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Abstract 

Syftet med analysen är att undersöka hur definitioner, praktiker och mentala landskap skapas 

och upprätthålls, genom framställningen av den politiska och mediala skildringen av Balkan. 

På så sätt vill jag få en förståelse för hur talet om Balkan producerar och reproducerar den 

sortens kunskap som påverkar diskursen om EU-integrering och därmed förutsättningen för 

Balkanländernas samhällsutveckling. Materialet som granskas består av 73 artiklar, en 

offentlig publikation, samt regeringskansliets politiska strategi för Västra Balkan. Det som 

framkommer av undersökningen är att diskursen innehåller mekanismer av dikotomiserande 

karaktär, som genom reproducerandet av en gammal kunskap om Balkan som geografisk och 

kulturell homogen enhet, befäster nygamla stereotyper. Diskursen är samtidigt av en 

enkelriktad inkluderande karaktär då den har att göra med EU:s utvidgningspolitik med rätt att 

definiera vad som är Europa. 

 Nyckelord: utvidgningspolitik, identitetspolitik, EU, Balkan, diskurs. 
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1. INLEDNING  

 

 

 

Bakgrund 

I slutet av 1980- och början på 1990-talet har en del av Balkanländernas, framförallt före detta 

Jugoslaviens, ekonomiska och politiska system börjat kollapsa och en reformering har gjorts 

genom inrättandet av nygamla politiska konstruktioner med etnonationell karaktär. Det har, 

bland annat, resulterat i etniska konflikter och nationell/regional maktfördelning.1 I början var 

syftet med den jugoslaviska federationens upplösning inte kopplat till några framtida 

federationsbildningar, utan till återupprättandet av delrepublikernas självständighet och 

suveränitet. Delrepublikernas rätt till självstyre var något som var garanterat i den 

jugoslaviska konstitutionen och som senare utnyttjades av Slovenien, Kroatien, Bosnien och 

Hercegovina samt Makedonien.2 Av de nationella folkomröstningarna att döma, var viljan hos 

dessa republikers majoritetsbefolkningar att styra sig själva starkare än någonting annat. Men 

nu efter mer än ett decennium av ”självständighet”, ser situationen för de flesta av dessa 

länder inte ut på samma sätt som det var tänkt från början. En oordning snarare än ordning är 

det som betecknar området och nya ideologiska visioner styr de rådande politiska och 

ekonomiska förhållandena. Det kan te sig underligt varför utvecklingen på Balkan gick åt fel 

håll efter Jugoslaviens uppdelning. Jag vill se vilken roll Balkanländerna har i det att krigen 

tog så stora proportioner och vad har maktrelationer och påverkan utifrån haft för betydelse. 

Vad är det som kallas balkanbegreppet och kan allt det som hände i forna Jugoslavien 

tillskrivas detta begrepp?3  

                                                           
1 Hammond 2004, s.200 
2 http://www.sfrj.ch/USTAV2.htm 
3 För fördjupad läsning och en historisk genomgång om begreppets uppkomst rekommenderas: Ymer. 2003, 

Särskilt intressanta är artiklarna: ”Krigets fortsättning med andra medel - Balkans politiska geografi av Thomas 

Lunden och artikeln ”Orientaliska inflytandet på Balkan” av Dusko Topalovic. 
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För att förstå uppkomsten av ”Balkan” måste jag undersöka vilka processer som 

samverkar med den faktiska händelseutvecklingen. Förhoppningsvis kan vi bättre förstå det 

som kan hända vilket samhälle som helst som reformeras. För att säkra sin suveränitet, krävs 

erkännande från omvärlden, och därför är all suveränitet relations- och konsensusförankrad, 

inte minst i relationen mellan Balkanländerna och västvärlden.4 Av den anledningen kan vi se 

hur en kamp om inflytande och tolkningsföreträde, eftergifter och anpassning har präglat 

relationen mellan olika regioner och länder på Balkan, mellan dessa och länder utanför.  

Det gradvisa införandet av ett globalt kapitalistiskt ekonomiskt system har lett 

till Balkanländernas anpassning till de nya maktförhållandena i Europa. Behovet av en sådan 

anpassning har skapat nya former av kommunikation och samarbete med EU. De nya 

formerna av kommunikation och samarbete ser jag framsprungna ur EU:s integrationspolitik 

och därmed sätter jag ett likhetstecken mellan anpassningen och den identitetspolitik som 

framförallt styrs av medlemsländernas intressen.  

EU-integrationen är en drivkraft för hela Balkanregionen och dess utveckling. 5 

Genom att inledningsvis presentera regeringskansliets politiska strategi och 

beskrivningsobjektet Västra Balkan vill jag undersöka huruvida den bidrar i skapandet av det 

massmediala klimatet som på ett eller annat sätt beskriver Balkan (i sin helhet) och dess 

samhällsutveckling som annorlunda. Söker man på regeringskansliets hemsida på sökord som 

”Balkan strategier” så får man korta officiella yttranden om vad som gäller, vilka 

förhållningssätt den officiella politiken har, vilka lösningar på olika samhällsproblem på 

Balkan som rekommenderas och så vidare. Jag utgår ifrån att denna övergripande instans 

betraktas som den mest legitima och trovärdiga i sitt arbete på grund av den demokratiska 

auktoritet som finns bakom regeringen. De signaler som sänds till den övriga samhällssfären 

ser jag som styrande för hur olika myndigheter, organisationer, företag och så vidare, förhåller 

sig till regionen. Hur signalerna tolkas är förstås olika, beroende på vilka intressen var och en 

av de olika organisationerna och företagen som väljer att arbeta med Balkanländerna har. Då 

jag väljer att granska perioden mellan år 2000 och 2005, hamnar jag i en period där 

situationen på Balkan tenderar att stabiliseras, en period där alla storskaliga våldshandlingar 

och etniska konflikter har upphört. Det verkar som om alla folkgrupper, och länderna i hela 

                                                           
4 Fukuyama 1992, s.267 
5 Jag utgår ifrån att länderna i det forna Jugoslavien, Albanien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Grekland och 

Turkiet utgör den geografiska benämningen Balkan. 



 3 

balkanområdet, har accepterat tanken på att så snart som möjligt bli en del av den Europeiska 

Unionen, och arbetet för implementering av bilaterala6 och laterala avtal med EU, är det som 

styr Balkanländernas politiska arbete. 

I beskrivningen av utvecklingen på västra Balkan konstaterar regeringskansliet 

en ”gradvis förbättring” för Balkanregionen.7 Regionen, som sedan 1990-talet har präglats av 

konflikter, ”har påbörjat sin strävan i riktning mot stabilisering, regionalt samarbete och EU-

närmande” men trots det finns det enklaver av etniska ”spänningar” som fortfarande kvarstår. 

Framställningen visar att det internationella intresset ligger med linjen om att främja en 

utveckling mot befästandet av fungerande ”europeiska demokratier” och ”fungerande 

rättsamhälle”. Som en viktig faktor nämns här även de internationella förebyggande 

insatserna vid ”eventuella” kriser. Men det påpekas att ”en internationell närvaro kommer att 

krävas en lång tid framöver för att bidra till stabilitet”. Det påpekas att ett ”starkt svenskt 

engagemang”, som ligger i linje med den politik som EU har, ska kvarstå. Sveriges 

deltagande på Balkan sker i form av ekonomisk bistånd, militär och polisiär närvaro samt 

bidragande med personal till olika internationella institutioner och organisationer närvarande i 

regionen. 

Den roll som EU har på Balkan anses ”mycket viktig” och det är genom en EU- 

integration som en stabilitet och normalisering på Balkan kan uppnås. EU-länderna är överens 

om att Balkan ”har en självklar plats i EU” men först ”när de nödvändiga kriterierna är 

uppfyllda”. Här nämns  stabiliserings- och associeringsavtalen som ett redskap för att påverka 

utvecklingen på Balkan och det påpekas att den faktor som driver Balkanländerna i 

utvecklingen framåt är just ”EU-närmandet”. EU:s krishanterings- och internationella insatser, 

upptar en stor del av framställningen som beskriver de områden där insatserna har varit och är 

verksamma.8 

 

                                                           
6 Vad gäller bilateralt samarbete mellan Sverige och andra länder så sker det genom Sida (Styrelsen för 

internationellt utvecklingssamarbete) som har i uppdrag att sköta allt biståndsarbete och utveckla landsstrategier 

för enskilda länder. Här inkluderas samarbete som att ge stöd till olika organisationer och företag såväl som 

samarbete mellan statliga institutioner och regering. http://www.regeringskansliet.se/sb/d/2355/a/20209 
7 http://www.regeringskansliet.se/sb/d/2694/a/14735  
8 a.a. 
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Uppsatsens syfte 

Denna uppsats handlar om västeuropeisk utvidgningspolitik som en faktor för olika 

samhällsfenomen, vilken påverkar all förutsättning för de inblandades samhällsutveckling. 

Som Slavenka Drakulic utrycker det: ”Dagens Europa definieras inte längre av geopolitik och 

fastställda gränser mot öster eller ens av ekonomisk samhörighet — utan av attityder, 

definitioner, institutioner och ett visst mentalt landskap.”9 Här är tanken att undersöka hur 

definitioner, institutioner och mentala landskap skapas och återskapas genom den 

västeuropeiska diskursen om Balkan. Hur ser medias syn på Balkanländernas EU-integration 

ut och hur formar det den integrationspolitik som är riktad mot området? Vilka diskurser kan 

jag synligöra som monopoliserar dessa beskrivningar av verkligheten?  Hur har EU definierat 

Öst och vad får det för konsekvenser nu när målet för Balkanländerna är EU? Vilka kriterier 

lyfts fram som mer relevanta i förmedlandet av idéen om ett balkanskt EU medlemskap och 

vad innebär det för Balkanländernas identitetspolitik? Kan jag i diskursen hitta några 

distinktiva element som gör en tydlig gränsdragning mellan ”oss” och ”de andra”?  

Vilka bilder av Balkan kan man finna i massmedier och finns det inslag av 

generaliseringar? Innehåller mediernas beskrivningar några värderingar av regionen, och i så 

fall vilka värderingar? Hur ser beskrivningar av Balkanländer ut med avseende på ekonomi, 

politik, utveckling och kultur och vad är det som lyfts fram? En analytisk ingång för analysen 

är att fokusera på problembeskrivningar om Balkanländernas underlägsenhet och aggressivitet 

och att se i vilken utsträckning dessa kopplas till ländernas oförmåga till integration i EU. Då 

integrationspolitiken syftar till att skapa en gemensam europeisk identitet betraktar jag EU:s 

integrationspolitik som synonym till identitetspolitik. Därför är det viktigt att undersöka hur 

massmedier förhåller sig till Balkanländernas eget identitetskapande och vad det får för 

konsekvenser. Jag vill också göra en historisk genomgång för att se om historien bidrar till 

uppkomsten av begreppet balkanism som diskurs. Jag vill se om detta kan förklara 

uppkomsten av de företeelser och beteenden som massmedier beskriver och tillskriver 

Balkanländerna och dess befolkningar. Därmed vill jag se om dessa beskrivningar används för 

att rättfärdiga EU:s utvidgningspolitik men även om beskrivningarna upprätthåller skillnader. 

                                                           
9 http://www.eurozine.com/article/2001-04-19-drakulic-sv.html 



 5 

Betraktas den nationella identiteten som en problematisk faktor för länderna på Balkan och 

varför är det så?  Är etnisk orientering och historiebundenhet faktorer som främjar eller 

hindrar Balkanländernas utveckling?  

Frågeställningarna är relevanta ur flera synvinklar. Jag vill ifrågasätta och 

problematisera integrationspolitiken. Jag menar att nuet måste undersökas och de processer 

och strukturer, som hindrar människans utveckling och hennes välstånd synliggöras. Det som 

verkar hotfullt (mentala bilder om Balkan) får inte allt för mycket forma och omforma 

Balkanländernas identitespolitik. Negligerar man det faktum att människornas sociala och 

ekonomiska tillstånd försämras genom politiska och ekonomiska sanktioner av olika slag, 

skapar man grogrund för det som välfärden är rädd för, nämligen utsatthet, kriminalitet och 

nya former av existensiella strategier. Därmed blir uppfattningarna om Balkan som någonting 

”nödvändigt ont” som vi måste integrera reproducerade och återskapade. Det som är ett 

mentalt landskap kan bli realitet. 

 

 

Teoretiska perspektiv och begrepp 

I förståelsen av identitet är det konstruktivistiska perspektivet, vilket är en kritik av 

essentialismens framhävning av människans ursprungliga och oföränderliga egenskaper, 

viktigt att ta upp. Perspektivet är av relevans för uppsatsen då det placerar min undersökning i 

samtidens vetenskapliga klimat samt gör det möjligt för mig att studera huruvida diskurserna 

innehåller essentialistiska drag och beskrivningar av Balkan. Betraktad med det 

konstruktivistiska synsättet, skapas och omskapas identiteter just av sociala relationer. Genom 

att inta en aktiv roll som fredsmäklare och utbytespartner, ser jag EU/NATO som exempel på 

sociala aktörer. EU/NATO som institutioner genom alla möten och kontakter med politiska 

eliter på Balkan, bidrar i processen att skapa och omskapa identitetspolitiken för de 

inblandade.  

Förbindelsen mellan kultur och imperialism som i allra högsta grad präglar alla 

samhällen i världen blir viktig att angripa med diskursanalysen. Diskursanalysen möjliggör att 
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studera till exempel hur makt eller identitet uppstår och utspelar sig i en social interaktion. 

När jag säger social interaktion, som jag nämnde ovan, menar jag inte bara vardagliga möten 

ansikte mot ansikte utan allt som har med mänsklig kommunikation att göra och som 

förmedlar något (text, bild, ljud). Här är språkanalys av texter det som blir min metod. De 

kulturella och ideologiska processer, som ses oberoende av den koloniala tiden bör granskas 

analytiskt. Detta på grund av att dessa processer genom språket kan bidra till skapandet av 

nya postkoloniala identiteter, institutioner och politik. Därför blir det viktigt att undersöka hur 

det västerländska tankesystemet, som etablerades under den koloniala tiden, reproduceras än 

idag och hur det påverkar det universalism som mänskliga rättigheter och jämlikhet idag 

innebär.10 Språket har en annan dimension förutom den allmänt antagna att språket bara 

reflekterar den verklighet som existerar kring oss. Den andra dimensionen är att språkliga 

praktiker strukturerar världen. Influerad av Michel Foucault och poststrukturalismen, vill jag 

granska och dekonstruera några av de begrepp och världsbilder som diskursen i Väst rör sig 

med, då målet är att förklara sig själv och Balkan. De begrepp som uppsatsen kommer att 

bygga på är diskurs och makt. 

 

 

Diskurs och makt 

Inspirerad av Edward Saids analys av orientalismen, kom jag att fundera på om det finns 

någon gemensam nämnare mellan orientalismen och talet om Balkan. Said menar att i Väst 

konstrueras en bild av Orienten som ”det annorlunda”, och som resultat av de diskursiva 

uppfattningarna om Orienten som irrationell, bakåtsträvande och underlägsen, något som 

måste fruktas eller kontrolleras. För Said är ”…orientalismen i grunden en politisk doktrin 

som tillämpades på Orienten därför att Orienten var svagare än Västerlandet; den satte 

likhetstecken mellan Orientens olikhet och dess svaghet” 11 Och här ser han orientalismen som 

ett redskap för Västerlandet att fortsätta dominera över de forna kolonierna. Och i detta 

förhållande, mellan Väst och Orienten, ser han en maktpolitik som framkommer och har ett 

massmedialt inflytande. Men Balkan, till skillnad från Orienten, verkar ha annorlunda 

                                                           
10 Se Eriksson (red) 1999 
11 Said 2004, s. 321 
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geografiska, politiska och identitetsmässiga utgångspunkter. Kan Orienten jämföras med 

Balkan trots dess skilda förutsättningar? Forskare som Maria Todorova12 och K.E. Fleming13 

är några gestalter, som jag kommer att använda mig av i diskussionen kring talet om Balkan. 

De diskuterar huruvida Balkan kan betraktas som ett distinktivt redskap för Västerlandet för 

att stärka sin egen självbild som en mer rationell och progressiv civilisation. Därmed drar 

dessa två författare likheter och skillnader mellan Saids sätt att analysera Västerlandet i 

förhållande till Orienten och svårigheten för att använda sig av orientalismen som ett redskap 

för att beskriva förhållandet till Balkan. Med ett sådant förhållningssätt till materialet kommer 

jag att försöka belysa, varför Balkan verkar vara så komplicerat att förhålla sig till som 

massmediekonsument. För massmedier verkar diskussionen kring Balkan, och beskrivningar 

som å ena sidan framställer Balkan som  ”europeisk” och å andra sidan som ”orientalisk”, stå 

i konflikt med varandra och det är i denna dimension jag kommer att röra mig i analysen. 

Termen diskurs kan definieras på flera sätt då olika vetenskapliga traditioner 

använder diskursanalysen på olika sätt. Definitionen av diskurs, som Iver B. Neumann 

presenterar,  och som jag kommer att använda som utgångspunkt för att analysera och 

problematisera den massmediala  skildringen av den politiska och sociala verkligheten är:  

ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att 

få fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. 

Systemet är verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning 

i sitt mönster av sociala relationer.14   

Neumann definierar utsagan som ”ett yttrande, det vill säga ett moment i en 

kommunikationsserie” och ”diskursanalysens minsta analysenhet”, men för min analys en 

viktig sådan.15 I min undersökning kommer jag att försöka identifiera huruvida binära 

framställningar formar bilderna av Sverige och Balkan genom att identifiera de styrande 

yttranden om Balkan. Här vill jag se hur yttrandena ”sprids och fördelas” i de valda artiklarna 

och se vilken ”mängd av utsagor är beroende av samma formeringssystem”, det vill säga se 

                                                           
12 Todorova 1994, s. 453-482 
13 Fleming  2000,  s. 7 
14 Neumann 2003, s. 17  
15 Neumann 2003, s. 157 
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om de följer ett och samma mönster i beskrivningen av Balkan.16 Men det är, enligt Foucault, 

ingen lätt uppgift eftersom ”utsagan är på en gång icke synlig och icke dold”.17 Detta på grund 

av att all text inbegriper outsagda innebörder av det som förmedlas. Som han skriver i boken 

Vetandets arkeologi: 

Utsägelseanalysen är sålunda en historisk analys, men avhåller sig från varje 

tolkning: den ställer inte till de saker som har sagts frågan om vad som döljer sig 

bakom dem, om vad som har sagts inom dem och det icke sagda som de 

oavsiktligt skyler, det myller av tankar, bilder eller fantasier som bor inom de 

saker som har blivit sagda.18  

Eftersom utsägelseanalysen oftast fokuserar på den utspelningsnivå och ”den är en 

beskrivning av saker som har blivit sagda, just precis i den mån de har blivit sagda”, vill jag 

presentera och tolka materialet med det som utgångspunkt, för att se om utsagan skapar 

associationer till en försiktighet och överdriven avvaktan vad gäller Balkanländernas förmåga 

till utveckling. Samtidigt som jag är medveten om att människor tolkar diskursernas karaktär 

och innebörd olika på grund av kulturella, ideologiska eller intellektuella orsaker, hoppas jag 

att mina tolkningar av det empiriska materialet, ska väcka alternativa synsätt att se latenta 

aspekter inbegripna i diskursen. 

 Därmed kan vi komma till det system, ”uppsättning praktiker”, som Neumanns 

definition av diskursen inbegriper. Här har jag valt att precisera med Foucaults tankegångar 

som menar att ”diskursiv praktik” är:  

en mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som 

under en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller 

språklig krets har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas.19    

Då sociala praktiker inom en diskurs förblir opåverkade och stabila, i bemärkelsen att det sätt 

på vilket subjektspositionerna mellan politiker och byråkrater håller fast vid till exempel en 

viss ideologisk övertygelse betyder det att diskursen genomsyras av makt. För att en diskurs 

                                                           
16 Foucault 2002a, s. 134 
17 a.a. s. 135 
18 a.a. s. 136 
19 a.a. s. 145 
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ska vara av en någorlunda bestående karaktär, som är svår att påverka utifrån, måste den 

bevara sin existens genom upprepningsrutiner och kontrollmekanismer. Som Neumann visar 

genom exemplet med det norska utrikesministeriet har den diplomatiska kulturen lärt sig att 

inte komma med ogenomtänkta uttalanden som kan skada det norska utrikesministeriet och 

framförallt regeringen. Det är en samstämmighet som måste råda inom diplomatins 

underliggande diskurser eller inom utrikesministeriet som institution för att det ska verka 

stabilt.20 På samma sätt har även andra institutioner och organisationer liknande premisser 

som de måste förhålla sig till. Även medier kan verka i egenskap av institution och som 

genom återkommande beskrivningar av händelser och problem på Balkan skapa en 

samstämmighet med underliggande diskurser (lagstiftning, praktiker). Följaktligen betraktar 

jag massmedier som maktkonstruerande då dessa genom olika utsagor kan producera och 

reproducera en viss verklighet. Som Neumann utrycker det:   

Institutionerna lånar material till verkligheten /---/. Resonansen kommer in i bilden 

genom att subjekt agerar i förhållande till existerande representationer, värden och 

institutioner. Verkligheten utgörs av institutionaliserade värden som reproduceras 

när subjektet agerar i överensstämmelse med dem. /---/ subjektet konstrueras av 

dem; resonans kan förstås som att diskursen skapar subjektspositioner vilka 

konstituerar subjekt. 21 

Eftersom medier skapar subjektpositioner (till exempel en opinion) kan dessa i rollen av 

politiker, massmediakonsumenter och så vidare konstruera och rekonstruera objektet Balkan. 

Ur Foucaults resonemang i boken Sexualitetens historia, 2002, kring uppkomsten av objektet, 

ser jag paralleller som kan förklara uppkomsten av Balkan.22 Det är i upprättandet av 

Balkanismen som kunskapsområde som svaren finns. Det beror på att olika maktrelationer har 

samverkat i framkomsten av Balkan som ett möjligt objekt. Med andra ord har makten kunnat 

beslagta begreppet på grund av de ”kunskapstekniker och talprocesser” som har beskrivit 

Balkan. Foucaults relationella språkuppfattning att oppositioner (i form av metaforiska 

referenser) ger språket mening, kan vara till hjälp för analysen som, tror jag, kan påvisa att 

språket inte med automatik kan underordnas den mänskliga viljan. Eftersom  ”varje språkligt 

                                                           
20 Neumann 2003, s. 119f 
21 a.a. s.  84 
22 Foucault 2002b, s. 108 
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uttryck bär tidigare relationer till andra språkliga uttryck med sig i bagaget” 23 ser jag även 

diskursernas verklighetsuppfattning påverkad av det. Språket är det redskap som skapar 

diskurser vilket innebär att diskurserna alltid inbegriper någon form av verklighetsskapande 

maktförhållande. Med makt förstår jag således ”den mångfald av styrkeförhållanden som 

finns inneboende i, och organiserar, det område där de fungerar.”24 Systemmönstret av 

styrkeförhållandena, som Foucault diskuterar i boken Sexualitetens historia, skapar det 

flytande maktillstånd som är betydande för analysen. I min studie vill jag se hur språket 

används av massmedier för att skapa diskurser som monopoliserar beskrivningen av 

verkligheten. I samma verk menar Foucault att makt – vetande relationerna är flytande former 

för maktfördelning där relationerna utgör ”matriser för omvandlingar.”25 Utifrån makt – 

vetande relationen betraktar jag även relationen mellan balkanismens ”experter” och 

diskursen om EU-integrationen. Med andra ord eftersom makt i praktiken innebär vetande 

som lägger beslag på en viss kunskap om ett fenomen, ser jag medier som maktproducerande 

nu när Europa tar form. För att termen utveckling ska betyda någonting måste den tillföras 

någon form av betydelse. Binära oppositioner av typen ”stabilt” – ”ostabilt” eller ”förmåga” – 

”oförmåga” är därför viktiga element som ger termen utveckling innehåll. Den diskursiva 

kunskap som medier producerar genom att till exempel prata om utveckling, kan innehålla ett 

ojämlikt maktförhållande beroende på de binära oppositionernas dominerande position. Om 

Balkanländerna framställs som om de befann sig i en utvecklingsfas som kan påminna om 

relationen mellan vuxna och barn, kan diskursen på ett naturligt sätt använda 

uppfostringsmekansimer för att få Balkan att tänka och känna som ”oss” i EU. På det sättet 

kan de olika formerna av ingripanden i de olika balkanfolkens öden rättfärdigas och 

maktförhållandet mellan EU och Balkan upprätthållas. Även om intentionen i den politiska 

diskursen är att skapa en likställd relation till Balkan kan andra avgränsande diskurser 

samverka och påverka varandra på olika sätt. Eftersom ”förhållandet av makt alltid 

genomsyrar det sociala” innebär det även att diskurserna alltid är invävda i varandras 

konstellationer.26 Här kan diskursernas förenlighet som innebär samarbete mellan politisk 

stabilitet och ekonomisk utveckling, bli förslöad genom en diskursiv praktik som uppmuntrar 

samtidigt som den ger signaler att området ännu inte är stabilt för ekonomisk investering och 

                                                           
23 Neumann 2003, s. 39 
24 Foucault  2002b, s. 103 
25 Foucault 2002b, s. 109 
26 Neumann 2003, s. 147 
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profilering. I så fall, menar jag, skapas föreställningar om att Balkan som helhet inte är stabilt 

och att området därför måste kontrolleras kontinuerligt. Metaforer som skapar föreställningar 

om Balkan som mindre civiliserat samt fyller begreppet ”Balkan” med generaliserande 

innehåll är därför viktiga att undersöka, för att påvisa om och i så fall på vilket sätt dessa 

bidrar till konstruerandet eller dekonstruerandet av en viss relation mellan Sverige och 

Balkan. 

Då Balkanländerna, i enighet med EU:s fördrag, försöker hantera demokratiska 

processer utifrån de egna förhållandena, vill jag se hur massmedier skildrar Balkanländernas 

förmåga att demokratiseras. Om den massmediala skildringen av Balkanländernas 

demokratiseringsförmåga inbegriper maktförhållanden som placerar Balkanländerna i en 

marginaliserad position, vill jag se på vilket sätt detta görs. Då analysen visar vilka processer 

som är identitetskapande för grupper och individer kan det även vara av intresse för analysen 

att undersöka om sådana förhållningssätt rättfärdigas och ges stöd inom diskursen. Skildras 

verkligheten på något sätt som placerar ländernas handlingsutrymme i en underlägsen 

position? Lyfter diskursen fram historiska faktorer som styrande för Balkanländernas 

handling? Vilka berättelser får utrymme som mer relevanta i beskrivningen av Balkan när 

journalister raporterar från fält? 

För att avkoda maktrelationernas materialitet, och för att inte hamna i en 

abstrakt diskussionssituation som kan vara svår för mig att hantera, måste jag ringa in även 

andra aspekter av maktförhållandet. Här ligger fokus på att ringa in å ena sidan, förhållandet 

mellan diskurs och makt och å andra sidan Foucaults ”gouvernementalité” eller ”regering”: 

den maktteknik som innebär disciplinering och som möjliggör synliggörande av det som 

faktiskt utövas, här och nu. Här vill jag se hur relationen mellan politik och media samverkar 

och vad det innebär för Balkan. Detta förhållande mellan ovannämnda angreppssätt är 

framsprunget ur Foucaults tolkningsramar som associerar till ”makt som en aktivitet” och 

”makt som ett förhållande mellan aktiva parter”. Om dessutom frågorna ”Vad är makt” och 

”Hur utövas makt” ställs, blir det lättare att lyfta fram sammanslutningen mellan de olika 

delarna av maktanalysen som nämns ovan.27 Den utgångspunkt som ligger i 

disciplineringsnivån är att ”maktens mikromekanismer med vars hjälp individer formas på ett 

sådant sätt att de uppfyller maktens behov” kan länkas till dess konsekvens nämligen ” att 

                                                           
27 Hörnkvist 1996, s. 33f 
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individen utvecklar nya egenskaper, som gör det möjligt för honom eller henne att spela en ny 

roll”.28 I så fall ser jag friheten att agera på egen hand som begränsad för aktörerna då 

individen eller, i dess metaforiska betydelse, staten är beroende av den nya typen av 

”maktteknik som kompletterar och modifierar redan existerande makttekniker”.29 Och här kan 

diskursen om en EU integrering driva fram ett nytt förhållningssätt till Balkan och vice versa. 

Men eftersom jag ser detta som en process, kan det vara intressant att undersöka hur mitt 

analytiska material förhåller sig till en balkansk ”europeisering”. 

 

 

Material, metod och reflexivitet 

Jag har valt diskursanalys, som metod för min medieanalys och skälet till detta är att  jag vill 

pröva huruvida rådande maktstrukturer styr vår verklighet det vill säga hur vi uppfattar oss 

själva och hur vi identifierar andra. Här är dock viktigt att påpeka att diskurs inte är detsamma 

som ideologi utan att diskursen kan styras av ideologiska verkningar. Vilka ideologiska 

verkningar det handlar om kommer jag att diskutera närmare i analysen. I början av 

uppsatsens framväxt tänkte jag granska en period från slutet av 1980-talet fram till idag för att 

försöka visa diskursens faktiska förhållanden på ett kronologiskt sätt. Med tanke på 

omfattningen av denna uppsats har jag istället valt att inleda med en förkortad presentation 

där målet är att påminna läsaren om vilka faktorer och ideologiska premisser som varit 

styrande för Balkanländernas nyskapade demokratier. För avgränsningens skull har jag valt 

att närmare granska perioden från sekelskiftet fram till idag, det vill säga januari 2000 till 

april år 2005, som jag tror kan säga mycket om diskursens historiska utveckling. Detta på 

grund av att det är oundvikligt att inte koppla vissa företeelser till historien som orsak till 

dagens fenomen. Med hjälp av Maria Todorovas teorier kring balkanismens uppkomst ska jag 

försöka ge den analytiska avgränsningen form.30 

                                                           
28 Neumann  2003, s. 152 
29 a.a  s. 150 
30 Todorova 1994,  453-482 
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Jag använder mig av Iver B. Neumanns diskursanalytiska ansats. Han har i 

boken, Mening, materialitet, makt, skisserat hur diskurser kan identifieras. Detta utgör min 

mall då jag ska undersöka de parallella diskurserna inom en större berättelse, närmare bestämt 

diskursen om EU-integrationen. En av modellerna, feed-back-kurvan mellan verklighet, 

värderingar och institutioner, kan ge mig en vägledning i den abstraktionsnivå på vilken 

institutioner (NATO och EU) genom ”värderingar” skapar en viss ”verklighet”.31 Med andra 

ord EU (summan av nationella stater) som institution kan styras av de enskilda EU-ländernas 

värderingar (identitetspolitik) som leder till skapandet av en viss verklighet (den europeiska 

integrationen). För att avgränsa den övergripande politiska diskursen använder jag mig av 

regeringskansliets officiella publikationer för att mer konkret se vad som anses viktigt för en 

balkansk EU-integrering. För att bekräfta diskursens generella giltighet vill jag även titta på 

om kriterierna överensstämmer med andra Balkanländer än de som regeringen har lagt inom 

kategorin Västra Balkan. Jag vill också undersöka hur diskursen är tillsluten genom att 

undersöka graden av dess hegemoniska dominans över andra parallella diskursiva 

konstellationer, och här är jag framför allt intresserad av att fånga den massmediala 

allmängiltiga dimensionen av diskursen kring Balkan. Med hegemoni menas här ”det tillstånd 

som råder när en representation i en diskurs är så oomstridd att den framstår som naturlig”.32  

Förutom regeringskansliets officiella publikationer och informationsmaterial 

utgör även Affärsdatas databas empiri för min analys.33 Affärsdata är en svensk 

internetbaserad samling nyheter, analyser, intervjuer, ledar- och debattartiklar. Som 

utgångspunkt för framtagandet av det empiriska materialet använde jag mig av sökord som 

Balkan, utveckling, Makedonien, FYROM och EU. Som resultat av det fick jag 79 artiklar. 

Dessa kompletterades med två artiklar från regeringskansliets hemsida samt den politiska 

strategin för Balkan som fick utgöra det material jag använder mig av. Av den totala mängden 

artiklar, var åtta dubbletter eller artiklar med vag koppling till analysens frågeställningar. De 

ord i citaten som är markerade med fet stil är mina egna markeringar. När jag valde 

Affärsdata som källa till de artiklar som jag använder, ville jag, förutom den politiska, belysa 

även den ekonomiska dimensionen av diskursen. Till min förvåning hittade jag väldigt få 

sådana artiklar och jag antar, med hänsyn till 1990-talets händelser och de konflikter som 

                                                           
31 Neumann 2003, s. 81ff  
32 a.a. s. 158 
33 http://biblextern.sh.se/login?url=http://www.ad.se/cgi-bin/bibsam.cgi 
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präglade området, att det inte var särskild lockande med ekonomisk investering i området. 

Emellertid inkluderar Balkan många länder som Turkiet, Albanien, Bulgarien, Grekland, 

Rumänien och Ungern  och som inte hade någon koppling till konflikterna i forna 

Jugoslavien. Ändå var det få artiklar med anknytning till ekonomiska investeringar eller 

ekonomiskt samarbete med dessa länder. Även om det kan anses som brist att ha så få artiklar 

med ekonomisk förankring anser jag att de ändå kan användas på ett bra sätt som belyser 

förhållandet till Balkan.  

Iver B. Neumann diskuterar kritiken av Edward Saids andel i tingliggörandet av 

Occidenten (Väst). Här vill jag själv ansluta mig till Neumanns diskussion som menar att 

huvudsaken av Saids texter är att de ”gav upphov till skillnader i diskursens materialitet, först 

genom att frambringa mer text, men viktigare, genom att förändra de rådande akademiska 

handlingsmönstren”.34 Det är ingen tvekan om att genom att inta en kritisk inställning till 

rådande maktstrukturer blir man själv bärare av samma diskurs som man granskar. Därför gör 

synliggörandet av rådande maktstrukturer och introducerandet av alternativa synsätt, som 

grund för sociala förändringar, att diskursanalysen också kan betraktas som en kritisk teori. 

Ett sådant angreppssätt på samhällsfenomen och tolkning av det sociala, ger diskursanalysen 

möjlighet att fokusera kring relationen mellan makt och kunskap.   

 

 

Disposition 

Hittills har jag kunnat inleda med att presentera regeringskansliets politiska strategi och 

beskrivningsobjektet Västra Balkan. Jag har presenterat uppsatsens tema, den teoretiska 

ramen och lagt fram hypoteser, samt den nödvändiga metoden för analysens utförande. I  

nästa kapitel kommer jag att göra en historisk tillbakablick, för att ge en bakgrund till 

uppkomsten av balkanismen som diskurs, och dra paralleller till hur den idag reproduceras. 

Här ska jag diskutera kring diskursens inkluderings och exkluderings effekter vilket innebär 

en diskussion kring kategorierna Väst och Öst. Hur har makten kunnat beslagta begreppet 

Balkan och vilka är de ”kunskapstekniker och talprocesser” som har kunnat beskriva 

                                                           
34 Neumann 2003, s. 80 
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verkligheten? I det tredje kapitlet kommer jag att inleda med svenska politkers uttalanden om 

Balkan och dess framtid i Europa. Jag kommer att diskutera den identitetspolitik som tar form 

genom att granska hur politiker och andra experter talar om och beskriver Balkan. Här vill jag 

granska några av de begrepp och världsbilder då målet för diskursen i Väst är att förklara sig 

själv och Balkan. I den avlutande diskussionen försöker jag sammanföra de olika 

tankegångarna som har legat till grund för analysen.  



 16 

2. BALKANISM SOM DISKURS 

 

 

 

Här kommer jag att diskutera kring uppkomsten av det som kan betraktas som balkanism, och 

diskursens effekter på det som innebär inkludering samt exkludering. Det innebär en 

diskussion kring kategorierna Väst och Öst och det som definitionens skiftande karaktär 

innebär. Vilka kunskaps- och berättartekniker har kunnat göra anspråk på 

verklighetsbeskrivningen av Balkan som objekt och vad innebär det för diskursen om EU- 

integrationen. 

 

 

En strid om definitionen? 

Den politiska viljan att inkludera Balkan i det europeiska samarbetet blir en långvarig strategi 

för den Europeiska Unionen som går i linje med dess utvidgningspolitik. Byrån för 

Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, som har ansvar för att publicera 

infomation om EU, har i sin brochyr ”Större enhet och ökad mångfald” beskrivit 

utvidgningsintentionerna på följande sätt:  

medlemsländerna ansluter sig till unionen därför att de anser att de hör hemma i 

EU och eftersom de delar unionens målsättningar om frihet, demokrati och 

välfärd. Utvidgningen överbryggar slutligen också den klyfta som uppstod 

genom andra världskriget, motsättningarna mellan öst och väst och det kalla 

kriget.35  

                                                           
35 Större enhet och ökad mångfald. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 

2003, s. 3  
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Detta yttrande säger en del om om relationen mellan EU och de länder som står utanför 

unionen. För det första handlar det om hemmahörande i en gemenskap. För det andra, för att 

kunna passa in i den gemenskapen måste kravet om att dela samma värderingar uppfyllas. 

Och slutligen genom överbryggandet av historiska orättvisor utjämna klyftan mellan Öst och 

Väst. Men vad betyder det att överbrygga den klyftan och motsättningar mellan Öst och Väst? 

Och hur har Väst definierat Öst och vilka utsagor skapas nu när målet är Balkanländernas 

integration i EU?   

 För att kunna hitta svaren till dessa frågor måste vi färdas tillbaka i tiden och se 

vad forskningen har att erbjuda studien. Geografiskt tillhör Balkanländerna Europa. Men den 

mentala gränsen till vad som är Europa har varit flytande och det som idag uppfattas som Öst 

har alltid varit föremål för disskusioner om denna gräns. I lanserandet av orientalismen har 

Edward Said som förgrundsgestalt haft en betydande roll. Han menar att geopolitiska 

maktförhållanden är framsprungna ur den koloniala tiden.36 Orientalismen kan betraktas som 

ett västerländskt redskap, som genom att strukturera om berättelsen om befolkningen inom ett 

geografiskt område kunnat utöva någon form av auktoritärdominans.37 Här ställer jag mig 

frågan om så även här är fallet, det vill säga om relationen till Balkan är baserat på koloniala 

diskursiva praktiker som genom att homogenisera området upprätthåller skillnad.  I min analys 

använder jag mig av orientalismen som länk till Maria Todorovas diskussion om 

”balkanismen” som diskurs. Den innehåller betydande skillnader som gör att ”orientalismen” 

inte helt kan användas för att förklara alla de styrande processerna för utvecklingen av 

diskursen om Balkan. Detta på grund av Balkans västerländska, det vill säga europeiska, 

dimension. Som Maria Todorova utrycker det: 

The Balkans have been ill served by discovery and invention. Balkanism and its 

subject are imprisoned in a field of discourse in which “Balkans” is paired in 

opposition to “West” and “Europe,” while “Balkanism” is the dark other of 

“western civilization”. When the Balkans were part of the scatter pattern of 

invective aimed at the east and “Orientalism” was the other necessary for the self-

essentializing “West” and “Europe,” there existed the prospect of their 

rediscovery in a positive fashion. With the rediscovery of the east and orientalism 

                                                           
36 För djupare analys se Said  2004 
37 Todorova  1994, s. 453 
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as independent semantic values, the Balkans are left in Europe’s thrall, anti-

civilization, alter ego, the dark side within.38 

Frånvaron av kolonial maktstyrning är inte den enda skillnaden mellan Orienten och Balkan. 

Balkanismen utvecklades vid sidan om orientalismen delvis på grund av att Balkan etappvis 

har betraktats som geopolitiskt skild från mellanöstern men inte bara på grund av det. 

Kristendomen är en annan faktor som skiljer balkanismen från orientalismen och som 

påverkar händelseutvecklingen och relationen Väst-Balkan på ett eller annat sätt. Trots 

kristendomen som en religiös gemensam nämnare, finns det en komplexitet i denna 

föreställning som historiskt kan påvisa att den kristna ortodoxin betraktas/des av Väst som 

avvikande och som Todorova menar kan kopplas till föreställningen om ”oriental despotism”. 

Den andra sidan av samma mynt är att Balkanländernas identitetsformering har gått hand i 

hand med ett avståndstagande från Islam.39 Exempel på detta är Bosnien- och Kosovokrigen, 

som trots komplexiteten som dessa konflikter innehåller, kan identifieras också som religiösa. 

Detta på grund av religionens mobiliseringskraft som anses vara nära förknippad med den 

etniska tillhörigheten.   

Trots Balkans geografiska position i Europa, kunde människorna på Balkan 

betraktas av Väst som kulturellt annorlunda och fick utgöra Europas ”de andra”.40 Ett sådant 

förhållningssätt, menar Todorova, gjorde att Balkanländerna blev föremål för externa 

politiska influenser samt ideologiska och kulturella frustrationer. På så sätt kunde begreppet 

Balkan användas som en beteckning fylld med negativa karakteristiker och stereotyper till 

vilka, en västerländsk och eurocentrisk självupphöjning, kunde konstrueras. Med andra ord 

blev balkanismen ett kontrasterade medel som kunde dölja och rättfärdiga västerländska 

handlingar och förhållningssätt.41 Användningen av en sådan retorik kunde skapa 

föreställningar som placerade barbariet utanför Väst och gav Balkan en monopoliserade 

ställning på våld och underutveckling. Även idag finns det liknande mönster, vilket 

framkommer i den politiska men framförallt i medieretoriken som genom att producera en 

bättre självbild definiera vad den andra parten inte är. Som Svenska Dagbladet skriver: EU är 
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40 ibid. 
41 ibid. 
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”nyckeln till rättvisa”  och  ”vägen till bättre förhållanden går genom EU”.42 Det är några 

exempel framkomna ur beskrivningarna om EU. Till exempel då de forna jugoslaviska 

länderna ska lämna misstänkta krigsförbrytare till domstolen i Haag måste de göra allt vad 

som krävs för att inte riskera sanktioner i medlemskapsförhandlingarna. EU som sådan har 

makten att ställa de krav som enligt överenskommelsen med kandidatländerna ska 

implementeras i tur och ordning. Men vad händer när dessa, trots att de gör det som är i deras 

makt, inte kan fullfölja det som krävs av avtalet? Då kan politiker uttala sig och genom att 

använda sig av utsagor som ”EU kan inte lita på Kroatien”43 får metaforen ett innehåll som 

leder tankarna till ruta ett och framhäver deras opålitlighet. Här trängs all positiv utveckling i 

processen för en integrering undan och istället lyfts en opålitlighet fram som blir till en 

karaktäristik för Kroatien. Det är kroaterna som saboterar närmandet till EU, och genom att 

inte kunna leverera ett krigsmisstänkt general till tribunalen i Haag sätter de hela 

integrationsprocessen på spel. Det rättfärdigar en försening av det eftersträvande 

medlemskapet och möjliggör en fortsatt maktutövning. De ”källor” som hänvisar till att det 

finns en strukturell ovilja i den Kroatiska regeringen att leverera generalen, anses trovärdigare 

eftersom de kommer från EU:s håll. Det upprätthåller tanken om att EU står för pålitlighet, 

framsteg och förnuft medan Kroatien står för opålitlighet, bakåtsträvande och oförnuft. När 

det handlar om diskursens ”representations upprepnings” form och som jag i 

inledningskapitlet diskuterar, kan det ta sig i uttryck genom skribenternas reflexmässiga 

beteende skapat av de tidigare Balkan konflikterna. Dessa kan nu automatisk leda till att 

informationen generaliserar verkligheten genom att, bakom Balkanländernas ”oförmåga” eller 

”ovilja” att tillmötesgå de kriterier som ställs utifrån, ses de tidigare balkankonflikterna som 

hinder för ländernas utveckling. När en grupp människor som delar samma ”representation” i 

form av liknande ideologi och inställning till en historisk händelse, etablerat sig som fast 

inrättning, betyder det att de har intagit en ”position” i diskursen. Dessa positioner kan sedan 

framstå som självklara och universella fenomen i ett samhälle, vilket skapar eurocentriska 

subjektspositioner, som till exempel, ”vi” européer och ”de” från Balkan.  

Men trots att Balkan framstår som ”barbariskt” så har Balkan inte monopol på barbariet, 

menar Todorova.44 Andra världskriget och dess fasor, kan fortfarande väcka avsky för det 

brott mot mänskligheten som Nazityskland och dess allierade gjorde. Men eftersom 
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Nazityskland inte har samma kontinuitet och monopol på barbariet, kan det förklaras varför 

ingen placerar Tyskland utanför den västerländska civilisationen idag. 

 

 

Eurovision  

Till och med i skildringen av internationella kulturella evenemang, där länder från Balkan är 

representerade, kan skribenternas påverkan kring talet om Orienten eller balkanismen vara väl 

synlig. Här har jag jämfört två artiklar, en från DN och en från Svenska Dagbladet, för att se 

hur schlager-EM 2004 skildras. Båda två följer samma mönster. Svenska Dagbladet45 ställer 

sig ”överraskande” inför att Turkiet klarade sig ganska väl, ”trots en ganska udda låt”.46 Sedan 

kommenteras belgarnas misslyckande trots de stora förväntningarna. Svenskan ”Lena 

Philipsson verkade också populär, bra med applåder både före och efter”.47 Det konstateras att 

det ”oftast är det som sticker ut som är intressantast, men man kan sticka ut på fel vis också 

titta bara på porriga rumänskan Sandra. /---/Serbien-Montenegro, kändes originella på ett mer 

upplyftande vis. Kaxiga Athena från Turkiet, med en sångare som hade målat fredstecken på 

insidan av kavajen, är ett annat bra exempel.”48  ”Efter Turkiet och porriga rumänskan Sandra 

var det så dags för Lena Philipsson. Hon försvarade Sveriges färger med den äran i den rosa 

glitterklänningen hon hade i Malmö. Lena fick en hel del jubel både före och efter och satte 

sitt framträdande stensäkert.”49 Graden av porrighet i det svenska inslaget passerar näst intill 

obemärkt medan, för det rumänska inslaget, graden av porrighet får avgöras av läsarens 

fantasi. På slutet kritiseras det röstningssystem som innebär att ”kompisländer” röstar på 

varandra och inte på låtarna. Det som skiljer den här skribenten från skribenten från Dagens 

Nyheter, är att han vågar kritisera även de nordiska länderna som delaktiga i politiseringen av 

den kulturella evenemanget och inte bara Balkanländerna. Den andre skribenten skriver att 

tendensen att grannländer röstar på varandra har blivit tydligare i år och påpekar att ”Balkan 
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röstade konsekvent på Balkan”.50 Då de nordiska länderna delar ut poäng till varandra 

används en annan retorik som syftar till kvalitet och förtjänst snarare än sammansvärjning. 

”Samtidigt tickade Sverige på lite lagom makligt fram till sin hedervärda femteplats, med 

ströpoäng från de flesta länder — och tolv poäng från Norge, Danmark och Finland (samt 

Irland).”51  

Det som visar människors beroende av bestämda tankemallar om hur andra länder 

och människor är och som även påverkar den politiska viljan till samarbete hos västerländska 

politiker och definierandet av Öst, synliggörs av följande exempel:  

Själv var jag mest förbryllad över bristen på hysteriska säkerhetsarrangemang. 

Innan jag reste ner hade jag fått för mig att säkerhetspanik skulle råda, att detta 

schlagertävlande på själva gränsen mellan Orienten och Västerlandet var en given 

måltavla för islamistisk terror och satsningen därefter. I stället kunde man märka 

en liten metalldetektor i entrén till varje officiellt schlagerhotell och en något 

större till själva schlagerarenan, samt en del vakter utplacerade lite här och där. 

Min väska med dator och diverse annan elektronik blev dock aldrig tittad i…52  

Via citatet synliggörs diskursen om Orienten. Den tar upp flera väsentliga distinktioner som 

karaktäriserar Västerlandets förhållande till Turkiet och Balkan. Det lyfter fram en osynlig 

gräns mellan binära oppositioner som till exempel den normala och onormala. Denna gräns är 

intimt förknippad med en ”islamism” och ”terror” vilket alltid tar över den andra sidan av 

verkligheten, och i det här fallet Turkiets modernitet och förmåga att organisera. Den 

föreställningsmall som skribenten har om Orienten, sätts här i gungning. Exemplet visar 

kraften bakom det sociala samspelet då direkta kontakter, ansikte mot ansikte, möjliggörs. 

Samtidigt är det en identitetsskapande arena som, genom den politiska viljan att organisera 

stora europeiska festivaler av denna omfattning banar väg för skapandet av en gemensam 

identitet.  
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Balkans fasta tillstånd 

Det som utmärker skildringen av Balkan och är ett återkommande mönster i diskursen är 

obalansen i Balkanbeskrivningens olika dimensioner. Trots att det finns en politisk vilja att 

integrera Balkan och en tendens att beskriva en positiv händelseutveckling på Balkan finns 

det alltid något men. Det kommer alltid ”men vid sidan av bilden av länder som söker komma 

vidare finns en annan”, och detta ”men” har alltid en fördomsfull karaktär. 53 Som sådan tar 

detta ”men” över berättelsen och gör att all den politiska viljan och framstegen i 

”europeiseringsprocessen” försvinner i skuggan av de negativa associationerna. Det 

inbegriper ”starka spänningar mellan folkgrupperna, en misstro och motvilja att ha något med 

andra etniska grupper att göra.”54 Trots de framsteg som görs i återuppbyggandet av 

mänskliga relationer genom till exempel symboliska händelser som återuppbyggnaden av den 

förstörda Mostarbron i Bosnien, så påminns läsaren att ”Bron i Mostar är förvisso vacker, 

men den både förbinder och delar”.55    

Todorova ställer frågan om varför Balkan har en så relativt frusen bild som 

geografisk/kulturell enhet i diskursen. Samtidigt är Balkankonstruktionen en kraftig symbol 

som är placerad någon annanstans utanför den historiska tiden. 56 Och även om det idag görs 

försök att avdemonisera denna frusna bild inbegriper diskursen inslag av geografisk/kulturell 

homogenitet. Även om uttalanden som ”EU vill motarbeta en fortsatt splittring av Balkan” 

syftar till att bevara freden i Europa, de facto är att Balkan behandlas som en enhetlig struktur 

av länder.57 Även mellanstatliga skiljaktigheter görs till regionala. På det sättet förlängs 

innebörden av konflikten till att associera och beröra hela Balkan vilket bidrar till begreppets 

negativa oföränderlighet.  Serbernas och Kosovoalbanernas tvister är ”det stora balkanska 

problemet”. 58  Också beskrivningen av återkommande etniska problem, förankrade i historien, 

ger en farlig bild av Balkan och bidrar till befästandet av området som en geografisk/kulturell 
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enhet.59 Även om kritiken i DN:s artikel är riktad mot EU, för att de inte har förstått grunden 

till de etniska konflikterna i forna Jugoslavien, blir begreppet ”Balkan” missbrukat till att 

inkludera fler än de som är inblandade i konflikten. ”Trots stora insatser av det internationella 

samfundet har man där inte förstått eller velat eller orkat sätta sig in i de krafter som gjorde att 

Jugoslavien exploderade i krig och etnisk rensning. I stället hoppas man att med trupper, 

domstol och ekonomiska morötter snart ha blivit av med problemet ”Balkan”.60 Hela 

situationen kring inställningen till Balkan verkar vara en kaotisk blandning av ambivalent 

inställning som pendlar mellan godtrogna integrationsintentioner och ständigt ifrågasättande. 

Den östutvidgning som blir verklighet den 1 maj i år har inte varit problemfri — 

och har i sista minuten gjorts mer krånglig och svår genom kraven på 

övergångsregler. Ändå är den en söndagspromenad jämfört med vad som väntar 

när Balkan ska infogas i det europeiska samarbetet. Länderna på Balkan är inte 

bara fattiga och krigsmärkta, de har en svår historia bakom sig, de är långt mer 

splittrade efter etniska eller rent lokala gränser och deras geografiska läge är som 

Sveriges — i periferin.61  

 

 

Balkanismens uppkomst 

Men hur kunde en geografisk benämning transformeras till en stark beteckning i historien, en 

beteckning som fortfarande präglar de internationella relationerna, väl synlig inom 

samhällvetenskapen men även i övrigt? Användningen av ett sådant förhållningssätt, kan 

betraktas som en produkt av de senaste tvåhundra åren.62 

 Todorova menar att det finns tre olika orsaker till balkanismens uppkomst. Den 

första orsaken hittar hon i en ”bristande noggrannhet” framsprungen ur en ”imperfekt 

traditionellt överfört geografiskt kunskap”. Den andra orsaken är att en sådan bristande 
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geografisk benämning, sammanfogats senare med politiska, sociala, kulturella och 

ideologiska ”övertoner”, vilket har resulterat till att begreppet Balkan, under 1900-talet, fyllts 

med negativ och nedsättande innebörd.63 Den tredje orsaken ligger i kraften av den felaktiga 

balkanbeteckningen som genom att separera Balkan från dess egentliga innebörd har gett 

begreppet ett eget liv. Förklaringen till det västerländska intresset att, på 1800-talet och tiden 

innan, vända blicken mot Balkan är, menar Todorova, på grund av den nationalromantiska 

väckelse som började ta form på Balkan. Men även idag ser vi samma fenomen. Kritikerna av 

EU:s förhållningssätt har kunnat uppmärksamma att ”de forna Jugoslavienbildningarna  (den 

borgerliga mellankrigs- och den kommunistiska efterkrigsvarianten) var försök att ena de 

etniska grupperna för att gemensamt stå emot mäktiga grannar.”64 Men upptäckten av Balkan  

på slutet av 1800- och början på 1900-talet blev dess polarisering då ”Philhellenismen” 

(progrekisk inställning) tog Europa i besittning, följd av ”Turkophilia” (islamofobisk 

inställning) och ”Slavophobia” (direkt koplat till rysk påverkan).65 Hellenismen erbjöd 

Västeuropa en valfrihet att välja mellan en turkisk dominans kopplat till en muslimsk 

Ottomanskt arv och mellan en grekisk, kopplad till en avlägsen storhetstid och kristendom. 

Här fanns ingen plats för slaverna då dessa förknippades med Ryssland, och inte var något 

alternativ att identifiera sig med. Och här är kraften i sena 1700- och 1800-talens 

västerländska reseskildringar av Balkan inte att underskatta. Dessa reseskildringar, menar 

Todorova, kunde bidra till den anglosaxiska litteraturen som i sin tur kunde påverka och 

influera inställningen till vilka som sågs som favoriter på Balkan. ”Obviously, geographical 

discovery was going hand in hand with a simultaneous invention of the region and the two 

processes are, in fact, inseparable”.66 Upptäckten av Balkan idag har många skepnader. Det 

kan låta som om de problem som vi brottas med idag på Balkan är kvarlevor från det 

Ottomanska imperiet. Ingen lösning är synlig och Balkan är fortfarande ett mystiskt hål utan 

något svar att ge. Att gå in och försöka påverka innebär att utsätta sig själv för fara.67 Men 

även när det, på slutet av 2003, diskuteras kring tystnaden på Balkan kan det låta som om den 

inte är ett tecken på en stabilitet utan att allt är sig likt. Det är ”bara Slovenien som med någon 

                                                                                                                                                                                     
62 Todorova  1994,  s. 461 
63 ibid. 
64 Finans Tidningen 27.03.2001 
65 Todorova 1994,  s. 461 
66 ibid. 
67 Dagens Nyheter 02.04.2003 



 25 

rätt kan göra anspråk på normalitetsstämpeln”.68 Och trots att det är en kritik mot det 

internationella styret av Bosnien, som ett misslyckat sådant, blir det generaliseringar kring 

termen Balkan styrande för berättelsen. ”Olösta konflikter” och ”ny krigsoro” är det som ger 

berättelsen näring och fyller Balkanbegreppet med innehåll.69  

 

 

Balkan som krutdurk  

Medan den makedonska frågan i början på 1900-talet kunde lägga till en dimension av Balkan 

som ”krutdurk” och ”turbulent område”, befästes termen ”balkanisering” under de balkanska 

krigen och första världskriget. Termens innehåll fylldes med ”våld”, något som även tidigare 

kunde associeras till ”österländsk” barbarism men numera även en utmärkande egenskap för 

Balkan.70 Även idag kan vi se att den makedonska frågan lever kvar och gör sig påmind. Efter 

att tidningen Ny Teknik i artikeln ”En medeltida IT-revolution” har beskrivit den makedonska 

historien, från år 863 och framåt, förmodas att läsaren ska kunna förstå ursprunget till 

Greklands ekonomiska sanktioner mot sin grannrepublik. Historien förefaller som ursprung 

till problemen och kompromissandet, som ett av civilisationens förtecken, som belöning för 

regionen. Nu när makedonska politiker har visat en kompromissvilja kan utvecklingen 

fortsätta med investeringar och ömsesidiga vinster. 

Efter många års bråk gick makedonierna till slut med på att ändra sin flagga en 

smula. Grekiska gränsen öppnades åter. Till en början bara på glänt, men snart allt 

vidare. Idag investerar grekiska företag allt vad de förmår i det forna fiendelandet. 

Affärerna förefaller gå lysande för båda parter. Ekonomi förbättras för varje år. 

Republiken Makedonien betraktas som bäst i klassen bland balkanstaterna och har 

nu ställt sig i kö för inträde i EU.71  
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Denna framställning kan tyckas beskriva ett lyckat försök till samlevnad och hållbar 

samhällsutveckling men den gömmer även andra aspekter av diskursen om Balkan. I 

bildtexten kan man dock läsa att ”stormakedonierna drömmer fortfarande om att införliva 

norra Grekland och Thessaloniki.”72 Denna påminnelse om ”stormakedoniernas” pretentioner 

gentemot en överlägsen granne är inte att underskatta eftersom den uppfyller ett syfte. Syftet 

är att upprätthålla den osynliga gränsen mellan ”oss” och ”dem”, men även att rättfärdiga ett 

händelseförlopp mellan EU och Makedonien. Den gömmer generaliserande påståenden som 

trots orimligheten i att en befolkning på ca 2 miljoner, av vilka ca 70 procent är etniska 

makedonier, någonsin skulle våga stödja en ”stormakedonsk” nationalism och ge sig på ett 

överlägset grannland, som dessutom är EU- och NATO medlem. Ett år senare är det 

albanernas tur att skildras och deras ”klantänkande” som blir ursprunget till att ”marken 

skälver” i Makedonien.73 ”Upplysningens idéer” sprids trögt på Balkan, hävdas det i Ny 

Teknik, och delar av Balkanområdet härjas av våldsutbrott. Och den tragedi som skulle kunna 

drabba ”detta vackra land som nu äntligen har lyckats komma på fötter”, hävdas det, blir en 

ond spiral som kan undvikas om EU kunde snabbansluta och integrera hela området. Här 

avslutar Ny Teknik med konstaterandet: ”Som man säger i England: if you cant beat them, 

join them.”74 Och det finns en poäng i det som föreslås av författaren och som synliggör en 

annan aspekt av maktrelationen mellan EU och Balkan. Att integrera Balkanländerna lika 

snabbt som fallet var med de Baltiska länderna, är kanske ett bättre alternativ för 

Balkanländerna än det alternativ som vi ser idag. Balkanismens innehåll av ”våld” går hand i 

hand med den rasistiska innebörd som präglar västvärldens ideologiska människosyn vid 

denna tidsepok. En del av förklaringen till varför uppdelningar av Balkan även idag äger rum 

kan vi hitta i 1800-talets rasideologiska människosyn. Genom att studera framställningen av 

Balkan i västerländsk litteratur har Todorova kunnat synliggöra hur den västeuropeiska 

rasideologin såg på Balkan som en plats befolkad av ”primitiva raser”, som kontinuerligt 

strider mot varandra. I den här framställningen, var grekerna, rumänerna och turkarna de som 

fick utgöra kategorin ”lägre raser”, medan resten av befolkningsgrupperna på Balkan, 

räknades som ”primitiva krigare och rövarraser” vilka inte var värda någon större 

uppmärksamhet.75 Vi kan även idag se kvarlevorna av ett sådant förhållningssätt. Även om 

                                                           
72 a.a. 
73 Ny Teknik 15.03.2001 
74 a.a. 



 27 

retoriken har ändrats en del påminner den nedsättande tonen i skildringen av de olika etniska 

grupperna eller ”klanerna” om att det handlar om något annorlunda och primitivt. ” I 

Makedonien som på andra håll på Balkan är människornas fattigdom, brist på framtidstro och 

beroende av gamla strukturer det stora problemet. Deras enda tillhörighet förblir den etniska 

gruppen, klanen, familjen.”76 

 

 

Definitionens återerövning 

Ett annat exempel som Todorova tar upp som täcker skildringen av samma tidsperiod det vill 

säga tidiga 1900-talet, är den svenska översättningen av Marcus Ehrepeis bok, som kom ut 

1928. Han skulle fånga ”Österlandets själ”, genom att använda sig av en annan strategi i sitt 

närmande till sitt studieobjekt. Han ser Balkan som en del av Orienten och här vill jag 

använda mig av samma exempel som Todorova använder, då hon citerar Ehrepeis. 

If you would win something of the soul of the East do not approach it as you 

would a strange country but as if you were returning home — to yourself … Do 

not go condescending as a bringer of civilization, but as a disciple, humbly and 

receptively.77  

Genom att återerövra definitionen till Öst och sudda bort gränsen mellan det som tidigare var 

gränsen till Öst kan Väst inkludera det oönskade avvikande självet. Och som den före detta 

EU kommissionens ordförande Romano Prodi konstaterade vid Thessalonikimötet: ”Europas 

förening är inte fullständig utan Västra Balkan”.78 Att tala om Balkan inom diskursen på ett 

bestämt sätt, på olika expertnivåer, som för det mesta gör positiva nyheter ointressanta för 

allmänheten och istället lägga fokus på problemnyheter, blir ett sätt för diskursen att 

vidmakthålla kontroll över en önskvärd relation. Det som uppstår är att alla 

konspirationsteorier om något orättvist maktförhållande avfärdas som överdrivna och 
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oförnuftiga inom diskursen. Det är trots allt Balkanländerna som vill bli en del av EU och 

därmed ska anpassningen ske utan ifrågasättande. Men innan EU-ländernas påbud och villkor 

införs, som en riktlinje som alla medlemsländer ska följa, ska alla kontroversiella ”problem” 

av etnisk/nationell karaktär lösas av Balkanländerna själva. Samtidigt påtvingas 

kompromisskravet under starkt politiskt tvång vilket inte ger Balkanländerna några alternativ 

förutom de som EU rekommenderar. Den form av maktutövning som oftast står på 

essentialistiska grunder skyms undan av den aspiration som EU medlemskap innebär. Ett 

exempel på det  jag resonerar kring är Greklands tvist med Republiken Makedonien om dess 

konstitution och etniska karaktär. Här blir essentiella frågor om Makedoniens form och status 

påverkade, genom en rad påtryckningar (ekonomiska, politiska, sociala). Som Ingrid 

Hedström utrycker det i artikeln ”EU står utan giganter” i Dagens Nyheters analys: 

1994 låg EU landet Grekland i fejd med närmaste grannen, förra jugoslaviska 

republiken Makedonien. Grekiske premiärministern Andreas Panandreou hade 

infört handelsblockad mot grannen, och i Thessaloniki demonstrerade 

hundratusentals greker till stöd för blockaden. Det rådde krigsstämning. Men 2003 

sitter makedoniske presidenten Boris Trajkovski på podiet i Thessaloniki och 

tackar de grekiska ledarna för deras outtröttliga insatser för att bana väg för EU-

medlemskap åt hans land och andra länder på västra Balkan.79  

Dessa påtryckningar syftar till att påverka staten, som institution, att omformulera sin 

identitetspolitiska strategi, för att på så sätt kunna passa in i en större gemenskap. Vad som 

osynliggörs i denna process är att ”partnern”, Grekland, har alla medel för påtryckning som 

syftar till att säkra sin egen identitetspolitiska strategi med näring i ett nationalromantiskt 

historieförsvar som sträcker sig ändå ner till antiken.  
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3. IDENTITETSPOLITIK OCH DESS EXPERTER 

 

 

 

Detta kapitel kommer att handla om hur den massmediala bilden förhåller sig till den 

övergripande diskursen (svenska regeringens och EU:s policy) om en balkansk EU- 

integrering.  Här vill jag se vad svenska politiker säger om vad det är som är avgörande för 

Balkanländernas framtidsutsikter och dess framtid i Europa. Jag vill få en bild av hur EU:s 

utvidgningspolitik och inställningen till Balkan formas. Hur förhåller sig diskursen till 

Balkanländernas egna identitetskapande och vad innebär det för Balkanländerna och EU? 

Vilka problem anses stå i vägen för Balkanländerna och vad innebär det för ländernas 

identitetspolitik? Genom att granska några av de begrepp och världsbilder som svenska 

politiker och andra ”experter” rör sig med, då dessa beskriver Balkan och Europa, vill jag se 

hur det identitetspolitiska projekt som EU innebär tar form och utvecklas.  

 

 

Identitetspolitik 

När högt uppsatta svenska politiker uttalar sig om Balkan, kan rubriker som, ”Vi måste 

fortsätta stötta Balkan” och ”EU är Balkans väg ut ur kriserna”, beskriva det förhållande som 

generellt kan sägas, präglar kontinentens olika delar. Dessa rubriker speglar diskursen om hur 

maktuppdelningen i Europa faktiskt är. Dels för att EU är förebilden för en hållbar 

samhällsutveckling och dels för att det är Balkan som vill integreras i den europeiska 

gemenskapen och EU har ett ansvar och skyldighet att skapa förutsättningar för att visionen 

ska bli verklighet. Som sveriges förra utrikesminister Anna Lindh i artikeln ”EU är Balkans 

väg ut ur kriserna” i Dagens Nyheter uttryckte det: 

EU kan och ska spela en viktig roll, och skälet till EU:s inflytande i Balkan-

regionen är att länderna och dess befolkningar vill samarbeta med, och integreras i, 
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Europa. Det är denna tysta, metodiska process som ska leda västra Balkan bort 

från kriserna och bort från begreppet Europas oroliga hörn, in i regionalt 

samarbete och europeisk integration. Det är denna tysta metodiska process som 

kommer att bli avgörande för att olika etniska folkgrupper på Balkan ska kunna 

leva tillsammans i fred igen.80 

Genom detta exempel synliggörs den obalans som råder inom maktförhållandet mellan EU 

och Balkan. Om jag ska koppla detta resonemang till Foucaults ”gouvernementalité”, skapas 

det en slags förmyndarmentalitet där Balkanländerna anses inkapabla till att ta ansvar för sin 

framtid och därför behöver någon som kan leda dem i rätt riktning. Trots balkanrubrikens 

dominerande negativa klang ”av kris och sönderfall” framkommer det i samma artikel att i 

”det tysta pågår ett metodiskt arbete för att närma Balkanländerna till EU”.81 Men det påpekas 

att det viktiga här är att ”regionens ledare bär huvudansvaret för vilken riktning utvecklingen 

på västra Balkan ska ta”.82 Det kontroversiella här är att regionens ledare som 

huvudansvarsbärare måste passa in i den mall som EU länderna anser är ”europeisk”. De 

nationella frågorna som anses viktiga av Balkanländernas egna majoritetsbefolkningar måste 

tonas ner, för att på så sätt kunna passa in i den stora berättelsen om EU integrering. Som det 

framkommer av nästa artikel ”Vi måste fortsätta stötta Balkan” med Sveriges dåvarande 

ministrar, utrikesminister Anna Lindhs, migrationsministern Jan O. Karlsson och 

försvarsministern Leni Björklund: ”Etniska spänningar, nationalistiska strömningar och 

organiserad brottslighet sprider fortfarande rädsla bland människor och hindrar utvecklingen 

av demokratiska och multietniska samhällen”.83 Termen ”multietniska samhällen” verkar här 

användas för att beteckna ett accepterat förhållningssätt till en politisk maktdelning inom en 

nationalstat.   

Och här är inte min avsikt att på något sätt vara partisk i beskrivningen av 

Balkanländernas konflikthantering utan ambitionen är att påvisa ambivalensen i själva 

konfliktlösningen och hur den förmedlas som en lyckad eller misslyckad sådan. För att 

demonstrera de begrepp jag uppmärksammar i materialet och dess retoriska föränderlighet har 
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jag valt att jämföra hur begreppsanvändningen ”extremism” ändrar form till något positivt, 

beroende på syftet.  

 

 

Från extremister till rebeller 

I beskrivningen av EU:s positiva roll på Balkan framställer dåvarande utrikesministern Anna 

Lindh Makedonien som ”exemplet som visar att det går att uppnå resultat”. 

Makedonien (FYROM) är det enda av Balkanländerna som klarade sig undan det 

gångna decenniets krig och splittring. Nu hotas landets bräckliga etniska 

sammanhållning av etnisk albansk extremism, huvudsakligen med rötter i 

Kosovo, men med grogrund hos den egna delvis eftersatta albanska minoriteten. I 

mitten på mars spred sig våldet och terrorattackerna i gränsområdet till Kosovo till 

det albanskdominerade Tetovo-området, där regeringstrupper efter ett par veckor 

lyckades driva tillbaka extremisterna.84  

Utrikesministern har själv rest till Skopje (Makedoniens huvudstad) för att i EU:s namn 

”motverka den akuta krisen”. Hon fortsätter : ”EU har, genom ett mycket tydligt budskap, 

förmått kosovo-albanska ledare att klart ta avstånd från extremisternas våldsmetoder i 

Makedonien.” Två år senare beskrivs utvecklingen av utrikesministern:  

Vi mötte mycket glädje och många goda exempel på att utvecklingen är på rätt 

väg. /---/människor som äntligen tryggt kan förflytta sig och hälsa på släktingar 

och vänner igen. Och det var kanske särskilt tydligt i Makedonien, där de tidigare 

albanska rebellerna nu ingår i regeringen. Vi kunde se att omvärldens och våra 

politiska insatser och bistånd gör nytta.85 

Det jag uppmärksammar i dessa uttalanden är att ”de tidigare rebellerna” som nu ingår i 

Makedoniens regering, två år tidigare, av utrikesministern, beskrevs med termen 
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”extremister” som i vanliga fall förknippas med mer negativa handlingar. Medan en rebell 

associeras med något stark, ifrågasättande och mer positiv handling. Den kompromisslösning 

som EU har lyckats medla fram för Makedonien kan verka ”lyckad” och som ett 

beundransvärt exempel i många sammanhang. 

 

 

EU tar initiativet för Balkans integrering  

Initiativet till att EU tar huvudansvaret för Balkanområdet framkommer också av 

utrikesministern som en positiv utveckling. För EU innebär det större möjligheter för 

påverkan. Men här verkar det som om USA med sin närvaro på Balkanhalvön har påmint 

EU:s makthavare om Balkans regionala närhet och dess strategiska position. Avsaknaden av 

en gemensam säkerhets- och utrikespolitik i EU innebär mer makt för USA och mindre 

inflytande för EU i området. ”Konflikterna i Makedonien och Södra Serbien ställer EU inför 

nya utmaningar. För bara ett par år sedan var det USA som höll initiativet i regionen. Nu visar 

EU att unionen är mogen att ta ett större ansvar och andra parter välkomnar denna 

utveckling.”86  

I nästkommande exempel konstaterar utrikesministern att det innebär 

konsekvenser för EU att hålla Balkan i periferin. Korruptionbekämpning och byggandet av en 

fredlig framtid är det som Balkan brottas med. De historiska förutsättningarna har ändrats och 

EU:s expansiva kraft håller på att förflytta gränserna österut.  

Vårt stöd får inte försvinna för att krigen har upphört. Vi vill se ett förnyat 

engagemang hos enskilda, organisationer och regeringar, regionen och i Europa 

som helhet. Vi är fast beslutna att fortsätta arbetet för demokrati och fungerande 

rättsstater, för multietnisk samlevnad och mänskliga rättigheter, för 

återuppbyggnad, flyktingåtervändande och internationell närvaro i regionen. Vi 

bidrar till exempel med att stärka rättsväsendet så att korruptionen kan 

bekämpas och länderna kan attrahera ekonomiska investeringar. Som en del i EU- 
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närmandet stöder vi också anpassning av lagar och institutioner. Så hjälper vi 

Balkans folk att bygga en fredlig framtid. Så lägger vi på sikt färdigt de sista 

bitarna i det europeiska pusslet, när länderna i det forna Jugoslavien integreras i 

den europeiska gemenskapen.87  

 

 

Balkan måste integreras i EU 

I avsnittet hittills har det framkommit att målet för EU är att på Balkan inrätta fungerande 

europeiska demokratier och fungerande rättssamhällen. Men målet som ligger långt fram i 

tiden innehåller maktförhållanden som innebär att  under tiden krävs det både en militär och 

politisk närvaro. En normalisering av området anses möjlig endast med en EU-integration. 

Det är också på det sättet som EU-politiker anser att den negativa beteckningen av Balkan 

som ”Europas oroliga hörn” kan suddas ut.88 Av regeringskansliets politiska strategi att döma 

som jag redovisar i inledningen finns det en tydlig separation av Balkan som geografisk 

enhet. Det är strategin för västra Balkan det som står i fokus. Det som händer sedan är att 

”västra Balkan” får representera hela Balkan. Det framkommer att stabilisering av området är 

på gång men att det fortfarande finns enklaver med etniska spänningar. Multietniska modeller 

för samhällsstyre, som politiska maktdelningar för Balkanländerna, är accepterade och till och 

med impliceras av EU som strategi. Det är samtidigt det sociala samspelet i dessa 

multietniska maktdelningar som EU använder sig av, för att beskriva Balkan som 

problematiskt. De riktlinjer och politiska strategier som regeringskansliet har lagt fram som 

gällande för Balkan går i linje med de artiklar jag analyserar. Artiklarna med de högt uppsatta 

politikernas uttalanden om och kring Balkan framhäver vad som är avgörande för 

Balkanländernas framtidsutsikter genom att lyfta fram identitetspolitiken som ett viktigt 

verktyg för att påverka. Det är visserligen den politiska eliten som har satt EU-

integrationstanken på agendan. Balkanländerna har definierats som en del av Europa och här 

är det den politiska viljan som formar opinionen. Men idéerna om hur Europa ska definieras, 
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inte återger verkligheten i dess helhet. Som jag nedan kommer att redovisa följer 

massmedierna förvisso utvidgningstanken men de visar också en annan bild av verkligheten. 

 

 

Identitetspolitikens experter 

K. E. Fleming89 är en kritiker av Saids orientalism. Orientalism, som metod för att 

implementera i förståelsen av Balkan, går inte att använda då Flemings starkaste argument är 

knutet till avsaknaden av den övergripande akademiska institution som kunde producera en 

bestämd kunskap om Balkan. En sådan ”metaforisk kolonialism” som Said förordar, menar 

Fleming, visar att den endast är användbar för att förklara relationen mellan Grekland och 

Väst men inte för resten av Balkan. Faktumet att det inom den västerländska akademiska 

sfären, bara har visats intresse för att utforska Hellenismen, placerar Grekland till stor del 

utanför Balkan och ger landet dess västerländska profil. Med andra ord kan orientalismen som 

modell inte jämföras med balkanismen eftersom balkanismen bygger på andra historiska 

grunder. 

Idag, menar Fleming, ska man vara försiktig med att kalla alla skildringar  

vetenskapligt förankrade. En stor del av dessa skildringar, menar Fleming, är skrivna av 

”experter” vilka inte har något direkt samband med akademierna utan verkar inom ramarna 

för journalistiken, på egen hand eller som politiskt kunniga strateger. 90  Ett exempel på det är 

när ”experter” som tidigare haft politiska uppdrag på Balkan anlitas för att analysera 

situationen på Balkan för att bedöma den ekonomiska stabiliteten. När Dagens Industri skriver 

om den enda storinvesteraren på Balkan, Gustavia, årets PPM vinnare, som följs av den 

försiktiga konkurrenten East Capital, sker det på ett sätt som innebär att det före detta 

Balkansändebudet Carl Bildt anlitas för att ”göra prognoser för regionen”.91 Gustavia som 

hittills har varit den enda storinvesteraren på Balkan, har vågat trotsa diskursen om Balkan 

som politiskt instabilt område genom att investera stort. Andra som tidigare inte har vågat 
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investera i området, spekulerar om att den förvånansvärda framgången för Gustavia sker tack 

vare Balkanländernas EU-närmande. Dagens Industri fortsätter med att konstatera att: ”Stark 

ekonomisk tillväxt, ökad investeringsaktivitet och minskad landrisk har givit lockande 

möjligheter på Balkans aktiemarknader, medan bolagens värderingar fortfarande är låga. Vi 

ser imponerande resultat och konstaterar att många av länderna kan vara medlemmar i EU 

redan år 2007”.92 Trots den positiva värderingen av området och trots de vinster som Gustavia 

hittills har gjort krävs det en politisk expert som Carl Bildt för att få andra ekonomiska aktörer 

att våga investera. Artikeln avslutas med att fastslå att ”risken i regionen ska dock inte 

förringas”.93   

Även när Privata Affärer skildrar den ekonomiska utvecklingen är det liknande 

verklighetsåtergivning.94 Artikeln pekar mot att nu när ekonomiska fondvinnare kammar hem 

vinster från balkanfonder, vill även andra vara med och ansluter sig på börsen. Trots tidigare 

vinstgivande östeuropafonder, demonstreras här en misstro mot Balkan genom den politiska 

expertis som ska analysera de ekonomiska utsikterna och bedöma framtiden. Politiken är här 

en viktig faktor av diskursen, som genom att definiera Balkanområdet som stabilt eller 

ostabilt, kan styra utvecklingen åt olika håll. Även i denna artikel framkommer en politisk 

osäkerhet som manar till försiktighet:”stora möjligheter men hög risk”.95 På det sättet uppstår 

en distans mellan riktiga historiografer, statsvetare och andra forskare, som professionellt och 

vetenskapligt arbetar med balkansk historia och samhällsutveckling, och de som skildrar 

Balkan utifrån egna erfarenheter och politiska eller ekonomiska intressen. Dessa två grupper 

av ”balkanspecialister”, skiljer sig åt i många avseenden, vilket kan belysa en del av mitt 

studieobjekts komplexitet. Fleming menar att den ena gruppen ”balkanspecialister”, 

framförallt sammansatt av västerländska profiler, riktar sin kunskap om Balkans historia och 

politik till en publik utanför den akademiska sfären, med andra ord till en publik som inte har 

någon kunskap om, eller vet väldigt lite om, Balkan.  När Balkans sociala verklighet kritiseras 

av media för etniska skiljaktigheter (i fredstid) bortser skribenterna från alternativa 

förklaringar till varför det kan te sig på det sättet. Skribenten kan uppleva Balkan som en 

omkastad kopia av sin egen livsvärld och intrycken kan förstärkas genom att jämföras med 
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svenska förhållanden istället för inhemska. Med andra ord, kan skribenten ha sin sociala 

omgivning som måttstock i bedömningen av hur andra folkgrupper hanterar sin vardag. Till 

skillnad från många andra länder, har Sverige en lång folkrörelsetradition. När demokratin ska 

prövas nationellt såväl som lokalt, kan olika organisationer, föreningar, intressegrupper och så 

vidare, komma igång lätt, tack vare det nätverk av aktiva personer som har en vana att 

organisera sig. Så är inte fallet i alla samhällen. På Balkan, till exempel, finns det andra 

förutsättningar för att organisera sig och driva demokratiska processer vidare. Kanske är det 

så att Balkan saknar en längre erfarenhet av folkrörelseorganisering, av den modell som till 

exempel Sverige har. Det är framförallt partipolitiken som får ersätta delar av 

folkrörelserekryteringen på Balkan. Det sociala miljö och verklighet som svenska journalister 

ser när de ska rapportera ”från fältet” kan verka skrämmande, men då handlar det att ta av de 

”gamla glasögonen” och se med nya för att kunna se den positiva utvecklingen.96 Den bild av 

ett etniskt polariserat samhälle de ser framför sig, kanske inte alls ser ut på det sättet som de 

föreställer sig att det gör. Tyvärr är det så att nationalismen tidigare har haft en stark 

genomslagskraft för många samhällsgrupper, men det betyder inte att nationalismen 

fortfarande är det som driver demokratin på Balkan framåt. När den etniskt maktfördelade 

partipolitiken i Makedonien kritiseras i Dagens Nyheter ”I väntan på en rättsordning” av 

skribenten Barbro Hedvall, kan det exempelvis låta på följande sätt: 

Den rätt illa trängda koalitionsregeringen manövrerar mer för att söka behålla 

greppet om maktpositionerna än för att genomföra något politiskt program. Och 

maktpositionerna är lönande — det är lätt att förstå när man vet att 

parlamentsplatserna inte är personliga utan tillhör partigrupperingen. Eller när 

varje domare och åklagare tillsätts av en partigruppering.97  

Här analyserar skribenten ”koalitionsregeringens” oförmåga att genomföra någon politisk 

reform och problematiserar inte EU:s medverkan till uppkomsten av denna 

koalitionseregering. Som jag i början av detta kapitel visar, är det just EU med Sverige i 

spetsen som har förordat en sådan maktfördelning som en lyckad modell för det makedonska 

samhället.98 När artikelförfattaren konstaterar att den mörka samhällsutvecklingen för 

Makedonien är på väg ”ingenstans” blir detta som ett resultat av bristen på mellanetnisk 
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tolerans. I samma artikel som ovan skriver skribenten: ”I ett samhälle där en människa inte 

kan få sin rätt som individ och medborgare utan är beroende av förbindelser, rätt tillhörighet 

och tillgångar stora nog att få beskydd — där är det svårt, nära nog omöjligt att få i gång en 

utveckling.”99 Att utöva demokrati i ett samhälle innebär engagemang och det som skribenten 

beskriver genom exemplet ovan är just det. Det är en demonstration av engagemang då 

människor försöker hitta lösningar på olika samhällsproblem. Med en sådan kunskap i 

bagaget kan det vara lättare att förstå hur människor tänker och varför agerar som de gör. Att 

utesluta sådana faktorer som förklaring till olika problembeskrivningar om Balkan, innebär att 

underkasta sig diskursen om Balkans underlägsenhet och primitivitet. Även om EU:s 

hanterande av problemen på Balkan ibland kritiseras av svensk media, och lösningar som 

förespråkar ekonomiska åtgärder i större utsträckning presenteras, blir stigman över Balkan 

alltid närvarande och gränsmarkeringen mellan Öst och Väst tydlig.100 Till exempel nu när EU 

och det internationella samfundet har kontrollen över Kosovo måste lösningar om provinsens 

framtid hittas. I skildringen av situationen är det oundvikligt att inte nämna Balkan som helhet 

och därmed generalisera utvecklingen på hela Balkan. Dagens Nyheters ledarskribent Barbro 

Hedvall skriver: 

Och som på många håll på Balkan förenas en politisk extrem agenda med 

ekonomisk makt och kriminalitet. Det gäller också Kosovo vars ekonomi 

påverkas starkt av det internationella samfundets närvaro. Smuggling, 

utpressning, stora möjligheter till hårdvalutainkomster — det är ingen vacker bild 

men tyvärr verklig.101  

Och när Väst har kommit till den punkt där det inte längre finns några tydligt identifierbara 

demokratifiender (som till exempel Slobodan Milosevic), blir det ”bräckliga lugnet” hotat om 

inte den militära närvaron ersätts med/av en hållbar ekonomisk utveckling. Ledarskribenten 

fortsätter: ”Här kan omvärlden använda både morot och piska, dvs. investeringar och handel 

mot rättsreformer och korruptionsbekämpning.”102  
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Enligt Fleming är kvaliteten på de så kallade ”experters” verklighetsåtergivning 

något som kan variera. Det som skiljer dessa, ”framgångsrika Balkanexperter”, från de andra 

som har en förankring i den akademiska världen, är att dessa (antalsmässigt) utgör en 

överlägsen majoritet och har större möjligheter att nå ut till folket och därmed producera och 

reproducera balkanismen som diskurs. Den politiska diskursen är inte främmande för 

”experter” som själva kommer från Balkan för att verka för en EU integrering inom ramarna 

för EU. Och det är samma mönster även i Dagens Industri, ” Ser EU som fredsprojekt”.103 Det 

är ett återberättande av krigets fasor som på nytt skapar bilden om Balkan som ett aggressivt 

område och dess befolkning som annorlunda. Genom att återigen påminna om risken för 

framtida väpnade konflikter för Balkanländerna såväl som omgivningen, befästs den 

gemensamma säkerhets- och utrikespolitiska roll som EU länderna har. Den mindre gruppen 

experter, menar Fleming, som består av historiker, teoretiker, statsvetare och andra, utmärker 

sig också på det sättet att en stor del av gruppen består av människor med Balkansk 

härkomst.104 Även om den samhällsvetenskapliga kunskapen tål att kritiseras, är den ett bättre 

sätt att synliggöra samhällsfenomen och utjämna orättvisorna  som är framsprungna ur 

tidigare ideologiska och samhällsstrategiska förhållningssätt.  När journalistiken går in och 

kritiserar lingvister för deras ”naivitet”,  bidrar massmedia till att synliggöra kvarlevorna av 

ett föråldrat sätt att se på verkligheten. Men samtidigt som medier förlöjligar ”experternas” 

förhållning till verkligheten, blir medier själva ”experter” och reproducerar en annan 

verklighet.  

 

 

Experternas språkbråk 

Diskussionen om språkbråket är relevant eftersom den demonstrerar experternas kamp och 

hur de förhåller sig till vad som är acceptabel identitetspolitik. Då Balkanländernas 

identitetspolitik återspeglar de övriga EU ländernas mellannationela identitetspolitik är det 

intressant att visa vem av expertisen, i det här fallet journalisterna eller lingvisterna, som har 

tolkningsföreträde för vad som är acceptabelt som nationell markör. I följande exempel av 
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Dagens Nyheter, om framställningen av Balkanländernas bråk kring språkbruket framkommer 

två slutsatser. Den ena slutsatsen är att ”Balkan är alltid Balkan”, en slutsats som innehåller 

essentialistiska drag.105 Här blir beskrivningen av Balkan, och dess etniska oenighet, återigen 

demoniserat. Det som gör uttalandet speciellt, är att det reproducerar en kunskap om Balkan 

som homogen enhet, och som jag tidigare visade, fylls med gamla bekanta associationer av 

oföränderligt kaos. På så sätt upprätthålls och förstärks den egna självbilden som motsatsen 

till det som beskrivs. Den andra slutsatsen i samma artikel är att den förlöjligar både de 

svenska experterna och den balkanska mentaliteten. Här kritiseras av Dagens Nyheter de 

svenska lingvisternas rädsla till konfrontation då de tillmötesgår Balkanländernas vilja att 

nationalisera språken. Dagens Nyheter fortsätter: ”Svensk lingvistisk expertis, medveten om 

vad hetlevrade Balkanbor kan göra med folk som misshagar dem, skrev försiktigtvis två 

olika artiklar om språken serbiska och kroatiska”.106 Här blir förnuftet ställt mot oförnuftet på 

ett sätt som demonstreras genom den svenska expertisens rädsla att konfrontera en 

”hetlevrad” Balkanmentalitet. Samtidigt blir expertisen förskönad eftersom läsaren kan 

relatera till kompromissandet som tecken på civiliserad beteende. Som artikelförfattaren på 

Dagens Nyheter menar, är det makedonska språket uppfunnet efter andra världskriget av 

Jugoslaviens president Tito. Accepterandet av makedoniska som eget språk är felaktigt menar 

han. Detta eftersom för det första handlar det om en bulgarisk dialekt och för det andra 

eftersom det gör ”/---/ grekerna ursinniga över att landet kallar sig Makedonien”.107 Trots att 

kompromissandet är kopplat till civilisationen blir det föremål för kritik då själva 

kompromissandet i det här fallet kan ses som orsaken till en del förvirring kring Balkans 

identitetspolitik. Och det som artikelförfattaren säger har en poäng. Det är kanske så att den 

etniska olikheten, som nationalstaterna på Balkan genom språken väljer att markera gentemot 

andra etniska grupper i sin nära omgivning, innebär en politisk gränsdragningsstrategi. Men 

det betyder inte att fenomenet är något unikt för Balkanländerna. Det visar bara hur 

språkpolitiken, på ett effektivt sätt, kan användas av olika nationella eliter, som medel för att 

skapa eller upplösa politiska gränser. Valet av nationaliseringen av språkens dialektik som 

nationens markör, kan förklaras genom de historiska erfarenheterna av ockupation som de 

politiska eliterna hyste mot sina grannar.108 Vidare har dessa språk blivit nationella markörer 
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som på grund av de historiska händelserna har utvecklats i olika riktningar.109 Det som 

artikelförfattaren inte tar upp är att dessa exempel är i för sig inte unika för Balkanländerna, 

då dessa är framsprungna ur och återspeglar Västvärldens tidiga nationsbildningshistoria som 

grund till dagens nationalisering och av språken. Den ”kompromissvilja” som lingvisterna 

gärna relaterar till sig själva, grundar sig kanske på förståelsen att balkanspråkens 

separationsprocess är intimt förknippad med lingvisternas egna språkliga verklighet. Genom 

att inte skriva om den paradoxala dimensionen i användningen av svenska, norska eller 

danska som nationella och skilda språk, undviks en viktig dimension som förklarar 

Balkanländernas ”oförnuft”. Det egna oförnuftet döljs, genom att inte välja  en konfrontation 

mot Balkanländernas. På andra håll kan vi också se exempel på språkens nationaliserings 

normalitet, men här lyfter media en annan aspekt och frånvaro av vetenskaplig förankring. 

Moderaternas toppnamn på listan till EU parlamentsvalen 2004, Anna Ibrisagic, hyllas av 

Dagens Industri som flerspråkig på så sätt: ”Hon är utbildad tolk i bosniska, tyska, ryska och 

engelska. Dessutom talar hon italienska och alla språk på Balkan.”110  

 

 

En balkansk verklighet 

På grund av att intressesfären mellan dessa två expertgrupper, som Fleming beskriver, är 

olika, sker dåligt utbyte mellan dem. Detta, menar Fleming, leder till att vetenskapssfären 

minskar och blir allt mindre synlig för den breda publiken. Med andra ord, de som jobbar vid 

sidan om akademiska balkanologer, arbetar mer eller mindre självständigt, vilket gör att den 

vetenskapligt förankrade kunskapen ger sken av att vara otillräcklig samt ha en svag 

förankring i verkligheten. Den historiska beskrivningen av balkanismens framkomst, som jag 

diskuterade i förra kapitlet, kan här kompletteras med Flemings diskussion kring vem som har 

tolkningsföreträde i framställningen av Balkan. Det aspekt som Fleming tar upp är viktig för 

min analys, då den pekar på samma dimension av diskursen, nämligen att den riktar sig till 

den breda publiken, som till skillnad från tidigare epoker nu är ett starkare politiskt 

maktinstrument. Men balkanismen behöver inte bestå av ett vetenskapligt förankrat system 
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för att upprätthålla en skillnad eller en makthegemoni till ett geografiskt område. Dagens 

journalistik kan till viss del jämföras med dåtidens reseskildringar. Även den journalistiska 

viljan att så objektivt som möjligt skildra situationen på Balkan genom att berätta från plats, 

bidrar till skapandet av negativa associationer. När Barbro Hedvall analyserar rådande 

situationer i artikeln ”Europas bortglömda släktingar” låter det på följande sätt:  

De politiska strukturerna speglar också detta samhälle — samlevnad med 

motståndaren blir ett väpnat stillestånd i avvaktan på en slutlig uppgörelse. 

Politiker ser till den egna gruppens, de egna anhängarnas bästa, inte det allmänna. 

Politiska positioner är till för att utnyttjas för de egnas räkning. Korruption och 

maffiaekonomier hör till en balkansk verklighet som är mycket svår att rå på. 111  

Här är den ”balkanska verkligheten” och dess fasta tillstånd det som lyfter berättelsen framåt 

och ger berättelsen mening. När man väljer att skildra den vardag som etniska grupper i 

krigsdrabbade områden upplever, skildrar man alltid en partisk verklighet. Den partiska 

verkligheten blir till en sorts normalitet, en sanning. Det blir samtidigt en skildring av en 

nationalistisk diskurs eller en partipolitisk sådan. Tidigare antropologiska beskrivningar av 

avlägsna länder och människor, kunde skildra verkligheten på ett sätt, som idag av 

vetenskapen, kan tolkas som rasideologiskt. Det som journalister idag tenderar att göra när de 

jobbar på fält, är att låta människorna själva berätta om hur de uppfattar verkligheten. Och för 

objektivitetens skull ska alla parter få berätta sin historia. Min uppsats är ingen kritik till ett 

sådant förhållningssätt utan till de konsekvenser som berättelserna kan ge upphov till och som 

journalistiken bidrar till. Till exempel kan det hat som människor från vissa etniska grupper 

hyser mot varandra ta över berättelsen, och den hopplöshet som människor upplever i olika 

situationer kan ge sken av att ingenting kan förändras på Balkan. Även när omvärlden (FN, 

NATO, EU) tar över administrationen och ansvaret för landets utveckling, som fallet idag är 

med Bosnien och Hercegovina samt Kosovo, får beskrivningar av undergång en bestående 

karaktär. De intervjuade som någon gång har varit utomlands längtar tillbaka till ”frihetens 

Sverige” 112 och det är någon annanstans som framtiden finns för dem. Balkan är ett problem 

som inte går att förstå. 

 

                                                           
111 Dagens Nyheter 27.02.2004 
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Hur blir ”de andra” en del av  ”oss” — exemplet med Slovenien 

Även när det första, före detta jugoslaviska delrepubliken Slovenien, står redo inför EU 

medlemskap får den mentala gränsen gentemot Balkan en välbekant dimension av inkludering 

och exkludering. För att distansera Slovenien från de negativa antagandena om Balkan måste 

Slovenien först få tillgång till västerländska karaktäristiker. Och det som i det här fallet är 

typiskt beteckning för Väst eller EU är friheten. Som det framkommer av Dagens Industri: 

”Slovenien har redan kommit långt i EU-anpassning. Jugoslavien hade både fritt företagande 

och en begränsad marknadsekonomi. Och ingenstans i östblocket var det så fritt som i 

Slovenien.”113 Här kan vi också se hur gränsen mellan civiliserad och icke civiliserad skiftar 

skepnad. Så fort den före detta Jugoslaviska republiken har passerat gränsen från Öst till Väst 

så ändras även retoriken som  ”ingenstans i östblocket var det så fritt som i Slovenien”114. 

Ambivalensen i detta uttalande är att det pekar bakåt i tiden som associerar till Slovenien som 

en anomali som på något sätt hamnat på fel sida av Europa det vill säga Balkan. 

 

 

Integreringsretoriken och dess konsekvenser 

Det balkanskildring som resenärer tidigare producerade, riktades till den privilegierade 

läskunniga eliten i Väst som därefter kunde påverka statsapparaten på olika sätt. Idag är 

publiken större än så och kan i större utsträckning påverka samhällsutvecklingen, lokalt som 

globalt. Så gott som varje hushåll i Europa har en TV, tillgång till dator och Internet och det 

är få, vågar jag påstå, som inte har tillgång till någon form av mediainformation (tidningar 

etcetera). Och de element som genom den snedvridna verklighetsåtergivningen producerade 

en kunskap om Balkan som Todorova tog upp, tenderar att reproduceras även idag. Och här är 

”rädslan”  en viktig ingrediens i integreringsretoriken.  

                                                           
113 Dagens Industri 22.03.2003 
114 a.a. 
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I fortsättningen kommer det att krävas mer av ledarskap, mer av argumentation 

för att övertyga om att det är värt att satsa på Balkan. Förblir Balkan ett område 

med svaga stater, rättslöshet, korruption och fattigdom kommer det oundvikligen 

att påverka också det rika Västeuropa i form av smuggling, brottslighet och 

migrationsströmmar.115  

Det innebär konsekvenser att lämna ”Balkan” kvar, konsekvenser som kommer att drabba 

”oss”. Det blir svårt att inte relatera till Balkan som Europas ”de andra” om 

integreringstanken ska handla om att skydda oss själva. Och det är i upprepningssekvensen 

som det fasta strukturen ligger. Som det uttrycks i Dagens Nyheter: 

Utan tvivel skulle det stabilisera området på ett sätt som inga stödprogram eller 

avtal kan, men EU är en union med bestämda inträdeskrav och länderna på västra 

Balkan har långt, mycket långt kvar för att fylla dem. Att det lyckas ligger dock i 

allas vårt intresse. Givetvis drabbar våld och rättslöshet på Balkan i första hand 

invånarna där, men det är ett hot också mot medborgarna i EU. Smuggling, 

människohandel, knarktrafik, maffiabrottslighet — ”målområdet” ligger ofta nog i 

det rika väst.116  

Diskursen omöjliggör eller reducerar möjligheten till associationer om att det kanske är 

möjligt för något Balkanland att uppnå välstånd och till och med skapa bättre 

samhällsförhållanden, utan att för den skull behöva bli en EU medlem. Detta på grund av att 

diskursen ska förbli en totalitet så långt det går. Det alternativ som artikeln med bestämdhet 

förordar är att EU är civilisationens centrum medan det bortom EU:s gränser råder kaosvälde. 

Så som jag tolkar det, finns det en outtalad motvilja att inkludera det ”rättslösa” området. Men 

eftersom det innebär ett ”hot”  för ”medborgarna i EU” att inte inkludera Balkan tolkar jag det 

som ett nödvändigt ont som måste genomföras.  

 

 

                                                           
115 Dagens Nyheter 27.02.2004 

 
116 Dagens Nyheter 22.06.2003 
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Gamla bilder av Balkan reproduceras 

Trots den positiva inkluderande klangen som gör anspråk på Balkan som en del av ”oss”, kan 

jag i flertalet artiklar se att de utrycker en underton av ett gammal välbekant 

beskrivningsmönster där bilden av Balkan som ”krutdurk” finns kvar. Och självklart uttrycks 

det på olika sätt beroende på den uppsättning praktiker som finns inbakade i diskursens 

intentioner. Här kan till exempel ”krutdurken” stå som beteckning till den etniska 

dimensionen. Men berättelserna om ”Balkan” kan även associera till andra aspekter som 

handlar om professionalitet och skicklighet. Och dessa aspekter kan övergå i kriminalitetens 

tjänst och bli något farligt. Svenska Dagbladet Näringsliv skriver: ”Oroad är också den 

paneuropeiska polismyndigheten Europol i Den Haag som nyligen varnade för en flod av 

förfalskade pengar från Balkan och Östeuropa där professionella ligor nu trycker pengar för 

brinnande livet.”117  Trots att Balkan har separerats från övriga Östeuropa får dessa två 

kategorier representera ett hot som dessutom inbegriper en kriminell professionalitet värd 

avund och förakt. Generaliseringar av detta slag, gör bilden av det agressiva Balkan levande 

och bidrar till polariseringen mellan EU och Balkan. Balkans kultur beskrivs, i detta fall, på 

ett sådant sätt att det uppfattas som ett hot utifrån som inte går att kombinera med dagens 

civiliserade EU.    

 

 

Det grekiska arvet 

Då artiklarna skildrar huruvida något av Balkanländerna har sin rätta plats i den europeiska 

gemenskapen blir Balkanländernas egen identitetspolitik ifrågasatt och undanträngd till 

förmån för en europeisk sådan. Balkanländernas historia verkar för komplicerad och abstrakt 

och det som diskuteras är framförallt huruvida länderna kan anpassas till det moderna Europa 

utan att historien står i vägen för en sådan utveckling. Här går de olika förhållningssätten isär, 

om hur långt tillbaka i historien det europeiska arvet går. Vad som kan lyftas fram i sökandet 

av en gemensam europeisk identitet är den historiska kontinuiteten som det grekiska arvet kan 

erbjuda. En fascination av den grekiska kulturen och dess ”fler tusenåriga kontinuiteten i dess 
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utveckling” länkas till en gemensam europeisk kultur. Som Sture Linner i Svenska Dagbladet, 

skriver erbjuder oss det grekiska arvet:  

två världar, vitt skilda i fråga om mentalitet och historisk utveckling men 

samtidigt så hopsmälta i en medveten kontinuitet att vår egen livssyn dock i en rad 

hänseenden är starkt påverkad av antiken. Möjligen är det just denna fusion som 

väsentligt bidragit till den europeiska kulturens djup, komplexitet och dynamik. 118  

Även om en sådan historiesyn delvis kan förklara Greklands tvist om Makedoniens etniska 

profil är det inte det som jag vill lyfta fram. Den romantisering av antiken, som en del av den 

moderna Greklands historia, essentialiserar å ena sidan ett folk och skapar å andra sidan grund 

för ett gemensamt europeisk arv. Med andra ord möjliggör Greklands EU-medlemskap för 

resten av medlemsländerna att dela samma historiska grunder för en gemensam identitet 

samtidigt som antiken nationaliseras och placerar Grekland utanför Balkan. Härigenom blir 

även den politiska relationen definierad till de Balkanländer som försöker närma sig EU.  

 

 

Turkiet som dilemma 

Parallellt med diskussionen om vad som görs och vad som bör göras, för att dessa länder ska 

uppfylla de krav som EU ställer, framträder en annan diskussion nämligen den om Turkiets 

plats i EU.119 Turkiets relativt nya nationalromantiska historieskrivning visar ett 

avståndstagande från det osmanska rikets arv. Samtidigt definieras Turkiet som en del av 

Balkan och arvtagare till en stormaktstid som innebär konflikt mellan nuvarande EU länder 

och det gamla riket i Öst. I strävan för att moderniseras, har det turkiska samhället 

sekulariserat religionen, infört en kristen tideräkning och accepterat ett latinskt alfabet, istället 

för, som innan kulturrevolutionen 1923, det arabiska.120 När olika skribenter, det vill säga 

kritiker samt förespråkare av ett turkiskt EU medlemskap, diskuterar i Computer Sweden 

kring det ottomanska arvet, hamnar det moderna Turkiet utanför Europa. Här används 
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identitetspolitiken både som en inkluderande och en exkluderande faktor. Det framstår en 

kluvenhet som delvis kan förklara eller åtminstone peka på varför Balkan och Turkiet oftast 

verkar stå i periferin av Europa, en periferi utan någon fast förankring i en europeisk identitet. 

Här hamnar skribenterna i en diskurs formad av medeltiden då det muslimska Ottomanska 

riket stod som en arvfiende för den kristna delen av Europa och som fiende används som ett 

kontrasterande identitetsskapande element. Förespråkarna för ett turkiskt medlemskap 

framhäver det Ottomanska arvet som en del av Europa. Det Ottomanska riket var historiskt en 

maktfaktor i Europa och tillhörde som sådan ”/---/ samma kulturkrets som vi, /och/ därför har 

vi del i samma kulturarv”121. Som en inkluderingsfaktor blir den Ottomanska tiden ett 

lapptäcke i den europeiska identitetshistorieskrivningen vilket passar in i berättelsen om 

Turkiets EU integrering. Det som blir den exkluderande faktorn och som framkommer av 

artikeln ”Turkiet söker sin plats” i Computer Sweden, är att ett sådant förhållningssätt till 

historien är helt fel.  

Det faktum att stora delar av imperiet låg i dagens Europa gjorde det inte 

europeiskt. För osmanerna var det kristna Europa perifert; det sågs som ett 

avlägset område bortom rikets nordvästra gräns. Från dess barbarer fanns inget att 

lära eller frukta. Renässansen, reformationen, upplysningen, franska revolutionen, 

de tekniska framstegen passerade utan att göra några avtryck. Bara den läskunniga 

kristna befolkningen tog del av idéerna. Den framväxande europeiska 

vetenskapliga litteraturen förblev okänd.122  

Här gör författaren ett tydligt avståndstagande från det Ottomanska riket som en del av den 

europeiska identitetskonstruktionen. Genom att utesluta det Ottomanska riket som en del av 

det europeiska arvet, placeras samtidigt hela Balkan i en icke europeisk periferi. Den 

tidsintervall som upplysningen innebär för Västeuropa blir något som inte når Balkanländerna 

som under ca femhundra år tillhörde det Ottomanska riket. 
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4. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

 

 

Uppsatsens problemställning har varit att undersöka hur etablerade beskrivningar, 

institutioner och mentala landskap skapas och återskapas genom massmedias skildring av 

Balkan. Jag har velat göra en historisk bakgrund för att se om historien bidrar till uppkomsten 

av Balkanism som diskurs. Genom att pröva om den mediala diskursen innehåller inslag av 

Balkanism har jag velat uppmärksamma de maktförhållanden som kommer till uttryck genom 

diskursen. Finns det distinktiva element som upprätthåller skilnader mellan ”oss” och ”de 

andra”? På det sättet ville jag synliggöra de diskurser och element som monopoliserar 

beskrivningen av verkligheten. Därmed ville jag se om dessa beskrivningar används för att 

forma EU:s utvidgningspolitik och inställningen till Balkan. Hur förhåller sig diskurserna till 

Balkanländernas egna identitetskapande och vad innebär det för Balkanländerna och EU? 

I framställningen av den självbild, som diskursen om EU-integrationen 

producerar, är EU ländernas fredskapande vilja stor. EU:s strävan att framstå som ledande och 

som förebild för Balkanländerna är den drivande kraften som leder fram processen till ett 

balkanskt EU-medlemskap. Upplysningens arv är synligt genom massmedias skildring av 

Balkan och de ideal som värnar om demokratin, de mänskliga rättigheterna, rättstaten, och vill 

skapa en ordning i EU:s närområde. Målet för EU är att inrätta fungerande europeiska 

demokratier och fungerande rättssamhällen på Balkan. I dessa beskrivningar framstår EU som 

civilisationens centrum medan det bortom EU:s gränser råder kaosvälde. Den militära och 

politiska närvaron på Balkan rättfärdigas genom diskursen om EU-integrationen. Då en 

normalisering av området anses vara möjlig endast med en EU-integration skapas en 

förmyndarmentalitet där Balkanländerna anses inkapabla att själva ta ansvar för den egna 

samhällsutvecklingen. Genom att kontinuerligt påminna om risken för framtida väpnade 

konflikter får EU:s gemensamma säkerhets- och utrikespolitik legitimitet. Trots det hot som 

en del terroristorganisationer (europeiska som utomeuropeiska) riktar mot västvärlden 

förmedlas en bild av EU som terrorfri.  Som förebild kan EU driva fram nödvändiga insatser 
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och samtidigt framstå som civilisationens vagga i en alltmer osäker värld, där terrorism och 

etniska konflikter blir en vardag för de länder som står utom räckhåll för Väst. Obalansen i 

maktrelationen synliggörs även genom framställningen av den ekonomiska situationen på 

Balkan. Det beroendeförhållande som lyfts fram, skapas ur utvidgningspolitiken och 

diskursen om EU-integrationen. Det som upprätthåller maktrelationen i integreringstanken är 

att den fungerar som ett skydd emot den balkanska mentaliteten. Det är i 

upprepningssekvensen som den fasta strukturen ligger och den fasta strukturen innebär 

anpassning för Balkanländerna. 

Det som emellertid står i vägen för överbryggandet av klyftan och 

motsättningarna mellan Öst och Väst, är just de gamla mönstren och föreställningarna om 

Balkan som Europas ”de andra”. Det verkar som att geografin är hierarkisk och det är 

historien som ger Balkan dess mening. Här är definitionen om vad det är som är europeiskt 

kopplat till ett avståndstagande från Orienten som är nära kopplad till balkanismen. Visionen 

om EU placerar Balkan i ett underläge som är ett beroendeförhållande, då EU:s 

medlemsstaters intressen och agerande kommer i första hand.  Genom diskussionen om 

konsekvenserna ifall Balkan hålls i periferin av Europa har diskursen en dubbel inverkan på 

identitetspolitiken. För det första håller EU:s expansiva kraft på att förflytta gränserna österut, 

men med ideologiska verkningar som inte ger Balkanländerna utrymme för egen 

identitetspolitisk suveränitet. Samtidigt som uppkomsten av multietniska samhällen 

uppmuntrats som modell för en del Balkanländer, inbegriper skildringen av Balkans 

maktförhållanden som kräver att nationella intressen tonas ner till förmån för EU 

integrationen.  För det andra, reproduceras gamla stereotyper om Balkan. Detta sker delvis på 

grund av de beskrivningar som lyfter fram konsekvenserna av Balkans utanförskap och EU:s 

passivitet i frågan. Studieobjektets (Balkans) komplexitet kan förstås utifrån distansen mellan 

riktiga historiografer och de som skildrar Balkan utifrån egna erfarenheter och politiska eller 

ekonomiska intressen. En stor del av dessa skildringar är skrivna av ”experter” utan någon 

vetenskaplig förankring. I likhet med de tidiga nationalromantiska reseskildrarna som bidrog 

till uppkomsten av balkanismen, bidrar även dagens ”experter” till reproducerandet av 

balkanismen. Det är en kunskap (betraktarens perspektiv) som riktar sig till en bred publik 

som inte har någon kännedom om, eller vet väldigt lite om, Balkanländernas historia och 

politik. Dessa ”experter” verkar inom ramarna för journalistiken, på egen hand eller som 

politiskt kunniga strateger och bidrar därmed till reproducerandet av gamla föreställningar om 
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Balkan. Ur skildringarnas upprepningssekvens uppstår en balkansk mentalitet som är av en 

bestående karaktär. Som en binär opposition blir vår egen mentalitet allt det som den 

balkanska mentaliteten inte är. Eftersom talet om Balkan har en generaliserande karaktär och 

har en historisk kontinuitet som skapas och återskapas genom medier, upprätthålls mentala 

men till en del även faktiska gränsdragningar.  

Då EU använder sig av rollen som en överlägsen social aktör för att påverka 

samhällsutvecklingen i Balkanländerna skapas det även faktiska gränsdragningar mellan dessa 

två parter åtminstone för en övergångsperiod. Balkanismens negativa efekter i form av 

associationer och stereotyper, påverkar utvidgningspolitiken vilket placerar en mängd länder i 

en underlägsen position och därmed bidrar till att försena den EU integrering som, enligt EU, 

innebär bättre socioekonomiskt välstånd för Balkanländernas befolkning. Här kan till exempel 

den ständiga politiska diskursens påpekande om att stabiliteten i området inte är som den 

önskas vara, avskräcka den ekonomiska makten från att investera i området. Samtidigt gör de 

beskrivna länderna kanske allt vad de kan för att öppna och skapa möjligheter till 

investeringar av olika slag som gynnar den ekonomiska tillväxten och därmed påverka sin 

situation och sina möjligheter att hinna ikapp den eftersträvade välfärden.  

Men EU:s expansion är inte endast territoriell. Det är EU som beskriver Balkan, 

det är EU som definierar den europeiska imaginära identiteten. På det sättet skapas också 

mentala gränsdragningar eftersom det blir konsekvenser för Balkanländerna då dessa nästan, 

men aldrig kan bli lika bra på, såsom den västeuropeiska normen kräver. Därför måste de 

ständigt reformera och acceptera alla krav som kommer utifrån då föreställningar om 

opålitlighet ständigt gör sig påminda. Även de föreställningar som massmedier skapar genom 

sina ”specialister”, blir ett sätt att upprätthålla skillnader. Den västerländske 

massmediekonsumenten förhåller sig till utsagorna om Balkan som verklighetskapande 

mallar, vilka blir styrande även för interakionen människor emellan. 

Identitetspolitiken är den strategi som har blivit drivkraften i den process som 

EU integrationen innebär. Det är ett sätt att sudda ut skillnader och skapa likheter mellan 

nationer i Europa. Ju mer vi har gemensamt desto starkare blir vår gemenskap. I en allt 

öppnare värld, som konkurrerar om ekonomiska resurser och välfärd, behövs en stabilitet som 

säkrar ekonomiska investeringar och skapar trygghet  på en global marknad men även lokalt. 

Identitetspolitiken används för att ändra gamla lojaliteter och skapa nya gränsöverskridande 
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sådana. Samtidigt ser vi en paradox i detta förhållningssätt som ändå håller fast vid det etniska 

och det nationella som grund för all social interaktion medlemsländerna emellan.Trots allt är 

EU summan av en grupp nationella stater. Här är Greklands tvist med sina grannar exempel 

på ett sådant förhållningssätt, men även Balkanländernas syn på sig själva. Att tänka nationellt 

betraktas fortfarande som ett mer produktivt och verklighetsnära förhållningssätt till sin 

vardag. Det som erbjuds läsaren av massmedia, är trygghet, tillhörighet och en bättre framtid. 

Och inkluderingsretoriken sköts av politiken för att skapa en känsla av att, vi ”européer” är av 

samma sort. När människor har upplevt den trygga tillhörigheten är inte längre det främmande 

lika främmande. Men det krävs mycket mer än så. Gamla mönster av exkludering, synliga i 

balkanismen, kan inte ändras över en natt. Gamla vanor ligger latent inom var och en och 

därmed även inom politiken som helhet. Massmedier i likhet med andra institutioner är 

aktörer som inte är fördomsfria eller helt befriade från gamla vanor. Men samtidigt är 

massmedier demokratins viktigaste instrument, massmedier är maktens granskare och folkets 

röst. Och utan medier skulle våra demokratiska samhällen inte kunna fungera. Ändå måste 

något göras för att kliva ur det som skapar mentala gränser. Enkla förklaringar till varför 

människor beter sig som de gör finns inte. De genvägsförklaringar/förklaringsmodeller som 

människor tror sig kunna hitta i historien för att på så sätt kunna förstå ”den andre”, den 

primitive, finns inte. För att förstå den okända måste man först förstå sig själv, då kan nya 

perspektiv och insikter komma till stånd som på ett bättre sätt kan beskriva verkligheten. 
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