 

med Daytonavtalet legitimeras.
153

 En punkt som även kan utläsas ur ledarsidan 
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”Blodsband”.
154

 Barbro Hedvall menar i sin artikel ”Efterlyst” att det absolut sämsta 

med avtalet är att det godtar en etnisk uppdelning av territorier i Bosnien.
155

 

 

Peter Englund kritiserar inte bara Daytonavtalet, utan hela den mentalitet som råder i 

världen 1995. Detta gör han i Artikeln ”En oerhörd vardag. Peter Englund hoppas att 

avtalet i Paris sätter punkt - ...för apokalypsens århundrade.”. Englund jämför 

situationen i forna Jugoslavien med andra världskriget och menar att om den rådande 

mentaliteten under 1995 gällt även under 40-talet hade Nazityskland fått behålla stora 

områden och Hitler hade fått sitta kvar vid makten.
156

 Ledarsidan med rubriken ”Pax 

Americana” beskriver avtalet som ”moraliskt oacceptabel”
157

 vilket måste tolkas som 

väldigt hård kritik mot Daytonavtalet i sin helhet. 

 

Det enda positiva rörande Daytonavtalet som går att utläsa ur Aftonbladet och 

Expressens rapportering är att avtalet sätter stopp för krigandet och dödandet i Bosnien. 

Trots detta verkar det finnas mycket mer att önska av Daytonavtalet och dess punkter.  

 

6. Sammanfattning 

 

6.1 Sammanfattande resultat rörande fredsmöjligheterna 

 

Under denna del sammanfattar vi de resultat vi nått efter vår textanalys rörande vår 

första frågeställning: 

 

 Vilken syn på möjligheterna till en långvarig fred förmedlar Aftonbladet och 

Expressen? 

 

Den syn på fredsmöjligheterna som till en början presenteras i de bägge tidningarna 

Aftonbladet och Expressen präglas inte av någon större optimism. Det gäller varken 

fredsmöjligheterna som stort och inte heller möjligheterna till att ett avtal kommer att 

kunna nås. Den negativa synen stärks till en början genom att det beskrivs olika hemska 
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dåd som folkgrupperna utfört mot varandra och att bägge sidorna, även när vapenvilan 

närmar sig, försöker förbättra sina positioner.
158

 Utöver detta förklaras även att 

Bosnierna under den senare tiden gått segrande ur striderna och borde därmed vara 

mindre villiga att acceptera ett fredsavtal.
159

 

 

Efter att vapenvilan trätt i kraft ges en lite mer hoppfull bild av fredsmöjligheterna. I 

Sarajevo har folk firat vapenvilan på gatorna genom att skjuta glädjeskott.
160

  När en 

artikel väljer att presentera civilbefolkningens glädje över att det äntligen är vapenvila 

ger det optimistisk bild av möjligheterna till fred, särskilt om du ställer dem mot andra 

artiklar som istället beskriver hemskheter som utförts. 

 

Denna lite mer optimistiska synen forstätter när Daytonförhandlingarna inleds. Det 

presenteras även på liknande sätt, alltså genom att presentera de människor som bor i 

Bosnien. Det görs genom att beskriva en soldat som längtar efter fred och som påstår att 

även fienden känner likadant. Reportern beskriver hur soldatens barn nu kan leka istället 

för att gömma sig i lägenheten.
161

 En artikel väljer även att personifiera freden genom 

en gammal dam. Damen står på sköra ben precis som freden, men hennes ögon är 

fuktiga av glädjetårar.
162

 Den optimism som presenteras kring fredsmöjligheterna gör 

alltså det genom att beskriva befolkningen och deras syn.  

 

När skribenterna istället lägger fokus på de aktörer som skall förhandla fram en fred i 

Dayton, Ohio är det inte samma optimism som råder. En artikel förklarar att de tre 

presidenterna Izetbegovic, Tuđman och Milošević hatar varandra.
163

 Som läsare ställer 

man sig då frågande till hur de tre skall kunna enas om ett fredsavtal. En ännu mer 

pessimistisk syn på fredsmöjligheterna presenteras i artikeln ”Kroatien hånar 

fredssamtalen” där det förklaras att Kroatien brutit vapenvilan genom en 

militäroperation i Östslavonien.
164
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Den pessimistiska synen på fredsmöjligheterna är välrepresenterad i Aftonbladet och 

Expressen under Daytonförhandlingarna. Först när förhandlingarna tillsynes har brutit 

ihop presenteras en mer optimistisk syn. En artikel hävdar att det faktum att de inte 

skrev under ett avtal i Dayton är ett tecken på att de tar det hela på allvar. Den freden 

som nu spås vara på väg kommer därför vara en hållbar fred.
165

 

 

Det som här förvånar oss under vår undersökning är hur synen på fredsmöjligheterna 

vänder i och med att Daytonförhandlingarna når ett avslut och fredsavtalet godkänns av 

parterna. Istället för att förmedla en stark glädje över framgångarna i Dayton riktas nu 

istället kritik mot det avtal som skall undertecknas. När det rör synen på 

fredsmöjligheterna ges nu inte längre en lika optimistisk syn. Kadhammar beskriver 

freden som omöjlig.
166

 En ledarsida förklarar att det kommer krävas stora insatser 

utifrån för att freden skall kunna bli långvarig.
167

 En artikel ställer sig även frågande till 

hur länge de etniska motsättningarna kommer kunna dämpas.
168

  Även om de flesta 

artiklar förklarar att det är bra att massdödandet har tagit slut är det inte många som 

känner någon större tilltro till Daytonavtalets möjligheter att göra freden hållbar över 

någon längre tid.  

 

6.2 Sammanfattande resultat rörande Daytonavtalet och dess delar 

 

Under denna del sammanfattar vi de resultat vi nått efter vår textanalys rörande vår 

andra frågeställning: 

 

 Vilken värdering förmedlar Aftonbladet och Expressen gällande Daytonavtalet 

och dess olika delar? 

 

Under den tidsperiod vi studerat genom vår undersökning fick Daytonavtalet utstå 

mycket kritik från både Aftonbladet och Expressen. Mer kritik än vad vi hade förväntat 

oss då avtalet faktiskt satte stopp för ett krig som rasat i Bosnien under fyra år. Vi hade 

förväntat oss att journalisterna skulle fokusera mer på denna positiva del av 
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undertecknandet av ett fredsavtal än de gjorde, men kritiken mot avtalet var starkt 

förekommande under majoriteten av tidsperioden vi undersökte. 

 

De få positiva punkter som adresseras i Aftonbladet och Expressen kläms oftast in 

tillsammans med mer bitande kritik. En artikel menar att det kommande fredsavtalet 

kommer att leda till ett stärkt förtroende mellan västvärlden och Ryssland, då ett 

fredsbevarande samarbete kommer att ske i Bosnien efter avtalet.
169

 Dock följer 

artikelförfattaren upp det påståendet med att i samma artikel kalla Daytonavtalet ett 

moraliskt tillbakakliv.  

 

Den del av Daytonavtalet som får utstå mest kritik i Aftonbladet och Expressens 

rapportering är, föga förvånande, den territoriella uppdelning som sker mellan de olika 

etniska grupperna.  Expressen menar att Daytonavtalet legitimerar den etniska 

rensningen som skett i Bosnien.
170

 Detta var en kritik vi redan innan vår studie kände 

till och som vi tidigare har tagit upp i bakgrundsdelen. Vi visste alltså att världen i 

efterhand riktat kritik mot den delen av fredsavtalet.
171

 Dock hade vi inte förutsatt att 

svensk press skulle rikta en sådan stor mängd kritik mot avtalet redan när det var nytt. 

Vi fann det väldigt intressant att den etniska aspekten av avtalet fick kritik redan före, 

under och efter förhandlingarna i Dayton. 

 

När det kommer till den territoriella uppdelningen det dock inte bara den etniska 

aspekten som kritiseras. Både Aftonbladet och Expressen är tydliga med att avtalet är 

orättvist då de sidor som startat kriget fått sina aggressioner belönade då de får behålla 

de områden de erövrat från de bosniska muslimerna. En artikel förklarar, med en 

liknelse med andra världskriget, att det är som att Tyskland skulle ha fått behålla större 

delen av sina erövringar.
172

 

 

Om vi ser till den delen av Daytonavtalet som rör demokratiska val kan vi se att det 

finns en stark misstro till dess möjligheter i Aftonbladet och Expressens rapportering. I 

Daytonavtalet står det utskrivet att demokratiska val skall ske senast nio månader efter 
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att avtalet tas i bruk.
173

 Denna relativt korta tidsfrist som avtalet avser anses av bägge 

kvällstidningarna som väldigt optimistiskt. Wolfgang Hansson menar att det ytterst 

optimistisk att tro att det skall gå att upprätta demokratiska val inom ett år, särskilt när 

stora delar av befolkningen är på flykt.
174

 En punkt när det gäller de demokratiska valen 

som dock inte berörs i rapporteringen är den punkt som säger att de flyktingar som 

lämnat landet skall ges möjlighet att rösta, antingen genom att komma tillbaka och göra 

det på plats i Bosnien, eller genom att posta sin röst. Detta är en punkt som vi själva 

anser vara viktig då vår synpunkt är att det främjar möjligheterna till demokrati i ett 

tidigare krigshärjat land. Varken Aftonbladet eller Expressen lägger dock någon vikt vid 

denna punkt och hur deras syn på saken hade varit vet vi därmed ej. 

 

En, enligt oss, väsentlig punkt i Daytonavtalet är säkerställandet av mänskliga 

rättigheter. Avtalet kräver att den högsta nivån av mänskliga rättigheter skall säkras av 

parterna. Alla de som drivits på flykt skall även få återvända hem till den mark och de 

fastigheter de tidigare ägt.
175

 Inte heller till denna del kan utläsas någon direkt optimism 

från tidningarnas sida. En ledarsida menar att ingen verkar tro på att flyktingar skall 

kunna återvända till sina hem och att det kommer var ytterst komplicerat för EU och 

USA att säkra mänskliga rättigheter och demokrati.
176

 

 

Kritik har även riktats mot de punkter som rör polisstyrkor och militärer. Peter 

Kadhammar kritiserar att de bägge federationerna skall ha egna arméer och polisstyrkor. 

Han beskriver situationen genom att jämföra relationen mellan bosniska civilpersoner 

och serbisk polis som den mellan judar och nazister. Att skapa någon form av tillit 

kommer vara nästintill omöjligt.
177

 Även det faktum att USA, som i grunden skall vara 

opartisk, skall hjälpa till att rusta upp och träna den muslimska armén för att den i 

framtiden skall kunna försvara sig mot den serbiska armén får utstå kritik.
178

 

 

Överlag är alltså både Aftonbladet och Expressen kritiska mot det fredsavtal som kallas 

Daytonavtalet. Det enda positiva som det enligt dem för med sig är ett slut på väpnad 

konflikt. Detta är ju dock en ytterst stor framgång efter flera år av krig. 
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6.3 Avslutande diskussion 

 

Nedan ämnar vi förklara hur vi ser på tidigare forskning i ljuset av vår egen 

undersökning: 

 

I Kosovokonflikten, medierna och medlidandet förklarar författarna att journalister ofta 

fokuserar på civilbefolkningens situation under väpnade konflikter
179

.  Detta var något 

vi tydligt märkte av under vår undersökning av kriget i Bosnien då väldigt många utav 

artiklarna utgick ifrån civilbefolkningens situation. Det kan ske genom intervjuer och 

beskrivningar av olika civilpersoner, t.ex. en gammal dam som skall ge sig av för att 

leta efter sin dotter.
180

 

 

I studien förklaras även att under Kosovokonflikten målades kosovoalbanerna allt som 

oftast upp som offer. De ges en mycket större offerroll än kosovoserberna.
181

  Liknande 

detta var det vår uppfattning att de bosniska muslimerna var de som i störst utsträckning 

gavs en offerroll i Aftonbladet och Expressens rapportering. Bosnienserberna och 

kroaterna fick oftare ta på sig rollen som skurkar i konflikten. Det var väldigt få artiklar 

som målade upp muslimerna som annat än just offer, trots att även de gjort sig skyldiga 

till hemska övergrepp. Vi fann dock ett fåtal artiklar som beskrev muslimerna som 

skyldiga till övergrepp i konflikten. Bl.a. en artikel i Aftonbladet skriven av Wolfgang 

Hansson förklarar att de bosniska muslimerna har vunnit omvärldens sympati trots att 

även de gjort sig skyldiga till hemska övergrepp.
182

 

 

Studien förklarar hur Slobodan Milošević hölls ensam ansvarig för att 

fredsförhandlingarna under Kosovokonflikten föll samman. Från brittiskt håll jämfördes 

han i media med Adolf Hitler.
183

 Det vi fann intressant i vår studie var att den brittiska 

synen på Milošević som en ny Hitler har infunnit sig även i svensk press. En artikel i 

Expressen drar paralleller mellan bosnienkriget och andra världskriget och menar på att 

om Daytonavtalets riktlinjer gällt under 1940-talet hade kriget slutat tidigare men Hitler 
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hade fått sitta kvar vid makten.
184

 Även om artikelförfattaren inte tydligt skriver att 

Milošević jämförs med Hitler är det väldigt enkelt att som läsare göra den tolkningen. 

 

I Reportrar på plats – studier av krigsjournalistik 1960 – 2001 ämnar dess författare 

Karin Fogelberg att analysera vad journalistiken förmedlar om olika konflikter och hur 

journalisten berättar det. Fogelberg förhåller sig även till olika tema bl.a. hur olika 

komplexa delar av kriget förklaras av journalisten.
185

 Detta stämmer väl in på vad vi 

ämnade göra med vår studie då vi ville ha svar på hur två kvällstidningar presenterade 

en konflikt och hur den komplexa situationen rörande etniska motsättningar i ett 

fredsavtal beskrevs. Motsättningarna mellan de etniska grupperna är kärnan i konflikten 

i Bosnien. Fogelberg menar även att journalistens roll har förändrats under åren och att 

man nu fungerar som en person som gör ställningstaganden i sin rapportering.
186

 Detta 

ser vi tydligt då det gäller alla de artiklar vi analyserat. 

 

6.4 Övriga resultat 

 

Under vår undersökning kom vi även fram till flera intressanta resultat som inte direkt 

berörde våra frågeställningar. 

 

Idén om ett Storserbien var någonting vi presenterade redan i vår bakgrundsdel. 

Serberna i Jugoslavien ansåg under stora delar av 1900-talet att de hade rätten att få 

styra över riket genom en stark centraliserad, serbisk statsmakt.
187

 Tanken på 

Storserbien förekommer även i den svenska rapporteringen under den tidsperiod vi valt 

att undersöka. När Wolfgang Hansson i Aftonbladet förklarar hur avtalet kommer att se 

ut menar han på att den territoriella uppdelningen som skett gör att serberna fortfarande 

kan ha kvar drömmen om ett Storserbien.
188

 

 

Intressant är även de tydligaste skillnaderna mellan Aftonbladet och Expressens 

rapportering. Trots att skillnaderna dem emellan inte var någonting vi aktivt undersökte 

var det ändå någonting som vi lade märke till. Expressen publicerade fler längre artiklar 
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med tydligt ställningstagande från deras skribenter än vad Aftonbladet gjorde under 

samma tid. I bakgrundsdelen rörande Expressen skrev vi hur deras koncept formades 

efter de brittiska tabloidtidningarna.
189

 Detta kan möjligtvis vara anledningen till 

Expressen verkade vara mer villiga att göra ställningstagande även utanför ledarsidan. 

1995 hade tillsynes inte Aftonbladet ännu anammat samma tillvägagångssätt i sin 

rapportering.  

 

6.5 Vidare forskning 

 

Vi har under vår uppsats fokuserat på den tidsperiod som infaller under slutet av kriget i 

Bosnien. Vi anser att det hade varit intressant att göra en liknande undersökning som 

fokuserar på en annan tidsperiod. Likväl hade vi funnit det intressant att göra en 

aktörsanalys och därmed belysa hur svensk press presenterade olika viktiga personer 

såsom Milošević och Tuđman men likväl serberna, kroaterna och bosnienmuslimera. Ett 

annat tänkbart val för vidare forskning skulle vara att ånyo titta på Aftonbladet och 

Expressen gällande deras rapportering under konflikten i Kosovo endast några år efter 

freden i Dayton skrevs under. På så vis hade det varit intressant och se hur man, 

eventuellt, refererade tillbaka på Daytonavtalet under den nya konflikten i samma 

område. 
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