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Titel  

Hotbild är lika med världsbild? – en studie av Förenta Nationernas generalsekreterares tal från två olika tidsperioder 
och deras sätt att gestalta världsordningen. 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Denna uppsats fokuserar FNs generalsekreterare Javier Perez de Cuellar, Boutros Boutros Ghali och Kofi Annans tal 
i generalförsamlingen. Detta i en studie som diskuterar vilken bild av världspolitiken eller världsordningen som 
presenteras i deras tal. Två tidsperioder fokuseras, tiden efter Kalla krigets slut och tiden efter den 11 september med 
syftet att diskutera dessa i en analys där modeller och begrepp rörande makt och internationella relationer lyfter 
talens innebörd till det större sammanhanget. Metod för detta är en textanalys med kritisk diskursanalys som 
vägledande verktyg. En viktig tyngdpunkt hamnar med denna metod på vem det är som talar/hörs i texten.  
  
Utifrån generalsekreterarnas tal diskuteras alltså vems bild/bilder av världen det är som kommer fram i de anförande 
som hålls inför generalsförsamlingen och därmed i viss mån riktar sig till världens hela befolkning. Västvärldens 
dominans, FN-systemets svagheter och USAs konstanta närvarande i form av maktbalanserande är några av de 
ämnen studien koncentrerar. 
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Inledning  
Mer än tre år har gått sedan flygplanen åkte in i World Trade center i New York den 11 
september och de beskrivningar som broderats ut över hur världen ser ut har varit många sedan 
dess. Om vår verklighet grundas på en terrorbalans på väg mot en säker undergång eller ej har 
många åsikter om, men i vanlig ordning kan inga klara framtidscenarion garanteras som sanna. 
Det är internationella relationer i modern tid som diskuteras och teoretiserande kring detta ämne 
spretar i diverse riktningar. En av aktörerna på denna politiska arena har sedan 1945 varit Förenta 
Nationerna. Kring organisationen och även inom den har hela tiden diskussioner angående dess 
roll i världspolitiken förts. Med kalla krigets slut och murens fall är en otrygg era dominerad av 
maktbalans över och Förenta Nationerna, genom tiderna världens staters största gemensamma 
institution, kunde hoppas växa som aktör på den internationella scenen. Händelserna den 11 
september 2001 kan tillsammans med de i samband med kalla krigets slut kan betraktas som två 
av de viktigaste historiska hållpunkterna i modern politik. Genom att koncentrera mig på en 
politisk aktör önskar jag kunna presentera hur bilder av vår verklighet målas upp under olika 
tidsperioder och i samband med olika skeden. Denna studie fokuserar de 3 generalsekreterare i 
FN som suttit på posten tiden efter år 2001 respektive 1989.  
 

Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att se hur bilder av världspolitiken gestaltas i två olika tidsperioder 
och uttrycks i politiska tal av 3 olika generalsekreterare i FN. Frågeställningar är härmed; 
 

• Hur beskrivs världen och dess ordning under olika tidsperioder utifrån 
generalsekreterarens perspektiv?  

• Hur ser man på den egna rollen i sammanhang som beskrivs? 
 
I denna uppsats studeras tal från två olika tidsperioder i världspolitikens historia för att försöka 
beskriva de bilder av världen som däri förmedlas. Dessa olika perioder diskuterar jag i en analys 
där jag kopplar in modeller och begrepp rörande makt och internationella relationer för att kunna 
resonera kring ett större sammanhang. 
 

Disposition 
I den inledande delen av uppsatsen hamnar först en beskrivning av det empiriska material som 
ligger till största grund för mitt resonemang i uppsatsen. Här på följer ett metodavsnitt som 
förklarar hur jag närmat mig mitt material. Även en motivering till val av material och 
avgränsningar är här på sin plats. För att lägga en grund till uppsatsens syfte kommer jag sedan 
presentera FN. Detta i ett kortfattat och konkret avsnitt innan teoridelen. I det påföljande 
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teoriavsnittet som kopplar uppsatsens syfte till det större sammanhang vi kallar världsordning 
eller världspolitik tar jag upp begrepp och modeller hämtade från internationella relationer. Här 
kommer också maktbegreppet in. Detta för att lätt kunna plocka in olika sådana teorier i analysen 
som följer härpå. Då analysdelen är uppsatsens tyngsta del tar denna också upp mest utrymme 
och varvar teori, analys och empiriskt material. Avslutningsvis kommer kapitlet slutdiskussion där 
de viktigaste poängerna i uppsatsen sammanfattas.   
 

Material & Metod  
De två tidsperioder jag valt att studera är perioder då omfattande förändring råder i 
världspolitiken efter dramatiska händelser. Det rör åren efter kalla krigets slut och åren efter den 
11 september 2001. Därför väljer jag att plocka tio tal från 1990-93 för att analysera tillsammans 
med tio tal från 2001-04. Genom att ställa dessa två perioder mot varandra vill jag kunna se på 
sätt att se världen speglad i samtida händelser. De tal jag använder för analysen är från möten i 
generalförsamlingen och hämtade från Förenta Nationernas officiella hemsida1 där 
organisationens all dokumentering finns organiserad och lättåtkomlig genom deras sökmotor.  
 
Varför valet hamnar på generalsekreterarens tal motiverar jag med positionen i FN-systemet. 
Generalsekreteraren representerar inte specifika länder/gruppers politik utan sitter där i egenskap 
av person. I FN är det yttersta politiska organet säkerhetsrådet och att välja att studera utspel där 
skulle knappast gynna mitt syfte då där råder starka personliga intressen. Intressantare blir här att 
fokusera på personer. Tillsättande av en generalsekreterare är givetvis något som sker i 
organisationens intresse. Den som utses till generalsekreterare måste vara en person som stödjer 
de ideal organisationen satt upp, på sätt och vis väljer man ut någon som ska kunna personifiera 
Förenta Nationerna. Därmed kan denne förklaras vara FN:s genuina talesperson, men samtidigt 
är denne också en person alltför färgad av det han representerar för att kunna tala som 
världsmedborgarnas språkrör. Det som gör generalsekreteraren än mer intressant som 
studieobjekt är just representation. Bakom sig har generalsekreteraren hela sekretariatet som stöd 
och dessutom personal som skriver talen eller delar av talen. Detta är något som jag anser särskilt 
motiverar val av fokus i studien, vems röst är det egentligen som hörs i talen? Är det exempelvis 
Kofi Annan som talar eller är det institutionen som hörs genom hans representation? För att 
uppnå mitt syfte tänker jag alltså utföra en textanalys på tal skrivna för och av 
generalsekreteraren. Den kritiska diskursanalysen blir här en särskilt lämplig analysmetod 
eftersom denna hjälper till att exponera just vem det är som hörs i texten.  
 

                                                 
1 http://documents.un.org/advance.asp, 2005-01-19 

http://documents.un.org/advance.asp
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Att talen är på engelska är också något att reflektera över. När jag läser texterna är det möjligt att 
tonfall och andra innebörder av orden går mig förbi. Dock hör här till sammanhanget också att 
de som talar och godkänt texterna heller inte har engelska språket som sitt modersmål.  
 

Kritisk diskursanalys som verktyg 

Socialkonstruktionism  

För att kunna utföra en analys på det material jag valt krävs en metod som går på djupet inte bara 
med textens innehåll utan även hur och varför texten artikuleras på det sätt det görs. Här erbjuder 
kritisk diskursanalys en lämplig plattform, inte bara för att den hjälper mig grundligt undersöka 
dessa olika aspekter, utan också därför att denna metod måste kompletteras med teorier såsom 
sociologisk teori och kulturteori. När vi talar om diskurser är det viktigt att också säga något om 
det perspektiv som är grundläggande för diskursers sätt att se på världen. Därför försöker jag 
med hjälp av Vivian Burr, författare till bland annat An introduction to social constructionism kortfatta 
innebörden av ett socialkonstruktionistiskt anslag. Socialkonstruktionister har ett kritiskt 
förhållningssätt till kunskap som tas för given. Inställningen är att det är i sammanhang där saker 
tas för givna som problematik uppstår. Människans förståelse av världen är uppbyggd kring 
historiska och kulturella aspekter och dessa ”sanningar” tas för givna när vi organiserar och 
försöker förstå vår omvärld. Ett viktigt grundformulering blir därmed antagandet att det inte 
finns någon naturlig ursprunglig och äkta kunskap utan att den kunskap vi besitter upprätthålls i 
sociala processer och samspel och handlingar.2

 
För att förklara de metoder och tillvägagångssätt jag väljer för denna analys är Marianne Winther 
Jörgensen & Louise Phillips avhandling Diskursanalys som teori och metod (2002/1999) 
grundläggande i denna analys. Den del av diskursanalys jag till störst del lutat mig mot är den 
kritiska diskursanalysen representerad av Norman Fairclough hos Winther Jörgensen & Phillips. 
Norman Fairclough och hans Language and Power (1989) har också varit användbar i 
undersökningen då makt är en viktig aspekt i min analys. 
 

Diskurser  
Språket är det verktyg genom vilket vi skapar representationer av verkligheten. Dessa 
representationer är inte bara en spegling av denna verklighet utan språket hjälper också på detta 
vis till att skapa den.3 Olika sätt att förmedla denna verklighet kallas här för diskurser; 
 

                                                 
2 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism (London, 1995), s. 3 ff. 
3 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2002), s.15 



 4

[…] som gemensam nämnare kan man betrakta diskurser som sociala mönster av 
betydelsefixeringar som står i instabila förhållande till varandra. En diskurs är således ett 
bestämt sätt att tolka världen (eller delar av världen).4

 
Detta sätt att tolka världen innebär att diskurser får konkreta konsekvenser för oss. Diskurser 
som omger oss bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och 
betydelsesystem. Diskursordning är det sammanhang diskurser ingår i och inom vilket de tilldelas 
olika betydelse. Diskurser kan även flytta mellan olika ordningar eller ingå i flera. För Fairclough 
blir maktbegreppet viktigt när det gäller diskursordningar.  
 

power behind discourse shifts the focus to how orders of discourse, as dimensions of social 
orders of social institutions or societies, are themselves shaped and constituted by relations of 
power5

 
Detta fokus på makt är viktigt att introducera redan här i uppsatsen då det dyker upp på flera 
plan. Redan i metodtänkandet är maktförhållande relevant och jag återkommer till begreppet 
både i teoriavsnittet och i analysen. Då teoridelen rör världsordning kan det vara till hjälp att 
redan på detta plan jämföra med språket och de maktrelationer som dominerar där. Vid en analys 
av text och därmed språk kan man tala om hur ”Hegemoni kan uppfattas som en bestämd 
synpunkts herravälde”6, begreppet återkommer på det teoretiska planet och förklaras då på 
samma sätt i det större sammanhanget internationella relationer. 
 

Att analysera diskurser 
Den kritiska diskursanalysen innebär en grundligt utarbetad metod med flera delar som 
tillsammans gör analysen komplett. I min egen analys anser jag vissa delar vara av mindre vikt för 
att nå mitt syfte varpå jag kommer att lägga störst vikt vid de delar av metoden som bäst hjälper 
mig svara på mina frågor. Därför vill jag påpeka att detta är min version och tillämpning av den 
kritiska diskursanalysen och väljer hellre se denna analys som en analys av diskurser. 
 

In seeing language as discourse and as social practice, one is committing oneself not just to 
analysing texts, nor just to analysing processes of production and interpretation, but to 
analysing the relationship between texts, processes, and their social conditions, both the 
immediate conditions of the situational context and the more remote conditions of 
institutional and social structures.7

 

                                                 
4 Jörgensen & Phillips, s.136 
5 Norman Fairclough, Language and power, (Essex UK, 1998), s.43 
6 Jörgensen & Phillips, s.13 
7 Fairclough, s.26 
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Ovan beskrivning av den tredimensionella processen för diskursanalys sammanfattar Norman 
Fairclough som relationen mellan text, diskursiv praktik och social praktik, för att använda de 
svenska termer som Winther Jörgensen & Phillips använder i sin bok. Vad en analys av en text 
eller ett tal innebär är alltså en analys av diskurser och genrer som kommer till uttryck i texten 
(den diskursiva praktikens nivå), deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå) och även de 
”överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den 
existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken” 
(den sociala praktikens nivå).8  
     
Den diskursiva praktiken handlar om hur texten i fråga är producerad och därmed även hur 
den konsumeras, alltså tas emot av läsaren. Störst vikt hamnar dock på själva utformandet och 
framkomsten av texten, var den skrivs och av vem/vilka. Under ramen för den diskursiva 
praktiken hamnar också frågor om interdiskursivitet och intertextualitet. Intertextualitet 
behandlar just hur texter inverkar på varandra, huruvida något refererats till och därmed påverkat 
hur den aktuella texten rörande detta påverkar läsaren osv. Interdiskursivitet är en form av den 
förra men fokuserar just diskursers rörlighet över gränser i olika diskursordningar. Med 
Faircloughs ögon kan intertextualitet uttrycka både stabilitet och instabilitet, eller kontinuitet och 
förändring, och att det är just därför ett sådant samband är högst relevant för min analys rörande 
två olika tidsperioder. Winther Jörgensen & Phillips talar med Faircloughs begrepp om kreativa 
eller konventionella diskursiva praktiker där den förstanämnda innebär att ”diskurstyper blandas 
på ett nytt och komplext sätt”. Denna nya blandning skulle tyda på en sociokulturell förändring 
och stå i motsats till det konventionella där den dominerande diskursordningen upprätthålls 
genom just konventionell blandning av diskurser.9  
 
Vad gäller momentet Texten räknar Fairclough och Winther Jörgensen & Phillips upp flera 
konkreta kategorier att beta av i mån av plats och vikt för studien. Här handlar det alltså om en 
slags kartläggning av hur diskurserna konkret förverkligas genom texter. Winther Jörgensen & 
Phillips fokuserar i sin bok på grammatiska begrepp och som exempel tar de upp modalitet som 
ett verktyg. Modalitet handlar här om det sätt på vilket man uttrycker meningen i texten. Uttrycks 
saker som sanningar eller är talarens röst svagare? För min studie innebär det här bland annat 
frågor om vem som författat talen och hur det hörs i texten. 
     
Social praktik kan förklaras som kontextualisering. Textens diskursiva praktik i förhållande till 
den diskursordning den ingår i fokuseras här. För det andra diskuteras här den utanför liggande 
ram av sociala och kulturella förhållande, institutioner och ekonomiska förutsättningar ingår här. 
Här kommer alltså sociologisk och kultur teori som är relevant i sammanhanget in i analysen för 
att göra den mer fullständig. Eftersom jag har valt att fokusera de bilder av världen och dess 

                                                 
8 Jörgensen & Phillips, s.75 
9 Jörgensen & Phillips, s.77 
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ordning jag kan hitta i generalsekreterarnas tal kommer teorier om internationella relationer och 
maktförhållande tas upp för att placera perspektivet i ett större teoretisk sammanhang. 
     
Dessa tre nivåer går in i varandra mer eller mindre och därför låter jag de olika momenten 
komma in löpande i texten. På detta sätt hoppas jag komma närmre texten i analysen. Då min 
studie försöker gestalta två tidsperioder kommer den sociala praktiken kanske här bli än viktigare 
för den fulla förståelsen av analysen. Jag återkommer till detta i sitt sammanhang. 
     
Viktigt att påpeka är också den utgångspunkt hos Fairclough som fokuserar det dialektiska 
förhållande han menar råder mellan diskursiva praktiker och andra sociala praktiker; ”den 
diskursiva praktikens specifika karaktär är avhängig av den sociala praktik som den är en del 
av”10. Med detta starka dialektiska förhållande blir för diskursanalysen invävandet av 
kringliggande sociala och kulturella tendenser och strukturer viktiga och analysen kan inte anses 
fullständig utan sådana speglande teorier. Därför är följande stycke på sätt och vis en fortsättning 
av den detta metodstycke jag här försökt beskriva som mitt förhållningssätt till de tal 
presenterade nedan.  
 

FN och generalsekreterarna 
Förenta nationerna startas efter att andra världskrigets avslut lämnat världen medveten om hur 
mycket förödelse det går att åstadkomma på 5 år. Att i princip hela världen såg sig indragna i ett 
krig som berörde de olika makterna inom Europa innebar insikten om att samarbete och 
kommunikation är nödvändig. Redan efter första världskriget fanns det ambitioner att skapa ett 
sådant utomstatligt samarbete men först efter det andra världskriget realiserades dessa planer. 
Ursprungligen önskade FN se sig som en stark politisk aktör i internationella sammanhang men 
den bild vi idag har av FN tillåter föga politisk tilltro. FN och dess många förgreningar kritiseras 
hårt och vissa organ fungerar bättre än andra. Att organisationen skulle spelat ut sin roll har 
hävdats en längre tid då organisationen mest verkar sätta käppar i hjulet för sig. Säkerhetsrådet 
som ska sköta  den internationella politiken och dess konflikter har på grund av vetorätten varit 
ett inkapabelt organ och spelat föga roll som aktör på området. Dock har det starka fokus på 
freden som funnits från början blivit det FN mest förknippas med, de hjälpinsatser som sätts in i 
slut eller upplösning av konflikter. 
 
Generalsekreterare under de år jag valt att studera är Javier Pérez de Cuellar, Boutros Boutros 
Ghali och Kofi Annan. Javier Pérez de Cuellar från Peru hamnar på posten 1982 och sitter till 
1991. Han har därmed varit vid makten under de år kalla kriget bestämt världspolitiken och avgår 
med slut på denna era. Efter honom kommer egyptiske Boutros Boutros Ghali till ämbetet med 

                                                 
10 Jörgensen & Phillips, s.83 
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stora förhoppningar om att kunna styra ett stark FN. Han ersätts 1997 av Kofi Annan från 
Sydafrika som redan är känd för omvärlden genom sitt arbete i apartheid frågan. 

Teorier  
Detta avsnitt av uppsatsen är uppbyggt utifrån vad som kommer upp i de delar av talen jag valt 
att fokusera. Följaktligen kommer här inte presenteras en full historik över alla aspekter rörande 
de internationella relationer som uppsatsen till viss del handlar om. Istället koncentrerar jag mig 
på att underbygga de resonemang som utbroderas i analysen och förklara begrepp och modeller 
som är nödvändiga för förståelse av i talen utvalda delar.  
  

Makt och maktförhållande  
När vi diskuterar internationella relationer dominerar maktbegreppet. Det finns flera skolor och 
inriktningar och dessa diskuteras och sammanfattas på ett bra sätt av Mona Lilja och Erik 
Andersson i Makt och internationella relationer då de koncentrerar makt, frigörelse och förändring. 
Eftersom denna uppsats fokuserar diskurser och därmed anlägger ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv får den skola Norman Fairclough tillhör ta mest plats av de tre synsätt författarna 
presenterar nedan.  
 
Första synsättet representerat av Dahl, Lukes och Arendt menar att människan i grunden är fri 
men hindras av illegitima maktrelationer. Fokus ligger här på kampen mellan nationalstatliga 
intressen som i förlängningen påverkar tillgodoseendet av våra intressen. Synsätt nummer två 
som får representeras av Habermas kretsar kring att vi inte är fria men att det går att skapa 
frigörelse genom ”det goda samtalet”. Detta grundat på att det skulle finnas en global jämlik 
rationalitet i språket vilken skulle kunna ”formulera giltiga frigörelseprojekt.11   
 
Kritik mot det föregående synsättet formulerar Foucault i ett tredje då han ogillar tanken om 
universalitet. Foucault är den teoretiker som Fairclough lutar sig mot i maktdiskussionen och 
därför får Fairclough återkomma här med det fokus på diskurser som antas. 
 

On the one hand power is exercised and enacted in discourse, and on the other hand that there 
are relations of power behind discourse. […] in both cases power is won, held and lost in 
social struggles. We might say that, in terms of “power in discourse”, discourse is the site of 
power struggles, and, in terms of “power behind discourse”, it is the stake in power struggles – 
for control over orders of discourse is a powerful mechanism for sustaining power.12

 

                                                 
11 Mona Lilja & Erik Andersson i Makt och internationella relationer (red.) Leif Eriksson & Björn Hettne (Lund, 2001), 
s.36ff  
12 Fairclough, s.73-74 
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Här accepteras ingen neutral rationalitet och kunskap kan inte skiljas från makt och dominans. 
Makt är alltid styrande i våra relationer och handlingar.   
 

Begrepp och modeller i internationella relationer  
För att kunna diskutera världsbilder och en eventuell världsordning måste vi se till de teorier om 
internationella relationer som presenterats av olika skolor och forskare under vad vi kallar 
modern och även senmodern tid. Viktigt att tänka på här är hur dessa teorier förhåller sig till de 
diskurser dess teoretiker befinner sig i. Vi måste ta hänsyn till att dessa vad någon kallar teorier 
för någon annan kan ses som en diskurs. I talen bör vi reflektera över om generalsekreteraren 
uttalar diskurser som sanningar genom att göra dem till teorier. Vem tillhör de värderingar som 
framkommer i talen? 
 

Olika modeller eller system13

För att ta upp olika former av politisk ordning kommer jag här använda mig av Björn Hettes 
distinktioner i Från pax Romana till pax Americana – Europa och världsordningen. Den ordning vi utgår 
från är den vi känner till efter Westfaliska freden 1648. Med detta datum börjar den era som 
domineras av nationalstatens suveränitet och härefter råder diverse ordningar eller oordningar på 
den internationella arenan. Världsordningen utgår härmed ifrån ett dominerande Europa och de 
påföljande århundradena kommer präglas av denna västvärldens utgångspunkt. 
 
Det handlar om maktbalans, dominans, hegemoni eller en normativ struktur där idéerna och 
värderingarna styr (så kallad kosmopolitanism). Nyckelord för definitionerna är här dess struktur, 
beslutsform och legitimitet. Maktbalansbegreppet är viktigt att definiera då detta för den första 
perioden av tal jag analyserar varit den under en längre tid dominerande världsordningen, då i 
form av ett bipolärt system. Här kan världsordningen liknas vid ett anarkistiskt tillstånd där 
världens stater står ensamma mot världens andra och status mäts i form av styrka gentemot de 
andras, oftast militär styrka. Detta tillstånd av icke-krig upprätthåller ordningen just genom staters 
balanserande av makt mot varandra. Ett begrepp under denna kategori som förekommer i mina 
tal är zero-sum game eller nollsummespel. Här ligger också den egna statens intressen framför 
alla i fokus, vinst för en part måste innebära förlust för en annan. 
 
Dominans och hegemoni är olika versioner av samma princip då; 
 

Hegemonibegreppet brukar i modern samhällsvetenskap åsyfta en (av de dominerande) 
accepterad och därmed ”legitim dominans”, som alltså inte bygger på tvång. 
Dominansbegreppet i sig är däremot direkt kopplat till tvång, och det är också en sådan 

                                                 
13 Resonemang hämtat ur Björn Hettnes, Från Pax Romana till Pax Americana (Stockholm, 2003), s.20ff 
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tvångsordning som man förknippar med ”pax” (eller med fredsforskaren Johan Galtungs ord 
”negativ ”fred”, som enbart innebär avsaknad av krig).14

 
Diskussionen om vi idag lever i ett Pax Americana handlar alltså om huruvida vi upplever fred 
baserad på USA:s villkor och intressen. Alternativt – kan vi se våran världsordning som en USA:s 
hegemoni, det vill säga något vi hjälper till att förstärka och underblåser med vår acceptans.  
 
Då “maktbalansbegreppet bygger på staternas autonomi, och normativ makt på att stater och 
andra internationella aktörer respekterar ett överordnat värdesystem, till exempel folkrätten”15 
skulle slutet på kalla kriget innebära en chans till ny världsordning. Detta eventuella systemskifte 
till en liberal världssyn skulle innebära att maktbalanssystemet utmanas av att gemensamma 
värderingar och intressen kan kontrollera den internationella scenen. Här skulle FN vara ett 
förslag till världens förhandlingsbord. Som vi vet gick luften lite ur denna framtidsoptimism och 
bilder av en värld präglad av dominans eller hegemoni har sedan 1900-talets sista decennium 
diskuterats. Varför FN inte riktigt kunnat fylla sin funktion som överstatligt men multinationellt 
organ förklarar David Held i sin Democracy and the Global order med säkerhetsrådets uppbyggnad, 
något återkommer till i analysdelen. 
  

The development of the united nations did not fundamentally alter the logic of the 
Westphalian order. Powerful states had their authority enhanced through the granting of 
special powers.16

 
FN har bara bekräftat och förstärkt de maktförhållanden som står bakom Westfaliska freden. 
Därför kan organisationen inte fungera överstatligt menar Held.  

 

Fred som viktigt begrepp 
FN:s grundsyfte var med starten den internationella freden och därför följer här en kort 
begreppsförklaring utifrån Svante Karlssons Fred och konfliktkunskap. Han menar att begreppet är 
oklart definierat inte bara på grund av skilda uppfattningar mellan fredsaktivisters och militärers 
brukande av ordet, utan även forskningsinriktningar går isär här. Det moderna västerländska 
fredsbegreppet har med etablerandet av nationalstaten i Europa gett upphov till diverse varianter 
av begreppet. Vanligast är definitionen frånvaro av krig och tyngdpunkten ligger på relationer 
mellan stater. Definitionen implicerar en negativ fred då dess definition görs i relation till sin 
motsats. Här ska förstås att relationen stater emellan grundas på en maktkamp. Med Hugo 
Grotius publicerande år 1625 väcker han frågan om internationell rätt med argumentet att 

                                                 
14 Hettne, s.20 
15 Hettne s.20 
16 David Held, Democracy and the global order (Camebridge UK, 1995), s.97 
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individers lagbundenhet till staten bör innebära för relationer mellan stater en liknande logik.17 
Då den traditionella statsteorin varje social ordning ytterst vilar på är våldet kräver fredslogiken 
ett ställningstagande till våld och dess legitimitet. Detta innebär att begreppet fred är svårt att 
diskutera utan begreppet säkerhet, något som blir tydligt i analysen. 
 

Världen sedd med generalsekreterarens ögon  
Då mitt syfte är att exponera olika gestaltningar i talen kommer jag att behandla olika 
diskussioner under varje rubrik men hela tiden plocka in de båda tidsepokerna löpande under 
varje ämne som behandlas. Detta för att hela tiden låta dessa olika eller lika uttryck i texten ta 
plats. Till de tal jag citerar har jag lagt datum och generalsekreterarens initialer för identifikation, 
ytterligare detaljer finns längst bak i referenslistan där alla tal är uppradade efter talare.  
  

Sändare och mottagare 
För att inleda detta avsnitt som till största del kommer att behandla de diskurser som kommer 
fram i de tal jag granskat vill jag säga något om vad Norman Fairclough benämner 
produktion/konsumtion (se metodavsnitt). Detta är kortare och längre tal som generalsekreterare 
framfört vid specifika konferenser i generalförsamlingen. Vissa är därmed skrivna i anknytning till 
konferensens tema medan andra fungerar som svar på världshändelser, exempelvis dagarna efter 
terrorattacken på World Trade Centre. Det är svårt att urskilja vem texten egentligen är skriven 
för, men då det här handlar om tal finns en mottagare definierad åtminstone i teorin. Men i 
praktiken upplever jag ofta att generalsekreteraren talar till en världsmedborgare som då skulle 
nås genom att tala till medlemsländernas politiska ledare, eller som den som gör deras röst hörd. I 
det följande är mottagaren uttalad men att få respons på det som adresserats verkar i dessa fall 
omöjligt, något som Jörgensen & Phillips tar upp då de pekar på hur sällan diskursanalysen 
fokuserar på mottagande/konsumtion av text. Här hör till att detta rör tal och att 
generalförsamlingen har en satt dagordning och utrymme till direkt respons finns alltså inte. 
Resultat av konsumtion av dessa texter kan tänkas hittas i exempelvis tidningsledare och liknande, 
detta är dock mindre relevant för denna uppsats syfte och ingen tid har sparats åt sökande efter 
liknande.  
 

As I said a year ago, we have reached a fork in the road. If you, the political leaders of the 
world, cannot reach agreement on the way forward,  history will take the decisions for you, and 
the interests of your peoples may go by default. (KA, 2004-09-21)  

 

I respectfully suggest to you, Excellencies (säkerhetsrådet), that in the eyes of your peoples 
difficulty of reaching agreement does not excuse your failure to do so. If you want the council 

                                                 
17 Svante Karlsson, Freds- och konfliktkunskap (Lund, 1997), s.18-19 
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and the council’s decisions to command greater respect, particularly in the developing world, 
you need to address the issue of its composition with greater urgency. (KA, 2003-09-23) 

 
Dessa båda utdrag speglar en av de kanske viktigaste frågorna inom FN:s organisation inte bara 
just nu utan genom FN:s historia – säkerhetsrådets maktposition. Jag kommer att återkomma till 
detta nedan. Kofi Annan adresserar här säkerhetsrådet där 15 medlemsländer sitter på den 
yttersta maktpositionen i FN- systemet. Av dessa 15 har vi 5 ständiga från nationalstaterna 
Frankrike, Storbritannien, USA, Kina och Ryssland. Med ”political leaders of the world” 
fokuserar han de personer/stater som besitter makten att styra världspolitiken. Annan talar i jag-
form, något som styrker att han skulle vara producenten till den här texten. Men bakom honom 
står en hel stab av duktiga medarbetare som assisterar, för att ge konkret exempel har han 9 
undersekreterare närmast under sig som styr över egna områden. När man läser de båda citaten 
ovan kan olika skarpa toner urskiljas. Den något ödmjukare inledningen nedan inkluderar 
respektfullhet och de tilltalades storhet medan den övre har en mer otålig ton; ni som ska 
föreställa världens ledare har ännu inte åtgärdat det jag tog upp för ett år sedan… Detta skulle 
kunna tala för att den förra är mer personligt författad av Annan själv. En barskare ton skulle 
vara svårt för någon annan än talaren själv att författa i ett tal till denna specifika tillställning. 
Vem som producerat texten spelar roll för den kritiska diskursanalysen då den intresserar sig för 
vem det är som talar i vilken diskurs. Vilken diskurs det är generalsekreteraren är inne på här 
kommer vi in på nu. 
 

Maktpositioner  
Fokus i citaten ovan ligger på en situation som nu nått fram till ”ett vägskäl” och det handlar om 
att vinna respekt och förtroende innan det är för sent. Det handlar alltså om deras, personerna i 
säkerhetsrådet, maktposition och hur de ämnar agera politiskt på den internationella arenan. 
Framtid och förändring är nyckelord då det handlar om något som inte skett än. 
Generalsekreteraren uttrycker sin önskan om vilken riktning han vill organet väljer men det är 
ingen order. Då detta rör sig om en maktdiskurs innebär det att han i egenskap av 
generalsekreterare inte har auktoritet att sätta sig över säkerhetsrådet. Detta vet vi redan är ett 
faktum lagmässigt, men i talen speglas hans frustration över att inte inneha denna auktoritet. 
Citaten uttrycker att det finns en riktig väg, en väg som motiveras med användandet av starka ord 
som historia och ert folk för att styrka denna riktiga position. Den felaktiga vägen som inte uttalas i 
texten ovan kan förklaras genom den historia FN och dess säkerhetsråd har med maktutspel och 
ett oense partiskt stillastående som därmed ogiltigförklarat organisationens funktion. Utan att 
egentligen sätta ord på problemen låter Kofi Annan oss förstå att han inte stödjer detta maktspel 
vi sett bevis på särskilt under kalla kriget. Genom ”you need to adress the issue of its 
composition with greater urgency” kritiserar han det utseende säkerhetsrådet har idag och hur 
olika möjligheter för olika medlemsländer i rådet bidrar till ett allt store missnöje ”particularly in 
the developing world”. Låt oss nu titta på liknade beröringspunkter 13 år tidigare.  
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The primary responsibility for the maintenance of international peace and security is assigned 
to the security council. […] It has full executive authority ranging from the competence to 
investigate disputes and to recommend methods of adjustment or terms of settlement to the 
power of determining the existence of a threat to the peace and deciding on enforcement 
measures. (JPC, 1991-11-08) 

 
När Javier Pérez de Cuellar talar inför generalförsamlingen den 8 november 1991 låter han i 
princip säkerhetsrådet få personifiera vår gemensamma internationella fred och säkerhet. Genom 
att trycka på deras obestridda auktoritet ”full excecutive authority” låter han alla förstå hur viktig 
deras position är. Vem som har tillskrivit rådet huvudansvaret för upprätthållande av den 
internationella freden och säkerheten är osynligt i texten och talar för att det skulle vara ett sorts 
världens konsensus, ”the primary responsability […] is assigned to the security counsil”. Rådets 
kunskap, auktoritet, kompetens och makt är alla nämnda i citatet ovan och det är just med dessa 
starka attribut texten bevisar att denna institution innehar en maktposition över andra. Orden 
generalsekreteraren väljer att beskriva sitt säkerhetsråd med kan delas upp i två kategorier även 
om alla fyra ovan nämnda är respektingivande egenskaper. Viss skillnad ligger dock i användande 
av kunskap och kompetens jämfört med makt och auktoritet. Kunskap och kompetens är 
förtroendeingivande och egenskaper som godkänner att rätt person är på rätt plats, exempelvis i 
arbetslivet skulle dessa troligast upplevas som betryggande. Makt och auktoritet är istället ord 
som kan associera till hot och ojämlikhet. Om vi återigen tar exemplet arbetsplatsen skulle dessa 
egenskaper troligtvis inte i första hand ge positiva reaktioner, mer troligt är att en person med 
dessa egenskaper skulle utmålas som ett hot. Givetvis skulle makt och auktoritet också kunna ge 
den mer positivt betingade känslan av respekt, men det skulle fortfarande vara en respekt 
grundad på otrygghet inför den andras överhet. Nu rör det sig här om ett mycket större 
sammanhang – världspolitiken – och med tanke på hur världsmaktordningen sett ut under de 
Cuellars tid på sin post är det förståeligt hur egenskaperna makt och auktoritet är nödvändiga 
associationer till ett respektingivande säkerhetsråd.  
 
Det uttalas gång på gång, både i de Cuellars tal från –91 och i Annans från 2004/2003, att detta 
råd är det starkast positionerade inom organisationen FN. Detta verkar vara den rådande normen 
över tid. Påpekas kan dock här att ett visst mått av tålamodsförlust kan utläsas i vår nutida 
generalsekreterares formuleringar. I beaktande bör också tas det faktum att utgångspunkten eller 
analysobjektet generalsekreteraren är den högsta ledaren inom denna organisation. Han skulle 
därmed vara mån om att upprätthålla anseende och påtala att dess funktion är på topp. Men med 
de uttryck Kofi Annan tar i texten påvisar han tydligt sitt missnöje med den rådande ordningen. 
Vad skulle i så fall vara ett alternativ? Självklart är ju i Annans text att det finns ett rätt sätt att 
agera på, och som högsta ledare för denna stora organisation är han ändå oförmögen att få detta 
att hända. Alltså har vi här att göra med en etablerad eller konventionell ordning av maktdiskursen 
inom FN för att tala i metodologiska termer. Säkerhetsrådet har en orubblig auktoritet inom 
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organisationen – men hur ser maktdiskursen ut om vi placerar oss utanför FN-systemet. Det 
återkommer vi till under nästa kapitel/rubrik då det större sammanhanget kan närmas.  
 

Hotbild är lika med världsbild? 
Säkerhetsrådets koppling till internationell fred och säkerhet för väldens befolkning är ju helt klar 
– med generalsekreterarens ögon kan man nästan ana ett likhetstecken mellan de båda. Inom FN-
systemet har vi funnit att Säkerhetsrådet står oomstritt som den starkast positionerade delen. Att 
fred och säkerhet gemensamt ingår i denna maktdiskurs väcker frågan om dessa kan existera utan 
varandra. Fred skulle enligt grundarna av Förenta Nationerna, eller Nationernas Förbund som 
var ursprungsnamnet, garanteras världens befolkning genom upprättande av folkrätten. Denna 
folkrätt har genom åren definierats utifrån allmän folkrätt såsom exempelvis det öppna havets 
frihet, och har genom diverse fördrag och konventioner där FN-stadgan får stå som en av de 
viktigaste banat vägen för människans lika rättigheter över världen.18 Här uppstår frågan om fred 
och säkerhet i de studerade tidsperioderna får representera detsamma? 
 
Ofta uttrycks att man ska säkra freden och i talen är orden näst intill omöjliga att separera. Att 
vilja ha fred är motsatsen till att vara i konflikt med någon. Vi kan inte bara uppnå fred utan 
måste också säkra den. Det innebär att på andra sidan finns det någon som inte delar din 
uppfattning av tillstånd av ickekonflikt. Men detta är en beskrivning på mikronivå, den säkerhet 
FN arbetar för att uppnå är snarare ett tillstånd av ickekonflikt än ett tillstånd av fred. 
Säkerhetsbehovet implicerar att fred inte finns utan den och frågan är om fred i så fall finns. ”A 
saner concept of security” (JPC, 1990-10-25) talar för att säkerhet inte kan vara detsamma som 
fred och att det därmed snarare handlar om ett tillstånd av ickekonflikt men ett hotat sådant. 
Hotat antingen av säkerhetens otillräcklighet eftersom konceptet inte håller eller hotat av den 
ohälsosamma säkerheten. Efter den 11 september ifrågasätts freden och stabiliteten som aldrig 
förr. 
 

This logic represents a fundamental challenge to the principles on which, however imperfectly, 
world peace and stability have rested for the last fifty-eight years. My concern is that, if it were 
to be adopted, it would set precedents that resulted in a proliferation of the unilateral and 
lawless use of force, with or without justification. […] Now we must decide whether it is 
possible to continue on the basis agreed then (1945), or whether radical changes are needed. 
And we must not shy away from questions about the adequacy and effectiveness of the rules 
and instruments at our disposal. (KA, 2003-11-23) 

 
Det har i alla fall funnits principer som världsfreden vilat på under hela 58 år, även om dessa inte 
var perfekta så erbjöd dessa åtminstone en stabilitet. En stabilitet till skillnad från vad? 
Verkligheten efter den 11 september har satt världs-stabiliteten i gungning rejält och nu hotar inte 
                                                 
18 Eriksson, Lars m.fl.,  FN globalt uppdrag – fakta, historia, framtid  (Stockholm, 1995), s.9 
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bara terrorister freden. Kofi Annan är lika orolig för de som är beredda att gripa till våld med 
eller utan berättigande. Om vi här kopplar in den sociala praktiken i analysen kan vi ana en känga 
åt USA och deras utrikespolitik som struntar i internationella lagar ”the rule of law” när de år 
2002 påbörjar sitt krig mot Irak. Tiden vi befinner oss i är en grundläggande utmaning för 
världspolitiker och Annan säger inte att den världsordning som han menar regerat fram till idag 
skulle vara den sanna men att det antagligen är vårt bästa alternativ. Genom talen hörs de olika 
nivåerna av fred med uttrycken peacemaking, peacekeeping & peacebuilding. I dessa olika 
formuleringar talar vi om helt olika insatser från organisationens sida och det talar också för att 
det finns olika grader av fred. Säkerheten är här än mer framträdande som det som går hand i 
hand med fredens möjligheter. I de förhandlingar som just nu förs inom hela organisationen 
rörande det reformförslag Kofi Annans tillsatta högnivåpanel presenterade  i december 2004 är 
ämnet ytterst aktuellt. Rapporten “A more secure world: our shared responsibility, report on the 
High-level panel on threats, challenges and change” föreslår exempelvis en utökad aktivitet på 
området “peacemaking”19. Detta är den form av operationer FN är sämst på.  
 

Renodlat fredsframtvingande insatser är fortfarande sällsynta. Detta har flera orsaker. Dels har 
FN inte resurser att leda sådana militära operationer, och några stående FN-styrkor har aldrig 
funnits. Lösningen kan då, som i Irak/Kuwait 1991, bli att säkerhetsrådet bemyndigar en 
grupp stater att genomföra en operation. Dels har orsaken också varit oenighet mellan de 
ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet, som i fallen Irak 1998-99 och Kosovo 1999.20  

 
I Sveriges utrikesdepartements folder ”Detta är FN” formulerar man varför peacemaking inte får 
ta så mycket uppmärksamhet som det borde. Detta är alltså en nivå av fred som inte är inom 
organisationens räckhåll och därmed kan vi förstå detta som en högre nivå av fredsoperation. En 
gradering av freden finna inbyggd i systemet, peacemaking, peacekeeping och peacebuilding får 
olika mycket resurser och plats på skalan.  
 

For the purpose of maintaining international peace and security and of promoting the peaceful 
settlement of disputes, the charter (stadgan) prescribes (JPC, 1991-11-08) 

 
FNs stadga som kan förstås som världssamfundets ”grundlag” är här det oomstridda vapnet för 
att upprätta en internationell fred, i stadgan finns svar och stadgan säger … Klart står att en 
annorlunda världsordning anses stå för våra fötter då Annan ser på sin verklighet. 1991 är istället 
ett år då de Cuellar utifrån sin post kan luta sig mot stadgan för att reda ut ordningen här i 
världen. På vilka pelare vilar egentligen den här freden? Javier Pérez de Cuellar håller den 25 

                                                 
19 “A more secure world: our shared responsibility, report on the High-level panel on threats, challenges and 
change”, UN Foundation 2004 
20 Salander, Henrik, Detta är FN – En introduktion till Förenta nationerna och svensk FN-politik (Stockholm, 
2003), s.48 
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oktober 1990 ett tal inför generalförsamlingen, det är den årliga nedrustningsveckan. 
Internationell säkerhet och fred är det givna samtalsämnet då de representerar motsatsen till 
vapen.  
 

Entirely new security arrangements are being shaped as mutual confidence replaces suspicion 
and fear (JPC, 1990-10-25) 

 
Den era som representerar misstänksamhet och rädsla är i detta fall den som präglats av kalla 
kriget och dess maktbalanserande mellan två starka poler, USA och Sovjetunionen. Nu ser 
världen eller implicit här FN genom generalsekreterarens ögon på säkerhetspolitik med helt nya 
ögon. Istället för misstänksamhet och rädsla kommer nu ett ömsesidigt förtroende uppstå som 
kan prägla säkerhetstänkandet menar Javier Pérez de Cuellar. Manuel Castells formulerar tre 
faktorer som kännetecknar tiden efter kalla krigets och det växande multilaterala ömsesidiga 
beroende nationalstater emellan. 
 

Upplösningen eller uppluckringen av de militärblock som var uppbyggda kring de båda 
supermakterna [gjorde mänskligheten uppmärksam på följande], de nya teknikformernas 
dramatiska effekt på krigsföringen och samhällenas insikt om den globala karaktären hos de 
stora hoten mot människosläktet på grund av ökad kunskap och information, som i frågan om 
en säker miljö.21

 
Inte så konstigt då att den bild jag hittar i talen från tiden efter kalla kriget kan förmedla en sådan 
stark självbild och få det att låta som sanning. I citatet nedan broderar Javier Pérez de Cuellar ut 
bilden om det FN han får oss förstå att vi alltid längtat efter.  
 

an organisation which is no longer on the sidelines, but which now finds itself at the hub of 
world affairs and whose credibility and great efficiency have now been established beyond any 
doubt. (JPC, 1991-12-05) 

 
Denna bild av organisationen skulle knappast vara tänkbar i dagens debatt rörande världspolitik. 
Till skillnad från den världsbild som ovan präglar generalsekreterarens verklighet talar vi efter 
USAs illegitima krigsföring mot Irak om organisationen oftast i termer av trovärdighet. Illegitim 
därför att krigsförklaringen grundas på antagande om samarbete med terrorister och planer på 
framtida massförstörelsevapen.22 När USA mot FN:s rekommendationer ändå påbörjar sin attack 
mot Irak bevisas FN:s auktoritet och maktposition på den internationella arenan som ytterst 
svaga. När Kofi Annan år 2002 sitter som generalsekreterare och motiverar internationellt 
samarbete vad gäller säkerhetspolitik låter det så här. 
 
                                                 
21 Manuel Castells, Informationsåldern II Ekonomi, samhälle och kultur – Identitetens makt (Göteborg, 2000), s.271 
22 Björn Hettne, s.164 
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They recognised that international security is not a zero-sum game. Peace, security and 
freedom are not finite commodities, like land, oil or gold, which one state can acquire at 
anothers expense. On the contrary, the more peace, security and freedom any one state has, 
the more its neighbours are likely to have. And they recognised that, by agreeing to exercise 
sovereignty together, they could gain a hold over problems that would defeat any one of them 
acting separately. If those lessons were clear in 1945, should they not be much more so today, 
in the age of globalisation. (KA, 2002-09-12) 

 
Genom att ta upp termen zero-sum game som något passerat talar Kofi Annan om att den 
världsordning som råder inte utgår från den maktrealistiska syn på världen som flera gånger 
nämnts i de tidigare talen. Klart står här att planen än idag är densamma som för nästan 60 år 
sedan. Med samma argument som från första initiativ till FN motiverar han behovet av 
samförstånd om samarbete. Tempus är däremot olika i citaten. De Cuellars aktiva nutidstempus 
står mot Annans uppmanande ”should be”. Nedan får vi ytterligare bevis på något som är 
önskvärt i Annans situation, önskvärt men inte verklighet. 
  

This organisation is the natural forum in which to build such a universal coalition. It alone can 
give global legitimacy to the long-term struggle against terrorism. (KA, 2001-09-24) 

 
Med ord som ”naturligt forum” och ”ensam legitimitet” motiverar han återigen behovet av ett 
samarbete hos den givna aktören i frågan – FN. Men formuleringen är fortfarande svagare än de 
Cuellars tidigare ”utformas just nu” då Annan talar om ”att bygga” – det är inte verklighet i den 
stund han talar. Kofi Annan befinner sig i ett annat epokskifte, en värld som efter den 11 
septembers terrorattack söker organisera sin verklighet kring hotet terrorism. 
 

The attack of 11 September was an attack on the rule of law – that is, on the very principle that 
enables nations and individuals to live together in peace by following agreed rules and settling 
their disputes through agreed procedures. (KA, 2001-09-24) 

 
”The rule of law” är den grundläggande folkrätt som nämndes tidigare och här formulerar Annan 
vad den innebär och hur denna attack är en kränkning mot människans grundläggande 
rättigheter. Denna kriminella handling var så brutal just eftersom den slog mot fredens grundlag 
och rubbade den viktigaste trygghet vi har i den internationella politiken. Freden som är 
organisationens huvuduppgift och målsättning. Detta måste innebära att fokus inom FN:s politik 
ligger på det som eventuellt kan tänkas hota freden. Hur ser den konkreta hotbilden ut, kan det 
finnas flera hotbilder och varierar de från tid till tid? 
    

Recent developments have clearly shown that aggression and the resort to force in international relations 
are not acceptable to the international community […] What (Europe) has been regarded 
traditionally as the most heavily armed region of the world […] however, this constructive 
change has yet to be extended to other regions. (JPC, 1990-10-25)  
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De Cuellar har i tidigare citat pekat på massförstörelsevapen och här fokuseras var i världen dessa 
vapen ”traditionellt” varit koncentrerade till. Här gäller det Europa och tempusformen är dåtid – 
nu vet man bättre. De förändringar som man anser sig ha uppnått måste nu spridas till ännu 
oupplysta delar av världen. Det som är rätt för Europa är rätt för övriga världen och påminner 
om arvet efter kolonialtiden. I Kofi Annans tal nedan handlar det åter om massförstörelsevapen 
och en slags ny form av terrorism. I hans formulering blir det oklart om man vill syfta till någon 
specifik region eller land men i det eftertänksamma ”kanske är det fortfarande samma hotbild 
men i modernare tappning” går det möjligen att skönja ett fokus.   
 

 

Three years ago, when you came here for the Millenium summit,  we shared a vision of global 
solidarity and security, expressed in the millennium declaration. But recent events have called 
that consensus into question. All of us know that there are new threats that must be faced – or, 
perhaps, old threats in new and dangerous combinations: new forms of terrorism and 
proliferation of weapons of mass destruction. (KA, 2003-09-23) 

 
Sedan kalla krigets slut har fokus på hot om massförstörelsevapen koncentrerats till mellanöstern 
och ”den nya terrorismens” fäste har pekats ut i samma region. Med detta i åtanke kan man 
kanske mellan raderna ana att hotet är en konkret plats i världen. Genom att tala om ”gamla hot i 
nya kombinationer” verkar fienden vara definierad.  
 

En global värld eller skilda civilisationer 
Kofi Annan talar ovan om global solidaritet och säkerhet som en vision, men uttrycket global får 
också betydelse i den negativa anda det lika ofta används i våran samtid. Det handlar om hur 
klyftorna i denna globala värld blir än tydligare då de speglas i tekniskt framåt delar av världen 
gentemot de mindre tekniskt utvecklande.  
 

The digital divide still yawns as widely as ever, with billions of people still unconnected to a 
global society which, on its side is more and more wired. (KA, 2002-06-17)  

 
Globalisering för människor i olika delar av världen närmre varandra genom nätverk över 
internet samtidigt som den globaliserade världen hjälper ytterligare skilja moderna från mindre 
utvecklade samhällen. Talen visar alltså på hur uttrycket global kan användas av Annan både som 
något negativt och positivt. Då detta är ett uttryck i den föränderliga värld vi anser oss leva i idag, 
som poängterats av generalsekreterarna i deras tal ”in the change and confusion of the modern 
world” (BBG, 1993-08-26), verkar uttrycket spegla just det karakteristiska drag av föränderlighet 
som präglar senmodern tid23. Mary Kaldor formulerar detta i citatet nedan. 
                                                 
23 Senmodern uttryckt hos Anthony Giddens syftar till den grad av reflexivitet över och skapande av framtid som blir 
en extrem form av moderniteten, se vidare hans Modernitet och självidentitet (Göteborg, 1997), s.41  
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om det inte är möjligt att begränsa krig geografiskt, är det möjligt att tänka sig sätt att tygla dem 
politiskt? Globaliseringen är ju trots allt en process som förutom fragmentarisering och 
exkludering också innebär integrering och inkludering. En ny världsmedborgerlig politik med 
fred, mänskliga rättigheter och miljö på programmet växer fram samtidigt som den 
partikularistiska politiken. 24

 
Tydligt blir detta fokus på världens folks situation i Kofi Annans tal mycket mer än hos hans 
företrädares då diskussionen gäller freden. Ett nytt uttryck som dyker upp här är ”the dialogue 
among civilisations”. År 1995 utnämner FN som ”the United Nations year of dialogue” och i 
Kofi Annans tal efter den 11 september återkommer det som ett mantra. ”If ever one doubted 
the need for a dialogue among civilisations, let them doubt no longer” (2001-11-09). Valet av 
ordet among som vi kan översätta till bland eller mellan flera är intressant. Civilisationer förstärker 
användandet av ordet dialog. Det här är inte alls fråga om någon envägskommunikation som kan 
kopplas till arvet efter kolonialtiden då västvärlden undervisade resten av världen om sanningar. 
Att tänka sig att among istället skulle bytts mot with skulle antyda att det fanns någon som 
behövdes adresseras. Among betonar istället att ett utbyte och kommunikation ska få ta plats i ett 
möte.  
 

The dialogue among civilisations is a central pillar of the global respons to conflict and 
violence of every kind, particular when it is based on bigotry and intolerance (KA, 2001-09-24) 

 
Däremot har dialogen antagonister som inte kan ta plats eller del i denna kommunikation, de 
slags människor som håller på med förräderi och är intoleranta. Bland dessa civilisationer finns 
alltså både ont och gott och dessa motpoler får inte vara med på lika villkor. De som delar lika 
värderingar om en god värld kommer istället presentera sitt svar på ondskan genom deras dialog. 
Denna jämlika inställning till civilisationer som among försöker innefatta utesluter inte att en 
annan uppdelning görs. Den klassiska uppdelningen i nord och syd hittar vi både i början av 
1990-talet och i början av 2000-talet. 
  

The gap between the rich north and the poor south (BBG,1991-12-05) 

 
The social and economic evils in our world are all too real, as is the need to make globalisation 
work for all the peoples of the world by embedding a new global economy in values of 
solidarity, social justice, and human rights. But these things cannot be achieved by violence. 
On the contrary, the hope of relieving world poverty will only diminish if the world is 
polarised into mutually hostile camps of rich and poor, or North and South. The only route 
that offers any hope of a better future for all humanity is that of cooperation and partnership, 
in which all social forces – States, the private sector, institutions of learning and research, and 
civil society in all its forms – unite their efforts in pursuit of specific, attainable goals. (KA, 
2001-09-24) 

                                                 
24 Mary Kaldor, Nya och gamla krig – organiserat våld under globaliseringens era (Göteborg, 1999), s.156 
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Detta är en världsbild som knappast ifrågasätts utan framförs i texten som sanningar. Sanningar 
därför att första citatet talar om något som är en konsekvens av en existerade skillnad – the gap. 
Formuleringen i det andra stycket bygger på ett om, men detta om är inte ett frågande sådant då 
det finns ännu ett sätt att formulera detta tillstånd i världen. Rika mot de fattiga. Rik och fattig är 
värdeord som placerar människor i distinkt skilda kategorier, i den välfärdsdiskurs vi befinner oss 
berättar dessa uttryck om en hierarkisk ordning. I denna ordning hamnar de rika självklart i 
överläge mot de fattiga. För givet tas också här att det är bättre att vara rik än fattig. En annan 
diskurs hade kunnat vara en frihetsdiskurs som koncentrerar ägande som ett hinder för 
människans personliga frihet. Då skulle de rika inte nödvändigtvis vara i överläge eftersom de 
offrat sin frihet för att öka rikedomen. Frihet skulle då vara högre värderat än rikedom.25  
 
Om framtiden har människan alltid velat spå och framtiden är hela tiden det tempus 
generalsekreterarna använder sig av när det är världsbilden som förmedlas. Javier Pérez de Cuellar 
ger dock i följande uttalande en bild av en dyster verklighet där han till och med talar om brådska 
för en upplyst värld med hög moral. Tydligt är att den lilla människan utsätts för våld av 
mäktigare krafter de ej kan kontrollera. Dessa måste försvaras genom våra, läs FN:s, mänskliga 
rättigheter. Att de måste försvaras är något som ska ske i framtiden, verkligheten är något 
oacceptabelt men aktion kommer eller är något som bör ske i en annan i det här sammanhanget 
odefinierad tid.  
 

As we take stock of the past and look at the future, we cannot but feel a sense of dismay at the 
tragic realities of the world in which we live, where the tyranny of power, poverty and 
discrimination too often brutalises human beings. Clearly, in such a world the protection of the 
weak and the vulnerable requires that the implementation of our human rights instruments 
assume a quality of moral urgency  (JPC, 1991-12-03) 

 
Framtiden är en tid utan specifik startpunkt och utan slutmål. Detta gör att man lätt läser talen 
generalsekreterarna och deras staber säkert lagt ner all sin energi på att få att låta kraftfulla, som 
luftslott. Världen behöver ett nytt system för fred och säkerhet och dessa har målats upp inom FN-
systemets ansvar, denna gång av Boutros Boutros Ghali i tiden efter kalla kriget; 
 

in the post-cold-war period, the world needs a new system for maintaining international peace 
and security. In an “agenda for peace” I set out proposals for strengthening the effectiveness of 
the UN in discharging its responsibilities under the charter (BBG, 1993-09-20) 

 
Än tydligare blir känslan av en utmålad utopi hos Kofi Annan när han vill peka på tendenser i 
motsatt riktning till den rörande “the clash of civilisations”. Här finns också många fina ord om 
framtiden att koncentrera sin uppmärksamhet på. Troligtvis blir tanken om luftslott särskilt tydlig 
                                                 
25 för vidare resonemang se Will Kymlicka, Modern politisk filosofi  (Nora, 1995) 
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då man får läsa talen istället för att lyssna till dem. Här hinner vi repetera orden och dess verkliga 
innebörd i sammanhanget. Lättare blir då förstås att plocka isär dem till små beståndsdelar som 
inte betyder någonting utanför sitt sammanhang. Alla goda intentioner och passionerade uttryck 
faller platt med innehållslösa uttryck som ”all mankind”.  
 

Some commentators have rushed to assert that this confirms the dismal thesis of an inevitable 
clash of civilisations, according to which we face a century of conflict between people of 
different faiths and culture. Let us affirm the opposite. Let us recall that the Assembly has 
proclaimed this year the Year of Dialogue among Civilisations. Let us reassert the freedom of 
people from every faith and culture to meet and mingle and to exchange ideas and knowledge, 
in mutual respect and tolerance – to their mutual benefit and the benefit of all mankind. (KA, 
2001-09-24) 

 
Här riktar Annan kritik mot den teoretiska riktning rörande världsordningen som menar att den 
verklighet vi står inför kommer ersätta nationalstaternas krig mot varandra med ett krig mellan 
civilisationer. Huvudteoretiker för denna riktning är Samuel P. Huntington med avhandlingen The 
clash of civilisations and the remaking of worldorder (1996). ”Själva tanken om att det skulle kunna finnas 
en ”universell kultur” är en västerländsk uppfattning”26 påstår Huntington och detta är knappast 
en världsbild eller människosyn Annan skulle gå med på då det förringar hans eller hans FN:s 
värdegrund. Tanken om en universell värdegrund är ett ideal.  
 

The dialogue among civilisations, in this sense, is not an expression of hopes, but a reflection 
of the world as it is. Diversity is the basis for the dialogue among civilisations and the reality 
that makes dialogue necessary. We understand as never before that, however diverse we are, 
we are fully human and fully worthy of the respect and dignity that are essential to our 
common humanity.s2nr9 […]The dialogue among civilisations has a purpose and promise 
beyond the challenges we face today. Throughout history, such dialogue has fostered 
understanding and compromise, and can do so to an even greater extent in a world that is ever 
smaller and closely linked. It can support and sustain every effort at peace and every attempt to 
resolve conflicts between and within nations (KA, 2001-11-09) 

 
Den världsbild Kofi Annan vill tala om, med hela organisationens värdegrund, är med 
internationella relationers ord den liberala världsordningen. I denna kan ett multilateralt styre 
gynna världens befolkning och ett överordnat värdesystem skulle här ligga till grund för 
ordningen. Särskilt intressant blir detta resonemang ställt mot det som kan hittas i Boutros 
Boutros Ghalis här påföljande.   
 

The democratisation of international relations should complete and amplify the 
democratisation of national institutions. This dual process can create a new dynamic for 
national peace and stability, which is as important as international peace and stability (BBG, 
1991-12-05) 

                                                 
26 Samuel P. Huntington, ”Civilisationernas kamp” i Civilisationernas kamp (red.) Emil Uddhammar (Stockholm, 1994), 
s.38  



 21

 
Genom att uttrycka demokrati som något som går hand i hand med nationalstaten och dessutom 
använda nationalstaten i samma mening som beskriver hur man vill internationella relationer ska 
fungera intar nationalstaten som organisationsform en självklar position. Nationalstaten och dess 
struktur och legitimitet är här den underförstådda organisering av världen som 
generalsekreteraren uttrycker. Att göra nationalstaten till det naturliga tillstånd bland civilisationer 
studerar Liisa Malkki i en artikel för tidskriften Cultural Anthropology. Här naturaliseras 
nationalstaten genom användande av metaforer med biologiska inslag exempelvis inkluderande 
rötter och träd. Med hänvisning till biologiska fenomen har en naturalisering av vad 
nationalstaten kan representera för individen tydliggjorts.27  
 
Spännande att notera här är den inställning till nationalstaten och den suveränitetsprincip som 
antas i stadgan som syns i citatet nedan.  
 

Finally, UN activities to promote democracy must not become a means of intervention in the 
internal affairs of member states (BBG, 1991-12-05) 

 
Inget får inkräkta på de inomstatliga konflikter som kan finnas. Här gäller den suveränitetsprincip 
som antas i stadgan högre än demokratiska principer som annars är standard. En inställning till 
suveränitetsprincipen överställd demokratiska värden hittar vi i Boutros Ghalis uttalande från 
1991. Annorlunda låter det 13 år senare när Kofi Annan med samma suveränitetsprincip knäpper 
omvärlden på näsan för deras dåliga ursäkt att inte ingripa. 
 

As I warned the Assembly five years ago, history will judge us very harshly if we let ourselves 
be deflected from this task or think we are excused from it by invocations of national 
sovereignty. (KA, 2004-09-21) 

 
Till sammanhanget hör här den kritik Annan fått utstå för vad vi idag betraktar som folkmord i 
Darfur, Sudan, den konflikt han fått skulden för att inte ha uppmärksammat i tid. I uttalandet 
ovan vill han hålla hela generalförsamlingen ansvarig för händelser likt denna. 
  

Hur konkretiseras självbild och världsbild i textens strukturer? 
För att komma än närmare texten och de diskurser som skymtar däri går vi här ett steg längre för 
att undersöka hur dessa diskurser blottas. Här koncentreras analysen än mer till användning av 
specifika ord och uttryck som konkretiserar den bild man vill förmedla. 
 

                                                 
27 Liisa Malkki, ”The rooting of peoples and the territorialization of national identity among scholars and refugees” i 
Cultural Anthropology Vol7, no1 (USA, 1992) 
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Att analysen koncentrerar sig kring just tal innebär så klart en särskild uppbyggnad av texten. 
Läsning av dessa tal är inte detsamma som att lyssna till dem. 
 

The united nations must listen to all these different partners. It must guide them. It must urge 
them on. The united nations must provide a framework of shared values and understanding, 
within which their free and voluntary efforts can interact and reinforce each other instead of 
getting in each others way. (KA, 2001-09-24) 

 
Citatet ovan är svårt att missta för något annat än just ett tal då det är uppbyggt på detta specifika 
vis. Med hjälp av korta precisa meningar som ”It must guide them” blir det lätt propagandakänsla 
över det hela. Här framgår tydligt att Förenta Nationerna är det överstatliga organ som bäst kan 
ta hänsyn till alla parter och visa dem den rätta vägen. Just ”It must guide them” låter som om 
någon är djupt inne i dimman och inte vet var de ska ta vägen. FN är de som vet, och 
användande av starka must blir svårt att argumentera mot eller sätta sig upp mot. FN ska delge 
dem värderingar och förståelse som är gemensamma för alla för att de inom dessa ramar ska kunna 
mötas genom deras egna frivilliga ansträngningar. Om inte FN gör detta kommer dessa 
grupper/människor bara vara i vägen för varandras önskningar. Här är det absolut fråga om en 
överstatlighet som motiveras med att de inblandade inte är kunniga nog att veta sitt eget bästa. 
Eller i det här fallet kanske bara sitt eget bästa på bekostnad av andra. Intressant är i alla fall att se 
hur organisationen ställer sig över händelserna och förmedlar till oss en bild av en institution med 
makt. Vidare kommer vi i nästa citat;     
 

I believe that real progress has been made. Yet the real work of the world conference on 
human rights has hardly started. Implementation of the plan of action will demand sustained 
and concerted efforts. The UN will take a lead in this process, but we cannot do it all by 
ourselves. The course has been charted. We now know where to go and how to get there. The 
journey will be long and difficult, but, by working together, we can make it possible (BBG, 
1993-12-10) 

 
Här kan vi se på hur användning av subjekt byter innebörd genom citatet. FN kommer leda 
denna process, det är oomstritt i texten, och de har räknat ut vägen mot målet. Jag (Boutrus 
Boutros Ghali) är övertygad om att det här verkligen går framåt. Genom att inleda med ett jag 
vinner han förtroende eftersom detta jag implicerar att det finns någon som konkret tror på saken 
och inte bara det abstrakta vi:et. Med hjälp av vi kommer man till en högre nivå. Vi vet vart vi vill 
komma och även hur vi ska ta oss dit. Men det handlar om ett samarbete och vi kan göra det 
tillsammans. Efter att vi i första halvan inneburit ett vi som visade vägen har det nu blivit fråga 
om en gemensam storhet – ett vi. Genom att använda ordet vi blir det gemensamt ansvar och alla 
ingår i något tillsammans.  
 

Once again, this year, our collective response to events of this type (folkmord &kränkning av 
mänskliga rättigh) – in the democratic republic of Congo and in Liberia – has been hesitant 
and tardy. (KA, 2003-11-23) 
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När det gäller att ta ansvar för misslyckande är ordvalet här vår gemensamma reaktion och det 
handlar om ett kollektivt ansvar. Med ett kollektiv ansvar är alla lika skyldiga och ingen behöver 
pekas ut som särskilt skyldig till misslyckande. Här är ordet heller inte misslyckande utan 
tveksamma och långsamma svar på de vidriga händelser som utspelats under året som gått.   
 

I stand before you today as a multilateralist – by precedent, by principal, by charter and by 
duty.s1nr11 […]In service of the worlds people (KA, 2002-09-12) 

 
Här är subjektet jag särskilt starkt eftersom det står här inför er, och genom stark uppbackning 
motiverar han varför han skulle vara en person att räkna med eller lyssna till. Genom att hävda 
lojalitet till stadgan som ska förstås som ”världslag” och peka på plikttrogenhet har Kofi Annan 
motiverat denna auktoritet som världsgällande. Han personligen är en storhet att räkna med. ”In 
service of the worlds people” kommer senare i talet och förstärker ytterligare denna 
plikttrogenhet han tidigare motiverat. Ord som duty väger här mycket starkare än exempelvis 
interest, ett ord som annars är positivt laddat men saknar den tyngd som ligger i duty.  
 
Ett annat moment i texten som kan vara intressant att ta upp är det ihop-parande av ord som 
fungerar som förstärkande av innebörden. Att orden paras ihop på följande sätt talar för att det är 
en tydligt utstuderad diskurs vi befinner oss i. Ord som achievement och foundation får postitiva 
förstärkningsord och ordföljden monumental achievment eller solid foundation väger tungt. Att det här 
skulle vara fråga om en normativitet eller konventionell diskurs, då det ser likadant ut under olika 
tidsperoder, blir tydligt om vi försöker föreställa oss exempelvis achievment som något negativt. 
Tvärtom är bedriften inte bara en bedrift utan en monumental sådan och med ordet monumental 
framstår denna som en sanning. En foundation betyder en stabil grund och när man placerar 
ordet solid framför blir det egentligen bara en dubblering av uttrycket. Detta stärker också det 
positiva en stabil grund och uttrycker det som en slags norm. Fler exempel på dubblering av 
innebörden eller förstärkning syns i citatet nedan där;  
  

Recent developments have clearly shown that aggression and the resort to force in international relations 
are not acceptable to the international community. (JPC, 1990-10-25) 

 

Utveckling är det samma som något som gått framåt och associerar till nya tankegångar och färsk 
kunskap. Ordet recent blir därmed extra poängtering av det vi redan visste – något har förändrats 
mot hur det var innan. Något som bevisat eller visat, shown, får ordet tydligt framför och har 
därmed inte bara bevisats utan tydligt bevisats. Samma sak om vi tittar på beskrivning av negativa 
tendenser. Att ta sin tillflykt till våld talar om för oss att denne våldsutövare vet om den goda 
vägen att göra saker på men något får honom ta sin tillflykt till våldets. Crime får självklart 
tilläggsord som heinous – avskyvärd.  
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Användande av starka värdeord är ett sätt att förmedla ord som sanningar. Att plocka in ordet 
världens och sätta ihop det med ord som folk och fred mm associerar snabbt till vida 
sammanhang. Folk är vi och har gemensamt att vi tillhör civilisationer. Fred har vi lärt oss är den 
världsordning vi vill uppnå. Tillsammans med värld som är den oundvikliga plats vi alla befinner 
oss på har vi skapat sanningar. Allt som rör världen är en gemensam angelägenhet – våran värld. 
Ett än konkretare exempel på värdeord som tillämpas för att förmedla en gemensam 
angelägenhet är familjen.  
 

In the change and confusion of the modern world, families are sources of stability and 
promise. Families can help to bridge ethnic and political divisions. (BBG, 1993-12-07) 

 
Här står familjen för den eftersträvansvärda stabilitet och trofasthet vi människor underförstått 
behöver i vårt liv, de är till och med själva källan till dessa. Vad som är än intressantare är den 
styrka familjen genast får när orden etnicitet och politiska klyftor blandas in. Etnicitet är ett 
begrepp som förknippas med det essentialistiska tänkande som hänvisar till en fast och beständig 
tillhörighet och därmed något som inte lätt påverkas. Att tilldela familjen styrka nog att 
överkomma sådana klyftor innebär en stark tilltro till denna enhet av människor. Genom att 
formulera sig på detta vis har generalsekreteraren alltså klart betonat normen och beständigheten 
i familjens position i den ”moderna världen” utifrån sin synvinkel.      
 

The inalienable rights of all members of the human family and for their inherent dignity is the 
foundation for freedom, justice and peace in the world (JPC, 1991-12-30) 

  
Att tala om mänskliga rättigheter genom att hänvisa till mänskligheten som en familj placerar 
genast perspektivet på ett plan nära oss. Familjen är en personlig angelägenhet alltså blir 
mänsklighetens rättigheter också en del av din verklighet och ditt ansvar. En familj är traditionellt 
något man ansvarar för och tillhör. Detta uttryck talar alltså för en gemensam tillhörighet och ett 
gemensamt ansvar för världens människor. När sedan uttrycket används i ”family of nations” 
(BBG,1991-12-05) tyder det än en gång på naturaliserande av nationalstatens dominans i 
världsordningen. Se resonemang ovan. 
 

Slutdiskussion 
När man försöker diskutera vilka sätt att se på världen, världspolitik och den internationella 
ordning som förmedlas människorna varje dag hamnar man i en spretig mediadiskurs som 
erbjuder diverse ingångar. Internationella relationer som ämne är inte lätt att närma sig utifrån 
medier då fokus skiftar brett och vitt och det mest verkar placera oss i en politisk dragkamp. 
Detta var inte ett fokus jag ämnade hålla i min uppsats. Istället ville jag välja ett par glasögon och 
utifrån detta perspektiv försöka gestalta bilder av världen. Med syftet att ”se hur bilder av 
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världspolitiken gestaltas i två olika tidsperioder” och välja de tre generalsekreterare under den 
specifika tiden och deras uttryck i politiska tal har jag skaffat uppsatsen ett paradigm. Vems 
bild/bilder är det dessa personer gestaltar i sina anföranden inför generalförsamlingen. 
Personifierar generalsekreteraren egentligen Förenta nationernas ambitioner eller är detta helt 
enkelt ett arbete som vilket annat med klara riktlinjer att följa?   
 
I studiens slutskede letar man efter de stora sammanhangen och sambanden. Att definiera en 
diskursordning vore tillfredställande. Kan det vara så att jag hela tiden befunnit mig i diskurser 
ordnade under en slags västerländsk utgångspunkt? Kanske är det här min förförståelse kommer 
in. Uppvuxen med fakta om hur viktiga svenska FN-soldater är ute i världen och ett konstant 
fokus på Europa som den tillförande militära styrka finner jag mig undrande om man bara skickar 
ut soldater från ”västvärlden”? I så fall handlar det om ett översittande med mål att upplysa eller 
reda upp det någon inte klarar med egen kunskap. Att tänka sig att Kina skickar soldater till 
Balkan verkar svårt att föreställa sig. Det handlar om Förenat nationerna och dess anknytning till 
maktdiskurser. Viktigt i maktdiskussionen är resonerande kring Säkerhetsrådet och dess 
medlemmar. Som ständiga medlemmar sitter som bekant de stater som gått segrande ur det 
senaste stora krig världen bevittnat. Detta var ett krig som utspelade sig på flera platser i världen 
men utgångspunkt ändå Europa. Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA är de stater 
som ständigt sitter på platserna i säkerhetsrådet med mer makt än övriga världen. Varken Kina 
eller Ryssland tillhör den klassiska definitionen av vad väst skulle vara. Inte geografiskt sett och 
heller inte ekonomiskt definierat. Med hänsyn till tankar om allierade och ekonomiska system 
eller förutsättningar förklarar detta varför vetorätten sätter stopp för varje aktion FN som 
fredsorgan vill utföra. Olika intressen och olika allierade? Detta var sanningen under den era 
benämnd som kalla krigets tid men skulle uppdelningen vara ett faktum än idag? I de bilder som 
förmedlas av generalsekreterarna rörande säkerhetsrådet efter kalla krigets slut finns hela tiden en 
medvetenhet om hur obalanserat organet är. Med hänvisning till den rädsla som präglat världens 
tid av maktbalans drar man upp förväntningar på framtiden. Fortfarande är rådet idag ”låst” – 
ofta på grund av USA:s illvilja. Kanske har Kina och Ryssland idag närmat sig de västerländska 
”idealet” så pass att de inte längre får klassiskt tillhöra öst-delen av världen. Eller kanske är en 
eventuell splittring mindre viktig när en gemensam fiende kan fokuseras, terrorismen, och öst- 
väst uppdelningen har då föga att göra med geografiska tillstånd. Något som talar emot ett stark 
säkerhetsråd är istället det USA som vägrar förhandla om sina intressen.   
 
När Kofi Annan tar avstånd från de stater som agerar mot rekommendationer gällande folkrätten 
– men ingen aktion från organisationen kommer – då pekar världsordningen åt ett bestämt håll. 
Logiken vi får lära oss i grundskolan idag vad gäller rasism, mobbing mm säger att tystnad är ett 
medgivande, ett tyst sådant. Ett USA som öppnar eld i säkerhetens namn mot FN:s beslut har satt 
sig över den internationella gemensamma politiken och dominans verkar råda. Trots att både 
Kofi Annan och hans företrädare pekar mot liberala värdegrunder kommer medvetenheten om 
den maktpräglade verkligheten fram i deras tal då man exempelvis låter nationalstaten dominera 
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obestritt i organets alla delar. En egen militär styrka är inte verklighet, utan tilltro till att 
nationalstater med sådana styrkor kommer dyka upp när hjälp behövs är grundläggande. 
Suveränitetspricipen fokuserar även den ämnet, även om generalsekreterarna hanterar den olika. 
1991 är inställningen klar för dess legitimitet när Boutros Ghali hävdar den högre än vikt av 
demokrati. År 2004 är den istället inte anledning att låta konflikter fortskrida. Suveränitetspricipen 
skriver in i stadgan att du inte har samma rättigheter om du tillhör en icke erkänd stat. Därmed 
undermineras legitimiteten hos organisationen som internationell aktör stöttande av all världens 
folk i nöd – som statslös har du mindre rätt till dina mänskliga rättigheter? En stark 
nationalstatsdominerande diskurs implicerar en tillhörighet till en västerländskt värderad ram med 
Europa i centrum. Åtminstone talar det perspektiv generalsekreteraren gestaltar för ett FN som 
tillhör en västvärlds diskursordning.  
 
Intressant var hur, trots fokus på generalsekreteraren, nästan varje spår ledde in på det eviga 
säkerhetsrådet. Om detta beror på min förförståelse av organisationens uppbyggnad, min 
förmåga att välja ut delar av talen fokuserade på detta och hur denna så mycket tydligare pekar på 
politiska aspekter, eller på att denna centrala del av FN helt enkelt sätter käppar i hjulet för all 
aktivitet på arenan. Spännande är då att studera detta centrala organ från vad som borde vara ett 
inifrånperspektiv men vilket visar upp ett klart utifrånperspektiv. Detta genom diskreta pikar åt 
rådets disfunktionalitet och uppmaningar till snabbt framåtskridande och förändring. Ej heller 
ville jag fokusera USA:s roll i internationella relationer men varje längre resonemang ledde ändå 
fram till den oundvikligt mest dominerande staten.  
 
Förenta Nationernas generalsekreterare har en unik plats i världspolitiken om än kanske inte med 
den dignitet han själv skulle önska. Hans position som ledare för världens hela befolkning gör 
honom till en av de få nationalstatslösa personer som gör sin röst hörd i större sammanhang. 
Unik därför – men också maktlös därför. Att nationalstaten fortfarande skulle vara den viktigaste 
aktören på den internationella arenan rörande politik kommer flera gånger fram i talen. 
Generalsekreteraren vill tala för alla världens medborgare men har inga synliga supportrar bakom 
sig, han har en skyskrapa men inget land. I en globaliserad verklighet spelar fortfarande 
territorium roll?  
 

Det moderna samhällets makt över sina medborgare blev, som vi sett, så stark genom att 
modernitetens globala myt med rötter i den västerländska civilisationen samverkade med det 
mer jordnära nationalstatsprojektet. Därmed framträder en territoriellt definierad aktör som 
drivande kraft för en mytisk föreställd gemenskap. Territorialiteten blir den grund på vilken en 
samhällskropp bildas, en funktionell social enhet som kan sättas i rörelse för speciella 
ändamål.28

 

                                                 
28 Björn Andersson, ”Narrativ makt” i Makt och internationella relationer (red.) Eriksson & Hettne, s.165 
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Det Björn Andersson formulerar i sin text ”Narrativ makt” får förklara varför FN haltar som 
aktör i världspolitiken. Den abstrakta gemenskap som så många gånger formuleras i relationer av 
global sort kan ännu inte styra de större sammanhangen. En viss optimism kan dock skönjas med 
tanke på senare tiders synkade massdemonstrationer organiserade över världen med hjälp av 
”communities” på internet. Där saknas politiskt infekterade värden och ett gemensamt mål kan 
fokuseras oavsett bakgrund.  
 
Också iakttagelser rörande generalsekreterarnas uttryckssätt i texten kom att variera och väcka 
frågor om olika klimat på den internationella arenan. Hur mycket kan världsordningen avspegla 
sig i tonläge? Tiden efter upplösningen av en bipolär världsbild låter Javier Pérez de Cuellar och 
Boutros Boutros Ghali optimistiska om framtiden med konstanta hänvisningar till den tid som 
passerat. Det finns inga hetsiga propaganda tal a la de Annan fått visa på i texten ovan. Är det så 
att man tyst hoppas på en bättre framtid under 1900-talets sista decennium och gör det genom att 
fortfarande bete sig avvaktande till de stormakter man väntar sig ska agera. Handlar det om 
personligheter eller olika uppsättning personal omkring sig? Skillnad syns dock mot den ton som 
präglar flera av Annans texter, det blir ett än mer öppet politiskt klimat som kommer fram i hans 
formuleringar. Det senaste årtiondets snabba förändring med hjälp av en globaliserad värld talar 
för ett ändrat klimat i världspolitiken på flera plan. Kofi Annan hänvisar hela tiden till våran 
”rapidly changing world” och med det påvisar han till viss del en annan inställning till människans 
beteende. När saker blivit mindre beständiga och vi talar om att det inte längre finns några stora 
berättelser att luta sig mot måste även generalsekreteraren höja tempot och bli radikalare eller 
vara förlorad. Att gå lite längre i sin kritik mot säkerhetsrådet än tidigare generalsekreterare gjort 
kanske ligger i tiden helt enkelt.  
 
Vad man önskar vore ett fokus på freden blir med likhetstecken till säkerhet med en gång en 
diskussion om makt. Om dessa slutledningar kommer fram därför att de verkligen är lika tydliga 
som i teorier om internationella relationer eller tack vare vetskapen om hur dessa teorier är 
uppbyggda är svårt att säga. Med inställningen att diskurser hela tiden löper in i varandra utan vår 
fulla förståelse för denna funktion kommer vi ändå aldrig kunna presentera en sanning. Allt vi har 
är den gemensamma upplevelsen om att världens gemensamma politiska relationer inte sköts på 
ett tillfredställande sätt. Detta syns hos generalsekreterare Kofi Annan som otåligt pekar på 
vägskälet och den därmed rätta och felaktiga vägen att vandra – oberoende av vilket så ska vi 
framåt. Missnöje syns också hos de medlemsstater som i säkerhetsrådet visar sitt missnöje – detta 
genom att sätta käppar i hjulet för minsta operation. Hos svensk utrikesbevakning som inte sagt 
ett positivt ord om organisationen på flera år men ändå tar upp FN som aktör med jämna 
mellanrum syns misströstan. Även Aleksander Gabelic misströstar då han talar som svenska FN-
förbundets ordförande men inte tänker försvara storebrororganisationens alla handlingar eller för 
den delen prata om Kofi Annans privata utspel. FN diskuteras utan att riktigt vara med i 
diskussionen. 
 



 28

Referenser 

Litteratur 
Burr, Vivian, An Introduction to Social Constructionism (London: Routledge, 1995) 
Castells, Manuel, Informationsåldern II Ekonomi, samhälle och kultur – Identitetens makt 
(Göteborg: Daidalos, 2000) 
Eriksson, Lars m.fl., FN globalt uppdrag – fakta, historia, framtid (Stockholm: SNS förlag & 
Svenska FN förbundet, 1995) 
Fairclough, Norman, Language and power (Essex UK: Longman Ltd, 1998/1989) 
Held, David, Democracy and the global order (Camebridge UK: Polity Press, 1995)  
Hettne, Björn, Från Pax Romana till Pax Americana – Europa och världsordningen 
(Stockholm: Santérus förlag, 2003)  
Huntington, Samuel P., ”Civilisationernas kamp” i Civilisationernas kamp (red.) Emil 
Uddhammar (Stockholm: Timbro tendens, 1994) 
Jörgensen, Marianne Winther & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: 
Studentlitteratur, 2002) 
Kaldor, Mary, Nya och gamla krig – organiserat våld under globaliseringens era (Göteborg: 
Daidalos, 1999) 
Kymlicka, Will, Modern politisk filosofi – en introduktion (Nora: Nya Doxa, 1995) 
Karlsson, Svante, Freds- och konfliktkunskap (Lund: Studentlitteratur, 1997) 
Lilja, Mona & Erik Andersson, ”Makt och emancipation, några teoretiska reflektioner” i Makt 
och internationella relationer (red.) Leif Eriksson & Björn Hettne (Lund: Studentlitteratur, 
2001) 
Malkki, Lisa, ”The rooting of peoples and the territorialization of national identity among 
scholars and refugees” i Cultural Anthropology Vol7, no1 (USA: American Anthropology 
Association, 1992) 
Salander, Henrik, Detta är FN – En introduktion till Förenta nationerna och svensk FN-
politik (Stockholm: Utrikesdepartementet, 2003) 

 

Tal i kronologisk ordning  
http://documents.un.org/advance.asp, 2005-01-19  
Javier Pérez de Cuellar, i generalförsamlingen, 1990-10-25 
Javier Pérez de Cuellar, i generalförsamlingen, 1990-10-30 
Javier Pérez de Cuellar, i generalförsamlingen, 1991-10-10 
Javier Pérez de Cuellar, i generalförsamlingen, 1991-11-08 
Javier Pérez de Cuellar & Boutros Boutros Ghali, i generalförsamlingen, 1991-12-05 
Javier Pérez de Cuellar, i generalförsamlingen, 1991-12-30 
Boutros Boutros Ghali, i generalförsamlingen, 1993-08-26 
Boutros Boutros Ghali, i generalförsamlingen, 1993-09-20 
Boutros Boutros Ghali, i generalförsamlingen, 1993-12-07 
Boutros Boutros Ghali, i generalförsamlingen, 1993-12-10 
Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2001-09-24 
Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2001-11-09 

http://documents.un.org/advance.asp


 29

Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2002-05-08 
Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2002-06-17 
Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2002-09-12 
Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2002-10-30 
Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2002-12-09 
Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2003-11-23 
Kofi Annan, i generalförsamlingen, 2004-09-21 
 


	Språk 
	Rapporttyp 
	Titel  
	Sammanfattning 
	Nyckelord 
	 
	Inledning  
	Syfte & frågeställningar 
	Disposition 
	Material & Metod  
	Kritisk diskursanalys som verktyg 
	Socialkonstruktionism  
	Diskurser  
	Att analysera diskurser 

	FN och generalsekreterarna 

	Teorier  
	Makt och maktförhållande  
	Begrepp och modeller i internationella relationer  
	Olika modeller eller system  
	Fred som viktigt begrepp 


	Världen sedd med generalsekreterarens ögon  
	Sändare och mottagare 
	Maktpositioner  
	Hotbild är lika med världsbild? 
	En global värld eller skilda civilisationer 
	Hur konkretiseras självbild och världsbild i textens strukturer? 
	  


	Slutdiskussion 
	Referenser 
	Litteratur 
	 
	Tal i kronologisk ordning  



