
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

–Nordsvenska 15– 

 

 

 

 

 

 

 

Tal om terror 
 

Säkerhetspolitisk retorik i Sverige och 
Ryssland hösten 2001 

 

 

 

 

 

Av 

 

Maria Dahlin 

 

 

 

 

 
 

Institutionen för språkstudier 
Umeå universitet 

Umeå 2008 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Abstract 
Aiming to facilitate the description and evaluation of rhetorical responses to security 
issues, a framework was developed for comparative analysis of oral and written 
presentations. The framework was applied on three speeches held by the Swedish 
Prime Minister Göran Persson and three speeches by the President of the Russian 
Federation Vladimir Putin in the wake of the terrorist attacks on World Trade Center 
and Pentagon on September 11 and the subsequent military operation in Afghanistan. 

The framework was based on four narrative structures, referred to as images. The 
image of aggression was used to describe the speaker‟s interpretation of a dramatic 
event, the image of threat to describe his consideration of the security threat and the 
image of securitisation to analyse solutions suggested in relation to the threat. The 
image of communication, finally, was used to describe relations between the speaker 
and his audience appearing in the speeches. Each image included an actor, an act or 
event, a referent object to the act and time and space. The images were analysed as 
discrete parts and also by an integrating approach. In the analysis, descriptions of the 
images were related to rhetorical tools, including logos, pathos, ethos, identification, 
vividness and agency. 

The analyses revealed similarities and dissimilarities between the two speakers. As 
for similarities, Persson and Putin used similar topoi. Persson used democracy – 
terrorism whereas Putin preferred civilisation – terrorism/barbarism, and both used 
cooperation. To both speakers, the images of aggression and threat tended to appeal 
to pathos and identification, and the image of securitisation and communication to 
logos and ethos. As for dissimilarities, Persson relied on the UN whereas Putin offered 
direct help to the US operation. In Persson‟s speeches, the predominant topos was 
cooperation, in Putin‟s civilisation – terrorism/barbarism. Persson focused on 
democratic values, Putin on the fight against terrorism. Persson‟s images were more 
elaborated and vivid, Putin‟s more moderate. These dissimilarities were tentatively 
explained by the two speakers‟ different individual styles and domestic situations and, 
most important, by the speakers‟ different agency on the international arena. 

In essence, the present framework, based on four discrete images, was found to be 
well-suited for cross-cultural analysis of rhetorical responses to security issues. The 
similarities exceeded the dissimilarities, which led to the conclusion that rhetoric of 
security politics may be defined as a discrete rhetorical genre. A bi-polar world view 
pervaded the rhetoric, preventing long-term solutions to security issues. Instead a 
focus on cooperation topoi, nuanced information, and the means and ends of 
securitisation was suggested. 
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terrorism. 
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Us, and them 
And after all we’re only  

ordinary men  
(Pink Floyd) 

 

Förord 
 

När jag våren 2001 antogs som doktorand inom ramen för projektet 

Interkulturell retorik i ett säkerhetspolitiskt perspektiv rådde ett relativt lugn 

i världen, åtminstone här på våra nordliga breddgrader. Jag hade då ingen 

aning om att jag skulle skriva en avhandling som kretsade kring en så 

omvälvande händelse som terrorattackerna mot World Trade Center och 

Pentagon den 11 september 2001. Nu blev det ändå så och jag har allt sedan 

detta datum dagligen påmints om konsekvenserna av denna extrema 

händelse, inte minst i min egen avgränsade doktorandtillvaro. De som hjälpt 

mig finna ordning i det bitvis kaotiska avhandlingsarbetet är många. Några 

av dessa vill jag särskilt tacka.  

Först och främst riktar jag ett stort tack till professor Rolf Hedquist och 

professor Lennart Hellspong. Utan deras kreativitet och engagemang hade 

projektet inte blivit av och utan deras förtroende hade jag inte varit en del av 

detta spännande arbete. Som projektledare och handledare har de utgjort en 

utmärkt kombination. De har kompletterat varandra med sina olika 

kompetenser inom retorikämnet och praktiska erfarenheter av säkerhets-

politiska frågor. Deras kombinerade sakkunskaper har således haft mycket 

stor betydelse för min ämnesteoretiska orientering såväl som min skriv-

process. Med piska och morot har de fått mig att driva avhandlingen iland.  

Projektmedlemmen Mattias Ågren har också varit betydelsefull. Hans 

översättningar av Vladimir Putins tal gav mig tillgång till denna statsledares 

retoriska responser på terrorattackerna. Hans insiktsfulla analyser och 

artiklar om rysk retorik och rysk mediarapportering av terroristattackerna 

gav intressanta perspektiv på retorik och säkerhetspolitik. Därtill har våra 

många och långa samtal om allt från rysk politisk kultur, över språk-

vetenskapliga teoretiska dilemman till populärkultur bidragit till ett både 

intressant och roligt arbetsklimat. 

Vidare vill jag rikta ett varmt tack till mina kolleger, gamla som nya. Vid 

högre seminariet i nordiska språk, under ledning av professor Lars-Erik 

Edlund, har de alla – i olika utsträckning – givit mig goda synpunkter i 

arbetsprocessens olika faser. Under en kritisk fas gick professor Birgitta 
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Hene in som särskild läsare. Hennes utifrånperspektiv medförde viktiga 

strukturella förbättringar som hjälpte mig att gå vidare i arbetet. I det 

absoluta slutskedet har professor Per Ambrosiani vänligen hjälpt till med 

translitterering av utdrag ur de ryska originaltexterna.  

Krisberedskapsmyndigheten finansierade projektet och ställde kloka 

frågor i projektets inledningsfas. Deras finansiella stöd gjorde det möjligt för 

mig att över huvud taget påbörja detta avhandlingsarbete.  

Peter och Solveig Hardy har granskat den engelska sammanfattningen. 

Bengt och ”Zappa” har givit mig kloka råd om lay out. 

Min syster Lilian tecknade på kort varsel en originalbild till omslaget.  

Tack! Du gör alltid världen vackrare! Min bror Peter har löst många tekniska 

problem under åren. Du är en klippa! 

Ett särskilt tack vill jag rikta till Arne Tärnvik för exellent språkgransk-

ning av det svenska manuskriptet och för viktiga synpunkter på de engelska 

sammanfattningarna av avhandlingen. Eventuella misstag härvidlag är helt 

och hållet mina egna. Arne och Barbro Tärnvik har generöst tagit emot mig 

som gäst i sitt hem de gånger jag behövt husrum i Umeå. Detta har varit mer 

värdefullt för min arbetsro än ni anar. 

Slutligen vill jag tacka John för ett enormt stöd och tålamod genom åren. 

Utan dig hade denna djupdykning i terrorismens efterdyningar gjort mitt liv 

outhärdligt och oändligt trist. 

 

    

Maria Dahlin 

   Stockholm den 11 oktober 2008 
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1 Inledning 

  

Halv fyra på eftermiddagen den 11 september 2001 knackade en kollega på 

dörren till mitt arbetsrum: ”De anfaller USA!” Attacken på World Trade 

Center och Pentagon uppfattades av min kollega i första hand som uttryck 

för en hotbild. Hotbilder blev också en gemensam nämnare i de politiker- 

och expertuttalanden och analyser, som under de närmaste dagarna förekom 

i TV. Även i svensk radio och dagspress kom diskussionen att kretsa kring 

begreppet hotbild. Den ena experten efter den andra beskrev sin syn på de 

hotbilder som kunde tänkas gälla för Sverige med anledning av attackerna. I 

diskussionen saknades dock ett viktigt led. Ingen förklarade vad begreppet 

hotbild egentligen stod för. Man tycktes förutsätta att allmänheten förstod 

innebörden. En del av de hotbilder, som framkallades av terroristattackerna 

den 11 september 2001 och det därpå följande kriget i Afghanistan, är i fokus 

i föreliggande avhandling. Jag har valt att studera delar av den globala 

dialogen om 11 september och särskilt de ryska och svenska statsledarnas 

anföranden. I avhandlingen används Göran Perssons och Vladimir Putins 

yttranden om attackerna som analysexempel i försök att förstå vad en 

hotbild är, hur hotbilder kan uttryckas och vilken funktion de fyller i 

säkerhetspolitisk retorik.  

Avhandlingen är skriven inom ramarna för projektet ”Interkulturell 

retorik i ett säkerhetspolitiskt perspektiv” (RISP).1  Projektet, som pågick 

2001–2003 under ledning av Rolf Hedquist och Lennart Hellspong, syftade 

till att analysera betydelsen av kommunikation i det säkerhetspolitiska 

arbetet. Man ville förklara hur kommunikation kan (i) utgöra grund för 

politiska bedömningar och (ii) vara redskap vid diplomatiska förhandlingar 

och medling i konflikter. I det första fallet gäller det till stor del att tolka tal 

och texter med ursprung i andra kulturer, i jämförelse med svenska tal och 

texter. I det andra fallet handlar det om att analysera direkta möten mellan 

förhandlare från skilda kulturer.2  

Projektets studier har i första hand gjorts på ryskt och svenskt material. 

Trots denna begränsning syftar undersökningarna till att ge en allmän 

teoretisk grund för en interkulturell retorikanalys. Meningen är således, att 

analysen i förlängningen ska kunna appliceras på andra interkulturella 

konstellationer (se Hedquist 2001 för närmare presentation av projektet). I 

                                                
1 Projektet finansierades av Krisberedskapsmyndigheten.  
2 Ett resultat av denna del av projektet är Mats Landqvists avhandling Förhandlares kommuni-
kativa kompetens (2006). 
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det föreliggande arbetet var retorik det självklara valet av teoretiskt 

perspektiv. Avhandlingen har nämligen sin grund i retorikens starka 

koppling till säkerhetspolitisk kommunikation (se nedan kapitel 2). 

Retoriken är från början en praktisk lära, som baseras på erfaren-

hetskunskap. Kunskapen har sedan kommit att användas som teoretisk 

grund för analys av retoriska tal och texter. Genom sina iakttagelser kunde 

antikens retoriker se hur språket fungerade som påverkansmedel och så 

småningom kodifiera de framgångsrika mönstren som en lära.3 Även om 

dessa antika koder har blivit normgivande i västvärlden har de liksom andra 

mänskliga företeelser påverkats av trender och nya upptäckter, och har 

utvecklats till nya, mer eller mindre kulturspecifika, retoriska normer (se 

t.ex. Kennedy 1998, Lunde 1998 och 2002 för översikter över retorik i icke 

västerländska kulturer). Den grundhypotes som projektet utgått ifrån är att 

retorik vilar på delvis olika traditioner i olika kulturer och att den därmed 

kan ha olika karaktär i olika mänskliga miljöer. 

När en talare förmedlar sin bild av ett problem och sina förslag till 

lösningar, utövar hon påverkan på publiken. Talaren måste à priori inse, att 

de egna värderingarna och uppfattningarna inte behöver vara allmängiltiga. 

För att kunna rubba publikens syn på problemen bör han eller hon söka 

skapa identifikation mellan sig, publiken och ämnet (Burke 1950:21, 24, 46, 

55 och 1966:301). Det gäller att nå en känsla av samhörighet. Genom 

retoriken kan talaren bli del i en större gemenskap med en mera sam-

stämmig uppfattning om normer, värderingar, förhållanden och kunskaper – 

det som i retoriska termer brukar benämnas doxa. Denna doxa bör talaren 

söka slå vakt om och relatera till i produktionen och framförandet av ett tal. 

Det gäller med andra ord att anpassa sitt tal till publiken avseende såväl 

innehåll som disposition, formuleringar och framförande (se Perelman & 

Olbrechts-Tyteca 2000:23–26 om anpassning [utkom i original 1958 med 

titeln La Nouvelle Rétorique: Traité de l’Argumentation]). För talaren gäller 

det att inte se detta som en begränsning utan att tvärtom ta tillvara 

möjligheten att via gemensamma uppfattningar och argument få gruppen 

med sig (se t.ex. Ramírez 2002 och 2004, Rosengren 2002 för fördjupade 

diskussioner av begreppet doxa). Vikten av att förhålla sig till gruppens doxa 

                                                
3 En uppsjö översiktsverk av större eller mindre omfång över retorikens framväxt och växlingar 
finns att tillgå: på svenska exempelvis Peter Cassirers Huvudlinjer i retorikens historia (1997) 
och Kurt Johannessons Svensk retorik (2005), på engelska exempelvis Patricia Bizzell och 
Bruce Herzbergs antologi The Rhetorical Tradition (2001) och George A. Kennedys A New 
History of Classical Rhetoric (1994). 
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gäller oavsett talets ämne, syfte och mottagare – även inom det säkerhets-

politiska området. 

En nations säkerhetspolitiska hållning kan vara resultat av årtionden, till 

och med århundraden, av erfarenheter, diskussioner, reflexioner och 

bedömningar av (upplevt hotfulla) händelser som sammantaget utgör en 

säkerhetspolitisk doxa. Av central betydelse för den föreliggande 

avhandlingen är därmed också säkerhetiseringsteorin. Inom statsveten-

skapen har denna forskningsinriktning vuxit fram, som syftar till att förstå 

hur en företeelse kan komma att betraktas som så hotfull att den lyfts upp till 

politisk nivå (se t.ex. Aggestam et al. 2000, Eriksson 2001). Det handlar med 

andra ord om att förklara konstruktionen av hotbilder och hur hotbilderna 

politiseras, eller säkerhetiseras. Även det motsatta fenomenet studeras: hur 

hotbilder dekonstrueras och avpolitiseras, något som många räknar som det 

önskvärda målet med säkerhetspolitiken.   

Vilket genomslag hotbilden får är enligt säkerhetiseringsteorin avhängigt 

i huvudsak fyra faktorer: 1. Gynnsam politisk inramning, 2. Externa 

dramatiska händelser, 3. Pådrivande och inflytelserika aktörer, s.k. policy-

entreprenörer, 4. Aktiva försök att övertyga eller övertala allmänheten om 

hotbildens betydelse, via s.k. säkerhetiseringsförsök (Wagnsson 2000:11ff.; 

Eriksson 2001:100f.). En femte faktor – violisation – har också diskuterats 

som ett nödvändigt komplement för att avgöra om och till vilken grad en 

fråga anses vara säkerhetiserad (t.ex. Wagnsson 2000:28ff.). Med violisation 

avses våldsamma motåtgärder (exempelvis krig) som vidtagits för att 

undanröja hotet.4 (Dessa faktorer diskuteras mer utförligt i kapitel 2.2.1 

nedan.) 

I grund och botten handlar säkerhetisering om kommunikation med syfte 

att påverka vilket gör det möjligt att analysera processen med retorikens 

teori och metod. Hur den fjärde faktorn i säkerhetiseringen – 

säkerhetiseringsförsöken – uttrycks språkligt är fokus i denna undersökning, 

dvs. hur säkerhetiseringsaktörer framställer hotbilder och lösningen på de 

problem som dessa hotbilder representerar.  

Analysen av dessa säkerhetiseringsförsök baseras i avhandlingen på såväl 

klassisk som modern retorisk teori. Med denna valda analytiska ansats följer 

en komplikation i användandet av begreppet retorik, vilken grundas i 

retorikens mångsidiga karaktär. Retorik inbegriper dels en omfångsrik teori 

                                                
4 Den engelska termen är inte helt enkel att översätta till svenska. Begreppet innebär en mot-
åtgärd genom våldshandling, som exempelvis krig. Eftersom jag inte kommer att utreda sådana 
effekter av terrorattackerna större utsträckning nöjer jag mig med den något klumpiga formu-
leringen våldsam motåtgärd. 
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om språk (i vid mening) som övertygande medel, dels en praktiserad, 

produktiv sida, och dels metoder att analysera olika slags tal och texter5. När 

begreppet retorik hädanefter används som hänvisning till en utsaga avses 

både de valda uttrycken och den bakomliggande meningen (betydelser, 

värderingar och åsikter). I de fall det inte framgår tydligt av sammanhanget 

benämns denna betydelse av begreppet retorik som produktiv retorik (i 

generell betydelse) eller retorisk respons (i specifika fall) för att särskilja den 

från retorisk teori och analys. Begreppet retorisk respons är menat att visa 

på de retoriska yttrandenas koppling till tidigare – och kommande – utsagor 

och händelser (jfr Bakhtin 2001). Denna dialogiska syn på retoriska 

yttranden och relationen mellan yttrande och kontext diskuteras vidare 

nedan i avsnitten 2.1 Säkerhetspolitisk retorik: tidigare forskning och 3.2 

Den retoriska situationen.  

 

 

1.1 Avhandlingens syfte 

Avhandlingen syftar till att belysa samspelet mellan säkerhetspolitik och 

retorik. Som konkret exempel och utgångspunkt används i första hand 

händelseförloppet efter terrorattackerna den 11 september 2001. Analysen 

gäller de retoriska responser, som efter attackerna kom till uttryck i den 

säkerhetspolitiska diskussionen. 

Retorisk analys syftar till att genomlysa en talares strategier6 för att på så 

sätt underlätta för mottagarna att ta ställning till talarens yttranden. Så kan 

även syftet med detta avhandlingsarbete uttryckas. Med ett sådant syfte 

följer med nödvändighet en normativ bedömning av de retoriska tal eller 

texter som analyseras. Bedömningen har i mitt fall dock inte gått ut på att se 

om talen var effektiva i den givna situationen; inga uppföljande under-

sökningar har gjorts om allmänhetens åsikter om terrorattackerna den 11 

september 2001 eller dess mottagande av talen. Jag har inte heller haft för 

avsikt att bedöma om talarna har rätt eller fel i sakfrågan. Däremot ingår 

bedömning av sättet att använda de retoriska strategierna. Frågor jag ställt 

                                                
5 Detta är inte tänkt att fungera som en definition av retoriken, en sådan kräver ett längre 
resonemang. Exempelvis finns inte bara en metod för att genomföra retorisk analys av en text, 
inte heller behöver retoriken begränsas till muntligt och skriftligt språk utan kan också beskriva 
handlingar och visuella uttryck. I kapitel 3 nedan redogör jag mer utförligt hur jag förhåller mig 
till retoriken som teori och analysverktyg. 
6  Med retoriska strategier avses här och framgent i texten aktörernas urval när det gäller 
argument, disposition och språklig utformning, dvs. det som omfattas av retorikens inventio, 
dispositio och elocutio. 
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är om de använda responserna var de enda möjliga, givet den säkerhets-

politiska situationen, och om responserna synliggör de centrala värden, som 

utgör talarnas bakomliggande drivkraft med säkerhetiseringsförsöken? 

Retorik är i stor utsträckning kulturspecifik. Att förstå de underliggande 

meningarna i yttranden från den egna kulturella sfären är nog så svårt, men 

att förstå hur yttranden från en främmande kultur ska tolkas och hur de 

uppfattas är än svårare. Säkerhetspolitik utövas i ett interkulturellt 

sammanhang och min studie har därför ett tvärkulturellt perspektiv. Arbetet 

har därmed inbegripit de problem som uppstår när man försöker tolka 

politiska tal från en utomnordisk kultur.  

På ett mer konkret och deskriptivt plan är syftet med avhandlingen att 

undersöka hur hotbilder, och andra för säkerhetisering viktiga faktorer, 

konstrueras och representeras språkligt och vilken funktion dessa har i 

säkerhetspolitisk retorik. Som analysexempel används tal som hölls i sam-

band med terrorattackerna den 11 september 2001 och den av USA ledda 

efterföljande militära operationen i Afghanistan (se nedan 3.4 för 

beskrivning och diskussion av urvalsprinciper). 

Min studie drivs av en övergripande forskningsfråga: Med vilka retoriska 

medel konstruerar säkerhetiseringsaktörer (främst företrädare för stats-

ledningen i ett land) säkerhetiseringsförsök avsedda att påverka olika 

mottagargrupper (t.ex. allmänheten i landet, den internationella opinionen, 

andra statsledningar) i olika retoriska situationer i olika kulturer (som 

Sverige och Ryssland)?  

Med retoriska medel avses såväl urvalsstrategier och tankestrukturer 

(inventio) som språkliga representationsformer för dessa (elocutio) (se 

vidare kapitel 3.3). Däremot har inte kroppsspråk och andra icke-verbala 

signaler analyserats utan studien är textorienterad. Med företrädare för 

statsledningen avser jag personer som är officiellt bemyndigade att 

konstruera och presentera giltiga hotbilder. Hotbilderna kan med stor 

sannolikhet ha konstruerats av analytiker och politiker under en längre tid, 

och inte alltid på allra högsta (politiska) nivå. Jag har ändå valt att studera 

tal av just företrädare för statsledningen i Sverige respektive Ryssland under 

den aktuella perioden, nämligen statsminister Göran Persson och president 

Vladimir Putin. De kan anses vara särskilt betydelsefulla som säkerhets-

politiska aktörer eftersom de säkerhetiseringsförsök som förs fram av dessa 

talare har nått den allra högsta politiska nivån och kan ses som ländernas 

officiella hållning i den aktuella frågan. Sveriges statsminister och Rysslands 

president representerar visserligen två, i globalt perspektiv, så olika stor-

heter att en jämförelse av deras yttranden kan tyckas svår att göra. Dock är 
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båda sekundära aktörer i den konkreta krisen och båda har att förhålla sig 

till USA:s president, den primära aktören. Dessutom kan det vara intressant 

att jämföra Persson och Putin just för att de företräder så olika länder. 

Sverige är internationellt sett ett litet land och har en tradition av 

alliansfrihet och neutralitet. Därtill är landet medlem i EU. Ryssland var för 

inte så länge sedan en supermakt som stod mot USA och dess allierade i väst. 

Vid den här tiden strävade landets ledare efter att landet åter skulle bli en 

supermakt (samtidigt som de också ville närma sig väst). De två ländernas 

respektive säkerhetspolitiska agendor baserades på dessa förutsättningar 

och förhållanden. Rysslands problem med inhemsk terrorism och separatism 

har inte heller någon motsvarighet i Sverige, vilket utgör ytterligare en 

intressant skillnad. 

Vidare utgör de två länderna en intressant kontrast sett i ett retorik-

historiskt perspektiv eftersom de tillhör delvis skilda retoriska traditioner. 

Den svenska retoriska traditionen kan härledas till den västerländska 

retorikens domäner med sina rötter i antikens Grekland och Rom 

(Johannesson 2005 passim). Via vitt omspännande kulturflöden, såsom 

religion (katolicismen såväl som protestantismen), utbildningsväsende och 

juridik, följde också det språkbruk och de retoriska strategier varmed dessa 

ämnen enligt tradition förmedlades och förhandlades. Religionen hade sin 

liturgi och homiletik som går direkt tillbaka på Augustinus och andra 

retoriskt skolade personers sätt att förmedla lärorna. Likaså har juridiken en 

given koppling till retoriken, definierad som en egen genre i ämnet. Och 

inom det tidiga utbildningsväsendet ingick efter sydeuropeisk modell 

retoriken som ett av de viktigaste ämnena för unga pojkar – och därmed 

fanns tidigt en rad olika handböcker i retorik tillgängliga i den svenska 

utbildningskulturen (Johannesson 2005). 

Den ryska retoriska traditionen är kortare, mer fragmentarisk och till en 

början präglad av stark ambivalens. Med kristendomens införande i Rus 

introducerades ett slags homiletik, men endast ett fragment av en retorisk 

handbok från denna tid har återfunnits. Det betyder att spridningen av 

denna bok, och därmed betydelse för retorisk utbildning och utveckling i 

Ryssland, är oklar. Troligen utvecklades den ryska ortodoxa retoriken utifrån 

de bysantinska/grekiska förlagor av bibeltexter som översattes till kyrk-

slaviska 7  (Lunde 1998). Samtidigt innebar valet av kyrkslaviskan som 

religiöst språk att den grekiska bildningstraditionen i stort sett valdes bort 

                                                
7 För en presentation av den ryska ortodoxa kyrkans och kyrkslaviskans framväxt se Bodin 1993 
och 2000. 
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när man väl hade ett eget språk att tradera religionen med (Bodin 1993:41). 

Till skillnad från Bysans, varifrån den rysk-ortodoxa traditionen 

ursprungligen kom, avfärdades och demoniserades det antika arvet som 

hedniska läror. Samtidigt användes retoriken i praktiserad form i högsta 

grad av de predikande kyrkofäderna och den genomsyrar Kievrikets rikliga 

flora av hymner. Därtill var de ryska klostren slutna institutioner förbehållna 

andlig och teologisk bildning, till skillnad från de västliga klostren som var 

mer öppna utbildningscentra. På så vis hölls den klassiska bildningen, 

inklusive retoriken, inom kyrkoväsendet – och då i indirekt form via 

bysantinska uttolkare (Bodin 1993:46ff., 2000:16f.). Spår av den klassiska 

grekiska retoriktraditionen finns således inom den ryska homiletiken och 

hymnografin, men den fanns knappast som sekulärt utbildningsämne med 

egna handböcker utanför kyrkans sfär i den tidiga ryska historien. Därför 

kan den klassiska retorikläran inte heller anses direkt traderad utan den har 

blivit anpassad efter ryska förhållanden, värderingar och behov. 

Någon motsvarighet till den västeuropeiska renässansens förnyade 

intresse för det antika arvet står inte att finna i Kievriket, även om en 

antydan till intresse för att revidera och stilistiskt uppdatera liturgiska texter 

finns (Lunde 1998:16). Det var först under 1600-talet som retoriken som lära 

vann mark. En rad retoriska handböcker skrivna på latin från denna tid är 

kända och en mer systematisk utbildning bland de högre samhällsskikten är 

att räkna med (Lunde 1998:17f.). Med Peter den store infördes slutligen 

västeuropeiska kulturyttringar i större omfattning, däribland retoriken som 

lära. Men eftersom dessa influenser kom så sent och troligen också möttes av 

en redan befintlig inhemsk retorisk praxis – om än inte en kodifierad sådan 

– bör införandet av retoriken i Ryssland ha resulterat i en egen variant av 

den grekisk-romerska läran som mer eller mindre skiljer sig från svensk 

retorisk lära och praxis. 

Att påverka den allmänna opinionen är en viktig del av säkerhetspolitik i 

moderna samhällen. Tal riktade till allmänheten har därmed ett särskilt 

intresse som analysobjekt. De bidrar till förståelsen och hanteringen av 

säkerhetspolitiska angelägenheter. Ett material av sådan offentlig karaktär är 

dessutom relativt lättillgängligt för mig som forskare såväl som för säker-

hetspolitiska aktörer (och är därför också betydelsefullt på mellan-statlig 

nivå). 

Avhandlingen också ett metodologiskt syfte. I kapitel 3 beskrivs en 

modell för att analysera säkerhetspolitiska tal vars mål är att säkerhetisera 

hotbilder. Jag vill med den tvärkulturella studien testa denna modell på 
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empiriskt material för att se hur väl den svarar mot avhandlingens 

övergripande problemställningar. 

 

* 

 

Syftet med avhandlingen kan sammanfattningsvis sägas vara fyrdelat. Det 

teoretiska syftet är att belysa samspelet mellan retorik och säkerhetspolitik. 

Det normativa syftet är att genomlysa och värdera säkerhetspolitiska 

yttranden. Bedömningen fokuseras på om aktörernas centrala värden 

synliggörs genom talen, så att mottagarna kan göra medvetna och 

reflekterade val utifrån de retoriska responserna. I bedömningen ingår också 

att se om de val av retoriska strategier talarna gjort var de enda möjliga. Det 

görs dock ingen bedömning i sakfrågan. Det deskriptiva syftet är att 

undersöka hur hotbilder, dramatiska händelser och motåtgärder konstrueras 

och representeras språkligt. Dessutom undersöks vilken funktion dessa 

säkerhetspolitiska funktioner har i säkerhetspolitiska retoriska responser. 

Det metodologiska syftet är att testa en modell, särskilt framtagen för att 

analysera säkerhets-politiska retoriska responser. Analyserna görs på 

autentiska retoriska responser med anknytning till terrorattackerna den 11 

september 2001 och det efterföljande kriget i Afghanistan. 

 

1.2 Avhandlingens uppläggning 

Detta kapitel avslutas med en kortfattad beskrivning av terrorattackerna den 

11 september och det efterföljande kriget i Afghanistan. Därtill diskuteras, 

också i korthet, den omedelbara säkerhetspolitiska reaktionen som följde 

världen över. 

I kapitel 2 diskuteras de för avhandlingen centrala teoretiska grunderna. 

Säkerhetspolitisk retorik dominerar kapitlet, men en översikt över säkerhets-

forskning finns också representerad. 

Kapitel 3 inleds med en presentation av den analysmodell som använts i 

avhandlingen. Därtill definieras och diskuteras grundläggande retoriska 

begrepp som varit viktiga komplement för tolkning av talen. Därefter följer 

en presentation av talen och de principer som legat till grund för urvalet av 

dessa. Slutligen följer en presentation av översättningen av de ryska talen 

och en problematisering av översättning som grund för retorisk analys. 

Kapitel 4 är avhandlingens centrala och mest omfattande kapitel. Här 

ligger de sex analyserna uppdelade i en svensk och en rysk sektion, med 
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talen i inbördes kronologisk ordning. En kort konkluderande kommentar 

följer efter varje analyserat tal. Kapitlet avslutas med en jämförande 

diskussion av resultaten, med fokus på bildernas funktion och inbördes 

relationer. En normativ bedömning avseende talarnas motiv presenteras 

liksom en kortfattad utvärdering av analysmodellen. 

I kapitel 5, slutligen, diskuteras resultaten avseende de konsekvenser 

talarnas valda strategier kan få. Vidare utreds kopplingen mellan retorik, 

säkerhetspolitik och säkerhetiseringsaktörers handlingsutrymme. I detta 

kapitel görs huvuddelen av den normativa bedömningen av talen och förslag 

på hur alternativa retoriska responser kan byggas upp diskuteras. 

 

1.3 Tisdagen den 11 september 2001 

Den 11 september 2001 kapades fyra stora passagerarflygplan som lyft från 

Boston med destinationerna Los Angeles och Baltimore. Tre av flygplanen 

kom att användas som förstörelsevapen då de styrdes in i World Trade 

Centers två skyskrapor i New York samt USA:s militärhögkvarter Pentagon i 

Washington. Vilket mål det fjärde planet hade vet man inte; det 

kraschlandade i en åker i staten Pennsylvania innan kaparna hann förstöra 

någon byggnad. Inklusive de 266 personerna i flygplanen dog ca 3 000 

människor i vad som kommit att benämnas den värsta terrorattacken i 

mänsklighetens historia. Inte bara omfattningen av förlorade människoliv 

och materiell förstörelse för oräkneliga belopp bidrar till denna uppfattning. 

Dessutom grundas uppfattningen säkert också på att media så snabbt var på 

plats att världen i direktsändning kunde se hur det andra planet kraschades 

in i den södra skyskrapan kl. 9.30 lokal tid och hur de båda tornen rasade 

samman några timmar senare. ”Det är som på film. Man tror inte att det är 

sant!” kommenterade många det som de just sett på TV.  

Media hade en stor del i att terroristattacken så snabbt nådde så många 

människor. Enligt en studie gjord av medieforskarna Lars Nord och Jesper 

Strömbäck (2002) visste 80 % av Sveriges befolkning vad som hänt redan 

två timmar efter attackerna ägt rum. Den främsta källan var TV, även om 

många också fick nyheten via Internet eller genom att någon berättat vad de 

sett i något av dessa medier (Nord & Strömbäck 2002). Med tanke på 

tidpunkten för attackerna, sammantaget med de direktsända bilderna, bör 

större delen av världens befolkning ha nåtts av nyheten inom loppet av två 

timmar, förutsatt tillgång till TV, radio eller Internet. Undantaget kan vara 
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befolkningarna på Nya Zeeland och Stilla Havets många öriken, med hänsyn 

taget till tidzonerna. 

Efter några timmar av chock började jakten efter en syndabock och 

spekulationer om hur USA skulle reagera. Samma kväll fick världen besked 

på den senare frågan av USA:s president George W Bush i hans tal till 

nationen: 

The search is underway for those who were behind these evil acts. 

I‟ve directed the full resources of our intelligence and law 

enforcement communities to find those responsible and to bring 

them to justice. We will make no distinction between the terrorists 

who committed these acts and those who harbor them. (Bush 

010911) 

I samma tal myntades också uttrycket ”war against terrorism”, vilket kom att 

bli den beteckning som användes för de efterföljande aktionerna som USA 

och deras allierade företog. 

Redan dagen efter attacken pekades Usama bin Ladin och terrorist-

nätverket al-Qaida 8  ut som huvudmisstänkta för attackerna mot World 

Trade Center och Pentagon. Under de följande dagarna blev det allt tydligare 

att USA skulle komma att vidta åtgärder för att få tag på Usama bin Ladin, 

som sades hålla sig gömd i norra Afghanistan. Försök gjordes att medla fram 

ett utlämnande av al-Qaidas ledare, inklusive bin Ladin, men Afghanistans 

talibanregering ställde inte upp på västvärldens krav. Den 7 oktober 2001 

gick USA därför till attack mot Afghanistan, i syfte att inleda sitt ”krig mot 

terrorismen”. Redan den 20 september stod det nämligen klart att USA:s 

krig inte skulle stanna vid al-Qaida, utan: 

Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It 

will not end until every terrorist group of global reach has been 

found, stopped and defeated. (Bush 010920) 

Efter några veckors intensiva flygattacker och insatta marktrupper störtades 

talibanregimen, först i Kabul och senare även i Kandahar. Bombningarna 

upphörde emellertid inte, eftersom man varken lyckats komma åt Usama bin 

Ladin eller någon annan al-Qaida-ledare. Förhandlingar pågick dock under 

tiden om att tillsätta en interrimregering i det etniskt splittrade Afghanistan. 

Den 5 december skrevs ett avtal under i Bonn och den 22 december 

                                                
8 I avhandlingen används vad som kommit att bli gängse svensk stavning av Usama bin Ladin 
och al-Qaida. Det kan dock förekomma avvikande stavningar i citat. 
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installerades en ny ledare, Hamid Karzai, för landet, samtidigt som en 

internationell fredsbevarande styrka påbörjade sitt uppdrag och kriget i 

Afghanistan gick in i en fas av nedtrappning.  

De terrorister som genomförde attackerna mot World Trade Center och 

Pentagon skapade inte bara skräck bland människor världen över. De 

hamnade också på många staters säkerhetspolitiska agenda. Internationell 

terrorism har väl visserligen funnits i det säkerhetspolitiska medvetandet 

hos både enskilda stater, som exempelvis Sverige och Ryssland, och 

internationella organisationer, som t.ex. EU och FN under relativt lång tid. 

Attackerna den 11 september 2001 konkretiserade emellertid den dittills 

något diffusa bilden av vad internationell terrorism kunde innebära. 

Hotbilder började med andra ord ta form och få förankring på politisk nivå. 

Det efterföljande kriget i Afghanistan bidrog till att fortsätta den offentliga 

diskussionen om internationell terrorism. Därigenom skapades förut-

sättningar att befästa hotbilden som säkerhetspolitiskt ”het” samtidigt som 

kriget i sig gav upphov till att nya hotbilder tog form, med påföljande 

begäran om deras förankring på politisk nivå.  

Från många länder, inklusive arabvärlden, kom snabbt officiella för-

dömanden av terroristattackerna. Inte bara från politiska ledare utan också 

från representanter för olika människorättsorganisationer, hjälporga-

nisationer och religiösa samfund (se t.ex. samlingen av 11 september-tal som 

finns under rubriken ”Rhetoric of 9–11”, http://www.americanrhetoric.com/ 

rhetoricofterrorism.htm). Den som först av alla sände sina kondoleanser, två 

timmar efter attackerna, var Ryska federationens president Vladimir Putin 

(Leijonhielm 2003:128). I Sverige hölls dagen efter en minnesstund för de 

drabbade där riksdagens talman och representanter för riksdagens samtliga 

partier, inklusive statsminister Göran Persson, talade. 
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2 Säkerhetspolitisk retorik och retorisk 
säkerhetspolitik 

  

I detta kapitel ska, i tur och ordning, tidigare forskning om säkerhetspolitisk 

retorik, säkerhet samt säkerhetiseringsteorin, presenteras och diskuteras. 

Eftersom avhandlingen har ett i första hand retoriskt perspektiv ligger också 

den teoretiska tyngdpunkten där.  

 

2.1 Säkerhetspolitisk retorik: en forskningsöversikt 

Forskningen i säkerhetspolitisk retorik befinner sig i sin linda9. Över huvud 

taget finns få språkligt fokuserade studier av säkerhetspolitik, och särskilt då 

beträffande svenskt och ryskt språkområde. En förklaring till bristen på 

denna typ av forskning kan vara att politik i allmänhet och säkerhetspolitik 

kanske i synnerhet hittills har studerats med övervägande fokus på ideo-

logier och på vad som ”görs”, dvs. effekten av politiken i praktiken. Trots att 

kommunikativt inriktade statsvetenskapliga studier av säkerhet blivit allt 

vanligare (se nedan 2.2) ställs ändå inte språk och språkbruk i centrum. Som 

här kommer att framgå dominerar ”innehållet” i det sagda eller skrivna. 

Denna syn på en uppdelning i språk och innehåll (till skillnad från uttryck 

och innehåll) kan kanske komma sig av en obearbetad definition av de ofta 

använda begreppen diskurs och retorik. Det verkar som att många forskare, 

som ansluter sig till en kommunikativt inriktad statsvetenskap, med dessa 

begrepp endast avser det sagda eller det skrivna ordet. Därmed kopplar de 

loss uttrycket från dess mening, vilket går stick i stäv med den språksyn som 

dominerar i retorisk teori. Retoriken som lära behandlar språkliga uttryck 

och deras mening (innehåll) som en helhet och därför kan inte heller 

begreppet retorik (eller diskurs) beteckna enbart uttryckssidan, som en 

samling ord utan betydelser. 

En av de få språkligt orienterade säkerhetsstudierna från svenskt håll är 

Per Janssons avhandling Säkerhetspolitikens språk. Myt och metafor i 

svensk säkerhetspolitisk diskurs 1919–1939 (1991). Denna avhandling 

                                                
9 Denna forskningsöversikt omfattar bara studier som har med säkerhetspolitisk retorik att 
göra. För en omfattande översikt av studier gjorda på politiskt språk i vid bemärkelse hänvisas 
till Ann Cederbergs avhandling Stil och strategi i riksdagsretoriken: En undersökning av 
debattspråkets utveckling i den svenska tvåkammarriksdagen (1867–1970) från 1993 (kapitel 
5). 
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kretsar kring problemet ”hur säkerhet erhåller mening som politisk idé” 

(1991:7) och det primära syftet är att ”identifiera sådana aspekter av 

språkbruket i svensk debatt kring och analys av säkerhetspolitiska frågor 

samt att klarlägga dessa etablerade framställningssätts betydelse för att 

forma och vidmakthålla föreställningar om säkerhetsproblemets natur och 

säkerhetspolitikens generella förutsättningar” (1991:10). Jansson utgår inte 

bara från att politikens språk reflekterar underliggande idéer och åsikter 

utan att det också formar idéer och föreställningar (1991:14). 

Jansson arbetar med en konstruktivistisk kommunikationsmodell där 

meddelandet får mening i mötet mellan sändarens utformning och 

mottagarens avkodning av detsamma. Han har valt denna modell eftersom 

han anser ”[a]tt studera politiska idéer innebär alltid att studera politisk 

kommunikation” (1991:16). Kommunikation är med andra ord kulturellt 

betingad produktion av mening och modellen tar hänsyn till språkets 

meningsskapande såväl som meningsförmedlande funktion (1991:16f). Detta 

leder Jansson till att landa i en rent konstruktivistisk syn på politik och 

politiska fenomen: ”Olika sociala förhållanden och beteenden blir politiska 

problem genom att omtalas och beskrivas i termer av från samhällelig 

synpunkt icke önskvärda förhållanden, beteenden osv.” (1991:23). Det 

politiska språket blir därmed för Jansson själva forskningsobjektet i stället 

för, som brukligt i statsvetenskapliga sammanhang, enbart referensmaterial. 

Janssons avhandling är en undersökning av det politiska språkbruket 

som ”syftar till att klarlägga hur vissa företeelser kommer att utpekas som 

hotande (och därmed andra som värdefulla och viktiga att bevara och 

upprätthålla) samt hur vissa former av politiskt agerande (men inte andra) 

framhävs som ändamålsenliga och/eller rättfärdiga” (1991:24). Han utgår 

från att politiska problem är diskursiva konstruktioner och att de är 

abstrakta. Och därför, menar han, spelar metaforer och myter med sina 

konkretiserande funktioner en central roll i det politiska språket (1991:22–

26). För att nå syftet med avhandlingen har han mot bakgrund av ovan 

nämnda utgångspunkter definierat följande analysuppgift: 

 

Att identifiera myter och metaforer i svensk debatt kring och analys 

av säkerhetspolitiska frågor samt att klarlägga sådana framställ-

ningssätts betydelse för att forma och vidmakthålla föreställningar 

om säkerhetsproblemets natur och säkerhetspolitikens generella 

villkor. (Jansson 1991:37) 
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Det material Jansson analyserar är debattböcker och politiska broschyrer, 

kompletterat av politiska tidskrifter (begränsat urval) samt visst 

arkivmaterial (UD:s samlingar) från mellankrigstiden (1991:35ff.). För att 

kunna hantera det omfattande materialet har han följt ett analysschema, 

som delar upp materialet på två olika sätt. Dels delar han upp själva 

problemet i generellt eller specifikt svenskt, och dels analyserar han i ett 

senare skede hur problemets orsaker och karaktär beskrivs respektive hur 

politikens möjligheter och restriktioner framställs. Med denna grova 

struktur vill Jansson skapa utrymme för vidare analys av diskursens 

uttrycksformer i form av kommentarer av densamma (1991:38ff.). 

Några viktiga myter och metaforer – eller i några fall metonymier – 

definieras av Jansson, men uttrycksformerna kommenteras inte i någon 

vidare utsträckning. Det omfattande materialet sammanfattas i en samling 

bakomliggande myter och en del metaforer som verkar vara vanliga vid 

beskrivning av säkerhetspolitiska problem. Däremot diskuteras inte de valda 

uttryckens möjliga medbetydelser och emotiva påverkan på mottagarna. Den 

spänning som uppstår mellan sakled och bildled vid etablerandet och 

användandet av metaforer diskuteras inte heller (se nedan 3.3.2 för en vidare 

diskussion av metafor och metonymi). Från retorisk synvinkel kan man 

visserligen hävda att dessa metaforer, metonymier och myter hjälper till att 

producera och reproducera föreställningar om problemet. Här saknas en 

mer ingående tolkning av de valda diskursiva uttrycksformerna mot 

bakgrund av sändare, publik och andra yttre omständigheter. Jansson 

(1991:142) gör dock i sin avslutning kommentaren, att mellankrigstidens 

språk troligen var mer utsmyckat än dagens politiska språk. Därmed 

försvagas samtidigt hans resonemang om metaforens funktion som den 

organiserande principen bakom ett förståelsefält (1991:86). 

Jansson refererar i avhandlingens empiriska del många olika 

föreställningsvärldar av säkerhetspolitisk betydelse. Det är dock otydligt hur 

metaforer och myter ser ut och hur de är kopplade till de många citaten och 

referaten, vilket kan vara en följd av den mycket grova analysmodellen. 

Analysmodellens struktur medför också att undersökningen inte så mycket 

resulterar i en karakterisering av säkerhetspolitikens språk (vilket titeln på 

hans avhandling antyder att den ska göra) utan snarare i en kartläggning av 

de omvärldsbilder som skapas och reproduceras genom dessa diskurser. 

Förhållandet mellan orsak–verkan och problemlösningen finner Jansson 

således bakom texternas metaforer och myter.  

Myternas och metaforernas konkretiserande funktion och effekt 

diskuteras emellertid inte i någon vidare utsträckning. Häri skiljer sig 
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Janssons undersökning märkbart från retorisk analys eftersom författaren 

och hans eller hennes förmodade intentioner och val saknas i analysen, 

liksom en bedömning av läsarens möjliga mottagande och påverkan av 

texterna. Texternas funktion som bro mellan sändare (författare eller talare) 

och mottagare (läsare eller åhörare) framgår därmed inte heller. Texterna 

står således för sig själva som vittnesmål om olika föreställningar om 

säkerhetsproblem och dess lösningar. Men inte desto mindre utgör Janssons 

avhandling en intressant fond till dagens säkerhetspolitiska diskurs. Myter 

är seglivade och de Jansson beskrivit kan återfinnas bakom några av dagens 

föreställningar om säkerhetspolitiska problem och dess lösningar – såväl 

nationellt som internationellt (se exemplen om den ”nordiska balansen” och 

vakuummetaforen i Jansson 1991:142f.). 

En annan avhandling som behandlar svensk säkerhetspolitik ur ett 

språkligt perspektiv är Görel Bergman-Claesons Vi svenskar, vi människor 

och bomben. En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder 

i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952–1959 (1994). Bergman-

Claesons undersökning av atomvapendebatten visar framför allt på den 

polarisering som ligger bakom argumentstrukturerna hos respektive läger. 

Polariseringen innebär i detta fall identifikation med den egna, hotade, sidan 

genom användning av pronomen som vi (Sverige) samt distansering från 

den andra, hotande, sidan genom att beskriva den som fiende, motståndare, 

angripare, etc. och ofta i personifierande ordalag (som exempelvis 

”angriparen från öster”). Denna strategi är i Bergman-Claesons under-

sökning vanligare bland atomvapenförespråkarna än bland motståndarna. 

Därmed blir också polariseringen mellan vi och de tydligare i förespråkarnas 

texter och utgör med Bergman-Claesons termer ”etablerade tankemönster” 

för debatten i fråga (1994:172f.). 

Bergman-Claeson ansluter sig inte till den retoriska traditionen, utan 

närmar sig retoriska texter i ett semantiskt perspektiv. Till skillnad från 

Janssons avhandling är denna avhandling strikt språkvetenskaplig; 

kopplingen till säkerhetspolitiken ligger endast i exemplen. Ändå ger den 

insikter i för säkerhetspolitik viktiga spörsmål. Resultaten av avhandlingen 

har nämligen, åtminstone implicit, retorisk anknytning genom att hon visar 

att valet av pronomen och benämningar har betydelse inte bara för hur 

budskapen kan uppfattas av mottagarna genom de konnotationer de bär. 

Valen har också betydelse för sändarnas sätt att tänka om atomvapen. Detta 

visar på intressanta möjligheter att kombinera retorisk analys med en annan, 

närliggande forskningsinriktning för att få fördjupad förståelse för hur 

identifikation och omvärldsbilder skapas i retorisk diskurs.  
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Även den ryska säkerhetspolitiska retoriken är underrepresenterad i 

forskningen. Charlotte Wagnssons avhandling Russian Political Language 

and Public Opinion on the West, NATO and Chechnya. Securitisation 

Theory Reconsidered (2000) är så vitt jag vet den mest omfattande 

publicerade studien. Wagnssons avhandling har två huvudsyften. Ett är att 

samla empirisk kunskap om ryskt politiskt språk och den ryska allmänhetens 

opinion angående väst, NATO och Tjetjenien mellan åren 1992 och 1997. I 

denna del är Wagnsson inriktad på ryska ledares säkerhetspolitiska språk 

och undersöker om deras yttranden sammanfaller med allmänhetens åsikter. 

Fokus ligger härvidlag, enligt Wagnsson (2000:1) på retoriska strategier som 

medel för att nå politisk mobilisering. Det andra syftet är att revidera 

säkerhetiseringsteorin (se nedan avsnitt 2.2.1) och att avgöra om de ryska 

ledarna försökte säkerhetisera relationen med Väst, NATO och Tjetjenien 

under den givna tidsperioden och om dessa försök stämde med allmän 

opinion. 

Wagnssons avhandling är en tematiskt strukturerad innehållsanalys: 

identitet respektive geopolitik/realism utgör de övergripande analytiska 

indelningarna av materialet, under vilka mer detaljerade argument inordnas. 

Till temat identitet för Wagnsson referenser till vad hon kallar 

identitetsmarkörer. Dessa markörer relaterar till ”self-perceptions, such as 

religion, ethnicity, language, intellectual heritage, culture, spiritual history or 

collective unity of other kinds” (Wagnsson 2000:36). Till temat 

geopolitik/realism för Wagnsson uttalanden som direkt kan kopplas till 

materiella faktorer och tillgångar, såsom ”balance of power, polarity, and 

geographical expansion, borders, geography, natural resources, military 

threats and spheres of influence” (Wagnsson 2000:44). Begreppet retorik 

används endast för att referera till det sagda eller skrivna materialet. 

Wagnsson hänvisar visserligen till retoriska strategier (Perelman 1982) och i 

hennes analys redovisas olika argument som används av de ryska ledarna för 

att försöka säkerhetisera Väst, NATO och Tjetjenien. Wagnsson gör dock 

knappast någon retorisk analys. Hon stannar vid “innehållet” och utesluter 

analys av uttryckssidan av yttrandena. Därmed går det helhetsintryck 

förlorat som kan åstadkommas med hjälp av den intellectio- och inventio-

analys, vilken ofta nyttjas vid retorisk kritik. I Wagnssons analys och 

tolkning saknas frågan om alternativa uttryckssätt, och om det sagda hade 

kunnat sägas på annat sätt – och i så fall varför eller varför inte, med 

hänvisning till den retoriska situationen (se nedan kapitel 3.2). Meningen, 

funktionen och effekten av argumenten var för sig och som helhet, undersöks 
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alltså inte, varvid den retoriska aspekten av säkerhetiseringsförsöken går 

förlorad. 

Inte desto mindre ger Wagnssons undersökning en god överblick över de 

stora dragen i rysk säkerhetspolitik under det för hennes avhandling aktuella 

tidsspannet. De teman (identitet respektive geopolitik och realism) och sub-

teman10 som framträder genom analysen säger något om vilka värderingar 

som ligger bakom politiken och de retoriska responserna, även om 

kopplingen dem emellan inte tydliggörs. 

Vidare visar Wagnsson på vikten av identitet som grund för säker-

hetspolitiska frågor. Identitet är, konstaterar hon (2000:207f.), inte bara ett 

relevant argument för samhällssektorn utan också för staten i säker-

hetspolitiska sammanhang. En utveckling av denna slutsats är att en positiv 

identifikation, ett ”vi”, bör etableras innan negativ identifikation kan 

appliceras för att publiken ska förstå varför den egna gruppen ska ta avstånd 

från den andra (Wagnsson 2000:210). Huruvida ett sådant avståndstagande 

är önskvärt, eller ens nödvändigt, för säkerhetisering diskuterar dock inte 

Wagnsson. 

Övrig retoriskt eller på annat sätt språkligt inriktad litteratur med 

relevans för föreliggande avhandling behandlar framför allt amerikanska 

förhållanden, även om vissa av nedanstående forskare också blickat mot 

andra håll, inklusive forskningsobjektens eventuella antagonister. En av dem 

som har ett jämförande perspektiv är Richard W. Leeman, som i Rhetoric of 

Terrorism and Counterterrorism (1991) ger en mängd exempel på, vad han 

klassificerar som terroristisk retorik och dess kontraterroristiska responser. 

Han för inga retorikteoretiska resonemang utan det är den produktiva 

retoriken han inriktar sig på. En viktig utgångspunkt för Leemans studie är 

att demokrati11, som förutsätts vara eftersträvansvärt statsskick, står i ett 

absolut motsatsförhållande till terrorism (1991:viii). Detta motsatsför-

hållande gäller på såväl nationell som internationell nivå. Terrorismen riktar 

in sig på att få den demokratiska staten att överge sina demokratiska 

                                                
10 Här skulle retorikern snarast tala om topoi eller topiker i stället för teman och sub-teman. 
Med topoi och topiker avses abstrakta platser (efter grek. topos, ‟plats‟) där talskrivaren kan 
finna uppslag till sitt tal (jfr Eide 2006). Det är alltså fråga om verktyg att tänka med i talets 
inventio-, dispositio- och elocutiofaser. Genom retorisk analys kan dessa topoi synliggöras (jfr 
Rosengren 2002:89ff.) I kapitel 3, nedan beskrivs en distinktion mellan termerna topoi och 
topiker, med relevans för analyserna i avhandlingen. 
11 Demokratibegreppet kommer inte att utredas särskilt i avhandlingen. När jag själv använder 
begreppet demokrati (och demokratisk) avses den mest grundläggande betydelsen: ett 
styrelseskick (inom organisation eller stat) där de som påverkas av besluten också i någon mån 
har möjlighet att påverka besluten. Därtill förutsätts grundtanken att alla människor föds fria 
och jämlika. 
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principer (Leeman 1991:11f.). Kontraterrorismens mål måste då vara att 

förhindra att detta händer – utan att använda metoder som strider mot de 

principer den ska försvara. På en internationell nivå hotar terrorismen i 

stället den fred på vilken den internationella samexistensen vilar. Det 

primära målet för internationell kontraterrorism bör därför vara att genom 

samverkan förebygga och förhindra att konflikter eskalerar. Ett ytterligare 

mål för kontraterrorismen är att förhindra eller minska antalet 

terrorhandlingar. 

Eftersom Leeman hela tiden utgår från att terrorismen står i 

motsatsförhållande till demokratin, fungerar resonemanget bara halvvägs. 

Den frihetskamp som riktar sig mot diktaturer och andra, i frihetskämparnas 

mening, tvivelaktiga stater inkluderas inte i detta grundläggande resone-

mang. Den kamp som pågick mellan Nelson Mandelas ANC och den 

Sydafrikanska apartheidregimen blir med andra ord svår att diskutera 

utifrån Leemans premisser. ANC strävade efter demokratiska principer och 

rättigheter, men använde sig av terroristiska handlingar för att uppnå detta. 

Den sydafrikanska regimen drog sig inte för att stävja deras försök med 

metoder som strider mot demokratiska principer. Apartheidregimen vilade 

inte heller mot en för demokratin fundamental värdering – allas lika värde – 

och därför stred dessa handlingar inte mot några för regimen grundläggande 

principer. 

Den stora behållningen av Leemans studie är emellertid inte de teoretiska 

utgångspunkterna utan hans strävan att finna de mest lämpade (och därför 

bästa) retoriska medlen för att nå de två målen: att försvara och bevara den 

demokratiska processen samt att förhindra, eller åtminstone minska, antalet 

terroristiska handlingar. Uttryckt på ett annat sätt, direkt inriktat på 

kärnfrågan, är målet med studien att finna den bästa kontraterroristiska 

retoriken. I detta avseende knyter alltså den normativa ansatsen med 

föreliggande avhandling an till Leemans övergripande syfte.  

Leeman börjar med att reda ut hur denna produktiva retorik ”är” för att 

sedan gå över till hur den bör vara. Den produktiva retorik där terrorism står 

mot kontraterrorism är dialogisk i sin struktur. Terroristerna agerar och 

denna handling är retorisk eftersom de vill uppnå politiska mål, men gör sig 

hörda med terroristiska metoder, då alla andra kanaler upplevs som 

stängda.12 Detta är det första ledet i ”dialogen”. Det andra ledet är den 

                                                
12  I föreliggande avhandling görs ingen ansats att undersöka och förklara de komplexa 
förhållanden och processer som ligger bakom terrorism. För ingående beskrivningar och 
resonemang om terrorismens mekanismer och olika skepnader se t.ex. Gunnar Jervas et al.  
(2003) Terrorismens tid, för en historisk översikt över terrorism i världen se t.ex. Björm Kumm 
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kontraterroristiska responsen. Denna respons kan också ses som retorisk 

oavsett om den är verbal, polisiär eller militär. Dialog (och dialogisk) ska i 

detta sammanhang inte uppfattas som en dialog i form av diskussion mellan 

parterna, där man söker konsensus. Det är strukturen i kommunikationen 

som har dialogiska drag: den innehåller minst två parter vilkas utsagor och 

handlingar utgör responser på motpartens agerande (jfr Bakhtin 2001). 

Terroristernas och kontraterroristernas produktiva retorik och handlingar 

utgör till synes responser på den andras agerande. I själva verket är dock den 

primära mottagaren av budskapen en tredje part: publiken (Leeman 

1991:13–17). Terrorismens och kontraterrorismens produktiva retorik är 

med andra ord starkt agonistisk och följer således debattens mönster vad 

gäller målsättning och situationsanpassning (jfr Sandvik 1998, Weiner 

2006). 

Leeman visar med en rad exempel (1991:17–19) att den typiska 

kontraterroristiska (verbala) responsen har två funktioner att uppnå: ”to 

interpret the act of terrorism and to prescribe the appropriate reaction” 

(1991:18). För att uppnå dessa funktioner har aktören två val: att spegla 

motståndarens produktiva retorik (argument, ordval, grundläggande 

symboler, stil etc.) eller att inte göra det. Den produktiva retoriken kan alltså 

vara speglande eller icke-speglande, men det gäller för aktören att avgöra till 

vilken grad han eller hon ska spegla motståndaren för att vara framgångsrik 

(Leeman 1991:32). Speglingen ska med andra ord uppfattas som ett 

kontinuum med hög grad av spegling i ena änden och avsaknad av spegling i 

den andra. Leeman menar dock (1991:34) att all produktiv retorik inom 

denna diskurs i någon grad är speglande. En totalt icke-speglande retorik 

skulle uppfattas som en konstig och opassande respons och aktören riskerar 

därmed att misslyckas. Det är också viktigt, menar Leeman (1991:37f.), att 

överväga graden av återspegling och på vilket sätt den ska utformas vid varje 

givet tillfälle, eftersom speglande retoriska responser indikerar att parterna 

(i viss mån) är överens. Det kan bli problematiskt när responserna signalerar 

att en aktör håller med motståndaren om sådant som av publiken uppfattas 

som stridande mot den egna ”sidans” grundläggande gemensamma principer 

och värderingar. 

Den terroristiska produktiva retoriken präglas, enligt Leeman (1991:46–

64), av bipolära världsbilder samt elitism i form av att terroristgrupper ofta 

                                                                                                              
(2003) Terrorismens historia och för en bakgrundsteckning till talibanrörelsens och den 
militanta islamismens framväxt se t.ex. John J. Cooley (2002) Oheliga krig. Afghanistan, USA 
och den internationella terrorismen.  
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tar på sig rollen som de som vet vad som är rätt för den grupp de säger sig 

företräda. Bipolariteten förstärks ofta av metaforer, symboler och andra 

språkliga medel som skapar emotiva associationer. En demokratisk regering, 

som speglar dessa principer, signalerar dels att de är överens om den 

uppdelade världen och dels att de övertagit den elitistiska synen på 

beslutsfattande och makt över människors åsikter. Det sistnämnda strider 

helt mot demokratiska principer. Det förstnämnda kan också vara till skada 

för retorn i det att en bipolär världsuppfattning riskerar att låsa situationen i 

det agonistiska synsättet i stället för att söka vägar att samarbeta fram en 

lösning på situationen. 

En icke-speglande retorisk strategi kan likaledes vara problematisk 

eftersom den signalerar oenighet mellan parterna i debatten: 

 

By not mirroring its opposition in language, arguments, or style, a 

non-reflective strategy generally signals fundamental disagreement 

with that opposition. Such a strategy may deny the opposition‟s 

legitimacy, or undercut the opposition by moving the dialogue to 

more favorable ground through transcendence. (Leeman 1991:39) 

 

Den icke-speglande strategin kan utformas på olika sätt beroende på 

situationen och aktörens syfte med strategin. Aktören kan helt ignorera 

motståndaren, flytta frågan till ett annat forum (t.ex. från mediadebatt till 

domstol vid upplevt förtal), ändra utgångspunkt (exempelvis från fakta till 

värdegrund), byta metaforer och symboler, etc.  

Oavsett hur denna strategi utformas identifierar Leeman (1991:40ff.) tre 

risker eller problem förknippade med icke-speglande produktiv retorik. För 

det första leder den till att debatten blir svart-vit, polariserad, om den ena 

sidan nekas legitimitet av den andra. Därmed minskar möjligheten till 

kompromisser mellan parterna. För det andra kan motståndaren vägra byta 

utgångspunkt för argumentationen, vilket kan låsa dialogen totalt. För det 

tredje riskerar aktören att förlora de delar av publiken som inte utgår från 

samma topos och omvärldsuppfattningar som presenteras genom den icke-

speglande retoriken. 

Eftersom den retoriska situation som omfattar terrorism och kontra-

terrorism är så tydligt dialogisk samtidigt som den produktiva retoriken är 

riktad mot tredje part, är det av yttersta vikt att aktören är lyhörd för såväl 

motståndarens del av dialogen som för publikens uppfattning i den aktuella 

frågan. Om aktören inte till fullo förstår de faktorer (ideologisk hemvist, 

omvärldsuppfattning, doxa, syfte etc.) som driver motståndarens argu-
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mentation är det svårt att välja rätt strategi för att lyckas med den påtagna 

uppgiften. Samtidigt är det lika viktigt, om inte viktigare, att verkligen förstå 

publiken i sin mångfald och anpassa retorisk strategi, topos, symboler, 

omvärldsbilder etc. till den. Det är trots allt publiken som i slutänden ger 

eller avstår från att ge stöd i konflikten och dess förvecklingar. Att 

exempelvis ge sig ut i väpnad konflikt utan stöd från vare sig majoriteten i 

hemlandet, majoriteten bland internationella allierade eller från de grupper 

som motståndarna utger sig för att representera, kan resultera i kriser som 

kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser: eskalerad konflikt, minskat 

förtroende, krav på politiska avgångar och väljarförluster för att nämna 

några. De retoriska responser som resulterar i något av dessa alternativ kan 

inte ses som annat än misslyckade. 

Den centrala definitionen av terrorism är bruket av illegitimt våld för att 

nå politiska mål.13 För att det politiska budskapet ska nå fram krävs att 

terroristerna legitimerar sina våldshandlingar och det är i dylik 

legitimerande retoriska responser som de polariserande dragen har sitt 

ursprung. Våldshandlingarna är inte sprungna ur tomma intet utan 

framställs som respons mot något: en förtryckarregim, ”systemet” eller något 

annat som används som förevändning för handlingarna (jfr t.ex. Jervas et al. 

2003 och Kumm 2003). Den terroristiska retoriken utgår med andra ord 

från en dialogisk och bipolär situation. Den bipolära världsbilden förstärks 

enligt Leeman (1991:47ff.) genom skuldbeläggande och demonisering av 

motståndaren. Dessutom ingår uppmaningar till handling mot fienden som 

den enda riktiga responsen och därmed förstärks både polariseringen i 

omvärldsbeskrivningen och legitimeringen av det egna våldet. Ett tydligt 

drag bland de exempel Leeman refererar till i denna karakteristik är starkt 

emotivt språkbruk i form av värdeladdade ord och fraser (Leeman 1991:46–

59). Vidare menar Leeman (1991:60ff.) att den terroristiska produktiva 

retoriken är motsägelsefull eftersom terroristerna säger sig företräda folket, 

men i själva verket bara talar för en liten grupp. Terrorismens retorik är i det 

avseendet starkt elitistisk.  

Den slutsats Leeman drar (1991:71–86) av detta resonemang är att en 

kontraterrorist som företräder en demokratisk stat inte kan bemöta 

terroristernas produktiva retorik med en höggradigt återspeglande strategi, 

                                                
13 Huruvida det faktiska våldet i en given situation ska uppfattas som legitimt eller illegitimt är 
inte relevant för resonemanget. När en handling utpekas som terroristisk av dem som blir 
utsatta för den uppstår den agonistiska situation jag talar om. Den förmenta terroristen ser sig 
förmodligen som en frihetskämpe och det är därför han eller hon måste legitimera sina vålds-
handlingar.  
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eftersom denna då skulle signalera medhåll med terroristernas syn på 

situationen och deras lösningar på problemet. Med andra ord etableras den 

polariserade världsbilden som norm, och handling snarare än 

kommunikation lyfts fram som den bästa åtgärden. Detta resulterar i att 

konflikten inte kommer att kunna lösas med vad vi definierar som 

demokratiska medel: genom förhandling, diplomati och andra kommuni-

kativa metoder. Våld legitimeras och retorik förringas när det inte längre 

finns någon neutral mark att föra dialog på: antingen är ni med oss eller mot 

oss.  

Det kanske största problemet med den speglande retoriska strategin, 

förutom risken för eskalerat illegitimt våld, är att den också speglar den 

elitistiska inställningen till vem som avgör vad som är rätt och fel i 

situationen. Detta står i skarp kontrast till de demokratiska grund-

principerna: folkets röst och självbestämmande. När ledarna för en 

demokratisk stat talar om för sina medborgare vad de ska tycka och tänka 

och hur de ska handla sviktar de demokratiska principerna. Genom att anta 

terroristernas retoriska strategi faller alltså den demokratiska kontra-

terroristen in i samma motsägelsefulla retoriska fälla som terroristen, i 

stället för att rikta in sig på att påvisa detta förhållande. Leeman ger förslag 

på hur en icke-speglande, kontraterroristisk produktiv retorik skulle kunna 

utformas (1991:91–116). Detta förslag diskuterar och utvecklar jag vidare 

nedan i avsnitt 5.3. 

Richard Jackson, är i sin bok Writing the War on Terrorism. Language, 

Politics and Counter-terrorism (2005) inne på samma spår som Leeman. 

Med utgångspunkt i exemplet terrorattackerna den 11 september 2001, 

undersöker han den produktiva retorik med vars hjälp amerikanska aktörer 

har försökt rättfärdiga och normalisera den globala ”kampen mot 

terrorismen”. Det huvudsakliga syftet med boken är att, liksom Leeman, 

söka efter en alternativ produktiv retorik för kontraterrorismen. Detta 

motiverar Jackson med konstaterandet att:  

 

the language of the ‟war on terrorism‟ actually prevents rather than 

facilitates the search for solutions to political violence; that it 

actually encourages terrorism and increases the risk to vulnerable 

populations; that it is entrenching cycles of global violence which 

will be extremely difficult to break; and that it misunderstands and 

misinterprets the nature of terrorist violence thereby handicapping 

the counter-terrorist campaign before it has even started. (Jackson 

2005:4) 
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Jackson menar alltså att endast ett nytt sätt att tala om terrorism kan ge 

varaktiga lösningar på problemet. Kriget mot terrorismen handlar inte bara 

om en räcka praktiker (krig, hemliga operationer etc.) och de organ och 

institutioner som styr och genomför dessa. I högsta grad handlar det också 

om antaganden, ståndpunkter, rättfärdiganden och berättelser, vilka 

konstrueras, förmedlas och reproduceras via språkliga handlingar (Jackson 

2005:8f.). Den praktiska sidan av kriget mot terrorismen kan med andra ord 

inte genomföras utan att föregås och ackompanjeras av språkhandlingar, och 

dessa språkhandlingar är aldrig neutrala: 

 

For these reasons, it is crucial to our understanding of the ‟war on 

terrorism‟ to examine and explain how the discourse of counter-

terrorism constructs the practise of counter-terrorism. (Jackson 

2005:24) 

 

Utan att uttalat följa säkerhetiseringsteorin gör Jackson denna tydliga 

koppling mellan kommunikation och andra handlingar – i vissa avseenden 

till och med mer uttalat och med mer visad medvetenhet om hur 

språkhandlingar fungerar som bärare av tankar, attityder och känslor än vad 

säkerhetiseringsteoretikerna själva gör. 

Metoden för Jacksons studie är kritisk diskursanalys. Efter en 

genomgång av ca 300 sidor tal och texter (av amerikanska aktörer), 

spännande över drygt 2 år, finner han en snarast identisk säkerhetspolitisk 

diskurs om ”kriget mot terrorismen”. Denna bildar en narrativ med ett eget 

”språk” innehållande symboler, grammatik, argument osv. som ständigt 

reproduceras i materialet. De typiska dragen i diskursen presenterar Jackson 

tematiskt: 11 september, identitet, hot och fara samt det goda (nya) kriget 

mot terrorismen. 

Temat 11 september har enligt Jackson (2005:31–57) fyra typiska drag. 

Beskrivningen av 11 september fokuseras på tragedi och skada samt 

framställer amerikanerna som oskyldiga offer – men inte som offer som ger 

upp vid anfall utan, med analogi till andra världskriget, sådana som går till 

handling och försvarar sig (s. 31–38). Vidare konstrueras terrorattackerna 

mot World Trade Center och Pentagon som en ”act of war”, krigshandling, i 

stället för som brott mot mänskligheten, terrorhandling, massmord eller 

något annat möjligt alternativ (s. 38–40). Därtill förankras retoriken i redan 

existerande och för amerikanerna betydelsefulla meta-narrativer: andra 

världskriget och angreppet mot Pearl Harbour, det kalla kriget, civilisation 
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vs. barbari samt globaliseringen. Det sista, men inte minst viktiga, typiska 

draget i beskrivningen av 11 september är att alternativa beskrivningar och 

tolkningar av händelserna undertrycks eller förvägras på olika sätt (Jackson 

2005:54–57).  

Sammantaget syftar beskrivningen av 11 september till att sätta in 

händelserna i ett annat historiskt sammanhang än i det närmast förflutna. 

Andra världskriget och det kalla kriget uppfattas som ”vinster” i 

amerikansk doxa och genom analogi till dessa förflutna krig kan ”kriget mot 

terrorismen” redan från början konstrueras som ett krig som kan – och 

kommer att – vinnas. Därigenom skapas också en bild av ett ”vi amerikaner” 

som handlingskraftiga och som slår tillbaka vid angrepp. Genom dessa två 

meta-narrativer flyttas alltså fokus från de konflikter och affärer USA varit 

inblandat i under 1990-talet, vilka av vissa utpekats som en av 

anledningarna till anti-amerikanska stämningar och terrorangrepp runt om i 

världen. Vidare beskrivs USA:s antagonister som reaktionärer genom att 

händelserna den 11 september kopplas till globaliseringen: den som inte 

hänger med i den globala utvecklingen är en bakåtsträvare. Meta-narrativen 

civilisation vs. barbari hänger också samman med de tre övriga. Globali-

seringen står för utveckling och därmed för civilisation; krig handlar om 

civilisation mot barbari (allierade mot fascismen under andra världskriget är 

bara ett exempel på denna meta-narrativ) och den egna sidan är per 

definition den civiliserade. Slutligen, eftersom inga alternativa beskrivningar 

och tolkningar av händelserna gavs utrymme i debatten, skapades en diskurs 

vilken reproducerade argument, åsikter och symboler, och vilken drev USA 

att agera som det alltid har gjort i krig: att genom handlingskraft och 

sammanslutning kämpa till segern var vunnen (Jackson 2005:40–57). 

Temat identitet (Jackson 2005:89–91) konkretiseras genom att 

konstruera och beskriva konfliktens antagonister som onda terrorister mot 

goda amerikaner. Identifikationen med den egna sidan förstärks av 

demoniserande och avhumaniserande beskrivningar av fienden, vilket gör 

det omöjligt att inte stödja kriget. Dessvärre, menar Jackson (2005:91), är 

detta också den direkta orsaken till eskalerat våld i konflikten: tortyr av 

fångar i Abu Ghraib-fängelset, tortyr av koalitionens soldater fångna av 

irakiska motståndstrupper som mimisk respons på den förra, behandlingen 

av fångarna i Guantanamobasen i Kuba, osv. Det enda sättet att få slut på 

denna våldsspiral är att sluta kalla fienden för onda, barbariska terrorister 

och i stället ge dem en annan identitet som inte kan föranleda sådana 

våldshandlingar som annars betraktas som brott mot mänskliga rättigheter. 
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Temat hot och fara har Jackson identifierat genom att kvantitativt 

analysera materialet. Begreppen hot (threat) och fara (danger) och andra 

ord och fraser som har stark bindning till dessa genomsyrar diskursen 

(2005:95f.). Detta drag i de retoriska responserna sätter fokus på 

terrorismen och terroristerna och förklarar varför och på vilka sätt de är 

farliga. Att fokusera på hot och fara skapar enligt Jackson (2005:114) rädsla 

hos publiken, vilken fyller flera viktiga funktioner för aktören och kan 

sammanfattas med begreppet social kontroll. 

Rädsla för samhällets kollaps (anarki) gör medborgarna beroende av 

statsmaktens kontroll över samhällets funktioner, vilket är det normala, 

sociala ”kontrakt” staten vilar på (Jackson 2005:115). Men rädsla, känsla av 

hot och fara, hjälper också till att konstruera och upprätthålla en kollektiv 

identitet. Människor tenderar att enas inför externa hot och om det är viktigt 

att ena folket för att få uppslutning kring svåra beslut och extraordinära 

åtgärder kan skapandet av rädsla för något utomstående vara en strategi 

(Jackson 2005:115f.). Vidare menar Jackson (2005:116f.) att rädsla på ett 

effektivt sätt kan göra avvikande åsikter illegitima och på så sätt tysta 

eventuell kritik mot statsmakternas agerande – antingen genom själv-censur 

eller genom kollektiva fördömanden av kritiken. Därtill kan rädsla distrahera 

publiken från att uppfatta komplexa och pressande sociala problem. Rädslan 

blir då till ett effektivt medel för en aktör att vända fokus från en fråga till en 

annan, mer akut och lättbegriplig fråga. Slutligen lockar rädsla fram krav på 

hämnd och bestraffning (Jackson 2005:117). Således kan aktörer använda 

hot och fara som tema i ”kriget mot terrorismen” och därmed understödja 

den inslagna vägen: att med militära medel bekämpa terroristerna. 

Jacksons (2005:118f.) slutsats av sitt resonemang är att myndigheterna 

hade kunnat minska rädslan, och därmed den hysteri och våldsamhet som 

följde terrorattackerna den 11 september 2001. De kunde ha fokuserat på 

andra teman än hot och fara. De kunde exempelvis ha poängterat att 

attackerna var atypiska händelser, inbegripet både att de kunde genomföras 

och de konsekvenser som de fick (de många offren och den enorma 

materiella förstörelsen). Vidare menar Jackson (2005:120) att myndig-

heterna samtidigt som de informerade allmänheten om vidtagna säkerhets-

åtgärder, också kunde ha påvisat vilken liten del av världens alla faror som 

terrorism står för. 14  Myndigheterna kunde också ha kontextualiserat 

attackerna och därmed visat att de var ett led i en lång räcka av våld och 

                                                
14 Jackson (2005:92f.) ger en översiktlig statistik över vardagliga faror (som bilolyckor, tobak, 
alkohol, cancer) som dödar långt fler människor i USA än vad terrorismen gör. 
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kontra-våld, i stället för att konstruera attackerna som ”början på en ny era 

av terror”.  

Det sista temat – det goda (nya) kriget mot terrorismen – framträder 

implicit genom exempelvis de associationer som meta-narrativerna skapar. 

Men temat är också genomgående explicit utformat i materialet (Jackson 

2005:121f.). Att konstruera det goda nya kriget mot terrorismen är enligt 

Jackson (2005:150f.) kulmen av och syftet med hela diskursen, eftersom den 

förklarar, legitimerar och rättfärdigar inte bara själva kriget, utan också 

därtill hörande metoder (som exempelvis hur fångar behandlas i Abu 

Ghraib-fängelset). När det gäller att konstruera kriget som en kamp för det 

goda finns en speciell svårighet i det aktuella fallet. Man kämpar inte mot en 

tydligt avgränsad stat och de regler för krigföring som vuxit fram sedan 

andra världskrigets slut kan inte på ett enkelt sätt överföras till denna 

situation. Därför måste aktörerna också konstruera detta krig som en ny, 

annorlunda form av krig, där andra regler och metoder behövs för att det ska 

kunna utkämpas och vinnas. Denna konstruktion är alltså utformad i tanke 

och tal på ett sätt som gör att medhåll framstår som det enda möjliga 

alternativet. Att inte hålla med om diskursens slutsatser vore att förneka det 

riktiga i att söka skipa rättvisa och att uppfylla sitt (historiska) ansvar. Efter 

beskrivningen av konstruktionen av ”det goda nya kriget” försöker Jackson 

åter visa på olika alternativ till de befintliga retoriska strategierna: 

 

As always, other narratives were available: an international cam-

paign against global violence (of all types) could have been 

constructed; the language of Martin Luther King‟s Christian 

pacifism could have been drawn upon instead of that of militant 

evangelical Christianity; or a law-enforcement frame could have 

been employed instead of the just war conception. (Jackson 

2005:152) 

  

Framför allt bidrar Jacksons studie till att förstå sambandet mellan 

produktiv retorik och (real)politik, hur språkhandlingar föder och stöder 

andra handlingar, med fokus på de konsekvenser retoriska yttranden får i 

praktiken. De alternativ han föreslår som ersättning till den etablerade 

diskursen består till största delen av andra inriktningar på innehåll, teman, 

eller för att tala i retoriska termer, topoi. En diskussion kring dessa och 

liknande alternativ får jag anledning att återkomma till i kapitel 5. 

Rolf Hugoson har med sin bok Krig och retorik (2004) bidragit med en 

”introduktion till samspelet mellan krig och retorik” (2004:10). Här återges 

•



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

många exempel, från antiken till idag, på detta samspel, jämte översikter 

över den teoretiska och produktiva retorikens grunder såväl som över krig 

och ideologier från mellankrigstiden till och med kriget mot terrorismen. 

Hugoson konstaterar, liksom Leeman och Jackson, att den produktiva 

retoriken utgör en väsentlig faktor för att starta, rättfärdiga och underblåsa 

krig, samt att den är ett viktigt medel också för att avvärja och avsluta krig. 

Till skillnad från Leeman och Jackson tecknar inte Hugoson någon bild av 

krigsretorikens typiska drag. Inte heller har han något normativt inslag i 

boken, utom två korta passager i slutkapitlet (2004:245, 250f.). I stället 

fokuserar Hugoson på produktiv retorik som inslag i krigens olika skeden. 

Han framhåller betydelsen av dessa retoriska inslag, men i hans bok är de 

retoriska analyserna och tolkningarna oftast knapphändiga och inte sällan 

begränsade till etikettering. En stor förtjänst med studien är emellertid 

Hugosons återkommande reflexion över våldsutövande som retorisk 

handling. Terrorattacker och militära invasioner betraktas i sig som ett slags 

retoriska responser, vilka kan tala för sig själva, föregås av eller följas upp av 

verbal produktiv retorik. Med denna vinkling tangeras exempelvis Jacksons 

insikt att en känslomässigt utformad kontraterroristisk retorisk strategi som 

fokuserar på hot och fara skapar förutsättningar för upptrappat våld. 

Huvuddelen av Hugosons framställning utgörs dock av historiska bak-

grundsbeskrivningar jämte beskrivningar av olika händelseförlopp och 

våldshandlingar. Den verbala produktiva retoriken finns med endast som 

instick i beskrivningen. Mellan raderna skymtar dock fram hur retorik och 

krig samverkar. Studien lär oss inte hur den produktiva krigsretoriken är 

utformad utan vad den syftar till och vad den åstadkommer. 

Brigitte Mrals rapport "We're a peaceful nation”: krigsretorik efter 11 

september (2005) är i motsats till de ovan nämnda studierna helt retoriskt 

inriktad, även om Mral också kopplar samman de retoriska yttrandena med 

den samtida politiska (krigs)kontexten. Syftet med denna rapport är enligt 

Mral (2005:7) att: ”komma fram till en bättre förståelse för krigsstrategernas 

målinriktade arbete med att definiera världen åt oss.” Detta gör hon genom 

att visa på olika metaforiska teman som kan skönjas i en rad centrala tal efter 

terrorattackerna den 11 september, hållna av president Bush, hans hustru 

Laura Bush, utrikesminister Colin Powell och premiärminister Tony Blair. 

Dessa teman är krig, ondska, jakt, frihet, kvinnoförtryck, massförstörelse-

vapen, hjälpsamhet, arbete samt spel och sport. I den samlade diskursen 

urskiljer Mral vidare tre huvudsakliga argumentationslinjer: a) ondskan/ 

terrorismen måste bekämpas, b) diktatur måste omvandlas till demokrati 

och c) kvinnoförtrycket måste få ett slut (Mral 2005:14). Sammantaget 
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bidrar de framträdande temana och argumentationslinjerna till att förmedla 

en bild av världen där det enda rimliga sättet att hantera den uppkomna 

situationen är att föra eller stödja ”kriget mot terrorismen”. Med andra ord 

leder Mrals analyser fram till samma resultat som Jacksons: de amerikanska 

aktörerna konstruerar med sina retoriska strategier en omvärldsuppfattning 

och dithörande hotbilder som banar väg för kriget och som inte tillåter andra 

synsätt än den egna. Mrals slutsats är att den amerikanska statsledningens 

produktiva retorik, som följde terrorattackerna den 11 september 2001, i 

högsta grad var förenklande, vilseledande och fyllde för USA ensidiga syften. 

Den kunde kort sagt lika gärna betecknas krigspropaganda som krigsretorik. 

Men Mral nöjer sig inte med att stanna vid detta konstaterande, utan visar – 

åtminstone implicit – på vikten av retorisk kritik av denna typ av 

propaganda: 

 

I dagens demokratiska samhälle bör vi emellertid ha kommit 

längre än att nöja oss med enkla, svartvita lösningar, även i akuta 

krissituationer. Skepsis, tvivel och ifrågasättanden när det gäller 

krigsstrategernas verklighetsbeskrivningar bör inte bara vara till-

låtna utan uppmuntras, premieras och prioriteras för att motverka 

propagandans övermakt. (Mral 2005:64) 

 

Dessa avslutande ord i Mrals rapport ger inga tydliga anvisningar om hur 

den retoriska kritiken ska genomföras. Inte heller ger hon någon konkret 

lösning på hur invanda, propagandistiska mönster ska kunna brytas och 

bytas mot en mer öppen och demokratisk kommunikation. Rapporten 

uppmuntrar dock till arbete i sådan riktning. 

Krigsretorik har sedan andra världskriget studerats både ingående och 

omfattande, inte minst den engelskspråkiga delen. Likaså finns det också fler 

studier av den amerikanska kontra-terrorismen efter terrorattackerna den 11 

september 2001 än som ovan redovisats och det skulle av platsskäl inte vara 

möjligt att täcka ens den del av forskningen som fokuserar på retorisk, eller 

på annat sätt kommunikativt inriktad, analys. Två ytterligare retoriska 

studier är emellertid av intresse för föreliggande avhandling. De erbjuder 

nämligen ytterligare vinklingar av problemet med den krigsförespråkande, 

snäva, förenklade, svart-vita retorik som inte tillåter kritik och avvikande 

åsikter. 

En av dessa studier är Sandra Silbersteins War of Words. Language, 

Politics and 9/11 (2002). Visserligen gör hon i likhet med Jackson och Mral 

inledningsvis en deskriptiv karakterisering av Bushadministrationens 
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retoriska strategier, och når också samma slutsats: de retoriska yttrandena 

syftar till att få enhällig uppslutning kring ett ”krig mot terrorismen”. 

Silberstein är emellertid verksam inom området tillämpad lingvistik, vilket 

ger hennes analyser en annorlunda vinkel än de ovan presenterade. En viktig 

del av analysen fokuserar val av pronomen och hur dessa gör aktören 

antingen aktiv eller passiv samt hur valet av pronomen samverkar med 

andra retoriska grepp (som exempla och antiteser) för att (åter)skapa en 

amerikansk identitet och gemenskap (Silberstein 2002:3–7). 

Den för föreliggande avhandling mest intressanta analysen i Silbersteins 

studie är dock den som presenteras i kapitel två: ”Becoming President” 

(2002:39–89). Här visar Silberstein hur president Bush, relativt nytillträdd 

och ifrågasatt, genom sina och andras retoriska responser på 

terrorattackerna blir USA:s president. Han visade att han hade kontroll över 

den uppkomna krisen och han tog kommandot över de åtgärder som 

presenterades som nödvändiga i den situation som konstruerats som 

varande näst intill undantagstillstånd. Bush tog alltså på sig rollen som 

handlingskraftig president och överbefälhavare, men också, menar 

Silberstein (2002:50ff.), som pastor. Det var inte bara de återkommande 

religiösa anslagen i och det tröstande och helande syftet med Bushs 

yttranden som skapade denna persona, utan kanske framför allt ett specifikt 

framträdande: ”National Day of Prayer and Remembrance” den 14 

september 2001 i National Cathedral och senare samma dag vid ”Ground 

Zero”. Här spelar dels platsen (katedralen) en viktig roll för att etablera 

presidenten som hela landets pastor, och dels ceremonins inramning i form 

av valda psalmer och andra deltagares presentationer av eller kommentarer 

till presidenten och hans framförande (Silberstein 2002:46–50). Med andra 

ord etableras George W. Bush som president och ”pastor” både genom sin 

egen retoriska strategi och genom att tilldelas rollen av andra inbjudna, och 

för tillfället symboliskt viktiga, personer.15 

Silbersteins övriga kapitel är fördjupningar av hur USA:s myndigheter, 

media och lobbyorganisationer verkar för att bygga och stärka amerikansk 

identitet och patriotism. Dessa aktiviteter banade väg för stödet för 

kommande åtgärder efter terrorattackerna: ”kriget mot terrorismen”. Dessa 

djupanalyser har inte någon direkt koppling till föreliggande avhandling, 

men ger viktiga insikter i hur ett lands olika institutioner samverkar för att 

                                                
15 Bland dessa personer fanns katedralens biskop Jane Holmes Dixon och dekan Nathan Baxter, 
imam dr Siddiqi, rabbi Haberman, kardinal McCormick för att nämna några (Silberstein 
2002:47ff.).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

skapa konsensus i en viktig fråga. För säkerhetiseringsforskare med 

inriktning på olika säkerhetiseringsaktörers roller och samspel för att få del i 

att konstruera och formulera säkerhetsproblemet kan därför dessa kapitel 

vara av intresse: ”From News to Entertainment” fokuserar på hur media 

skapar Berättelsen om attackerna genom att återge överlevandes 

berättelser; ”New York Becomes America(n)” visar hur staden New York får 

symbolisera det enade USA; ”Selling America” studerar hur företag och PR-

byråer gör konsumtion till en patriotisk handling; ”The New McCarthyism” 

är en fallasianalys av lobbygruppen ACTA:s kampanj mot framför allt det 

intellektuella Amerikas kritik av ”kriget mot terrorismen”; och slutligen 

”Schooling America” beskriver hur media till att börja med stereotypiserar 

islamska länder som farliga och onda, för att sedan helt vända och uppvisa 

islams fredliga budskap. 

Den andra studien som visar en annorlunda vinkling av betydelsen av den 

produktiva retoriken efter terrorattackerna den 11 september 2001 är David 

Zarefskys artikel ”George W. Bush Discovers Rhetoric. September 20, 2001, 

and the U.S. Response to Terrorism” (2004).  Enligt Zarefsky (2004:136) 

finns i amerikansk kultur en stark skepsis till allt för publikanpassade tal; 

retorik anses vara manipulerande, tomma löften och i stället föredras 

handling.16 Emellertid fyller produktiv retorik en viktig social funktion vid 

kriser. Även om retorikens ethos i vardagslag är lågt, förväntas landets ledare 

framträda vid kris: ”In these moments we dwell in a rhetorical culture and 

are glad to do so. We find new meaning and purpose, and we reward the 

leaders who so skilfully matched rhetoric to occasion” (Zarefsky 2004:137). 

 Enligt Zarefsky (2004:138f.) levde Bush till en början inte upp till de 

förväntningar situationen krävde. Klumpiga, enkla och ogenomtänkta 

formuleringar förekom: som att exempelvis kalla terroristerna ”folks”, säga 

sig vilja inleda ett korståg mot dem samt att, med association till 

västernfilmens språkbruk, framhärda att han ville få tag på terroristledaren 

Usama bin Ladin ”dead or alive.” Denna typ av uttalanden gjorde inte Bush 

trovärdig som ledare för det land som nyss utsatts för terroristattacker av 

dittills ojämförbara mått. De behov allmänheten hade av retorisk respons 

hade inte mötts. 

                                                
16 Jag tror dock att om frågan om retorik kontra handling ställs på ett mer detaljerat sätt än att 
bara ställa de två alternativen mot varandra så skulle genomsnittet hålla med om att i en 
demokrati är övervägande (sam)tal en grundläggande förutsättning för politisk handling. 
Uppfattningen att produktiv retorik handlar om tomma löften kan kanske komma sig av 
erfarenheten att alltför många löften i valsammanhang sedan inte hålls.  
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Huvuddelen av artikeln består av en grundlig retorisk analys av Bushs tal 

i Kongressen den 20 september 2001. Med detta tal uppnådde till slut Bush 

de retoriska krav situationen och nationen krävde. Nyckeln till detta var att 

styra den retoriska situationen genom att definiera attackerna som en 

krigshandling. Denna definition avgjorde vilka retoriska strategier som 

skulle användas för att beskriva attackerna och för möjligheten att begära 

stöd för efterföljande åtgärder (av såväl den amerikanska befolkningen som 

av den egna administrationen och omvärlden) (Zarefsky 2004:147). 

Zarefsky menar alltså att Bush med detta tal slutligen visade sig vara 

situationen vuxen. Han lyckades formulera en retorisk respons till 

attackerna som mötte den amerikanska publikens behov genom att tala till 

dess värderingar och förväntningar. Därmed kunde han också på allvar 

etableras och accepteras som landets president. Detta exempel visar på 

vikten av att vara uppmärksam på behovet av retorisk respons: att den ges 

samt hur den anpassas till situationen och publikens värderingar. 

Den kanske viktigaste slutsatsen Zarefsky drar av sin analys gäller de 

oavsiktiliga konsekvenserna av de retoriska strategier som Bush valde att 

anta. Den mest betydelsefulla av dem har beröring med Leemans 

resonemang kring och varning för speglande, polariserande kontra-

terroristiska retoriska responser: ”the very simplicity and comprehensive-

ness of President Bush‟s appeals allows for them to be universalized, 

stretched beyond their original context and invoked by others whose agendas 

the United States might not share” (Zarefsky 2004:149). Faran med den 

förenklade världsbild som förmedlas genom talen är att USA:s möjligheter 

att kritisera ”copycat rhetoric” begränsas av de egna argumenten. 

Konstruktionen ”det goda mot det onda” och den odefinierade terrorismen i 

talet gör att länder med inhemska rebellgrupper kan använda samma 

argument som Bush för att legitimera regimens fortsatta förtryck av de 

upproriska. Eftersom ”Bush-doktrinen” (antingen är ni med oss eller mot 

oss) hade etablerats kunde inte Bushadministrationen ta avstånd från 

sådana säkerhetiseringsförsök utan att förlora trovärdighet i egen sak. Det 

skulle nämligen innebära ett konsekvensbrott (Zarefsky 2004:149f., jfr även 

Hedquist 2002:22ff.). 

En andra övehängande risk med Bushs retoriska strategier anser Zarefsky 

vara att de skapar en ”slippery slope” för USA: ”The seemingly reasonable 

position that terrorists should be stopped before they have an opportunity to 

strike could be used to justify a wide range of American actions for which 

warrants would otherwise be lacking” (Zarefsky 2004:151). Ett tydligt 

exempel på detta var, menar Zarefsky (2004:151), Bushadministrationens 
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ansträngningar att legitimera och auktorisera en väpnad operation mot Irak 

hösten 2002. Terrorattackerna den 11 september 2001 och det etablerade 

”kriget mot terrorismen” användes som argument för att anfalla Irak i 

förebyggande syfte. Det svåra med denna typ av resonemang är att veta var 

gränsen ska dras – både Iran och Nordkorea utpekades tidigt av Bush som 

konstituenter i ”ondskans axelmakter” – och att veta när ”kriget mot 

terrorismen” är över. En oavsiktlig konsekvens av denna retoriska strategi 

kunde alltså bli en oändlig väpnad konflikt med regim efter regim. 

Det finns, som nämnts ovan, fler studier av krigsretorik och kontra-

terrorism än som givits utrymme i detta avsnitt. Därutöver finns en 

omfattande forskning kring kriskommunikation, vilken kunde ha tillfört 

avhandlingen ytterligare en dimension. Detta forskningsfält omfattar bl.a. 

företags och organisationers interna och externa kommunikation vid kriser. 

Studiet av förtroendekriser vid företag och myndigheter är inriktade mot hur 

kriser kan förebyggas, hanteras och följas upp (se t.ex. Palm & Falkheimer 

2005, Falkheimer & Heide 2007). Denna aspekt av strategisk kommu-

nikation ligger inte helt inom ramarna för föreliggande avhandlings syfte. 

Kriser är inte bara kopplade till säkerhetspolitiken utan omfattar fler 

områden i samhället: börsfall, miljökatastrofer och politiska skandaler för att 

nämna några. Däremot har kriskommunikationens syfte viss anknytning till 

avhandlingen; kriskommunikation syftar till att lugna mottagarna vid kriser 

och att (åter-) bringa förtroende för personer (som t.ex. företagsledning och 

politiker) och organisationer (som t.ex. kommuner och företag) (jfr Zarefsky 

2004). Retoriska responser vid säkerhetspolitiska kriser som terror-

attackerna den 11 september 2001 syftar till att lugna befolkningen, men 

förtroendefrågan riktas inte i första hand till statsledningen. Den handlar vid 

säkerhetspolitiska kriser i stället om att återbringa förtroendet för landets 

och medborgarnas säkerhet. Dessa aspekter får jag anledning till att 

återknyta till i avsnitt 5.2 Säkerhetspolitik – en egen genre?, samt i följande 

avsnitt där fokus riktas mot säkerhetsforskning som har anknytning till 

avhandlingens syfte. 

 

2.2 Säkerhetspolitisk teoribildning: en översikt 

De nära sammanlänkade begreppen säkerhetspolitik och säkerhet tycks vara 

svårdefinierade. Under uppslagsordet ”säkerhetspolitik” i Statsvetenskapligt 

lexikon (1997) definieras säkerhetspolitik bland annat som: ”något som en 

stat ägnar sig åt för att trygga sitt självbestämmande mot hot från andra 
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stater, hot som har samband med militär makt och därmed också med krig 

och fred”.17 En sådan definition bygger på en traditionell uppfattning om vad 

som kan hota en stats säkerhet, nämligen främmande militär makt. 

Statsvetaren Lisbeth Aggestam ger i antologin Europeisk säkerhetspolitik två 

definitioner på säkerhetspolitik som nyanserar begreppet något: ”Något 

förenklat kan man säga att en snäv tolkning fokuserar på försvarspolitiken 

och att en bred tolkning inkluderar utrikespolitikens vidare register av icke-

militära instrument att bemöta hotbilder” (2000:40f.). I denna avhandling 

sluter jag mig till den sistnämnda, bredare, tolkningen av begreppet 

säkerhetspolitik, vilken går i linje med ett vidare säkerhetsbegrepp än det 

som enbart fokuserar på territoriella frågor. 

Ordet säkerhet motsvaras av latinets securitas. Enligt Europeisk 

säkerhetspolitik ska securitas (som f.ö. motsvaras av grekiskans euthymia) 

ursprungligen ha avsett personlig, individuell, säkerhet med betydelsen 

‟tillstånd utan oro‟. Begreppet verkar då ha haft en i det närmaste filosofisk 

innebörd, till skillnad från idag då det ofta används för att tala om nationens 

tillstånd i förhållande till eventuella hot (utifrån eller inifrån) (Aggestam et 

al. 2000:14, jfr SAOB S 16086f., S 16101f.). I detta sammanhang är det 

retoriska begreppet pistis (‟tillit‟) intressant då det kan avse tillit mellan två 

(eller flera) människor såväl som känslan av tillit under vissa rådande 

omständigheter eller till samhället i stort. Pistis ligger med andra ord i 

betydelsemässigt hänseende nära säkerhet, men med ett retoriskt anslag, då 

en talare etablerar pistis i och genom sitt tal.  

Även om begreppen securitas och euthymia under antiken inte omfattade 

nationen så var frågor av säkerhetspolitisk art ändå aktuella under denna tid; 

säkerhetspolitik kan därmed sägas ha en minst lika lång – och delvis 

parallell – historia som retoriken. I de grekiska stadsstater där retorik 

utbildades till en konst, och sedermera en lära av Gorgias, Aristoteles, 

Isokrates med flera, var frågan om skydd av den enskilda stadsstatens 

människor och intressen ofta uppe för debatt på agoran. Vem ska bidra med 

pengar? Vilka kan rusta sig till eventuellt försvar? Vilka ska vi alliera oss 

med? Dessa och liknande frågor dryftades troligen, med olika utfall beroende 

av tillståndet i omgivningen. I en instabil omvärld kan förhållandena för 

                                                
17 I denna artikel citeras även andra definitioner, mindre snäva än i ovan presenterat citat. 
Artikelförfattaren har emellertid summerat tidigare forskning till en snäv tolkning, med tillägget 
att säkerhetspolitik bedrivs med en viss målsättning, men hur målen ska uppnås är en öppen 
fråga. Det redogörs också i artikeln för hur ett vidgat säkerhetsbegrepp har vuxit fram efter kalla 
kriget. Citatet ovan är valt för att visa hur den traditionella uppfattningen av säkerhet och 
säkerhetspolitik kan formuleras.  
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politiska allianser snabbt skifta, även inom stadsstaten (se t.ex. Bizzell & 

Herzberg 2001:19ff.). Denna länk mellan säkerhetspolitik och retorik får jag 

anledning att återkomma till nedan i diskussionen om säkerhetiseringsteorin 

(2.2.1), men först följer en kort presentation av forskningen om säkerhet och 

säkerhetspolitik och hur den utvecklats från 1900-talets början. 

Många försök att en gång för alla definiera begreppet säkerhet har gjorts. 

I People, States and Fear: an agenda for international security studies in 

the post-cold war era från 1991 ger säkerhetsforskaren Barry Buzan ett urval 

olika definitioner (s. 16–17), men framhärdar att ingen av dessa försöksvisa 

definitioner förmår täcka begreppets komplexitet. Snarare väcker 

defintionsförsöken fler frågor rörande de angränsande begrepp som används 

för att ringa in konceptet säkerhet. Med utgångspunkt i ordet securitas 

ursprungliga betydelse ‟tillstånd utan oro‟ kan svårigheterna med att 

avgränsa innebörden av begreppet säkerhet närmare granskas. Det första 

steget till en definition är att söka besvara är vad, vem eller vilka det är som 

ska befinna sig i detta tillstånd för att det ska räknas till säkerhetspolitikens 

område. Är det individen, som under antiken, som ska vara utan oro? Eller 

nationen, vilket kanske är den mest rotade uppfattningen? Eller är det hela 

det internationella systemet? För det andra behöver vad som menas med oro 

definieras, närmare bestämt vad det är som kan skapa tillstånd av oro. Å ena 

sidan kan det diskuteras vad som skapar trygghet (som hotas) och å andra 

sidan vad som hotar denna trygghet. Är det territorium som skapar trygghet? 

Eller är det identitet? Hållbar miljö? Stabil ekonomi? Narkotikafritt 

samhälle? Är det individer som hotar denna trygghet? Eller är det en eller 

flera andra nationer? Eller står hotet att finna i det internationella systemet 

som sådant? (Buzan 1991:18f.) 

I en global kontext bedrivs säkerhetsstudier som en disciplin 

underordnad internationella relationer (IR). Statsvetaren Peter Hough 

beskriver i Understanding Global Security (2004) ämnets utveckling och 

olika inriktningar. Inom IR studeras all politisk interaktion mellan 

internationella aktörer, såsom stater (via deras respektive regeringar), 

internationella organisationer (både mellanstatliga och de som inte är 

knutna till regeringar, dvs. alla privata organisationer med politiskt 

inflytande inklusive multinationella bolag, internationella terrorist-

organisationer, lobbygrupper, religioner och organiserade kriminella ligor), 

samt (i mindre utsträckning) vissa förmögna privatpersoner. Säkerhets-

studier fokuserar på den del av dessa politiska interaktioner som har 

betydelse för att upprätthålla aktörernas säkerhet (Hough 2004:2). 
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IR och dess underdisciplin säkerhetsstudier framträdde i början av 1900-

talet, en period präglad av militära hot och (till följd därav) internationell 

instabilitet.18 Därmed är det inte märkvärdigt att fokus inom vetenskapen så 

länge har legat just på staters militära strategier. Först efter kalla krigets slut, 

när hotet om kärnvapenkrig inte längre ansågs överhängande, kom andra 

frågor än de strikt militära att ta allt mer plats inom säkerhetsstudier, även 

om sådana icke-militära frågor (främst ekonomi och miljö) förts in i den 

teoretiska ramen redan under 60- och 70-talen. (Se t.ex. Hough 2004:2–6 

och Aggestam et al. 2000:17–29 för ingående beskrivningar av fältets 

teoretiska riktningar och diskussioner av ett vidgat säkerhetsbegrepp.) 

Enligt Hough är den så kallade realismen fortfarande den dominerande 

teoretiska riktningen inom IR, såväl bland forskare som bland politiker. 

Mycket kortfattat utgår denna riktning från ett snävt formulerat 

säkerhetsbegrepp. Det är den enskilda staten (i det internationella systemet) 

som står i centrum för definitionen, med fokus på dess strävan att med 

militära medel åstadkomma och upprätthålla maktbalans. Den så kallade 

neo-realismen räknar med att också ekonomiska faktorer har relevans för 

studiet av IR som helhet, men har skilt ut dessa frågor som en egen 

underdisciplin (internationell politisk ekonomi) till IR, bredvidställd 

systerdisciplinen säkerhetsstudier som helt ägnas åt forskning om militära 

strategier (2004:2ff.).  

Även om realismen fortfarande är den dominerande riktningen inom IR, 

med dess snäva säkerhetsbegrepp, så tycks det idag inte vara särdeles 

kontroversiellt och absolut inte ovanligt att bedriva säkerhetsforskning, eller 

för den delen föra en säkerhetspolitik, utifrån ett bredare säkerhetsbegrepp 

än det realisterna företräder. I det följande avsnittet (2.1.1) beskrivs mer 

ingående hur en sådan bred tolkningsmodell kan se ut, nämligen säker-

hetiseringsteorin. 

 

2.2.1 Säkerhetiseringsteorin 

En överenskommelse om en ny beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska 

linje träffades den 11 februari 2002 mellan regeringen och de tre riksdags-

partierna Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet 

med följande lydelse:  

                                                
18  Begreppet säkerhet har använts och diskuterats i olika samhällsfilosofiska texter sedan 
medeltiden, men här är inte platsen att analysera huruvida dessa texter är att betrakta som frön 
till modern säkerhetsforskning (läs: fr.o.m. 1900-talet). För en övergripande beskrivning härom 
se t.ex. Aggestam et al. 2000:13–17. 
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Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och 

självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt 

närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet. Sverige är 

militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet 

till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. 

För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än 

avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet 

kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. 

På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till 

Förenta nationerna. Genom vårt medlemskap i den Europeiska 

unionen deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är 

att förhindra krig på den europeiska kontinenten. En betryggande 

försvarsförmåga är en central del av svensk säkerhetspolitik. 

Sverige verkar aktivt för att främja nedrustning och icke-spridning 

av massförstörelsevapen. (”Sveriges säkerhetspolitiska linje” 

http://www.regeringen.se/sb/d/1991/a/30235, hämtad 2005-02-

22) 

 

Denna beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska linje är ett typiskt exempel 

på en vidgad definition av säkerhetsbegreppet; det geopolitiska, territoriella 

hotet mot nationen kvarstår som centralt, samtidigt som vikten av 

internationellt samarbete poängteras. Hot mot miljö, ekonomi och andra 

icke-militära politiska sfärer är inte direkt omnämnda, men de skulle kunna 

tolkas in i omfattningen genom den vaga formuleringen ”säkerhet är mer än 

avsaknad av militära konflikter”.  En sådan tolkning bekräftas också under 

rubriken ”Frågor och svar om utrikes- och säkerhetspolitik” (http:// 

www.regeringen.se/sb/d/1992, hämtad 2005-02-22) där teknologisk sår-

barhet och miljö- och flyktingkatastrofer jämte hot kopplade till bland annat 

organiserad brottslighet, terrorism och narkotika förs fram som nya 

områden för säkerhetspolitiken. Dessa nya hot är till sin natur gräns-

överskridande och därmed motiveras också linjen om ökat internationellt 

samarbete för att minska den inhemska sårbarheten. I detta exempel vidgas 

säkerhetsbegreppet avseende såväl vad som anses utgöra säkerhetsfrågor 

som på vilka nivåer säkerhetspolitiken ska föras. 

 En säkerhetspolitisk linje som den ovan anförda skulle kunna ha varit 

hämtad ur Barry Buzans People, States and Fear (1991). Här argumenterar 

Buzan dels för att införa icke-militära områden i definitionen av säker-

hetsbegreppet, främst det ekonomiska, det politiska, det samhälleliga samt 
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det område som rör miljö (ekologi), dels för att säkerhet lika mycket är en 

fråga om identitet som om integritet sett i ett internationellt perspektiv. 

Dessutom för han fram att säkerhet inte bara är en angelägenhet för staten 

utan också för det internationella systemet och, i vissa fall, för enskilda 

individer. Buzan framhåller emellertid att säkerhet primärt handlar om: ”the 

fate of human collectivities, and only secondarily about the personal security 

of individual human beings” (1991:19). Därtill kommer en distinktion mellan 

statens säkerhet och samhällets säkerhet. Med en sådan vitt formulerad 

definition måste den enhet säkerhetsforskare normalt analyserar i det 

internationella systemet utgöras av den suveräna territorialstaten. Vissa hot, 

som exempelvis miljöhot, drabbar emellertid hela, eller större delar av, 

världen och därmed kan säkerhetsbegreppet ibland även omfatta 

mänskligheten i sin helhet (Buzan 1991:19). 

Buzan verkar framför allt vara ute efter att problematisera begreppet 

säkerhet, att söka förstå vad säkerhet egentligen betyder och att visa på 

begreppets komplexitet. Säkerhet är inget absolut begrepp utan högst 

dynamiskt. 

De teoretiska linjer som Buzan formade i People, States and Fear har han 

senare vidareutvecklat inom den så kallade Köpenhamnsskolan tillsammans 

med bland andra Ole Waever och Jaap de Wilde (se t.ex. Buzan et al. 1998, 

Wæver et al. 1993). Det som är intressant för föreliggande avhandling är 

emellertid inte Köpenhamnskolans vidgade säkerhetsbegrepp per se, även 

om det är tilltalande för en retoriker med detta breda perspektiv som tillåter 

forskaren att förstå säkerhet på ett (eller flera) annorlunda sätt. I stället är 

det deras förklaringsmodell för hur en fråga (militär eller icke-militär) 

kommer att uppfattas som säkerhetspolitiskt relevant som är teoretiskt 

intressant för studien. Det är i detta sammanhang som begreppet hotbild så 

småningom kommer att föras in i resonemanget.   

En viktig utgångspunkt är att säkerhet är den absolut viktigaste frågan för 

en stat, oavsett definition, då statens överlevnad som suverän enhet (såväl 

territoriell som identitetsmässig) i det internationella systemet är det 

primära. Alla andra politiska frågor är underordnade säkerhetspolitiken, 

eftersom de knappast kan bedrivas i enlighet med landets ideologiska 

strävan om landet inte är självbestämmande (Buzan et al. 1998:24). Med 

Köpenhamnsskolans ord handlar säkerhetspolitiken om hot som riktas mot 

existentiella värden och som genast måste bemötas med extrema åtgärder: 

 

The need is to construct a conceptualization of security that means 

something much more specific than just any threat or problem. 
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Threats and vulnerabilities can arise in many different areas, 

military and nonmilitary, but to count as security issues they have 

to meet strictly defined criteria that distinguish them from the 

normal run of the merely political. They have to be staged as 

existential threats to a referent object by a securitizing actor who 

thereby generates endorsement of emergency measures beyond 

rules that would otherwise bind. (Buzan et al. 1998:5) 

 

Inbyggt i denna syn på säkerhet är, som citatet ovan visar, att hotbilder 

omfattar en kombination av varseblivning, kontextualisering, språklig 

konstruktion och kommunikation. Säkerhetiseringsteorin, liksom retoriken, 

utgår med andra ord från en konstruktivistisk syn på verkligheten, inte en 

essentiell. Hot ”finns” inte utan människan uppfattar dem, formulerar dem 

och förmedlar dem till andra i form av hotbilder19, dvs. föreställningar om 

hot inklusive vad som är hotat av vad och/eller vem med vilken handling. 

I inledningskapitlet visades en kortfattad sammanställning av den 

process som Köpenhamnsskolan och dess efterföljare menar ligger bakom en 

stats säkerhetspolitiska linje och som därmed också förklarar varför vissa 

frågor lyfts upp till högsta politiska nivå. Denna process har kommit att 

kallas säkerhetisering (efter engelskans securitisation). Den kommunikativa 

handling en aktör gör när han eller hon vill lyfta upp ett hot till 

säkerhetspolitisk nivå kan därmed kallas för ett säkerhetiseringsförsök. Hur 

säkerhetiseringsprocessen antas fungera beskrivs i det följande. 

För det första krävs en gynnsam politisk inramning (Eriksson 2001:100). 

Om en stat, eller annan adresserad enhet,20 exempelvis inte uppfattar miljön 

som en fråga för dess existens så är den inte heller lika mottaglig för försök 

att säkerhetisera hot mot miljön. I den svenska säkerhetspolitiska linjen 

ovan skönjdes en öppning för att betrakta såväl miljökatastrofer som 

organiserad brottslighet och terrorism (bland andra) som existentiella hot, 

men det är därmed inte sagt att de just nu ligger på en säkerhetiserad nivå.  

Det är nämligen, för det andra, oftast nödvändigt att en dramatisk 

händelse inträffar för att det upplevda hotet ska få genomslagskraft 

(Eriksson 2001:101). I försvarsberedningens rapport inför 1999 års kontroll-

                                                
19 Hotbild tycks vara en typiskt svensk ordkonstruktion, och en tämligen ny sådan. I People, 
States and Fear talar Buzan på ett ställe om hostile image (1991:11), men i övrig engelskspråkig 
litteratur i ämnet talar man rätt och slätt om threat. 
20  Internationella organisationer, storföretag, samhällsgrupper etc. kan teoretiskt sett vara 
mottagare av säkerhetiseringsförsök (se ovan definition av IR (2.2)). För enkelhetens skull 
kommer jag dock hädanefter i resonemangen att utgå från att staten innehar denna roll. 
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station, Förändrad omvärld – omdanat försvar (Ds 1999:2, kapitel 4), 

uttrycks på flera ställen att terrorister – eller aktörer som inte är stater – 

utgör ett (bland flera) potentiellt hot mot Sverige. Beredningen uttrycker 

också olika föreställningar om hur dessa potentiella hot kan komma att gå 

till: attacker med nukleära, biologiska eller kemiska vapen (s.k. N-, B-, C-

vapen), attacker med konventionella vapen eller sabotage av infrastruktur 

och informationsteknologi. En rad hotbilder kopplade till terrorism har 

därmed etablerats, men frågan är om de kan betraktas som säkerhetiserade 

bara genom att de finns definierade i denna rapport? Hotbilderna är att 

betrakta som vilande, men kan aktiveras för säkerhetisering om en 

dramatisk händelse som faller inom ramen för definierade hotbilder 

inträffar. Så blev exempelvis terrorattacken mot World Trade Center och 

Pentagon den 11 september 2001 en konkretisering av en vilande hotbild om 

internationell terrorism, vilket satte igång en säkerhetiseringsprocess. 

För att hotbilden terrorism skulle kunna säkerhetiseras av Sverige i 

samband med den dramatiska händelsen, behövdes för det tredje att det 

fanns ett säkerhetspolitiskt etablissemang, s.k. policyentreprenörer, vilka 

uppfattade och bedömde att detta var ett hot mot Sveriges säkerhet. Det är 

med andra ord betydelsefullt vem eller vilka som för fram en hotbild. 

Genomslagskraften beror av trovärdigheten hos policyentreprenörerna. 

Vilka aktörer som bedöms trovärdiga varierar med ämnet. Frågan om en 

händelse kommer att definieras som säkerhetspolitiskt intressant är delvis 

avhängig av om det för tillfället finns tillräcklig auktoritet på området och av 

den agenda som aktörerna för tillfället följer (jfr Eriksson 2001:100, 2004 

passim).  

För det fjärde är det viktigt att dessa policyentreprenörer aktivt försöker 

övertyga opinionen om att en händelse verkligen innebär ett hot mot 

existentiella värden och kräver akuta och extrema åtgärder (Eriksson 

2001:100f., Wagnsson 2000:11ff.). 

För att närmare kunna granska det komplicerade förhållandet mellan ord 

och handling föreslår Wagnsson (2000:28–32) att begreppet violisation 

(efter Neuman 1998) bör användas. Genom att, jämte säkerhetiserings-

processen, studera vilka åtgärder som faktiskt sätts in kan frågans status 

lättare avgöras. Hon framhärdar dock i sin uppfattning att säkerhetisering 

och violisation är två helt skilda saker, som nås med helt olika medel: ”While 

securitisation relies upon verbal and mental power and action, violisation 

involves physical power and action. Securitisation is not determined by 

objective facts, but by intersubjective views, while violisation is decided by 

the factual occurrence of observable physical acts” (Wagnsson 2000:29). 
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Buzan, Waever och de Wilde framhåller tydligt att en hotbild bara kan 

anses säkerhetiserad om den vunnit acceptans hos publiken. Om detta inte 

sker kan vi bara tala om ett säkerhetiseringsförsök. Detta kriterium innebär 

att en aktör som vill säkerhetisera ett objekt dels måste argumentera för att 

det föreligger ett existentiellt hot och dels vinna gehör för att akuta åtgärder 

är nödvändiga att genomföra (1998:25). Säkerhetisering handlar alltså i stor 

utsträckning om retoriska responser; Buzan, Waever och de Wilde definierar 

uttryckligen säkerhetiseringsprocessen som en talakt (1998:26).  

Det är dock sällsynt att de forskare som anammat säkerhetiseringsteorin 

utvecklar denna tanke om säkerhetisering som talakt, även om definitionen 

ofta nämns. Exempelvis Wagnsson (2000:13), Aggestam et al. (2000:28) och 

Hough (2004:16) nämner speech act som ett centralt begrepp för 

säkerhetiseringsteorin utan att vidare utreda på vilket sätt det är centralt. 

Buzan, Waever och de Wilde utvecklar inte heller själva på vilket sätt det får 

betydelse att betrakta säkerhetiseringsprocessen som en talakt (vilket kan 

förklara varför deras efterföljare nöjer sig med att konstatera att det ”är” på 

det viset). Däremot visar de på vilken metodologisk potential det medför att 

studera säkerhet med detta perspektiv: 

 

Securitization can be studied directly; it does not need indicators. 

The way to study securitization is to study discourse and political 

constellations: When does an argument with this particular 

rhetorical and semiotic structure achieve sufficient effect to make 

an audience tolerate violations of rules that would otherwise have 

to be obeyed? (Buzan et al. 1998:25) 

 

Många undersökningar med säkerhetiseringsteoretiskt perspektiv har 

genomförts med utgångspunkt i ovan föreslagna metod. Några har studerat 

hela eller delar av processen avseende den politiska konstellationen kring en 

säkerhetsfråga (t.ex. Eriksson 2004). Andra har valt att undersöka innehållet 

i en pågående debatt om ett visst ämne och hur den politiska elitens 

offentliga hållning tas emot av opinionen (t.ex. Wagnsson 2000). Ytterligare 

andra studerar vilka frågor som inkluderas i en stats säkerhetspolitiska linje 

(t.ex. Noreen, Björk och Lundblad 2002). Ingen har emellertid, såvitt jag vet, 

ännu kombinerat säkerhetiseringsteorin med retorisk analys. 
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3 Säkerhetiseringsförsök: en retorisk 
analysmodell 

 

För att nå avhandlingens övergripande syfte – att belysa relationen mellan 

retorik och säkerhetspolitik – krävs en analysmodell som kan förena de båda 

sidorna av problemet. Med inspiration från två olika retoriska analys-

modeller, Kenneth Burkes klusteranalys och pentadic criticism (1945, 1950, 

1973) och Köpenhamnsskolans definition av säkerhetisering har en analys-

ram för säkerhetspolitiska tal tagit form. Till att börja med presenteras i 

detta avsnitt de teoretiska ramarna för analysmodellen. Därefter beskrivs 

hur modellen har använts för att analysera och tolka avhandlingens material. 

Vid en närläsning av en mängd tal hållna av statsledare från olika delar av 

världen efter terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 

september 2001, fann jag två gemensamma, återkommande drag. De av 

säkerhetiseringsteorin identifierade nyckelkomponenterna i säkerhetise-

ringsprocessen, dramatisk händelse, hotbild och förslag på åtgärder, fanns i 

så gott som alla tal. Och där de fanns representerade uttrycktes de i 

likartade, beskrivande strukturer. Samtliga utgick från en handling som 

utfördes av ett subjekt gentemot ett objekt. Ofta angavs också tid och rum i 

beskrivningarna. Denna berättelsestruktur känns inte bara igen från den 

klassiska topiken för en berättelse 21  utan har också diskuterats av 

litteraturvetaren och retorikern Kenneth Burke som varande grundläggande 

element i människans berättande.  

Burke studerade språk som en form av symbolisk handling med 

förutsättningarna att denna handling är en produkt av talarens fria val och 

att talaren har ett syfte med sitt tal. Därför, menar han, kan en talares 

yttranden studeras för att finna hans eller hennes bakomliggande motiv (till 

handlingen): ”The motivation out of which he writes is synonymus with the 

structural way in which he puts events and values together when he writes” 

(1973:20).  Burkes språksyn innebär med andra ord att form och innehåll 

inte kan separeras från talarens vilja och syfte. För att komma åt en talares 

motiv i symboliska handlingar, som exempelvis retoriska yttranden, 

presenterade Burke i A Grammar of Motives (1945) en metod, eller snarare 

ett analysverktyg som han kallade pentad (efter dess fem komponenter). 

Med denna metod reduceras yttranden till dess mest fundamentala nivå, 

                                                
21 Vem, vad, varför, när, var, hur. 
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vilken enligt Burke kan beskrivas med hjälp av fem verktyg: act, agent, 

agency, scene och purpose (dvs. handling, aktör, medel, scen och syfte). 

Denna pentad utgör ”grammatiken” för att upptäcka och beskriva en talares 

motiv och motivet kan uppfattas som en produkt av relationen och 

spänningen termerna emellan (Burke 1945:XV).  

Burkes pentad är inte specifikt utformad för att analysera säker-

hetspolitisk retorik. Däremot utgör den en teoretisk inspirationskälla till min 

analysram. En viktig skillnad mellan Burkes pentad och min modell är att 

faktorerna objekt och tid inte finns representerade i Burkes modell. 

Säkerhetspolitik handlar om att skydda någon eller något från ett (reellt eller 

förmodat) hot. Den eller det som angrips/hotas kan anses representera de 

existentiella värden som säkerhetspolitiken är till för att skydda. Den eller 

det som angrips eller hotas är med andra ord av lika stor vikt som den som 

angriper eller hotar. Därför har det bedömts vara nödvändigt att ha ett 

särskilt verktyg för att kunna identifiera och beskriva handlingens objekt. 

Utan detta verktyg blir modellen otillräcklig för analys av säkerhetspolitisk 

retorik. Tid ingår möjligen i Burkes komponent scene, men jag har valt att ge 

tiden en egen plats i modellen då denna faktor ofta utgör en viktig del av en 

berättelse. 

Burkes termer agency och purpose, dvs. på vilket sätt och varför någon 

utför en handling, beskrivs i förekommande fall enligt min analysmodell som 

delar av handlingen. En handling, dess medel och syfte är så starkt 

sammanvävda att jag ser det som både svårt och poänglöst att beskriva dem 

separat. 

Eftersom avhandlingens deskriptiva syfte är att undersöka hur hotbilder 

och andra för säkerhetiseringsförsök viktiga faktorer konstrueras och 

används i säkerhetspolitisk retorik har dessa fått utgöra grunden för en 

analysram, tillsammans med den modifierade pentaden. Denna kombination 

har givit en modell som i tur och ordning kan hjälpa till att beskriva och tolka 

a) dramatiska händelser, i modellen kallad aggressionsbild, b) hotbilder 

samt c) förslag på åtgärder, här kallade säkerhetiseringsbilder. Samtliga 

bilder antas omfatta en handling som utförs av ett subjekt gentemot ett 

objekt, vid en viss tid och plats, vilket var den tydliga gemensamma 

strukturen som skönjdes vid närläsningen. Detta ger tre snarlika berättelse-

strukturer som kan användas för att analysera hur ett säkerhetiseringsförsök 

är uppbyggt. Så har aggressionsbilden en aggressor som utför en 

aggression mot ett aggressionsobjekt; hotbilden har en hotare som utgör ett 

hot mot ett hotobjekt; och säkerhetiseringsbilden har en säkerhetiserare 

som föreslår en säkerhetsåtgärd med ett säkerhetiseringsmål i sikte.  
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Aggressionsbilden representerar bevis för ett problem (eller ursprunget 

till ett problem), hotbilden handlar om det generella problemet och 

säkerhetiseringsbilden ger lösningen på problemet. Beteckningen bild ska 

alltså i detta sammanhang förstås i en metaforisk betydelse, dvs. som en 

föreställning om ett skeende – i dåtid, nutid respektive framtid – och inte 

som en visuell avbildning.22 

Vid närläsningen framträdde ytterligare en tydlig och i de flesta tal 

återkommande struktur jämförbar med de tre övriga. Denna fjärde bild är 

innehållsmässigt sett starkt kopplat till talens respektive retoriska situation 

(se nedan, 2.3.1), men ligger på en annan nivå än de tre andra bilderna. Den 

har i modellen betecknats kommunikationsbild och beskriver sändare, 

kommunikationshandling och mottagare. Kommunikationsbilden represen-

terar de sociala resurser en talare använder för att etablera relationer mellan 

talaren, mottagarna, problemet och lösningen.23  Sådana representationer 

finns givetvis i alla slags tal och texter (jfr Hellspong & Ledin 1997). Genom 

att införa denna bild i modellen tydliggörs hur respektive talare förhåller sig 

till sin roll som säkerhetiserare, till ämnet och till publiken. Ramarna till den 

retoriska analysmodellen av säkerhetiseringsförsök kan åskådliggöras med 

följande schema: 

 

  

                                                
22 Jfr exempelvis Nationalencyklopedins definition av ordet hotbild: ‟föreställning om risker 
(även framtida), om en situation eller händelseutveckling där värden som är viktiga för en 
individ eller organisation kan sättas på spel‟ (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_ 
art_id=205347, 2005-04-26). 
23  Kommuninkationsbilden ska således inte förväxlas med de olika välbekanta kommuni-
kationsmodeller, med sändare, mottagare, meddelande, kanal och återkoppling, som används 
för att beskriva kommunikationssituationen (jfr Fiske 1982). Dylika kommunikationsmodeller 
kan beskriva de yttre ramarna för varje tal, dvs. ingå i beskrivningen av den yttre retoriska 
situationen (se nedan 3.2), där talet utgör en del av kanalen för meddelandet. 
Kommunikationsbilden representerar i stället de relationer som förmedlas och etableras i talet. 
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Bildkategori Toposkategorier 

Aggressions- 

Bild 

Aggressor Aggressions-

handling 

Aggressions- 

objekt 

Tid Rum 

Hotbild Hotare Hot Hotobjekt Tid Rum 

Säkerheti-

seringsbild 

Säkerhetiserare Säkerhetsåtgärd Säkerhetise- 

ringsmål 

Tid Rum 

Kommunika-

tionsbild 

Sändare Kommuni-

kationshandling 

Mottagare Tid Rum 

 

Figur 1: Analysmodell för säkerhetiseringsförsök. 

 

Analysramens komponenter har jag kallat strukturella säkerhetspolitiska 

topoi, eftersom de representerar grundläggande strukturer (dispositions-

mönster) i talen (jfr Hellspong & Ledin 1997). Jag har valt att använda den 

grekiska termen topos (pl. topoi)24 för att beteckna dessa komponenter, i 

stället för den i svensk retoriklitteratur vanligare termen topik (pl. topiker). 

Denna distinktion görs för att kunna skilja enskilda (specifika eller 

allmänna) topos från en (vedertagen) samling topoi – som exempelvis 

topiken för en berättelse: vem, vad, varför, när, var ovh hur (jfr Wolrath-

Söderberg 2006). Varje bild i modellen skulle med denna distinktion således 

kunna betecknas topik. För tydlighets skull betecknas bilderna dock 

aggressions-, hot-, säkerhetiserings- och kommunikationsbilder i av-

handlingen.  

Utifrån dessa bilder kan säkerhetiseringsförsökens innehållsurval, 

disposition och språkliga representation synliggöras. Varje topos analyseras 

dels var för sig genom att beskriva och tolka de associativa kluster de utgör i 

talen, dels tillsammans där toposen, liksom i Burkes pentadic criticism, ställs 

mot varandra. Genom att väga toposen mot varandra bör man kunna se 

vilken som framträder starkast och få en ledtråd till talarens motiv och 

centrala värderingar. Den inbördes relationen mellan modellens olika bilder 

analyseras också, mot bakgrund av toposanalysen. Därmed ges en möjlighet 

att tolka bildernas respektive retoriska funktion i talen och se om de utgör 

talets narratio, fungerar som enskilda argument eller ligger till grund för 

                                                
24 Framgent i texten är böjningen av termen försvenskad: best. sing. (toposen), pl. (topos) och 
best. pl. (toposen). 
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amplifikationer osv. För att kunna rekonstruera talens effekt på publiken 

kopplas också analysen till de av Aristoteles definierade medlen för 

övertygande: ethos, logos och pathos (se nedan 3.3). Den retoriska 

situationen (se 3.2) beskrivs också inför varje tal. 

Studien är textorienterad, även om jag refererar till de analyserade 

säkerhetiseringsförsöken som tal (alla utom Putins kondoleans hölls med 

säkerhet som tal). Detta textorienterade angreppssätt är givetvis 

betydelsefullt för resultatet av analyserna. Talet är flyktigt medan skrift är 

bestående och kan närläsas och analyseras upprepade gånger. Därmed kan 

forskaren få syn på strukturer och nyanser som kan vara svåra att uppfatta 

för mottagare i den ursprungliga talsituationen. Viktiga icke-verbala 

signaler, som emfas, höjt respektive sänkt röstläge, blickar, kroppshållning 

osv. går dock förlorad vid en textorienterad metod. Det hade dock inte varit 

möjligt att göra actioanalys av de ryska talen – dels var inte video-

inspelningar av materialet tillgängliga och dels har jag inte kunskaper i ryska 

språket, vilket är en förutsättning för att genomföra en sådan analys. För att 

talen skulle analyseras på så lika villkor som möjligt gjordes inte heller 

actioanalys av de svenska talen (se dock diskussionen om analys av översatt 

text, avsnitt 3.5). De skillnader mellan talspråk och skriftspråk, som 

exempelvis det talade språkets höga grad av spontanitet, situationsberoende, 

upprepningar, felsägningar och avbrott (jfr Linell 1992:230ff.), har dock 

mindre betydelse för analysresultatet. Produktiv retorik av idag, i synnerhet 

den offentliga produktiva retoriken, är i stor utsträckning en skriftlig 

produkt. De analyserade säkerhetiseringsförsöken får alltså anses vara 

resultatet av gedigen skrivprocess innan de hölls som tal.    

 

3.1 Visualiserande retorik 

Hotbilder i säkerhetspolitisk retorik (re)producerar vad som kan kallas 

symboliska berättelser som handlar om gott och ont, om ”vi” och ”de”. Med 

symbolisk berättelse avses en berättelse som ligger under, eller bakom om 

man så vill, en given samlad diskurs (i detta fall exempelvis Perssons alla tal 

om den internationella terrorismen efter 11 september). Den genererar och 

reglerar de retoriska utsagorna vad gäller såväl innehåll som form och stil, 

och den kan, men behöver inte, vara explicit uttryckt. Kort sagt kan en 

symbolisk berättelse definieras som kvintessensen av en samlad retorisk 

diskurs uttryckt i narrativ form och kan jämföras med Burkes representative 
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anecdote (1945:59ff., 323ff.) och Jacksons overarching narrative (2005:2) 

och meta-narrative (2005:40). 

Eftersom hotbilder handlar om föreställningar om händelser i framtiden 

(nära förestående eller långt fram) måste dessa bilder på något vis 

konkretiseras i sina språkliga representationer för att bli hanterliga. Ett av de 

allra effektivaste sätten att skapa konkretion är att länka en vag beskrivning 

till någonting känt, dvs. att ”metaforisera” det tänkta hotet. Analogier, 

metaforer, metonymier och igenkännbara berättarstrukturer hör till de sätt 

en talare kan välja för att bygga upp den språkliga representationen av den 

föreställda hotbilden. I sina respektive studier av de metaforer som användes 

före och under Gulfkriget 1991 kunde Kurt Johannesson (1992) och George 

Lakoff (1992) visa, att metaforbruket hade en konkretiserande effekt och att 

metaforerna kom att få i det närmaste symboliska värden.  

Ett annat mycket effektivt sätt att skapa konkretion är att försöka skapa 

en känsla av fysisk närvaro, evidentia. För att uppnå detta måste talaren tala 

till mottagarnas olika sinnen. Carles A. Hill talar om detta fenomen som 

vividness25 (av eng. vivid,  ‟levande, livlig‟) i artikeln ”The Psychology of 

Rhetorical Images” (2004). Hill diskuterar hur en retor levandegör sin 

framställning utifrån Perelmans & Olbrecht-Tytecas begrepp presence 

(2000:116ff.) och med fokus på visuell retorik. I artikeln försöker Hill reda ut 

varför bilder och bildspråk (imagistic language) är mer övertygande än 

abstrakta resonemang och söker inom psykologin efter förklaringsmodeller 

för kognitiva processer (2004:32ff.). Ett sätt att tillägna sig information är 

att begrunda, analysera och att svara mot ett meddelandes argumenterande 

kvaliteter. Ett annat sätt är att processa information är heuristiskt, dvs. att 

låta mottagaren lita till genvägar av olika slag för att sluta sig till en åsikt om 

ett yttrande. När sådana genvägar, exempelvis bilder eller konkretiserande 

språkbruk, är tillgängliga tycks människor välja dessa framför abstrakta 

resonemang, eftersom de är snabbare och kräver mindre kognitiv 

ansträngning:  

 

In short, because our minds prefer to take the fastest and easiest 

route to making a decision, and because images or imagistic texts 

offer shortcuts toward the endpoint of making a decision, then 

images (or, to a lesser extent, imagistic, concrete language) will 

prompt the viewer to make a relatively quick decision, largely 

                                                
25 Hills begrepp är svårligen översatt till svenska. I avhandlingen kommer jag att använda 
levandegörande inslag och dylika formuleringar för att tala om detta fenomen. 
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ignoring the more analytical, abstract information available in 

verbal form. (Hill 2004:33) 

 

Visuella eller visualiserande budskap får med andra ord snabbare och mer 

direkt respons av mottagarna än abstrakta resonemang. Detta är viktigt vid 

etablerandet av en hotbild: ju konkretare bild desto snabbare perception och 

därmed starkare känsla av närvaro. Det senare underlättar i sin tur för 

mottagarna att identifiera sig med den beskrivna situationen. Att 

påverkanskraften hos visuell kommunikation är så stark beror emellertid 

inte enbart på att sådana meddelanden processas heuristiskt, utan också på 

att de framkallar starka känslor (Hill 2004:33). 

Hur känsloappeller och visuell retorik hänger ihop förklarar Hill på två 

sätt (2004:34f.). Det första, och grundläggande, sättet är en direkt koppling 

mellan det vi ser och en känsla: åsynen av en orm kan framkalla känslan 

rädsla. Det andra sättet är en indirekt koppling mellan visuella appeller och 

känslor, via vad Hill kallar kulturella värderingar. Med kulturella värderingar 

avser Hill abstrakta begrepp vilka genom sina konnotationer, eller snarare 

emotiva betydelser, får mening – konnotationer som kan variera både 

kulturellt och individuellt. En talare kan utnyttja länken mellan känslor, 

värderingar och särskilda bilder genom att skapa associationer mellan de 

bilder och värderingar han eller hon vill göra närvarande för mottagarna. 

Och när associationen, genom upprepad användning, väl är etablerad 

förvandlas bilden till symbol för värderingen och kan därmed användas för 

att appellera till mottagarnas känslor (2004:35f.).  

De många visuella bilderna och verbala beskrivningarna av terror-

attackerna den 11 september 2001 och dess efterverkningar publicerades 

otaliga gånger i olika slags media och sammanhang. De kulturella värden 

som redan var etablerade för begrepp som demokrati och terrorism kom att 

associeras med de många aggressionsbilder, hotbilder och säkerhetiserings-

bilder som presenterades i olika statsledares säkerhetiseringsförsök. När de 

två begreppen ställts mot varandra tillräckligt många gånger kunde de också 

etableras som två antagonister i en övergripande, symbolisk berättelse om 

det goda mot det onda, eller för att använda Lakoffs ord: ”sagan om hjälten, 

offret och skurken” (1992:466, min övers.). Genom den språkliga utform-

ningen av aggressionsbilder, hotbilder och säkerhetiseringsbilder konkre-

tiseras och, ibland, visualiseras alltså de underliggande berättelserna, och 

genom de konnotationer som följer de valda formuleringarna fylls de 

bakomliggande idéerna med mening. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

När associationen mellan begrepp, mening och bild är etablerad och 

bilden eller berättelsen blir symbolisk behövs inte längre kopplingen mellan 

dem förklaras utan bilden kan användas i stället för en lång beskrivning, 

utan att för den sakens skull förlora i emotiv kraft.   

Säkerhetspolitisk retorik handlar inte bara om emotivt språk, bilder och 

symboliska berättelser, men de är en viktig del av argumentationen. Den 

handlar ju om existentiella värden och dramatiska händelser – både 

inträffade och sådana som anses kunna inträffa. En förutsättningslös och 

intuitiv analys av säkerhetspolitisk retorik kan med säkerhet sovra fram 

fraser ur tal som är emotivt laddade och visualiserande, men det krävs 

mycket arbete att sätta in dessa ”fynd” i ett större sammanhang så att de får 

mening och synliggör det säkerhetspolitiska byggandet av en handlingsplan i 

den givna situationen.  

Att endast exemplifiera en given diskurs genom en rad citat utan att föra 

dem samman i en övergripande analys kan lämna läsaren villrådig. Ett 

exempel där analysen i stor utsträckning presenteras på detta vis är Mrals 

undersökning av amerikanska kontraterroristiska retoriska responser efter 

terrorattackerna den 11 september 2001, ”We’re a peaceful nation” 

Krigsretorik efter 11 september (2004). Hon beskriver många intressanta 

värdeladdade nyckelord och metaforer som hon har funnit i denna det 

undersökta materialet. Ibland presenteras en förklaring till varför en metafor 

är retoriskt effektiv i situationen och ibland görs en bedömning av president 

Bushs ordval, men i stort sett överlämnas till läsaren att själv dra slutsatser 

om de funna exemplen. Ett problem med denna typ av analys är att det, med 

Perelmans (2004:131) terminologi, saknas en regel. De enskilda fallen, dvs. 

citaten, utgör varken exempel som genererar en regel eller illustrationer till 

en regel och därför finns ingen argumentation som kan leda fram till en 

slutsats. En regel som inte skulle vara svår att argumentera för i Mrals studie 

är förekomsten av symboliska berättelser. 

En deskriptiv analys av en specifik diskurs är emellertid aldrig gjord i 

onödan: deskriptiva studier kan användas som grund för diakrona 

undersökningar av exempelvis tal om terrorism i ett visst land och eventuella 

förändringar i diskursen kan tolkas som signaler om kursändring i politiken 

(jfr Heradstveit & Bjørgo 1996:108). 

Metaforanalys kan vara ett givande sätt att undersöka säkerhetspolitisk 

retorik. Metaforernas konkretiserande funktion är viktig för att tydliggöra 

och levandegöra de komplicerade och abstrakta förhållanden som 

säkerhetspolitiken egentligen handlar om (jfr Lakoff 1991:481, Jansson 

1991). Men att ha metaforer som analysobjekt gör att forskaren bara täcker 
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vissa delar av talen, även om hon antar Lakoffs breda definition av 

metaforer. I artikeln ”Metaphor and war” (1991) kopplar Lakoff hela tiden de 

analyserade metaforerna till en övergripande berättelse, ”The fairy tale of the 

just war” (1991 passim), vilket sätter metaforerna i ett sammanhang. Denna 

typ av analys svarar emellertid inte specifikt på frågan om hur hotbilder 

representeras språkligt i retoriska yttranden och hur dessa är länkade till 

andra, för säkerhetisering viktiga, komponenter. Bildernas olika retoriska 

funktioner (som narratio, argument, stödargument, slutsats) lyfts därmed 

inte fram, vilket gör att analysen saknar en för retorisk analys viktig 

dimension. 

En renodlad argumentationsanalys enligt exempelvis Toulmins (1958) 

modell, slutligen, skulle kunna visa hur de olika argumenten ser ut, vilka 

topos de baseras på, hur de hänger ihop och hur de leder fram till talarens 

slutsats, men skulle svårligen hjälpa till att lyfta fram de narrativa strukturer 

som tycks vara så typiska för säkerhetiseringsförsök. För att kunna 

synliggöra hur en talare försöker lyfta fram en säkerhetsfråga till högsta 

politiska nivå måste även de enligt säkerhetiseringsteorin viktiga kompo-

nenterna dramatisk händelse och motåtgärd byggas in i den analysmodell 

som ska användas. Därtill behövs en begreppsapparat som fångar upp talens 

retoriska dimensioner. 

Den analysmodell, som här föreslås och som använts i föreliggande 

avhandling har en grundstruktur som bygger på säkerhetiseringsteorin. 

Modellen hjälper till att fokusera på de viktiga komponenterna för ett 

säkerhetiseringsförsök (dramatisk händelse, hotbild och åtgärdsförslag). 

Samtidigt har modellen en relativt grov struktur, vilket medger en flexibilitet 

i analys- och tolkningsarbetet: ett skeende kan beskrivas på många olika sätt, 

inklusive olika språkliga uttrycksformer, beroende på talarens intentioner 

och den retoriska situationen. Modellen är med andra ord mer vägledande 

än styrande för analysarbetet och tillåter det för retorisk kritik så viktiga 

helhetsgreppet om det undersökta materialet. Talens logos- och pathos-

appeller såväl som talarnas etablering av ethos beaktas liksom talens yttre 

kontext. Sammantaget underlättar modellen en genomlysning av talarnas 

intentioner, vilket hjälper mottagaren att bedöma rimligheten i säker-

hetiseringsförsöken och att ta ställning i den aktuella frågan. 

Modellen synliggör därtill det välkända problemet med att tolka stilnivåer 

i översatt text. Då kopplingen mellan form och innehåll framhävs i denna 

analysmodell blir problemet än tydligare. Samtidigt tillåter modellens 

grundkonstitution en lösning på problemet: analysen och tolkningen är inte 

låst till enstaka ordval, utan forskaren kan med dess hjälp studera hur hela 
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narrativa strukturer (aggressionsbild, hotbild, säkerhetiseringsbild) ligger till 

grund för tolkningen av talarens intentioner.  

I The Philosophy of Literary Form (1973) och A Rhetoric of Motives 

(1950) diskuterar Kenneth Burke ett fenomen som han kallar associations-

kluster eller implicita ekvationer. Han skriver: ”And you may, by examining 

his work, find ‟what goes with what‟ in these clusters – what kinds of acts 

and images and personalities and situations go with his notions of heroism, 

villainy, consolation, despair, etc.” (1973:20). Poängen med att följa denna 

föreslagna analysmodell är att finna författarens (här överfört till talarens) 

omedvetna interrelationer mellan olika kluster i en text. För även om en 

talare är mycket medveten i sitt talskrivande och väljer en viss typ av bilder26 

för att föra fram sitt budskap, menar Burke (1973:20) att det inte går att vara 

medveten om alla interrelationer mellan de associationskluster som bildar 

en text. Endast genom att i efterhand undersöka förekommande 

associationskluster och dess interrelationer kan talarens attityder till vissa 

nyckelbegrepp synliggöras oavsett om de är medvetet eller omedvetet 

framställda. 

En viktig poäng med klusteranalys lyfts fram av Peter J. Marston och 

Bambi Rockwell i artikeln ”Charlotte Perkins Gilman‟s ‟The Yellow 

Wallpaper‟: Rhetorical Subversion in Feminist Literature” (1996). Talets 

associationskluster avslöjar inte bara författarens attityder utan de påverkar 

dessutom publikens attityder till talets nyckelbegrepp (s. 71). Detta beror på 

att ”närhet ger styrka”27  till effekten hos ett yttrande: ”Thus, terms that 

cluster together in discourse will have a stronger effect on one another than 

terms that appear in separation” (1996:72). Uttryckt med den klassiska 

retorikens terminologi handlar detta fenomen om att idéer kan stärkas med 

amplifikationer (jfr Retoriken 1368a, 1393a, Perelman & Olbrechts-Tyteca 

2000:175f., 494f.). Denna del av analysen är det närmaste den kommer en 

kvantitativ ansats. Även om jag i denna avhandling inte avser att räkna hur 

många förstärkande ord som förs till ett nyckelbegrepp genom association, 

är detta fullt möjligt att göra utifrån modellen. Jag menar emellertid att det 

är mer värdefullt att kvalitativt bedöma dessa associationskluster. Detta 

                                                
26  Av Burkes resonemang (1950:84–90) framgår att han använder begreppet bild för den 
språkliga representationen av en idé – oavsett form – och avser således inte visuella bilder (som 
t.ex. fotografier) och inte heller enbart litterära bilder (t.ex. metaforer). Begreppet skulle här 
kanske kunna översättas till ”beskrivning”, men i så fall går hans tanke om relationen mellan 
bild och idé förlorad. Med den klassiska retorikens terminologi skulle det förhållande Burke 
diskuterar snarast kunna jämföras med relationen mellan inventio och elocutio. 
27  Här refererar Marston och Rockwell till George Lakoff och Mark Johnsons tankar om 
människans metaforiska sätt att ordna och uppfatta världen i Metaphors we live by (1980). 
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eftersom uttrycken ofta är valda, bland en mängd möjliga, av talaren för att 

nå en viss avsedd effekt – alternativt att uttrycken åstadkommer en effekt 

som talaren inte medvetet avsett, genom interrelation till andra uttryck i ett 

kluster. Det viktiga är troligen inte mängden associerande begrepp utan 

snarare meningen bakom begreppen och värdeladdningen i associations-

klustren. Detta gäller sannolikt för tolkningen både av helheten i 

associationsklustren och av själva talet. 

Denna metod hänger samman med en tanke som Burke utvecklar i A 

Rhetoric of Motives (1950:84–90) och som genomsyrar alla hans texter: 

människan är den ”symbol-användande” varelsen. Idéer, eller ideologier, 

representeras av bilder. Även om idé och bild, i sina extremer – ”förnuft” 

respektive fiktion, eller det som ”är” och det som kan vara eller inte vara 

påhittat – uppfattas som varandras motsatser, så är de samtidigt starkt 

relaterade till varandra. Burke (1950:88) skriver att ”an idea can be treated 

as the principle behind the systematic development of an image.” Med 

Burkes definition av människan innebär detta alltså att språk i bruk 

symboliserar en underliggande idé, eller ideologi. Genom att analysera språk 

i bruk – bilder och andra former att uttrycka tankar – i exempelvis ett tal kan 

man komma åt och återöversätta texten till dess ursprungliga, abstrakta idé. 

I en sådan analys ska kritikern enligt Burke (1950:89) emellertid inte 

bara studera bilden som en positiv entitet för vår perception. Bilden ska 

också studeras som en negativ entitet i den meningen att den existerar 

genom uteslutning av andra bilder vilka, på sina speciella sätt, kunde ha 

representerat den organiserande principen bakom yttrandet.28 Denna aspekt 

av modellen får betydelse också för hur modellen bör användas på autentiskt 

material. I tolkningsarbetet vägs olika potentiella tolkningar av talarens 

valda beskrivningar av aggressionsbilder, hotbilder, säkerhetiseringsbilder 

och kommunikationsbilder, inte minst i relation till den retoriska situa-

tionen.  

 

                                                
28 I Language of Symbolic Action (1966:9–13) diskuterar Burke det negativa som en del av 
definitionen av människan. Principen om det negativa får inte bara implikationer för vår 
perception (polarisering av omvärlden) och hur vi använder ord (för att kunna använda ett ord 
korrekt måste man veta vad det inte representerar). Principen om det negativa påverkar också 
våra handlingar, vår moral (”du skall icke”) samt konsten (underhållning som bygger på 
avvikare som på olika listiga sätt bryter mot ”du skall icke”-baserade moraliska normer).   
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3.2 Den retoriska situationen 

Att etablera en hotbild och föra upp den på högsta politiska nivå är ett led i 

det som har kommit att kallas retorisk situation, efter Lloyd F. Bitzers artikel 

”Den retoriske situation” (1997) [utkom i original 1968 med titeln  ”The 

Rhetorical Situation”]. Utgångspunkten för Bitzers resonemang är före-

komsten av påträngande problem (exigence), som på ett eller annat sätt 

måste åtgärdas. När detta sker diskursivt29 säger han att en retorisk situation 

uppstått. Detta innebär att retoriska yttranden inte uppstår av sig själva utan 

är situationella (Bitzer 1997:12).  

Bitzers sätt att förhålla sig till ett tal är viktigt för tolkningen av talet: om 

retoriska yttranden uppstår som en respons på en uppfattad situation så får 

dessa yttranden också betydelse genom situationen. Ett och samma tal kan 

alltså uppfattas olika beroende på när det hålls, av vem och i vilket 

sammanhang. När Martin Luther King jr höll sitt berömda tal vid Lincoln 

Memorial i Washington 1963 var det som respons på ett påträngande 

problem, det var ett svar på en retorisk situation, och fick sin betydelse i 

samspel med den situationen. Men vad händer när en inspelning av samma 

tal visas för en klass retorikstudenter? De kan fortfarande se storheten i talet, 

beakta dess komposition och kanske också i viss mån förstå dess betydelse 

för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Talet kan dock mycket väl 

komma att uppfattas som respons på en helt annat slags retorisk situation än 

den ursprungliga, nämligen lärarens behov av ett mångsidigt analysexempel. 

Ännu längre från den ursprungliga situationen, och därmed tolkningen av 

dess betydelse, kommer man om läraren i exemplet ber en av studenterna att 

öva in och hålla talet inför klassen.30  

Viktigt att hålla i minnet vid analys är att ett påträngande problem kan 

uppfattas olika av olika människor, även bland dem som genom ett tal eller 

en text väljer att ge respons på situationen. Det kan framstå som mer eller 

mindre tydligt, mer eller mindre betydelsefullt beroende på vem personen 

är, vad han eller hon är representant för och vilket intresse han eller hon 

själv har i frågan (Bitzer 1997:13). Detta är inte minst intressant i fallet 11 

september och de hotbilder som konstruerades efter attackerna mot 

Washington och New York. För president Bush var problemet högst 

påträngande, viktigt och reellt. För president Putin och statsminister Persson 

                                                
29 Här och framgent avses med diskurs (och diskursiv) kommunikation via tal eller skrift.  
30 Här är jag inte ens säker på att vi har att göra med en retorisk situation; det är snarare fråga 
om en övning i praktisk retorik. Även om studenten i fråga kan uppleva övningen som ett 
påträngande problem så är den inte det i Bitzers mening så som jag tolkar begreppet.  
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bör problemet ha varit påträngande, viktigt och reellt men inte i samma 

utsträckning i jämförelse med den amerikanske presidenten. Han har helt 

andra intressen att skydda än den ryske respektive den svenske statsledaren 

– och de har samtliga olika säkerhetspolitiska agendor. Att söka definiera 

den retoriska situationen för varje tal blir därmed också viktigt för att kunna 

förklara konstruktionen av talens respektive aggressionsbilder, hotbilder 

säkerhetiseringsbilder och kommunikationsbilder. 

Den retoriska situationen kan definieras som den tid och plats ett tal 

förekommer i. Det handlar alltså om dess politiska, historiska, sociala och 

ekonomiska sammanhang och de normer för yttranden som gäller i dessa 

sammanhang, det Bitzer kallar tvingande omständigheter. Situationen styr 

därmed vad som kan sägas, när och var (1997:13). Olika situationer ger också 

olika förutsättningar för en text vad gäller mottagandets omfattning och 

uppfattning. Ett kortfattat svar på en fråga i direktsänd TV har andra 

förutsättningar än en skriven text – och vice versa. Det kortfattade TV-

budskapet kan tänkas nå fler personer än exempelvis regeringens hela 

skrivna budgetproposition. Även om propositionen är genomtänkt och 

välformulerad in i minsta detalj är det inte troligt att den kommer att läsas 

av särskilt många personer utanför riksdag och regering. 

Till situationen räknas även publiken, vilken kan vara homogen men väl 

oftast är heterogen. Även om det kan vara svårt att precist analysera 

publikens sammansättning så är det nödvändigt att söka ringa in den. Den 

utgör en viktig tvingande omständighet som påverkar såväl talarens urval av 

innehåll som hans/hennes sätt att uttrycka sig (Bitzer 1997:13). Ett sätt för 

talaren att nå fram med sina argument till en heterogen publik är att finna 

och lyfta fram det gemensamma; en värdering alla kan sluta upp bakom eller 

ett exempel som är bekant för gruppen kan verka sammansvetsande. Ett 

annat sätt är att bruka (eller undvika att bruka) sociala ord som ”vi/oss” och 

”de/dem”31 (jfr Bergman-Claesson 1994). Ytterst handlar det om att skapa 

identifikation mellan talaren och publiken. 

I detta sammanhang bör också begreppet argumentationsbas nämnas. 

Begreppet representerar det centrala värde en talare utgår ifrån i sitt tal, 

givet den retoriska situationens ramar. Rolf Hedquist (under utgivning) 

diskuterar med hjälp av detta begrepp talarens perspektivval som i sin tur 

styr argumenturval, ordval osv. Detta påminner om Bitzers sätt att diskutera 

                                                
31 Jag gör inte någon särskild analys av bruket av dessa sociala ord, men i de fall de är direkt 
betydelsefulla för förståelsen av analysmodellens komponenter (se ovan kapitel 3) kommer de 
att diskuteras. 
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talarens roll: Putin argumenterar från sin position och har sin(a) argu-

mentationsbas(er). Persson har en helt annan global position och 

argumenterar troligen utifrån andra argumentationsbaser. I exemplet med 

Putin och Persson har, utöver den globala positionen, också den politiska 

ideologin och kulturella och sociala faktorer stor betydelse. Argumenta-

tionsbasen beror helt enkelt på vilka värden som är centrala för en talare. 

Bitzers resonemang om den retoriska situationen står emellertid inte 

oemotsagd. Tidigt framförde Richard E. Vatz i sin artikel ”The Myth of the 

Rhetorical Situation” (1999) skarp kritik mot den omvärldsuppfattning som 

framträder i Bitzers artikel. Med Bitzers utgångspunkt dikterar situationen 

villkoren för den verbala responsen, vilket innebär att situationen, historien, 

är en diskret händelse som har en objektiv mening oberoende av de 

människor den påverkar och omfattar. Vatz är av diametralt motsatt åsikt: 

situationer existerar inte oberoende av omgivningen och de är inte objektiva, 

diskreta händelser utan de får mening genom att någon eller några uppfattar 

en företeelse som betydelsefull (den kan vara hotfull, glädjande, genant osv.) 

och presenteras som sådan. 

Denna Vatz ståndpunkt har att göra med synen på kunskap. Det mesta vi 

vet om vår omvärld får vi till största delen genom kommunikation med 

andra. Denna kunskap är indirekt, till skillnad från den lilla del av direkt 

kunskap vi tillägnar oss genom erfarenhet. Den förmedlade, indirekta 

kunskapen består av ett urval av olika möjliga kunskaper, beskrivningar och 

analyser av omvärlden. Med Vatz perspektiv blir det därför omöjligt att se 

den retoriska situationen, och i synnerhet det påträngande problemet, som 

objektiva fakta varur retoriska responser är sprungna. I stället är retoriska 

situationer, påträngande problem retoriska konstruktioner. Retoriska 

yttranden är ursprungsläget – situationen och problemet framträder och får 

mening först när någon väljer att tala om en viss händelse på ett visst sätt 

(Vatz 1999:228f.). 

Hur man väljer att se på förhållandet mellan produktiv retorik och 

händelser (situationer) har också etiska implikationer. Om man väljer 

Bitzers perspektiv fråntas retorn möjligheten och ansvaret att påverka 

situationen; han eller hon bara responderar på ett av situationen begränsat 

sätt. Med Vatz perspektiv tillskrivs i stället retorn moraliskt ansvar för sina 

yttranden. Ansvaret gäller såväl urvalet av vad som tas upp på den politiska 

agendan som vilka delar av denna fråga som beskrivs och hur frågan fylls 

med mening genom valet av formuleringar. Allt detta sammantaget (det 

retoriska yttrandets inventio, dispositio, elocutio och actio) har betydelse för 
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hur den retoriska situationen och det påträngande problemet kommer att 

uppfattas av mottagarna. 

Ett viktigt tillägg till kritiken av Bitzers artikel, vilken även till viss del 

omfattar Vatz, är Barbara Bieseckers artikel ”Rethinking the Rhetorical 

Situation from within the Thematic of Différance” (1999). Hon föreslår en 

dekonstruktion av den retoriska situationen (talare, publik, text). Genom att 

betrakta subjektet som skiftande och obeständigt menar Biesecker att den 

retoriska handlingen (re)producerar subjektens identiteter och (re)konst-

ruerar kopplingarna dem emellan. Därmed omdefinieras den retoriska 

situationen från att vara antingen orsak (som hos Bitzer) eller verkan (som 

hos Vatz) till att kunna betraktas som ”an event that makes possible the 

production of identities and social relations” (Biesecker 1999:243). 

Bieseckers definition av den retoriska situatinen behöver dock varken 

innebära att Vatz resonemang, att talarens intentioner med, och därmed 

moraliska ansvar för, sin retoriska handling bör förkastas, eller att Bitzers 

diskussion av anpassningen till publik, plats, politisk agenda etc. är oviktig. I 

stället säger alla dessa aspekter på den retoriska situationen sammantaget 

något viktigt om hur ett tal blir till; de kan på olika sätt förklara och öka 

förståelsen för talet, talaren och publiken. Bitzer tydliggör situationens olika 

konstituenter och visar samspelet dem emellan. Vatz pekar på intentionen 

som drivkraft för talet och framhäver de moraliska konsekvenserna av 

talarens olika val. Därtill öppnar Bieseckers inlägg i debatten för att ”discern 

the considerable heterogeneity of the social sphere and the formidable role 

that rhetoric plays in articulating this heterogenity” (Biesecker 1999:243). 

Med hjälp av hennes resonemang kan förklaras varför varje tal är unikt. 

Talet blir till i sin egen situation och är samtidigt beroende av och länkad till 

tidigare (och kommande?) tal och situationer. 

 

 

3.3 Retoriska påverkansmedel 

I det följande diskuteras några grundläggande retoriska begrepp. Dessa har 

definierats många gånger, vilket har lett till att det florerar en rad olika 

tolkningar av dem. Om det inte finns en gemensam uppfattning om 

begreppens innebörd kan vissa analyser och tolkningar i kapitel 4 

missförstås. Därför finner jag det viktigt att ange vilka definitioner jag har 

slutit mig till och närmare beskriva hur jag har använt begreppen i 

avhandlingen. 
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3.3.1 Ethos, logos, pathos 

För att kunna bedöma om analysramens bilder är trovärdiga för publiken 

måste talens appeller till ethos, logos och pathos beaktas. Dessa tre begrepp, 

etablerade av Aristoteles i Retoriken (1356a), beskriver människans sätt att 

ta till sig kunskap och information: genom den tillit talaren kan lyckas göra 

sig värdig av genom sitt tal (ethos), genom resonemang och ord (logos), och 

genom känslor (pathos). Tillsammans verkar de för en talares eller texts 

trovärdighet; de stödjer och påverkar varandra i olika omfattning i olika 

retoriska genus eller i olika delar av den specifika texten (Retoriken 1414b–

1420b). Men likafullt behöver varje enskilt påverkansmedel stöd från de 

andra två och detta blir inte minst tydligt vid analys av autentiska tal.32 

 

Ethos 

Det råder inget tvivel om att Aristoteles höll ethos som ett av de viktigaste 

medlen för påverkan. Han skriver i Retoriken att talaren övertygar genom 

ethos när han talar på ett sådant sätt33 att det gör talaren värdig publikens 

tillit. Vi är, menar Aristoteles, benägna att fästa tilltro till rättsinniga 

människors yttranden, särskilt i frågor där det finns utrymme för tvivel. 

Därtill lägger han att ethos är nära nog den kontrollerande faktorn för 

övertygandet (Retoriken 1356a).  

Att ethos är ett viktigt och grundläggande begrepp inom retoriken kan 

alltså konstateras, men vad ethos egentligen innebär är mer svårdefinierat. I 

en kommentar till Retoriken menar George A. Kennedy att ethos står för 

karaktär, särskilt moralisk sådan, samt att detta drag avser personen 

(talaren) och inte är en egenskap hos talet. Kennedy menar att Aristoteles 

inte använder termen i den tekniska bemärkelsen “retoriskt ethos”, dvs. ”the 

technique or effect of the presentation of character in a discourse” 

(Retoriken 1356a, not 40). Det är alltså tydligt att Aristoteles med ethos 

avser talarens moraliska karaktär. Aristoteles skriver dock, att övertygande 

genom ethos ska vara ett resultat av det enskilda talet och inte av tidigare 

etablerade åsikter om att talaren är en viss typ av person (1356a). I bok 2 av 

Retoriken (1388b–1390a) beskriver vidare Aristoteles de ungas och de 

gamlas karaktärsdrag och framhåller, att talaren måste anpassa sitt tal till 

dem för att få deras tillit. Här är Aristoteles tydlig med att det är genom 

ordval och innehållsurval talaren kan anpassa framtoningen av ethos för sin 

                                                
32 I föreliggande avhandling har George A. Kennedys översatta och kommenterade utgåva av 
Aristoteles Retoriken använts. 
33 Med sätt avses här enligt Kennedy innehåll och tanke; inte elocutio och actio (Retoriken 
1356a, not 41). 
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publik (1390a). Detta kan jag inte tolka på annat sätt än att – även om 

antikens greker eventuellt tänkte sig människans karaktärsdrag som 

någonting immanent – inte bara tankar utan också känslor och moral 

förmedlas via retoriska responser. För att talarens moraliska och rättsinniga 

karaktär ska nå fram till publiken – och därmed göra den mottaglig för 

påverkan – så gäller det för talaren att välja innehåll och form som etablerar, 

och kontinuerligt genom talet stärker, hans eller hennes ethos. I den 

bemärkelsen bör alltså ethos höra till de tekniska medlen för övertygan och 

avse talarens karaktär, så som den framträder genom ett retoriskt yttrande. 

 Kennedy antar i detta sammanhang att Aristoteles möjligen räknade 

etablerad kunskap om talaren till de icke-tekniska (dvs. utanför konsten 

retorik) medlen för övertygande, även om detta aldrig uttrycks i texten 

(Retoriken 1356a, not 43). Att icke-tekniska faktorer, som kunskap om 

talarens erfarenhet, sociala ställning och moraliska karaktär, har betydelse 

för hur publiken reagerar på retoriska yttranden är knappast ett 

kontroversiellt antagande. Det dialogiska perspektiv på retoriska responser 

som jag utgår från i avhandlingen medför att en talares ethos inte bara 

omfattar den (moraliska) karaktär som framträder genom det enskilda talet. 

Ethos omfattar också karaktärsdrag etablerade i tidigare utsagor och 

retoriska handlingar. 

Utöver denna konventionella, och tämligen snäva, definition av ethos 

används begreppet i avhandlingen också i en utvidgad bemärkelse. I vissa 

analyser har det förefallit tillämpligt att använda ethos för att beskriva andra 

retoriska strategier än att talarens karaktär framträder genom den retoriska 

responsen. I dessa fall tycktes talaren tillskriva organisationer, publiken 

respektive specifika ämnen ethos. Den sistnämnda tillämpningen av 

begreppet utgör dock undantagsfall.  

 

Logos 

Det komplexa samspelet mellan ord och tanke speglas i begreppet logos 

(såsom det används i retoriken). Burke utgår från att form och innehåll inte 

kan separeras. Därför innebär överväganden över talets ämne eller innehåll 

också ett övervägande över dess form (1966:487, 1950:65). Talarens logos 

kan studeras på ytnivå: dels i innehållets urval (inventio) och struktur 

(dispositio) och dels i hur innehållet beskrivs med ord (elocutio). Talarens 

mening uttrycks dock inte nödvändigtvis genom direkta deklarationer av 

typen ”jag har förstått detta ämne och nu ska jag förklara det för er” eller ”jag 

har den eller den kunskapen”, även om också detta sätt att visa logos 

förekommer. Snarare röjs talarens mening ofta indirekt genom det ordval 
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med vilket innehållet presenteras – och inte minst genom de logiska 

principer med vilkas hjälp han eller hon väljer ut och strukturerar talets 

innehåll och dess mening. Det sistnämnda är betydelsefullt att beakta i 

analysen av aggressions-, hot-, säkerhetiserings-, och kommunikations-

bildernas logos då begreppet innebär kombinationen av ord och tanke. På så 

vis kan nämligen säkerhetiseringsförsökens symboliska berättelser synlig-

göras. 

Kombinationen ord och tanke skapar en helhet med en specifik mening; 

en idé kan ofta uttryckas på många olika sätt, dvs. med hjälp av många olika 

ordval, och ett ord kan användas till att uttrycka flera olika idéer. Ett 

exempel på det förstnämnda är Olof Palmes tal ”Hanoi julen 1972”. I stället 

för att med ett traditionellt formulerat och disponerat anförande väljer 

Palme analogin som avslutande argument för att visa att USA:s bombningar 

var fel: ”Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. 

Där har våldet triumferat, men eftervärldens dom har fallit hård över dem 

som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden – Hanoi julen 1972.”34 

De långsamt uppräknade ortnamnen, vilka är starkt förknippade med brott 

mot mänskligheten, understryker det tidigare i talet förda resonemanget: att 

det inte fanns någon militär grund för USA att bomba Hanoi och att det 

därför kan liknas vid tortyr. Palme hade kunnat uttrycka tanken i 

avslutningen på ett annat sätt – med andra ord – men kombinationen av just 

denna tanke och dessa ordval ger ändå en betydelse som vida överstiger 

betydelsen av tanken för sig respektive orden för sig. Konnotationerna och 

den emotiva meningen som följer uppräkningen av ortnamnen förstärker 

Palmes slutsats att USA:s bombningar av Hanoi måste fördömas. 

En analys av det enskilda talets logos kan således inte begränsas till 

antingen enbart ordvalet eller enbart de logiska strukturerna som uttrycks 

om talarens intention ska kunna fastställas. Men någonstans måste detta 

komplicerade förhållande mellan tanke och tal börja redas ut och den ovan 

beskrivna analysramen för säkerhetiseringsförsök kan vara ett verktyg för en 

sådan analys. 

 

Pathos 

För Aristoteles är pathos (känslor) ett människans attribut och inte det 

enskilda talets: det är publiken som känner känslor framkallade av det 

                                                
34 Citatet från denna version av talet är hämtad ur Kurt Johannesson, Olle Josephson & Erik 
Åsard, Ordet är en makt. Svenska tal från Torgny lagman till Carl Bildt och Mona Sahlin, 
1998:73. 
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talaren säger (1356a). För att visa relationen mellan talarens val av innehåll 

och uttryck och effekten av det sagda, hänvisar jag i analyserna till talets 

(eller talarens) pathosappeller till mottagarna. Aristoteles formulerar 

appellen så här: ”[Talaren övertalar] genom åhörarna [själva], när deras 

känslor (pathos) väcks genom talet. För vi avger inte samma omdömen när 

vi är sorgsna och glada eller älskar och hatar” (Retoriken 1356a, övers. 

Lennart Hellspong 2006 [e-post]). Talaren kan alltså, genom att tala till 

åhörarna, påverka också (genom) deras känslor. Därmed inte sagt att pathos 

för sig själv bör ligga till grund för ett ställningstagande; att påverka 

åhörarnas känslor handlar om att påverka deras omdöme i förhållande till de 

rationella logosappellerna, dvs. att göra åhörarna mottagliga för argumenta-

tionen. Aristoteles långa genomgång av pathos som ett medel för påverkan 

(Retoriken 1378a–1388b) är ett erkännande av detta slags appell – så länge 

talaren håller sig till moraliskt försvarbara känslor. Inte minst är analysen av 

talets pathos kopplad till värdeladdade ordval, metaforer och andra troper, 

talarens emfas och liknande grepp. 

Ethos, logos och pathos kan utgöra grundstrukturen i en retorisk 

analysmodell eftersom de anses vara basala medel för övertygande (jfr 

Karlberg & Mral 1998). Dessa begrepp används emellertid inte på det sättet 

föreliggande avhandling. I stället används de för att föra en diskussion om 

konstruktionen av, funktionen hos och relationen mellan analysmodellens 

olika bilder så som de framträder i talen.  

 

3.3.2 Argument, troper, ornament 

När man vill beskriva hur aggressionsbilderna, hotbilderna, säkerheti-

seringsbilderna och kommunikationsbilderna är konstruerade och kunna 

tolka deras funktion i talen finns det inga genvägar förbi talens språkliga 

utformning. Det är via talarnas yttranden som en uppfattning kan bildas om 

deras syn på och attityder till ämnet. Det framgår dock inte alltid tydligt av 

säkerhetiseringsförsökens språkliga utformning hur modellens bilder är 

konstruerade; ofta är delar av dem underförstådda, uttryckta genom 

entymem, metafor eller med rytmiska stilfigurer. Utan att katalogisera den 

mängd olika argument, troper och ornament som kan förekomma i ett tal vill 

jag presentera och diskutera några definitioner av dessa som har relevans för 

tolkningen av säkerhetiseringsförsök. Argument, troper och ornament 

används, liksom begreppen ethos, logos och pathos, i avhandlingen som 
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metaspråkliga begrepp för att kunna diskutera talen. Det görs således inga 

kvantitativa analyser av förekommande retoriska påverkansmedel. 

 

Argument 

Argument brukar av den stora majoriteten retoriker delas upp i deduktiva 

argument och induktiva argument, efter Aristoteles modell (Retoriken 

1356b). Ett av de mest förekommande induktiva argumenten är paradeigma 

(lat. exempla). Paradeigma utgör en faktisk eller fiktiv (helst kort) 

berättelse 35  (Quintilianus, Institutio Oratoria 5.11.6) och är särskilt 

intressant för hur funktionen hos modellens bilder kan tolkas eftersom deras 

struktur har berättelsens drag. Johannesson (1990:96f.) menar att 

paradeigma – oavsett om det är fråga om ett historiskt exempel eller en fabel 

– måste vara igenkännbara för mottagarna för att de ska få avsedd effekt: att 

bevisa eller stödja talarens tes. Med andra ord borde paradeigmas funktion 

vara snarlik Burkes representative anecdote (1945:59ff., 323ff.) och 

Jacksons overarching narrative (2005:2) och meta-narrative (2005:40). 

De utgör samtliga symboliska berättelser, baserade på välkända topos, som 

sammanfattar ämnet. Om de är välkända och erkända kan de därmed också 

påverka mottagarnas uppfattning om och inställning till ämnet. 

Begreppet argument används i analyserna för att referera till en del av 

talet som styrker talet tes. Jag ansluter därmed till en vid tolkning av 

begreppet som i dess mest extrema form representeras av exempelvis Andrea 

Lunsford et al. (2004), som menar att ”everything is an argument”. Med det 

synsättet bör alltså såväl logosappellerande entymem som ethosappellerande 

auktoritetsbevis och pathosappellerande amplifikationer av olika slag kunna 

fungera som argument. En sådan öppen inställning till vad som kan vara ett 

argument får betydelse för hur bildernas funktion kan tolkas, eftersom 

bildkomponenterna inte alltid är explicit beskrivna av talarna. I viss mån 

analyseras också argumentens premisser, särskilt i de fall aggressionsbild, 

hotbild och säkerhetiseringsbild visar sådana relationer. Argumentens 

koppling till begreppen ethos, logos och pathos beskrivs i analyserna för att 

kunna diskutera argumentens olika potential att påverka mottagarna. 

 

Troper 

Troper, som exempelvis metafor och metonymi, kan ibland föras samman 

med ornamenten i en enda stor kategori av stilfigurer. I föreliggande arbete 

                                                
35 Om paradeigma är för långa riskerar talaren att publiken blir så fokuserad på att följa med i 
berättelsen att dess funktion som argument går förlorad. 
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har jag emellertid valt att ansluta mig till en annan kategorisering, såsom 

beskrivet av exempelvis Anders Sigrell (2001:188ff.). Sigrell ser en poäng i 

att särskilja troperna från ornamenten då de har olika funktioner i ett tal. 

Troperna utgör ett slags tankefigurer som förändrar eller överför betydelse 

på något sätt, även om de också kan användas för språklig utsmyckning och 

rytm. Att använda en metafor ger talaren möjlighet att välja ett (eller flera) 

ord som inte bara medför konnotationer från bildledet utan också 

associationer förknippade med dess ljudbild. Den använda metaforen kan 

exempelvis rimma med ett ord vars association talaren vill få fram. 

Alternativt påminner metaforen strukturellt om ett etablerat ord som 

ytterligare kan stärka önskade konnotationer.  

Aristoteles definition av metafor är inte helt tydlig: ”Metafor är att ett ord 

som betecknar en sak förs över till en annan sak, antingen så att ordet förs 

över så att ett allmännare begrepp används i stället för ett mer speciellt, eller 

ett mer speciellt används för ett allmännare, eller ett speciellt för ett annat 

speciellt, eller så att det förs över genom analogi” (Poetiken 1457b). De två 

första överföringarna innebär snarast vad som idag betecknas metonymi, 

medan de två senare stämmer med dagens uppfattning om metafor. 

Definitionen är dock något torftig då den endast beskriver metaforens form 

– inte dess funktion som retorisk figur. Sven-Göran Malmgren gör i sin 

uppsats ”On Regular Polysemy in Swedish” (1988) en tydlig distinktion 

mellan metafor och metonymi. Metaforen innebär enligt hans synsätt en 

överföring ”based on the apprehension of some resemblance between the 

normal and the actual reference of the word” (Malmgren 1988:184). 

Företeelserna som jämförs kan vara såväl abstrakta och konkreta, vilket 

enligt Malmgren väcker frågan om likhet kan anses vara adekvat beteckning 

för relationen mellan bild- och sakled. Likaså diskuterar han om inte 

analogi, snarare än likhet, är ett mer rättvisande ord när relationen mellan 

två konkreta led ska beskrivas. Om ordet likhet ska användas (vilket 

Malmgren gör) bör det vara i mycket vid bemärkelse (1988:184f.). 

Metonymin skiljer sig enligt Malmgren (1988:189f.) från metaforen i det att 

dess överföring bygger på att använda ett ord från bildledet som står i 

kontextuell association till sakledet. Även dessa definitioner är fokuserade på 

formen. Sigrell (2001:191–201) diskuterar utöver tropernas form även deras 

retoriska funktion i ett långt och exempelrikt avsnitt; hans slutsats av 

diskussionen tjänar väl som en förklaring till hur troperna kan verka 

övertygande: 
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Genom att se sambandet, analogin, mellan något nytt och något 

välkänt kan man förstå det nya i ljuset av det gamla. Inte så att 

någon identitet uppstår mellan sak- och bildled utan att sakledets 

relationer till företeelser i omvärlden kan förstås med välkända 

relationer från bildledet. Det är i detta den persuasiva kraften hos 

metaforer, i vid mening, ligger; även omedvetna metaforer lockar 

till analogislutningar. (Sigrell 2001:201) 

 

Sigrell diskuterar här metaforernas koppling till logos, som ett verktyg för 

kognition genom att de upprättar olika slags samband mellan det sagda och 

omvärlden. Metaforer har emellertid också lika starka kopplingar till ethos 

och pathos. De valda metaforerna säger något om retorn (omvärlds-

uppfattning, sympatier, kunskaper, etc.) och skapar emotiva associationer 

hos mottagarna (jfr diskussionen om bild och idé ovan, 3.1) . I analyserna i 

föreliggande avhandling är det framför allt tropernas funktion som logos-, 

pathos-, eller ethosappeller, samt hur de åstadkommer levandegörande 

beskrivningar (vividness), som analyseras. 

 

Ornament  

Ornamenten har oftast funktionen att skapa rytm, emfas och tydlighet och 

utgör ofta också stöd för minnet. Däremot har de sällan någon 

betydelseförändrande funktion och kan uppfattas som redundanta. Inte 

desto mindre kan användningen av ornament användas för att åstadkomma 

identifikation mellan talare och mottagare, exempelvis med hjälp av citat, 

allusion och apostrofering (Perelman & Olbrechts-Tyteca 2000:177ff.). 

Därtill kan ornament som repetition och olika slags amplifikationer 

(utvidgningar av teman) stärka den övertygande kraften i ett yttrande i det 

att de åstadkommer närvaro (presence) för centrala argument och topos (jfr 

Perelman & Olbrechts-Tyteca 2000:174–177, 478). Utöver att ge rytm sätter 

anaforen ”I have a dream” i Martin Luther Kings kända tal (1963) också hans 

vision i fokus för publiken, genom att gång på gång upprepa uttrycket. På 

liknande sätt kan andra stilfigurer, som kanske främst förknippas med klang 

och rytm, förstärka den övriga framställningen av en aggressionsbild, hotbild 

eller säkerhetiseringsbild. I avhandlingen är det också främst ornamentens 

amplifierande funktion som diskuteras. 
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3.4 Materialet 

Antalet tal och debattinlägg, som gjordes med anledning av terrorattackerna 

den 11 september och den efterföljande amerikanska militära insatsen i 

Afghanistan, är mycket stort. I föreliggande avhandling har en begränsning 

varit nödvändig att göra. Mina kriterier för inklusion av tal har satts upp 

utifrån de två för avhandlingen grundläggande teorierna (se kapitel 2), enligt 

följande modell i tre steg: 1. De ska ha förmedlats massmedialt, 2. av 

inflytelserika aktörer, 3. i jämförbara retoriska situationer. 

Säkerhetiseringsteorin utgår från att hotbilder alltid kommuniceras med 

syfte att få fäste i allmänhetens medvetande; en hotbild är med andra ord 

inte säkerhetiserad förrän den också har ett brett stöd i folkopinionen. Då jag 

inte undersökt hotbildernas faktiska säkerhetisering, utan bara de språkligt 

förmedlade försöken till säkerhetisering, har jag nöjt mig med att materialet 

ska kunna ha nått en stor och bred publik i hemlandet. (Därmed inte sagt att 

det är den enda publik respektive talare kan ha haft i åtanke vid 

mottagaranalysen.) Den viktigaste kanalen för debatt och tal idag är media: 

TV, radio, tidningar och Internet. Det första urvalskriteriet har därför varit 

att talen ska ha förmedlats via någon eller några av dessa kanaler. 36 

Säkerhetiseringsteorin visar också på vilka aktörer i ett etablissemang, 

som har problemformuleringsprivilegium angående hotbilder (jfr Eriksson 

2004). Teorin talar om inflytelserika aktörer som en förutsättning för att 

hotbilder ska kunna nå säkerhetspolitiskt genomslag. Ett problem är dock att 

bedöma vilka personer som är inflytelserika och vilka kriterier som gäller för 

den gruppen. När det gäller att ringa in de aktörer, vars tal lämpar sig för 

analys, ger säkerhetiseringsteorin ingen användbar ledning. Ramarna är 

alltför vida. Säkerhetiseringen pågår ständigt, både offentligt och i slutna 

rum. I en jämförande studie av den produktiva retoriken hos aktörer med 

olika bakgrund är det intressant att lyfta fram de aktörer som talar offentligt 

och därför kan betraktas som inflytelserika. Som kriterium på inflytelserika 

aktörer har jag valt ut personer, som fått mycket utrymme i media. Detta är 

förenligt med säkerhetiseringsteorin, som väger in medias roll som 

distributör av åsikter. Kriteriet räcker dock inte som selektionsgrund. För att 

ytterligare kunna begränsa antalet retoriskt intressanta aktörer har jag 

                                                
36 Givetvis har medias rapportering och exponering av en händelse betydelse för hur händelsen 
uppfattas av såväl säkerhetspolitiska aktörer som den allmänna opinionen. Medias roll i 
säkerhetiseringen av internationell terrorism efter terrorattackerna den 11 september har dock 
inte fått plats inom ramen för föreliggande avhandling. Ett stort antal media- och 
kommunikationsvetenskapliga studier har dock gjorts i ämnet med olika perspektiv, exempelvis 
Nordström (2002), Nord & Strömbäck (2002) och Nohrstedt & Ottosen, red. (2004).  
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fokuserat på beslutsfattare. Beslutsfattare uttalar sig som representanter för 

en större eller mindre grupp människor och har därmed större tyngd än 

personer, som uttrycker sig utan att ha ett sådant ansvar. En undersökning 

av enskilda personers mening saknar naturligtvis inte intresse men ligger 

utanför ramen för denna avhandling. Ytterligare en begränsning har gjorts i 

avhandlingen, nämligen till de två ländernas politiska ledare eftersom dessa 

kan sägas representera den officiella säkerhetspolitiska hållningen i 

respektive land. 

Det sista kriteriet för urvalet är att talen ska ha kommit till och framförts i 

jämförbara retoriska situationer. På så vis kan analysen visa hur aktörerna 

förhåller sig till samma problem. Med detta kriterium avgränsas materialet 

även tidsmässigt med hjälp av säkerhetiseringsteorin: kategorin externa 

dramatiska händelser. Terrorattackerna den 11 september 2001 var en 

dramatisk händelse som satte igång en livlig debatt om global, gräns-

överskridande terrorism och hur man bäst borde tackla detta hot. Den 7 

oktober 2001 gick USA in i Afghanistan. Detta kan ses som en ny, men till 

terrorattackerna nära relaterad, dramatisk händelse, som kunde ge upphov 

till nya retoriska responser. Den 5 december samma år undertecknades ett 

avtal om en afghansk interrimregering, en händelse som kan sägas utgöra 

startpunkten för en ny fas i ”kriget mot terrorismen”. Kriget i Afghanistan 

var inte över, men talibanerna var inte längre vid makten och hotbilden 

förändrades återigen. 

Mot bakgrund av ovanstående överväganden har jag valt att analysera tal 

av Rysslands statschef, president Vladimir Putin, och Sveriges regeringschef, 

statsminister Göran Persson. Av varje talare har tre tal valts ut för analys: två 

vardera efter terrorattackerna den 11 september och ett vardera efter det att 

USA:s militära operation i Afghanistan inleddes den 7 oktober, men inte 

senare än 5 december. 

 

Göran Persson 

1. Tal vid minnesstund i riksdagens andrakammarsal, den 12 september 

2001, Stockholm. 

2. Regeringsförklaringen, den 18 september 2001, Stockholm. 

3. Inledningstal i partiledardebatt i riksdagen, den 17 oktober 2001, 

Stockholm. 

 

Vladimir Putin (titlarna avser talen i översättning) 

1. Kondoleanstal till USA, den 11 september 2001, Moskva. 
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2. Uttalande av Ryska federationens president V. V. Putin, den 24 september 

2001, Moskva. 

3. Ryska federationens presidents framträdande vid sammanträde med 

medlemmar av Ryska federationens regering, den 8 oktober 2001, Moskva. 

  

Samtliga tal handlar om hotbilder kopplade till händelserna i New York och 

Washington den 11 september 2001 och/eller det efterföljande kriget i 

Afghanistan och har alltså samma ämne, eller snarare samma ursprung. 

Dessutom relateras talen till olika faser av krisförloppet. Vidare innehåller 

samtliga tal tydliga deklarationer av aktörernas respektive ståndpunkter i 

ämnet, även om de hålls i olika slags sammanhang. För båda länderna finns 

ett slags kondoleanstal representerat. Dessa kan sägas hållas utanför den 

gängse politiska arenan utan att för den sakens skull förlora i politisk vikt. 

För båda länderna finns också tal där aktörerna tydligt presenterar 

planerade åtgärder inför respektive parlament. Dessa tal ingår inte i någon 

debatt. Slutligen är de två talen som hålls efter USA:s militära intervention i 

Afghanistan av något olika art. Perssons tal hölls i samband med en 

partiledardebatt, medan Putins tal hölls inför medlemmarna i den Ryska 

Federationens regering. Jag har ändå bedömt att de är tillräckligt jämförbara 

eftersom de båda är förberedda tal där respektive aktör deklarerar sina 

ståndpunkter och argumenterar för vidare åtgärder. Persson gör fler inlägg i 

den debatt där hans inledningsanförande ingår, men dessa har inte 

analyserats eftersom de är präglade av den speciella dialogiska situation som 

debatten innebär (jfr Weiner 2006). Materialets sammansättning kan ge 

vissa möjligheter att kartlägga faktorer (utöver den allmänna kultur-

kontexten) som kan påverka den retoriska konstruktionen av säker-

hetiseringsbilder. Med andra ord får den retoriska situationen stor betydelse 

i sammanhanget. Aktörerna vänder sig i viss mån till olika mottagare i de 

olika talen. Beroende på vad aktörerna vill uppnå kräver de skilda 

situationerna olika slags närmanden till ämnet och kanske också olika 

stilnivåer.  

Även om materialet är begränsat i omfång har jag funnit det möjligt att 

dra vissa slutsatser av mer allmän natur. Ett skäl till det ligger i de valda 

uttalandenas dignitet. De gjordes i en situation av maximal lystring. De 

dramatiska händelserna och hotbilderna, som utgjorde grunden för den 

produktiva retoriken, gjorde att de retoriska medlen för att konstruera 

säkerhetiseringsförsök framträdde mycket tydligt. Det var uppenbarligen av 

största vikt för de aktuella aktörerna att konstruera och lyfta fram trovärdiga 

hotbilder i de aktuella situationerna. Även om kvaliteten i de valda exemplen 
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måste anses hög, är likväl reservationen angående materialets begränsning 

viktig. Min förhoppning är att analyserna ska kunna upprepas i förnyade 

studier. 

 

3.5 Översättningen 

Det vanligaste sättet att arbeta med retoriska texter är att analysera dessa på 

originalspråk, oavsett om det gäller annonser, offentliga tal eller debatt-

artiklar, men det finns naturligtvis fall där retorikern vill eller måste arbeta 

med översatt material.37 Så är exempelvis fallet med denna avhandling där 

jag vill jämföra svenska och ryska offentliga tal efter terrorattackerna den 11 

september 2001 utan att kunna ryska. En översättning av de ryska talen 

ställer då höga krav på översättaren: talen ska ligga så nära originalet som 

möjligt, men samtidigt vara skrivna på ”begriplig” svenska och de bör behålla 

sin retoriska effekt för att det ska gå att jämföra dessa tal med de svenska. 

Några ord om denna översättning och de potentiella problem, som kan 

förknippas med att analysera översatt text, kan därför vara på sin plats.  

Retoriska texter är genrespecifika, har bestämda syften och därmed är 

bundna av kulturella ramar och normer. Därför bör översättning av denna 

typ av texter på något sätt göras med hänsyn till genre och socio-kulturella 

faktorer jämte andra hänsyn som t.ex. beställarens krav, översättarens roll 

och icke-verbala inslag i texterna.38  

För denna avhandling har Putins tre tal (se ovan) översatts av 

projektmedlemmen Mattias Ågren.39 Han fick inför uppdraget vissa instruk-

tioner, önskemål och riktlinjer uppställda. För det första var det viktigt att 

texterna behandlades som retoriska texter, med bibehållet intryck av detta i 

översättning. För det andra fick läsbarhet på målspråket, dvs. svenska, 

prioritet till förmån för en känsla av ”äkthet” och närhet till källspråket 

ryska. Detta innebär att vissa ord och uttryck är översatta med svenska 

motsvarigheter, medan andra är mer typiskt ryska då uttrycken inte haft 

någorlunda motsvarigheter på svenska. En avvägning mellan ekvivalens – i 

den mån det går att tala om detta – och läsbarhet har således gjorts. En 

                                                
37 Även om transkribering från tal till skrift kan ses som ett slags översättning räknar jag inte 
med denna typ här. 
38 Funktionell översättningsteori tar hänsyn till samtliga dessa faktorer. För en diskussion av 
funktionell översättningsteori som grund för översättningar av texter avsedda för retorisk kritik 
– närmare bestämt Katarina Reiss (1989, 2000) och Christiane Nords (se Munday 2001) 
textlingvistiska och textanalytiska metoder – se Eastmond (2005). 
39  Mattias Ågren har magisterexamen i såväl statsvetenskap som ryska och var anställd i 
projektet (RISP) 2001–2003. 
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annan översättare med andra instruktioner och med ett annat syfte än att 

översätta för retorisk analys skulle troligen ha översatt de tre här före-

kommande ryska texterna med delvis annat resultat. 

Ett välkänt och omdiskuterat problem inom översättningsteori är frågan 

om ekvivalens, avseende såväl semantisk som syntaktisk och pragmatisk 

nivå.40 Även om likvärdiga uttryck till ett begrepp oftast står att finna, är det 

inte rimligt att anta att det finns uttryck som är absolut ekvivalenta. Yvonne 

Lindqvist uttrycker problemet med följande resonemang: ”Synonymi är 

mycket sällan förekommande inomspråkligt och därför är det föga troligt att 

ett uttryck i källspråket har sin exakta motsvarighet i målspråket, d v s i ett 

annat lingvistiskt, litterärt och kulturellt system” (Lindqvist 2002:39). 

Därtill handlar översättning om mer än att ersätta ett relativt trivialt ord på 

källspråket med ett ord på målspråket, som exempelvis från engelskans 

chair till svenskans stol. Ofta involverar översättning mer komplicerade 

begrepp, vilka kräver kännedom om båda kulturerna. De konnotativa och 

emotiva betydelser, som ligger i ett begrepp i källkulturen, överförs inte per 

automatik till målkulturen. Dessa betydelser kan skilja sig väsentligt, vilket 

ställer höga krav på översättarens kunskap om och erfarenhet av de båda 

kulturerna och språken.41  

Språkets kulturspecifika semantiska problematik diskuteras av Anna 

Wierzbicka i Understanding Cultures Through Their Key Words: English, 

Russian, Polish, and Japanese (1997). Som titeln antyder är hon ute efter att 

undersöka hur olika kulturer uppfattar och förhåller sig till vissa centrala 

begrepp – som frihet, hemland, vän för att nämna några – och vad dessa 

säger om den enskilda kulturen i förhållande till de andra. I studien utgår 

hon från Edward Sapirs (1949) arbeten om språket som nyckel till att förstå 

människan, skilda kulturer och olika omvärldsuppfattningar. Även om 

Wierzbickas fokus ligger på ett helt annat plan än översättningsforskarens, 

kan hennes studie ge insikt i och djup till problem förknippade med 

översättning och semantik. 

                                                
40 För en diskussion av denna fråga se t.ex. Yvonne Lindqvists Översättning som social praktik: 
Toni Morrison och Harlequinserien Passion på svenska (2002:38ff.). För en djuplodande 
studie av översättningar från ryska till svenska, se Birgitta Englund Dimitrova Expertise and 
explicitation in the translation process (2005).  
41  Här fokuserar jag på verbal översättning, men resonemanget är lika giltigt för visuell 
kommunikation, vilket Roland Barthes (1999) tydligt visar med sitt exempel av en fransk 
annons för ”typiskt” italienska varor. I Frankrike konnoterar varorna lyx, i Italien möjligen 
vardag. För ytterligare diskussioner om hur visuell kommunikation fungerar över kulturgränser 
se t.ex. Kjeldsen (2004) och Salazar (2002). 
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Vetskapen om dessa problem har fått konsekvenser för hur jag förhållit 

mig till de översatta talen. För det första har jag tolkat de ryska texterna i 

egenskap av svensk mottagare, utan att ge mig in på frågan om hur texterna 

uppfattas av en rysk, tjetjensk, amerikansk (etc.) publik. Även om jag sökt 

inringa talens avsedda publik (exempelvis att Putin vänder sig till samtliga 

ovan nämnda mottagargrupper) är det som svensk uttolkare jag till syvende 

og sisdt förstår den retoriska situationen och därmed meningen i Putins tal. 

Den stilistiska effekten och värdeladdningar, graden av ethos, logos och 

pathos, i Putins tal är alltså tolkade utifrån ett svenskt perspektiv. Tydliga 

ryska kulturspecifika allusioner och kontextualiseringar har jag dock i 

enstaka fall vågat mig på att konstatera och kommentera, men med stöd i 

andra forskares kunskap om rysk politik, historia och retoriska strategier. 

Inte desto mindre har arbetet med Putins tal i översättning gjort mig 

beroende av översättaren. Hur han har uppfattat källtexten och dess syfte, 

genre och stil har påverkat resultatet, liksom hans föreställningar om hur en 

retorisk text ”ser ut” och hans individuella stil. De målspråksformuleringar, 

som är resultatet av översättarens val, ger sina konnotationer och sin 

emotiva laddning till talen, vilket givetvis påverkar hur jag uppfattat och 

tolkat dessa. 42  I detta fall har jag helt enkelt fått sätta min lit till 

översättarens professionalism. Översättaren är svensk och har således en 

känsla för målspråkets olika nyanser och uttrycksmöjligheter som troligen 

inte en rysk översättare hade haft. Han har läst till magisternivå i både 

statsvetenskap och ryska och har därmed goda kunskaper i såväl källspråket 

som i säkerhetspolitik. Vidare har översättaren under flera år undervisat 

ryska studenter i svenska vid Svenska institutet i Novgorod, vilket givit 

honom en erfarenhet att lösa översättningsproblem på såväl stilistisk som 

semantisk, syntaktisk och morfologisk nivå. Vårt nära samarbete i samband 

med översättningarna har därtill gjort att vi också ständigt kunnat dryfta de 

problem som dykt upp avseende stil, genre, syfte, realia etc. Översätt-

ningarna har granskats en gång i samarbete med ytterligare en översättare, 

som har ryska som förstaspråk och regelbundet översätter åt båda håll 

mellan svenska och ryska. 

                                                
42 För studier som fokuserar på översättarens roll se t.ex. angående stil Mona Baker (2000) 
”Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator”; om textförståelse 
och konceptualisering av text Jeanne Dancette (1997) ”Mapping Meaning and Comprehenson in 
Translation. Theoretical and Experimental Issues”; om översättaren som människa Kirsten 
Malmkjær (2003) ”What happened to God and the angels. An exercise in translational 
stylistics.” 
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I syftet nämndes helt kortfattat den retoriska traditionen, som lära och 

praktik, som ett intressant problem sett i ett tvärkulturellt perspektiv. Detta 

är också relaterat till översättningsproblematiken. Även om Ryssland 

knappast kan föras till de kulturer där den grekisk-romerska retoriken inte 

alls lämpar sig för att beskriva offentlig kommunikation (se Kennedy 1998 

för exempel på sådana) så är det, som inledningsvis nämndes (1.1), med 

tanke på Rysslands relativt korta retorikhistoria (se Lunde 2002) rimligt att 

anta att det finns ryska kulturspecifika retoriska strategier. Sådana kan 

givetvis utgöra ett hinder för full förståelse av en text vilket kan påverka både 

översättningsprocessen och analysprocessen, om man, som jag i detta fall, 

ska analysera ett material som har sitt ursprung i en främmande kultur. 

Eftersom jag inte själv kan ryska eller vid avhandlingsarbetets början inte 

var särskilt bekant med rysk produktiv retorik har detta givetvis också haft 

betydelse för hur jag närmat mig de översatta talen.  

En grundläggande retorisk strategi, som tydligt skiljer den svenska och 

den ryska retoriken åt, belyses av slavisten Mattias Ågren (2003) i artikeln 

”Om skönlitteratur som topos i rysk retorik”. Skönlitterära citat och 

allusioner används ofta i olika retoriska genrer. Ofta kan exempelvis (delar 

av) dikter användas för att förhöja skönheten i talet och citat av kända 

romaner och dramer kan användas för att uttrycka en tanke på ett kärnfullt 

sätt och som de flesta känner igen. I de flesta fall fungerar dessa inslag 

ethosstärkande för talaren och som sammansvetsande kitt mellan talare och 

publik: talaren kan visa att han eller hon är bekant med citerat verk och 

finner det lämpligt att föra in i aktuellt sammanhang och samtidigt kan 

publiken känna igen citatet som hörande till en gemensam kulturskatt. I 

dessa fall är citaten och allusionerna primärt ornament till pågående 

argumentation. Häri skiljer sig inte svensk och rysk retorik åt nämnvärt, 

men Ågren framhåller att litteraturen och författarna tillskrivs ett större 

värde i Ryssland än i exempelvis Sverige (Ågren 2003:47–50). 

Tesen i artikeln är att litteraturen och författarna har en särställning i 

rysk doxa, som inte har någon motsvarighet i Sverige. Med många exempel 

från både 1800-, 1900- och 2000-talen framträder i artikeln en beskrivning 

av litteraturen som en källa till kunskap om dåtid, nutid och framtid – en 

beskrivning av dess didaktiska och profetiska funktion – i det ryska 

samhället. Litteraturen och författarna tillmäts stor livsvisdom och har högt 

värde som sanningssägare och därmed fungerar litteraturhänvisningar också 

som argument i rysk retorik (Ågren 2003:51). Att inse hur högt rysk publik 

värderar litteratur och författare är av vikt för att rätt förstå rysk retorik. Att 

avfärda ett citat av exempelvis Lev Tolstoj i ett ryskt anförande som en 
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stilistisk utsmyckning kan göra att en viktig poäng med talet går publiken 

förbi och meningen med hänvisningen förvanskas. En väg till att bättre 

förstå rysk doxa kan därför vara att sätta sig in i detta sätt att förhålla sig till 

litteraturen samt att göra sig välbekant med författare som Dostojevskij och 

Tolstoj (vilka av ryssarna själva hålls bland de främsta): ”Litteraturen är en 

källa till stolthet, men den är mer än så. Litteraturen är ingenting som man 

får betrakta som något skilt från verkligheten, och blir därför en källa till 

verklig kunskap” (Ågren 2003:53). 

När det gäller sanningssökande placeras med andra ord skönlitteraturen 

och dess författare på samma nivå som vetenskapen och filosofin. I detta 

avseende anses litteraturen framför allt beskriva moralfrågor och sätter 

därmed människan och hennes livsvillkor och levnadsval i fokus. Vidare 

omfattar den kunskap om världen som beskrivs av författarna såväl känslor 

som tankar och ord, vilket innebär att även känslor anses vara 

kunskapsbärande. Allt detta är enligt Ågren (2003:53f.) viktigt att bära i 

minnet vid studier av rysk retorik eftersom den ryska inställningen och 

förhållandet till litteraturen och dess författare skiljer sig väsensskilt från 

den svenska. 

Vid analys av översatta tal och texter kan det vara svårt att värdesätta en 

kulturspecifik retorisk topos eller strategi. Det jag som utomstående forskare 

kanske tolkar som ett medel för att nyansera talarens ethos eller för att 

behaga publiken kan mycket väl vara ett i sändarkulturen fullt giltigt 

huvudargument. Medveten om att sådana kulturspecifika medel kan 

förekomma i de tal som kommer från en annan kultur än den svenska har jag 

i största möjliga mån försökt kontextualisera analyserna och tolkningarna. 

Jag har därtill sökt förklaringar till vissa (svårbegripliga) återkommande 

fraser, med stöd i andra forskares belägg och analyser. Vidare har Burkes 

(1950:89) tankar om att inte bara tolka det som får språklig representation, 

utan också yttrandets negativ (dvs. det som valdes bort) ständigt varit 

närvarande genom analys- och tolkningsarbetet, såväl med de svenska som 

de ryska (och i förekommande fall amerikanska) uttalandena. Detta 

förhållningssätt till texten medför att det går att söka efter möjliga alternativ 

till urval av innehåll och språklig representation i ett ämne. Därtill öppnar 

metoden för olika slags möjliga tolkningar av talen, av vilka den rimligaste 

oftast kan nås genom att beakta ett brett spektrum av faktorer. Här ingår 

Rysslands historia och politiska globala ställning, Putins maktposition 

(inrikes och internationellt) och personliga stil, kairos (dvs. anpassning till 

tidpunkten) och den retoriska situationen och andra för retoriken vanliga 

förklaringsmodeller. I avhandlingen tolkas, som nämnts, Putins tal – även de 
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retoriska strategierna – från svensk horisont, dvs. hur de kan uppfattas av 

svenskar. Talen analyseras vidare som säkerhetiseringsförsök i en global 

situation. Därmed antas, kanske inte helt vågat, att Putin är medveten om att 

hans uttalanden kommer att analyseras och bedömas av icke-ryssar och att 

han (och hans stab) därför, i viss mån, har anpassat sina tal till en 

diversifierad, global publik. 
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4 Analys av säkerhetspolitiska tal 

 

I detta kapitel analyseras och diskuteras de tre talen av Sveriges stats-

minister Göran Persson respektive Rysslands president Vladimir Putin. 

Kapitlet är indelat i ett svenskt (4.1) och ett ryskt (4.2) huvudavsnitt. 

Analyserna inom respektive huvudavsnitt presenteras tal för tal i inbördes 

kronologisk ordning. Denna disposition underlättar analysen av de olika 

strukturella säkerhetspolitiska toposen i förhållande till den retoriska 

situationen för respektive tal. Kapitlet avslutas med ett diskussionsavsnitt 

(4.3), som till största delen har ett jämförande anslag. 

Talen är numrerade mening för mening. När talen citeras i analysen görs 

hänvisning till denna numrering inom parentes. Analyserna utgår i 

normalfallet från längre passager ur talen. Dessa blockcitat är numrerade 

enligt gängse sätt inom hakparentes i den ordning de förekommer i 

analyserna.  

 

4.1 Göran Persson 

Den föreliggande analysen av Göran Perssons tal omfattar talet vid minnes-

stunden den 12 september 2001, regeringsförklaringen den 18 september 

2001 samt inledningsanförandet i partiledardebatten den 17 oktober 2001. 

Som kommer att framgå av analysen är de tre talen på många sätt likartade 

till struktur och innehåll. Här finns emellertid också skillnader; upplägget av 

det enskilda talet visade sig framför allt bero av det sammanhang där det 

hölls. De svenska talen finns i sin helhet i Appendix I.   

 

4.1.1 Tal av statsminister Göran Persson vid minnesstund i 
Sveriges riksdag den 12 september 2001 

Den 12 september 2001, klockan 16.10–16.45, det vill säga dagen efter 

terrorattackerna, hölls i Sveriges riksdags andrakammarsal en minnesstund 

över offren för dessa attacker. Deltagare (i talarordning) var riksdagens 

talman Birgitta Dahl, statsminister Göran Persson (s), Bo Lundgren (m), 

Gudrun Schyman (v), Alf Svensson (kd), Agne Hansson (c), Lars Leijonborg 

(fp) och Mats Hammarström (mp). Inledningsvis samt mellan Göran 

Perssons och Bo Lundgrens tal spelades musikstycken och hela minnes-
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stunden avslutades med en tyst minut. Publiken på plats bestod av 

representanter för kungafamiljen, riksdagen, regeringen, diplomatkåren och 

religiösa samfund. Dessa räknas som talets primära mottagare. Minnes-

stunden sändes direkt i Sveriges Television (Svt24) i omedelbar anslutning 

till Rapport. En intresserad allmänhet kan därmed räknas som talets 

sekundära mottagare. Den utskrift av Göran Perssons tal, som analyseras, är 

hämtad från regeringskansliets hemsida. Utskriften består av 37 meningar, 

indelade i 25 stycken, och avslutningsvis en dikt av Bo Setterlind. Fram-

förandet av dikten analyseras inte. 

Detta är ett ceremoniellt tal med tydliga epideiktiska drag. Även om talet 

inte hade som primärt syfte att påverka beslut kan det givetvis inte uteslutas 

att framtida beslut i någon mening kan ha påverkats av de framställningar 

som gjordes under ceremonin. Det finns dock inga tecken på att talen syftade 

till beslut i den stund de hölls. 

Talets exordium (korta inledning) består av en rituell hälsningsfras:  

 

[1] Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Ärade med-

människor! (1) 

 

Det sista ledet i exordium är det retoriskt sett intressanta. Ordet 

medmänniskor som hälsning slår an en ton, som bibehålls genom hela talet 

och som sammanfattar huvudtanken: vi är en gemenskap och Göran Persson 

(dvs. talaren) är en i mängden. Dessutom konnoterar medmänniskor 

solidaritet mellan människorna i denna gemenskap. Ordet frambringar ett 

ethos för Persson som en som inser att vi måste betrakta varandra som 

medmänniskor och att vi alla måste stödja varandra i denna svåra stund.  

När Persson vände sig till allmänheten var hans val av ordet 

medmänniskor således ett bland många möjliga. Ett formellt och 

funktionellt alternativ skulle kunna vara ”mina damer och herrar”. En sådan 

formulering kunde dock ha gett ett alltför distanserat intryck i samman-

hanget. I extrema situationer som denna kan det vara avgörande för en 

person i statsministers position att lyckas minska distansen mellan sig själv 

och mottagarna.43 Exordiums uppgift är att väcka uppmärksamhet och att 

                                                
43 Som en jämförelse kan nämnas Carl Bildt som i sitt tal till nationen den 9 februari 1992 
inleder med ”Ärade TV-tittare” vilket är ett klart distanstagande till såväl mottagarna som 
ämnet – särskilt då han direkt efter säger ” TV har bett mig inleda detta samtal…”. En TV-tittare 
är en anonym person, vilket förvisso även gäller medmänniskan. Distansskapandet ligger i 
betydelsen av ordet TV-tittare. TV är ett medium genom vilket Carl Bildt talar: han befinner sig 
på ena sidan kameran som spelar in talet och publiken befinner sig framför sina TV-apparater. 
Själva tekniken utgör en barriär mellan talare och mottagare; talaren kan inte ingå i gruppen 
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skapa välvilja inför det kommande talet. Hälsningsfrasen ”Ärade med-

människor!” (1) fyller denna funktion. Den utgör till och med ett koncentrat 

av talets huvudtanke, nämligen att skapa medkänsla och sammanhållning. 

Som analysen längre fram ska visa ligger denna hälsningsfras till grund för 

en stor del av talets logiska struktur.  

Att medmänniskor är ett lämpligt ordval för att snabbt skapa välvilja hos 

mottagarna i detta sammanhang understryks av att ytterligare fyra av de åtta 

talarna vid minnesstunden valde att använda ordet för att inleda sina 

respektive tal. 

Då detta är ett epideiktiskt tal följer det inte riktigt den disposition som vi 

är vana att se i de juridiska och rådgivande (politiska) talen. Persson ska inte 

tala för eller mot i en sakfråga utan snarast beskriva sakläget, förmedla sina 

kondoleanser samt lugna och trösta svenska folket. Även om den fram-

ställning han söker förmedla måste vara trovärdig och anpassad efter 

mottagarna – i det här fallet hela svenska folket – har han ganska fritt 

spelrum vad gäller talets disposition. Som analysen nedan ska visa lägger 

Persson tyngdpunkten vid att etablera ett starkt och tryggt ethos och att 

påverka mottagarna genom pathos. Här ska i tur och ordning talets 

aggressions-, hot-, säkerhetiserings- och kommunikationsbilder analyseras. 

 

Aggressionsbilden 

Efter hälsningsfrasen följer direkt en passage som introducerar talets agg-

ressionsbild: 

 

[2] Ett dygn har gått sedan terrorvågen slog till mot USA. 

Ett dygn har gått av fasansfulla upplevelser – fasa, smärta, vrede 

och överväldigande sorg för alla dem som direkt drabbats. 

Ett dygn har gått och den första känslan av overklighet och chock 

lämnar plats för sorg också för oss som följt händelserna på 

avstånd. (2–4) 

 

Dessa tre meningar beskriver de känslor som dygnet efter terroristattacken 

finns hos Persson, de svenska mottagarna och de som direkt drabbades av 

attackerna. Aggressionsobjekt är USA och offren för attackerna, men även 

                                                                                                              
TV-tittare och därmed skapas inte den viktiga samhörigheten mellan talare och mottagare. Se 
Sigrell (2001:313–367) för en utförlig analys av Carl Bildts tal. Där finns också talet återgivet i 
sin helhet. 
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alla som följt utvecklingen från andra delar av världen. Aggressions-

handlingen är terrorattackerna, beskrivna som ”terrorvågen”. Aggressorn är 

dock utelämnad i denna första beskrivning av händelserna.  

Passagen är anaforiskt utformad med ”Ett dygn har gått…” som åter-

kommande inledning till de tre leden. Anaforen har flera viktiga funktioner. 

För det första ger den talet en lugn rytm, som väl passar situationens allvar. 

För det andra håller anaforen samman passagen innehållsmässigt: mening 

(3) och (4) utvecklar innebörden av mening (2). Med hjälp av uppbyggnaden 

får passagen en för epideiktisk retorik typisk förstärkning (amplifikation) (jfr 

Retoriken 1368a). För det tredje inger anaforen en känsla av sammanhållen 

tid. Ett dygn är en cirkulär tidsangivelse, till skillnad från 24 timmar, som är 

en linjär angivelse. Med den cirkulära tidsangivelsen kan Persson förena 

gårdagen med nuet och associationen täcker inte bara tiden utan också de 

händelser som utspelats under denna tid. På så vis utgör tidsaspekten en 

viktig del av aggressionsbilden. 

Passagen med sin utformning och sitt innehåll markerar alltså att nuet är 

sammanlänkat med gårdagen. Genom att inbegripa de känslor, som fram-

kallats av händelsen, förlängs attackerna från en dryg halvtimme till att vara 

ett helt dygn. Passagen utgör en cirkulär referens till hur världen var före 

attackerna: en tid fri från de fasansfulla känslor, som nu uppfyller människor 

över hela världen och en tid när förmodligen ingen kunde föreställa sig att 

detta skulle kunna hända. På så vis skapar Persson underförstått ett anti-

tetiskt förhållande mellan tiden före och efter attackerna – ett förhållande 

som han längre fram i talet kan utnyttja i framställningen. Antitesen består i 

att han uttrycker det negativa som attackerna medfört och ställer detta i 

kontrast till den underförstått positiva ordning som rådde innan attackerna. 

Persson behöver inte beskriva exakt vad som hände. De allra flesta hade 

upprepade gånger via TV sett de kapade planen styras in i skyskraporna i 

New York, sett tornen kollapsa några timmar senare och Pentagon brinna. I 

stället väljer han att beskriva den hos aggressionsobjekten känslomässiga 

innebörden av attackerna.  

Den första meningen i anaforen innehåller en kraftfull metafor som 

beskriver aggressorn: terrorvågen slog till (2). Metaforen kan kännas 

gammal (något stelnad) eller rent av utsliten, men den leder onekligen 

tankarna till något massivt och förstörande som vällde in över USA. Ordet 

terrorvåg signalerar också att attackerna inte var en enskild företeelse, utan 

att terrorism är ett allestädes närvarande hot som kan slå till var som helst, 

när som helst. 
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I anaforens två följande meningar talar Persson om de känslor som fyllt 

de direkt drabbade liksom alla de som betraktat händelserna utifrån. Det är 

mycket starka känslor som förmedlas: ”fasa, smärta, vrede och över-

väldigande sorg” (3) samt ”overklighet och chock” (4). Ordvalet är lätt att 

acceptera. Även om Göran Persson inte kan veta hur andra känner, speglar 

valet känslor som de drabbade mycket väl kan ha haft. Orden har stark 

emotiv laddning. Detta gäller framför allt fasa och vrede, vilka utgör grader 

långt ut på värdeskalan av känslor för skräck respektive ilska. Mindre starka 

ord inom samma semantiska fält, som exempelvis oro och indignation, skulle 

knappast förslå i denna situation. Dessutom har fasa och vrede en arkaisk 

klang. De förstärker laddningen genom att inge en känsla av högtidlighet och 

allvar. Vrede utgör en av de medeltida dödssynderna. Det är en känsla så 

stark och så negativ att den som regel bör bekämpas och bestraffas, men här 

är den alltså befogad och sanktionerad. Längre fram i talet (mening 22) 

legitimerar Persson känslan av vrede explicit. Fasa betecknar en näst intill 

overklig rädsla, som snarast för tankarna till skönlitterärt språk eller 

framkallar bilder från konsten. 44  I nästan alla andra sammanhang hade 

orden fasa och vrede kunnat uppfattas som hyperboler med syfte att 

överdriva de känslor som faktiskt upplevs. I detta sammanhang kunde de 

troligen accepteras av mottagarna, eftersom bilden beskriver så brutala 

händelser. Dessa ordval är inte desto mindre tydliga exempel på den 

epideiktiska retorikens främsta karakteristikon: amplifikationen. Därtill 

anknyter de till det tema om hot och fara, som Jackson (2005:95f.)  påvisade 

i sin analys av den amerikanska retoriken efter 11 september-attackerna.  

Introduktionen till talets aggressionsbild utgår sammanfattningsvis från 

själva handlingen, men domineras av en beskrivning av aggressions-

objektens känslotillstånd. I den beskrivningen är tidsaspekten viktig för att 

sammanlänka platser, personer och känslor. Aggressorn är inte omnämnd 

utan ingår underförstått som en del av aggressionshandlingen. Bilden är så 

långt abstrakt hållen, trots ett starkt emotivt laddat ordval.  

Efter introduktionen till aggressionsbilden (2–4), kommunikationsbilden 

(5–7) och den första delen av talets hotbild (8–13) återkommer Persson till 

aggressionsbilden och ger den en mer konkret form: 

 

[3] Vad vi har bevittnat är en terrorattack av hittills otänkbara 

mått. Måltavlan var vanliga människor som du och jag. Människor 

                                                
44  Jämför exempelvis med den fasa Joseph Conrad framkallar i Mörkrets hjärta, William 
Golding i Flugornas herre eller den som framträder i Goyas tavla Arkebuseringen 3 maj 1808. 
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mitt i vardagen. Människor som nyss stigit upp och ätit frukost, 

sagt hej då till sin livskamrat, kanske lämnat barnen på dagis och 

tagit tunnelbanan till jobbet.  

Det är en fasansfull tragedi. 

De mördade och skadade kommer att räknas i tusental. 

Låt oss minnas att det bakom varje enskild siffra vi hör rapporteras 

finns en människa – en människa nyss full av liv, med allt det som 

gör oss till människor: drömmarna och planerna, känslorna och 

tankarna, det unika och ändå så lika. 

Förlusterna kommer aldrig gå att mäta. (14–21) 

   

Aggressorn utelämnas även i denna beskrivning. Aggressionshandlingen 

omnämns helt kort som en ”terrorattack av hittills otänkbara mått” (14). I 

stället är det aggressionsobjektet som ställs i centrum och då med den 

vanliga människan i fokus. Tiden och rummet spelar likaså en central roll för 

anslaget i passagen, men på ett annat sätt än i introduktionsbilden. Persson 

tar här fasta på det faktum att attacken skedde på morgonen. Det ligger 

någonting oskyldigt och sårbart över den som ”nyss stigit upp och ätit 

frukost, sagt hej då till sin livskamrat, kanske lämnat barnen på dagis och 

tagit tunnelbanan till jobbet” (17). Den tid och de platser, som nämns, är 

sådana där man vanligtvis ska kunna känna sig trygg. Det är i denna kontext 

attackerna sker. Tids- och rumsaspekterna i denna del av bilden utgör på så 

vis en stark pathosappell.  

Den höga konkretionsgraden i Perssons aggressionsbild levandegör agg-

ressionobjektet, vilket kan förväntas öka mottagarnas känsla av samhörighet 

med de drabbade. Konkreta och beskrivande ord i en framställning hjälper 

mottagarna att skapa mentala bilder av ett objekt eller en händelse. Ju mer 

levande en situation eller person beskrivs desto snabbare kan åhörarna bilda 

sig en uppfattning om objektet och desto lättare blir det att närma sig 

objektet känslomässigt (Hill 2004:31ff.). 

Med sin beskrivning av offren för attacken åstadkommer Persson 

konkretion och liv i sin framställning. Han beskriver en vanlig morgon för 

den vanliga människan: hon äter frukost, säger hej då, lämnar barn på dagis 

och går till jobbet. Det är lätt att relatera till sin egen vardag med hjälp av 

denna bild – det skulle kunna ha varit här; det skulle kunna ha varit jag. De 

neutrala eller positivt laddade vardagsföreteelserna som frukost, tunnel-

bana, dagis och jobb skapar samhörighet mellan åhöraren och de drabbade. 

Pathos i form av sympati med de överlevande stärks genom användandet av 

orden livskamrat och barn: de som underförstått har förlorat någon. 
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Dessutom ger Persson mottagarna ytterligare möjlighet till identifikation 

genom att konstatera att offren för attackerna var ”vanliga människor som 

du och jag” (15). När terrorattacken ställs mot denna konkreta vardagsbild 

förväntas känslan av att detta var en särdeles grym aktion förstärkas bland 

mottagarna. Genom att tala med hög konkretionsgrad ökar Persson möjlig-

heten att frammana mentala bilder av offren hos mottagarna – och därmed 

bör mottagarna också lättare kunna sätta sig in i den förlust och sorg som 

Persson talar om. När så Persson konstaterar att ”Det är en fasansfull 

tragedi” (18) håller troligen varje åhörare med. Detta pathosappellerande 

argument utvecklar Persson ytterligare. 

Beskrivningen av tragedin i aggressionsbilden pendlar från angrepp på 

individen (14–17) till angrepp på många (18–19) och åter till individen (20). 

Det faktum, att så många människor dödades under en och samma terrorist-

attack, är i sig tillräckligt för att styrka påståendet att tragedin är ”fasansfull” 

(18). Ändå väljer Persson att i detta sammanhang använda ordet ”mördade” 

(19), vilket är betydligt starkare laddat än dödade, som ju hade varit möjligt 

att använda. Mord är kanske är den mest ondsinta och oförlåtliga av 

mänskliga handlingar. Mord är per definition en överlagd handling som 

förutsätter brist på empati och som visar att förövaren inte värderar 

människoliv såsom okränkbart. Därtill är mord ett brott som kräver lagens 

strängaste straff. Ordvalet är en klar appell till mottagarnas pathos. Pathos-

appellen stärks ytterligare när Persson fastslår att offren ”kommer att räknas 

i tusental” (19). De associationer, som följer av ordkombinationen mördade 

och tusental, gör att Persson inte explicit behöver kräva straff eller utveckla 

innebörden av aggressionshandlingen. Det kan han i det här läget överlåta åt 

åhöraren. 

Persson stärker pathosappellen ytterligare genom att gå från de många 

mördade och skadade tillbaka till individen igen. Åhörarna uppmanas att 

minnas att ”bakom varje enskild siffra vi hör rapporteras finns en människa” 

(20). Åter leder Persson mottagaren från det mer svårgripbara (”siffra”) till 

det konkreta (”människa”) och söker därmed än en gång skapa en känsla av 

igenkänning och sympati. Pathosappellen i följande stödargument är mycket 

stark: ”Låt oss minnas att det bakom varje enskild siffra vi hör rapporteras 

finns en människa – en människa nyss full av liv, med allt det som gör oss till 

människor: drömmarna och planerna, känslorna och tankarna, det unika 

och ändå så lika” (20). Sammantaget utgör dessa rader essensen av 

Aristoteles Retoriken (1356a) där det mänskliga beskrivs i termer av förnuft, 

känsla och vilja; de tre medel människan har till förfogande för sina över-

väganden (dvs. logos, pathos och ethos). Definitionen av ”det mänskliga” 
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beskrivs parvis, med omväxlande känsla och förnuft i fokus: ”drömmarna 

och planerna, känslorna och tankarna” (20). Det första paret har dessutom 

ett anslag av vilja, då orden betecknar människans önskan att handla. Varje 

mottagare förväntas kunna identifiera sig med dessa önskningar. Att Persson 

beskriver offren som människor med drömmar, planer, tankar och känslor 

konkretiserar och nyanserar bilden av aggressionsobjektet. Han gör dem till 

individer. Med denna beskrivning fokuseras aggressionsobjektet ytterligare i 

bilden, medan aggressorn står dold och otydlig bakom aggressions-

handlingen. De mänskliga offren ställs i skarp kontrast till den omänskliga 

handlingen. Valet att presentera dessa goda mänskliga egenskaper hos de 

dödade ökar klyftan mellan terroristerna och deras offer. 

Inte heller i denna del av aggressionsbilden nämns aggressorn, även om 

aggressorns karaktär finns implicit beskriven i talet. Genom sin beskrivning 

skapar Persson en kontrast mellan de oskyldiga mänskliga offren och den 

”terrorattack av hittills otänkbara mått” (14) de utsattes för. Terroristerna 

kan genom denna kontrast skönjas som den ondskefulla och osynliga, men 

ändå verkliga fiende som låg bakom attackerna. Kanske är en sådan 

underförstådd bild av aggressorn den enda som mottagarna kan ta till sig 

under rådande omständigheter. Persson har ingen kännedom om 

terroristerna och kan därför bara uttrycka sin uppfattning om deras 

handlingar. Om han skulle försöka beskriva terroristernas sinnestillstånd 

lika utförligt och explicit som han inledningsvis beskriver sina egna och 

mottagarnas känslor efter attackerna skulle tilliten till honom riskera att 

minska. Han kan rimligtvis inte veta vad som driver dessa personer till 

handling och vad de tänker, tycker och känner. Dessutom utgör den 

retoriska situationen ramar för vad som går att säga (Bitzer 1997:14). Den 

retoriska situationen och den doxa som omfattar våra förväntningar på ett 

minnestal bjuder Persson att fokusera sitt tal på de drabbade. Detta är ju en 

minnesstund för terrorattackens offer. Någon annan fokus vore brott mot 

decorum. 

Innan hotbilden utvecklas och säkerhetiseringsbilden presenteras gör 

Persson en övergång, där han visar förståelse för de upprörda känslor som 

lyssnaren kan hysa: 

 

[4] Det är naturligt att frågorna mal. Hur kunde det hända? Vem 

kan göra något sådant? Varför? (22–26) 
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De människor, som lyssnar till detta tal, är säkert redan fyllda av den sorg, 

vrede och oro som Persson här ger uttryck för. Han väljer ändå att påminna 

om dessa känslor och stärker dem därmed troligen ytterligare.45 

Perssons övergång är inte primärt till för att stärka hans eget ethos, men 

hans ethos är en förutsättning för att nå syftet med passagen. Han ställer här 

frågor, vilket antyder att han kommer att presentera svar på dem. Frågorna 

planterar han underförstått i åhörarnas tankar. De är naturligtvis omöjliga 

att besvara så snabbt inpå attackerna, men genom att ställa dem ger han 

mottagarna en signal om att det är dags att lämna aggressionsbilden för att 

övergå till problemets kontext (dvs. hotbilden) och lösning (dvs. säker-

hetiseringsbilden). 

I talets avslutning, alldeles innan Persson läser en dikt av Bo Setterlind, 

utökas aggressionsbilden med en beskrivning av terrorattackernas kon-

sekvenser på längre sikt: 

 

[5] Livet kommer att gå vidare.  Men det kommer inte att bli som 

förr. För de som mist nära och kära kommer sorgen alltid att finnas 

kvar. 

De bilder vi nåddes av den 11 september 2001 kommer vi aldrig att 

glömma. (34–37) 

 

Dessa fyra meningar återkopplar till talets inledning, där Persson beskrev 

den sorg, vrede och fasa som upplevdes efter terrorattackerna. Han tydliggör 

även det som i inledningens antites var implicit: terrorattackerna förändrade 

världen och ”det kommer inte att bli som förr” (34). Konsekvenserna av 

attackerna kommer inte bara att märkas genom de åtgärder, som måste 

vidtas för att hindra terrorismen, utan de bärs inombords som sorg och 

minnen för all framtid. Det är ingen hoppfull framtid Persson beskriver, även 

om han säger att ”livet kommer att gå vidare” (34). Påminnelsen om sorgen 

och bilderna av terrorattackerna dominerar bilden och utgör en stark appell 

till mottagarnas medkänsla. Det eftertänksamma och allvarsamma anslaget i 

avslutningen är väl anpassat till talets huvudsakliga uppgift: att framföra 

kondoleanser. De fyra meningarna (34–37) kan också tolkas som en del av 

kommunikationsbilden, men eftersom passagen utgör en beskrivning av 

                                                
45 Detta är inget ovanligt retoriskt grepp. Exempelvis låter Shakespeare Marcus Antonius göra 
en liknande ethosbevisning i dramat Julius Caesar. Förtvivlad av sorg (och lysten efter hämnd 
på förövarna) skapar han först starka känslor hos publiken för att sedan tala om att han förstår 
hur de känner sig. 
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konsekvenserna av terrorattackerna har den analyserats i samband med 

aggressionsbilden.  

Sammanfattningsvis är aggressionsbilden som helhet fokuserad på offren 

för attackerna. Offren beskrivs som vanliga människor med vanliga rutiner 

och önskningar. Aggressionshandlingen nämns bara i två korta meningar, 

men dessa åstadkommer ändå en skarp kontrast till de individualiserade, 

oskyldiga offren. Aggressorn beskrivs inte alls utan underförstås genom 

beskrivningen av deras onda handlingar. Beskrivningen är starkt pathos-

appellerande. Appellen åstadkommer både sympati och identifikation med 

offren. På så vis kommer kontrasten mellan de oskyldiga offren och de 

fasansfulla attackerna närmare åhörarna själva. Tiden fyller en viktig funk-

tion i denna pathosappell. Dels används denna aspekt för att visa på en 

skillnad mellan den goda tiden före attackerna och den onda tid som är nu, 

och dels förstärker tidsaspekten känslan av sårbarhet hos offren. På så vis 

använder Persson tiden som ytterligare ett sätt att förmedla sin uppfattning 

om terrorattackerna. 

 

Hotbilden 

Talets hotbild har, liksom aggressionsbilden, tydliga epideiktiska drag i både 

form och innehåll. Därtill utgör den en kontrast till aggressionsbildens 

nedslående, tragedifokuserade beskrivning. Persson byter perspektiv när han 

ska beskriva hotbilden. I sin introduktion till hotbilden beskriver han det 

samhälle som hotas, dvs. det samhälle som aggressionsbildens antites under-

förstått kontrasterar mot (se ovan): 

 

[6] Vi lever i en öppen värld.  

Vi har vant oss vid möjligheten att resa fritt, besöka andra länder 

och kulturer, utbyta erfarenheter och kunskap, knyta kontakter och 

vänskapsband över gränserna. Det är en fantastisk möjlighet.  

Det är en sådan värld vi vill ha – en värld där vi kan älska och leva 

tillsammans.  

Vi har återigen påmints om hur sårbar den öppna världen är. Hur 

sårbara våra demokratier är, när de ställs inför krafter som är 

beredda att utmana själva kärnan i demokratin – det okränkbara 

människovärdet. (8–13) 
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Persson refererar här till hotaren och hotet genom att påminna åhörarna om 

terrorattackerna. Underförstått är bildens hotare terrorister (alternativt 

terrorismen) och dess hot är terrorattacker. Hotobjekt är den öppna världen, 

demokratin, och det är beskrivningen av denna som fokuseras i bilden. 

Persson förknippar en rad positiva handlingsmöjligheter med den öppna 

världen, vilka samtliga har med samverkan att göra. Den öppna världen – 

och demokrati – blir genom Perssons beskrivning en värld baserad på 

gemenskap. Han slår fast att ”det är en sådan värld vi vill ha” (11), och 

eftersom detta samhälle är beskrivet med så positiva ord kan varje mottagare 

förväntas hålla med Persson.  

Ordet krafter (13), som Persson använder här i hotbildens introduktion, 

är ett vagt begrepp och är dessutom neutralt laddat. Av sammanhanget 

framgår emellertid att ordet ska tolkas negativt. Ordet har onekligen 

potential att användas emotivt. Krafter kan betyda såväl styrka som 

aktivitet, och det ankommer på talaren att visa om styrkan och aktiviteten 

ska uppfattas som ond eller god. I Perssons tal ställs krafter (13) mot en 

metafor: ”kärnan i demokratin” (13). Ordet demokrati är någonting som 

Persson och mottagarna värderar positivt och metaforen kärnan re-

presenterar det centrala i demokratins väsen. Persson definierar direkt vad 

han menar med ”kärnan i demokratin”, nämligen ”det okränkbara män-

niskovärdet” (13). Denna definition är starkt positivt värdeladdad och an-

spelar på det omoraliska och juridiskt brottsliga i att döda andra människor. 

Definitionen förstärks därtill av aggressionsbildens mänskliga och individ-

ualiserande beskrivning av offren. 

En nyckel till att tolka meningen ovan är det till ordet krafter kopplade 

attributet ”som är beredda att utmana” (13), vilket upprättar förhållandet 

mellan det neutrala ordet krafter och den positiva frasen ”kärnan i 

demokratin” (13). Om krafter i stället hade utmanat någonting som av 

lyssnaren uppfattas som negativt, exempelvis terrorismen, hade krafter 

kunnat tolkas som en positiv företeelse. Verbet utmana bär inte en negativ 

värdeladdning i sig – vi kan tänka oss en idrottsklubb som utmanar en 

annan på turnering – men det anger i detta sammanhang att ett 

motsatsförhållande föreligger mellan subjekt och objekt, och att initiativet 

ligger hos subjektet, dvs. hotaren. 46 

                                                
46 Jfr för ords semantiska roller se SAG 1 Inledning, Register, s. 151f., 219f., för substantivens 
semantiska roller SAG 2 Ord, Substantiv, §12–15 (särskilt §15 Aktanter till verb- och 
adjektivavledda substantiv) och för subjektets semantiska roll, SAG 4 Satser och meningar, 
Subjekt §27. 
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Ännu tydligare blir bilden av hotaren när Persson säger att de var 

”beredda att utmana” (13, min kursivering). Detta slår inte bara fast att 

attacken mot World Trade Center och Pentagon var välplanerad utan 

antyder också att dessa ”krafter” är inställda på framtida liknande attacker 

mot mål i demokratiska stater. Utmaningen mot demokratin är med andra 

ord konkretiserad i form av överlagda handlingar som har inträffat eller som 

kommer att inträffa – och de överlagda våldshandlingar som det rör sig om 

utgör bevis för terroristernas kallblodighet.  

Med denna beskrivning har Persson alltså underförstått definierat 

terrorism som en del av hotbilden för den svenska säkerheten. Tids-

aspekterna i aggressionsbilden (2–4, 14–21) kontrasterar den positiva öppna 

världen mot det kaos som följde efter terrorattackerna och visar på offrens 

oskuld och sårbarhet. På så vis förstärker aggressionsbildens tidsaspekter 

hotbilden, dels avseende sårbarheten i våra liv och i det samhälle vi lever i 

och dels hotets våldsamhet och allvar. Med denna komposition appellerar 

Persson starkt till mottagarnas pathos även i hotbilden. I en senare passage, 

efter den konkretiserande aggressionsbilden (14–21), följer hotbildens 

slutsats: 

 

[7] Ändå krävs att vi ser på situationen med yttersta allvar. 

Vad som står klart är att om demokratin inte förmår sätta stopp för 

terrorismen, så förmår terrorismen sätta stopp för demokratin. 

(27–28) 

 

Vid tillfället för minnesstunden den 12 september 2001 var det inte känt vem 

eller vilka som låg bakom attacken, vilket gör att hotaren inte kan beskrivas 

annat än tentativt eller i mycket vaga termer. Persson beskriver hotaren som 

”krafter som är beredda att utmana själva kärnan i demokratin” (13) och 

”terrorismen” (28). Abstraktionsnivån är med andra ord hög, samtidigt som 

Persson använder starkt negativt värdeladdade formuleringar. 

Ordet terrorismen har inga bestämda referenter i form av en eller flera 

personer utan betecknar snarast ett fenomen. Den negativa laddningen 

ligger alltså inte främst hos den eller de som kan tänkas ligga bakom 

terrorismen utan i ordets betydelse som våldsam företeelse. Detta ord är 

exempel på det kanske mest välkända sättet att med språkets hjälp skapa 

perspektiv på en situation. Samma företeelse som av Persson (och de flesta 

andra i världen) kallas terrorism benämns kanske frihetskamp av dem som 

genomförde attackerna och deras likasinnade. Perssons ordval avspeglar 

hans starkt negativa uppfattning om förövarna, handlingen och de som 
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eventuellt stöder attackerna. Ordvalet avgör hur mottagarna kommer att 

kunna uppfatta Persson i denna retoriska situation. Persson stärker sitt 

ethos gentemot de åhörare som är överens med honom och försvagar sitt 

ethos gentemot de åhörare som inte går med på att attackerna var 

terroristiska handlingar.  

Även om Persson kan tänkas förlora en eller annan mottagares förtroende 

genom att låta terrorismen (28) beteckna bildens hotare är ordvalet likväl 

retoriskt effektivt. Persson utnyttjar ordets vaga och emotivt laddade 

betydelse när han söker beskriva och förmedla sin bild av hotaren. Ordets 

negativa värdeladdning styr mottagarens associationer mot kända terrorist-

grupper samtidigt som dess vaghet tillåter mottagaren att själv fylla i 

innebörden med hjälp av erfarenheter och känslor. 

I sitt tal väljer Persson att inte utveckla hotbildens handlingstopos, dvs. 

på vilket sätt hotaren (krafter/terrorismen) kommer att utgöra ett hot. Den 

enda handlingsinriktade fras Persson använder är ”sätta stopp för” (28) 

vilket är ett tämligen vagt uttryck i sammanhanget. Jag kan se tre faktorer 

som styrt detta val: brist på ingående kunskap, doxa och kravet på decorum. 

När det gäller den i talet konstruerade hotbilden talar Persson om det som 

eventuellt kan komma att ske i framtiden. Det är svårt att veta på vilket sätt 

framtida förövare utgör ett hot, när de inte är identifierade. Det spekulerades 

ganska snart efter attackerna den 11 september om vad som kunde ha varit 

orsaken till just dessa attacker och om förekomsten av så kallad inter-

nationell terrorism överhuvudtaget: globaliseringen, islamistisk funda-

mentalism, USA-hat var några sådana förklaringar. När en hotbild ska 

beskrivas, bör säkerhetiseringsaktören utreda de förhållanden som kan 

förklara varför och på vilket vis terrorismen kan utgöra ett framtida hot mot 

demokratin. På så sätt får mottagarna möjlighet att själva bedöma 

rimligheten i aktörens analys. För att på ett trovärdigt sätt kunna föra ett 

sådant resonemang måste talaren ha kunskap om ämnet (jfr Hedquist 

2002). Detta trovärdighetskrav var knappast uppfyllt vid tidpunkten för 

Perssons minnestal, och därför hade det inte varit tillrådigt att föra ett dylikt 

resonemang. I detta tal styr i stället doxa och decorum. Våra förväntningar 

på ett minnestal är knappast att det ska innehålla långa redogörelser för 

orsakerna till terrorismen och varför denna utgör en hotbild. En sådan 

utredning skulle uppfattas som ett brott mot decorum. Det är en sak att visa 

på gemenskap med offren (som Persson gör i aggressionsbilden). Detta 

förväntas av aktören. En helt annan sak är att i ett minnestal helt byta fokus 

och börja tala om eventuella framtida attacker. 
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I det här aktuella fallet är hotbildens handlingstopos alltså inte tydligt 

definierad. I stället får aggressionsbilden implicit fylla ut beskrivningen av 

denna position. Denna relation mellan aggressionsbilden och hotbildens 

handlingstopos tydliggörs av dispositionen: insprängd i hotbilden beskriver 

Persson konsekvenserna av terrorattackerna. Kopplingen mellan det som 

hänt och det som kan hända får emellertid göras av mottagarna själva.  

Liksom i aggressionsbilden är objektstoposen i fokus i hotbilden. 

Hotobjektet omtalas av Persson som ”en öppen värld/den öppna världen” 

(8/12), ”våra demokratier/demokratin” (13/28). Dessa beteckningar är 

mycket abstrakta men får konkretion dels genom aggressionsbildens 

levendegörande beskrivning och dels genom att Persson beskriver vad den 

öppna världen innebär i mening 9–10. Denna beskrivning av hotobjektet är 

en entydigt positiv bild bestående av resor, kulturmöten, kontaktskapande, 

kunskapsutbyte och vänskapsband som knyts. Denna utveckling av hot-

objektet är inte lika konkret som aggressionsobjektet, men fungerar troligen 

ändå som förstärkning till de vaga beteckningarna; inte minst mängden av 

exempel på vad som utmärker ”den öppna världen” bidrar till detta. 

Kontrasten mot beskrivningen av hotaren med dess negativa värde-laddning 

blir skarp och därmed har Persson skapat en grund för det påstående som 

avslutar hotbilden: ”Vad som står klart är att om demokratin inte förmår 

sätta stopp för terrorismen, så förmår terrorismen sätta stopp för 

demokratin”(28). 

Denna kiasm utgör en sammanfattning av aggressionsbilden och 

hotbilden och visar på ett koncentrerat sätt att hotbilden gäller i framtiden, 

trots att meningen inte innehåller några tidsuttryck som explicit förlägger 

den där. Det framåtsyftande följer av att kiasmen är konstruerad av ett 

orsaksled och ett verkanled kombinerat med ett villkor mellan leden (om 

inte… så). Att denna antagonistiska analys av det säkerhetspolitiska läget är 

formulerad som en kiasm är inte oväsentligt. Den valda formuleringen sätter 

tydligt fokus på det upplevda motsatsförhållandet mellan demokrati och 

terrorism. En så uppenbart genomtänkt och pregnant formulering har stor 

potential att framträda i talet och kan därmed lättare uppmärksammas och 

kommas ihåg av mottagarna.47 Figurens form framhäver i sig budskapet; 

villkoren för vår säkerhet blir tydliga dels genom upprepningen och dels 

genom omkastningen av satserna i meningen. 

                                                
47 Inte minst känns kiasmen som figur igen av många från John F. Kennedys berömda citat: 
”Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country.” 
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Ett framträdande mönster i Perssons minnestal är den allmänna topos, 

som utgår från vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Denna topos 

ligger till grund för själva argumentationen. (Det som inte var möjligt i 

förrgår har blivit möjligt idag – det fick vi bevis för igår.) Detta förhållande 

utgör genomgående talets logosbevisning.  

Hotbilden utgör således, parallellt med sin epideiktiska form, en sorts 

argumentation av det övervägande slaget: 

Vi vill ha en öppen värld/demokrati. 

Den öppna världen är sårbar. 

Det som kan såra är terrorismen. 

Alltså måste terrorism motas. 

Argumentationen inleds med påståendet ”Vi lever i en öppen värld” (8) 

med det uppföljande konstaterandet ”Det är en sådan värld vi vill ha” (11), 

placerat tre rader senare. Dessa premisser är både beskrivande och 

värderande. ”Det är en sådan värld vi vill ha” (11) är formulerat som ett 

konstaterande men är helt klart värderande. Persson formulerar sig här 

utifrån en medvetenhet om att samtliga mottagare är överens med honom 

om vilken sorts värld de vill leva i. Han utgår med andra ord från en 

gemensam, etablerad doxa.  

Beskrivningen av ”den öppna världen” tar också upp exordiets med-

människotanke. Undermeningen är, att vi alla ska kunna skapa en 

gemenskap över gränser och ha möjligheten att möta medmänniskor. De 

många positivt laddade ord, som används för att beskriva den öppna 

världen, har också bäring mot det gemensammas topos: ”besöka andra 

länder och kulturer, utbyta erfarenheter och kunskap, knyta kontakter och 

vänskapsband över gränserna”. Sammantaget skapar här innehåll och form 

en positiv bild av både det öppna samhället och tanken på gemenskap. Dessa 

fyra meningar har inte bara en funktion som bevis utan är också ett explicit 

uttryck för den doxa som ligger till grund för hela talet (dvs. vad den öppna 

världen innebär). Om lyssnaren inte sluter sig till detta förgivettagande som 

Persson uttalar, kan det bli svårt att få logiken i argumentationen att 

stämma. I så fall skulle det också vara svårt för mottagarna att gå med på 

slutsatsen. 

Nästa premiss är att den öppna världen är sårbar. Persson pekar av 

naturliga skäl inte ut någon specifik plats för framtida attacker mot den 

öppna världen. Terrorismens kanske starkaste vapen är att de (terroristerna) 

kan slå till när, var och hur som helst. Aggressionsbilden antyder att det som 

hände i New York också kan hända här i Sverige. Genom att måla upp en bild 

av var offren befann sig under attacken – vid frukostbordet, på dagis, i 
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tunnelbanan eller på jobbet – skapas förutsättningar för att åhörarna ska 

kunna känna att hotbilden är giltig även för dem. Aggressionsbildens 

identifikationssökande anslag fungerar således i detta avseende som 

stödargument för hotbildens giltighet. USA attackerades den 11 september 

och därmed kan vilken plats som helst i den öppna, demokratiska världen 

komma att attackeras, lyder det rumsbundna budskapet i talet. Även i den 

rumsliga dimensionen av hotbilden görs kopplingen mellan gårdagens 

attacker och den hotbild som konstrueras. På samma sätt som i de andra 

toposen i hotbilden används 11 september-attackerna som intäkt för en 

visshet om att framtida attacker kommer att inträffa.  

Slutsatsen av argumentationen är att terrorismen måste stoppas. Detta 

uttrycker Persson explicit i kiasmen (28). Kravet framgår också implicit av 

de starkt pathosappellerande beskrivande passagerna i talet. Aggressions-

bilden och hotbilden skapar tillsammans ett skarpt antagonistiskt för-

hållande mellan demokrati och terrorism. Kiasmen i mening 28 fungerar 

som en understrykning, eller inskärpning, av de båda bildernas anta-

gonistiska innebörd. Denna antagonism framträder som en av talets 

drivande topos (demokrati–terrorism), jämte den som omfattar med-

människotanken och beskrivningen av den öppna världen. Denna senare 

topos skulle kunna betecknas samverkan.  

Med kiasmen (28) går dock Persson händelserna något i förväg. Att 

terrorismen sökt sätta stopp för demokratin är grundtanken hittills i talet. 

Beskrivningen av attackerna och dess mål utgör Perssons bevis. Men vad är 

det som säger att demokratin är det medel som kan stoppa terrorismen? Och 

hur ska det gå till? Detta återstår för Persson att förklara med mer än en 

retorisk figur. Säkerhetiseringsförsöket kan inte vila på enbart en 

aggressionsbild och en hotbild. Det behövs också en säkerhetiseringsbild för 

att mottagarna ska kunna ta ställning i frågan. 

Sammanfattningsvis är hotbilden fokuserad på hotobjektet. Det är en 

starkt positivt laddad bild av den öppna världen som presenteras. Denna 

positiva, pathosappellerande beskrivning står i skarp kontrast till de 

våldsamma terrorattackerna, vars offer beskrevs med ett likaledes starkt 

pathos i aggressionsbilden. På så vis får hotbilden stöd av aggressionsbilden. 

Den antites mellan tiden före och tiden efter attackerna, som grundlades i 

aggressionsbilden, återkommer i hotbilden. Perssons beskrivningar av 

hotobjektet och det hot, som terrorattackerna förespeglar, åstadkommer ett 

skarpt motsatsförhållande mellan demokrati och terrorism. Detta motsats-

förhållande framträder som en topos för talet. Jämte denna topos finns 
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också en topos om samverkan, vilken ligger bakom såväl medmännisko-

tanken i talets inledning som beskrivningarna av den öppna världen. 

 

Säkerhetiseringsbilden 

Direkt efter hotbildens sammanfattande kiasm lägger Persson fram ett 

förslag på hur man ska agera mot terrorismen i framtiden:  

 

[8] Vad som krävs nu är sammanhållning. Alla demokratiska 

krafter i världen måste bilda gemensam front mot terrorismen. 

De närmaste dagarna kommer troligen att bringa ökad klarhet. Vi 

kommer att föras närmare sanningen, men också närmare den sorg 

och smärta som döljer sig bakom bilder och rubriker. 

Jag hoppas att det ur medkänslan för de drabbade så småningom 

ska växa ett starkt folkligt försvar för det öppna samhället – ett 

samhälle där vi kan leva tillsammans och mötas utan rädsla. (29–

33) 

 

Bildens säkerhetiserare är statsminister Göran Persson, säkerhetsåtgärd är 

samverkan mot terrorism och säkerhetiseringsmål är att trygga den öppna 

världen. Förslaget är inte särskilt konkret formulerat, men detta är inte 

heller rätt tillfälle att argumentera för detaljerade åtgärder för att motarbeta 

terrorismen (jfr diskussionen om hotbilden och doxa/decorum ovan). 

Eftersom Persson presenterat en hotbild kopplad till terrorattackerna måste 

han dock föreslå någon form av lösning på det definierade problemet, annars 

blir hotbilden meningslös. Säkerhetsåtgärden – bildens handlingstopos – 

står i fokus. Den kopplas till medmänniskotanken och toposen samverkan 

som grundades i talets exordium, och som löpt mer eller mindre tydligt 

genom talet. Persson talar om ”sammanhållning”(29), att alla demokratier 

”måste bilda gemensam front” (30) och om ”ett starkt folkligt försvar” (33). 

Mellan raderna kan man utläsa att det pågår, eller snart kommer att 

påbörjas, analysarbete, vilket ska bringa klarhet i vad som hänt. I samband 

med detta påminner han ytterligare en gång om hur medveten han är om att 

sanningen kommer att innebära mer smärta och sorg. Talets ceremoniella 

funktion tydliggörs därmed; detta tal är inte i första hand ett politiskt tal 

utan ett minnestal efter en stor tragedi. Toposen demokrati–terrorism kan 

också skönjas i säkerhetiseringsåtgärden. De demokratiska krafterna ska 
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gemensamt motverka det hot terrorismen utgör. De två toposen samverkar 

fullt ut i denna beskrivning. 

Vad Persson menar med ”folkligt försvar” (33) är lite oklart. Han kan 

knappast avse det dagliga försvaret för det öppna samhället som är inbyggt i 

själva det demokratiska systemet: att medborgarna går till val, att 

journalister och andra kan publicera sina åsikter ocensurerat, och att de 

politiska procedurerna åtföljs. En uttalad vädjan om att denna typ av försvar 

ska stärkas på grund av terrorattackerna dagen innan skulle också innebära 

att ytterligare en hotare underförstått introduceras: antidemokratisk verk-

samhet. Snarare ska nog denna mening (33) tolkas så att Persson vädjar till 

mottagarna att vara beredda att ställa upp på nödvändiga åtgärder för att 

säkra demokratin mot terrorismen. Med sin vädjan till ”medkänslan för de 

drabbade” (33) och beskrivningen av säkerhetiseringsmålet – ”ett samhälle 

där vi kan leva tillsammans och mötas utan rädsla” (33) – utgör meningen 

ett starkt pathosargument för att kämpa mot hotet mot demokratin, dvs. 

terrorismen. Meningen har med sin formulering en tydlig koppling till 

medmänniskotanken och är en starkt pathosappellerande beskrivning av 

säkerhetiseringsbilden. Persson ger dessutom de mottagare som är beredda 

att infria hans önskan om ett folkligt försvar ett starkt ethos: den goda 

medmänniskan som vill leva i en öppen värld, i ett demokratiskt samhälle, 

där individen kan få drömma och planera, känna och tänka. Den känsla av 

gemenskap, som Persson genom hela talet försökt skapa, ges mottagaren 

möjlighet att ta del av. Åhörarna förutsätts ta ansvar för att samarbeta mot 

terrorismen, för demokratin. Detta kan bara den lyssnare gå med på, som 

anslutit sig till talets doxa: vi vill leva i en öppen värld. 

Säkerhetiseringsmålen är två: att stoppa terrorismen och att säkra det 

öppna samhället, demokratin. I hotbilden blev dessa mål logiskt samman-

länkade genom ett orsak–verkan-förhållande. Här följs den antagonistiska 

relationen i hotbildens kiasm upp: demokratierna ska kämpa mot 

terrorismen och för det öppna samhället. Kopplingen mellan talets hotbild 

och säkerhetiseringsbild är således tydlig. Persson återkopplar också till 

aggressionsbilden med formuleringen: ”den sorg och smärta som döljer sig 

bakom bilder och rubriker” (32). Med detta instick i säkerhetiseringsbilden 

framhävs angelägenheten att nå säkerhetiseringsmålen. Aggressionsbilden 

och hotbilden fungerar med andra ord som stöd för säkerhetiseringsbildens 

vikt och giltighet. 

Persson tar rollen som säkerhetiserare. Tydligast förmedlas detta genom 

pronomenbruket i frasen ”jag hoppas” (33, min kursivering). Han gör dock 

mottagarna delaktiga i säkerhetiseringsbilden då han använder inkluderande 
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ord och fraser som ”sammanhållning” (30), ”alla demokratiska krafter” (31, 

min kursivering), ”Vi kommer att föras närmare sanningen” (33, min 

kursivering), ”folkligt försvar” (33) och ”leva tillsammans” (33) (jfr Perelman 

& Olbrechts-Tyteca 2000:178). Med denna implicita apostrofering till 

mottagarna följer Persson upp den topos om gemenskap och samverkan som 

etablerades i exordium, och som löpt genom hela talet. Uppföljningen av 

denna topos sluter cirkeln i talet och gör talet till en helhet. Om demokrati 

och samverkan är de resurser Persson anser är bäst lämpade för att stoppa 

terrorismen måste han också vädja om deltagande i åtgärderna. 

Säkerhetiseringsbilden kan sammanfattas med hjälp av de två topos som 

trätt fram allt tydligare genom analysen: samverkan och demokrati–

terrorism. Det är ingen konkret bild som presenteras. Förslaget på åtgärder 

går ut på att de demokratiska krafterna ska samverka mot det hot som 

terrorismen utgör. Säkerhetiseringsmålet är främst att trygga det öppna 

samhället. Denna bild är starkt kopplad till talets hotbild, vilken tydliggör 

motsatsen mellan demokrati och terrorism. De båda bilderna förstärks av 

aggressionsbilden, vilken genom sin starkt pathosappellerande beskrivning 

av terrorattackernas offer bevisar vikten av att ta hotet på allvar och att vidta 

åtgärder. Den vaga säkerhetiseringsbilden är dock väl anpassad till talets 

huvudsakliga syfte, nämligen att framföra kondoleanser. Ett mer konkret 

förslag på åtgärder hade utgjort ett brott mot ceremonins decorum. 

 

Kommunikationsbilden 

Talets kommunikationsbild ligger insprängd mellan introduktionen till 

aggressionsbilden och introduktionen till hotbilden. Samtidigt som Persson 

här uttryckligen talar om vilket slags kommunikativ handling minnes-

stunden är så utgör kommunikationsbilden också delvis ett förtydligande av 

aggressionsbilden: 

 

[9] Idag vajar det offentliga Sveriges flaggor på halv stång. 

Vi samlas här för att visa vårt deltagande med alla dem som mist 

anhöriga och vänner, och för att visa vår avsky mot den urskill-

ningslösa terrorn. 

 

Våra tankar går också till de många som skadats, till alla dem som 

funnits nära katastrofplatserna och nu ska gå vidare i livet med den 

tunga bördan av fasansfulla minnen. (5–7) 
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Denna passage utgör talets kondoleans (bildens ena kommunikations-

handling). Persson framför kondoleanserna genom att tala om de typiska 

ceremoniella handlingar, från offentligt och individuellt håll, som genomförs 

denna dag. Sändare av kondoleanserna är både det officiella Sverige och de 

som på något sätt deltar i minnesstunden. De direkta mottagarna av 

kondoleansen är de överlevande offren för attackerna, deras anhöriga och 

vänner samt räddnings-arbetarna. Dessa inslag följer en klassisk mall för 

kondoleansen, med formuleringar som ”[i]dag vajar det offentliga Sveriges 

flaggor på halv stång” (5), ”visa vårt deltagande” (6) och ”våra tankar går 

också till” (7). Att det är en kollektiv avsändare bakom kondoleanserna 

framgår av Perssons val av pronomen: ”vi” och ”våra”. 

Kommunikationsbilden innehåller ännu en kommunikationshandling. 

Samlingen vid minnesstunden innebär enligt Persson att deltagarna visar 

”avsky mot den urskillningslösa terrorn” (6). Persson markerar alltså med 

starkt värdeladdade ord inställningen till terrorattackerna. Denna samling är 

inte bara en minnesstund över de dödade och skadade, den är också en 

demonstration mot terrorismen. Detta innebär ett tydligt ställningstagande 

för att attackerna bör fördömas. Denna handlingstopos förstärks av Perssons 

beskrivning av kondoleansmottagarnas kommande sorgearbete: ”den tunga 

bördan av fasansfulla minnen” (7). Kommunikationsbilden kommer direkt 

efter den inledande aggressionsbilden, där fokus ligger på att beskriva 

terrorattackerna med starkt negativt laddade formuleringar. På så vis 

fungerar denna bild också som ett slags komplement till aggressionsbilden.  

Terrorattackerna beskrivs i kommunikationsbilden som ”urskillnings-

lösa” (6), dvs. de dödade och skadade många oskyldiga människor. Därtill 

innebär de ”fasansfulla minnen” (7) för de överlevande. Kommunikations-

bilden förstärker med dessa formuleringar aggressionshandlingens redan 

negativa beskrivning, både vad gäller attackernas utförande och dess 

konsekvenser. Att minnesstunden också explicit presenteras som en 

demonstration mot terrorismen förstärker ytterligare intrycket av agg-

ressionshandlingens onda natur. Allvaret i kondoleansen visar med andra 

ord hur allvarligt Persson och Sverige ser på det som hänt. 

Kommunikationsbilden förstärker alltså aggressionsbilden, men det 

omvända förhållandet gäller också. Den alltigenom tragiska bild av händel-

serna som Persson förmedlar i talets inledning, dvs. i introduktionen till 

aggressionsbilden, ger kondoleansen den tyngd och det allvar som stunden 

kräver. I talets avslutning, där Persson beskriver mer psykologiska 

konsekvenser av attackerna, påminns åhörarna om att talet är en offentlig 
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kondoleans. Talets avslutning skulle därför också lika gärna kunna 

analyseras som en del av kommunikationsbilden. 

Sammanfattningsvis utgörs kommunikationsbilden av två konkreta 

handlingar: en kondoleans och en demonstration mot terrorismen. Kon-

doleansen är den dominerande delen, vilket har att göra med det 

sammanhang talet hålls, dvs. en minnesstund i Riksdagen. En offentlig 

minnesstund för offren för en terroristattack är i första hand till för samling 

och förmedlande av kondoleanser. I andra kan den uppfattas som en 

demonstration mot terrorism. Sändaren bakom de två kommunikations-

handlingarna beskrivs genom bilden som ett kollektiv, i första hand det 

offentliga Sverige och de närvarande vid minnesstunden. Vidare är 

kommunikationsbilden starkt kopplad till talets aggressionsbild. De båda 

stödjer ömsesidigt varandra genom värdeladdade ordval. 

 

Konkluderande kommentar 

Detta tal hålls samman av medmänniskotemat som introduceras i exordium 

och som löper genom hela talet som en topos. Denna topos har jag betecknat 

samverkan. Toposen resulterar i beskrivningar som rör såväl subjekt (t.ex. 

sändare av kondoleansen) som objekt (t.ex. den öppna världen) och handling 

(t.ex. att gemensamt motarbeta terrorismen). Toposen förekommer i 

samtliga fyra bilder. Medmänniskotanken är en förutsättning för Perssons 

resonemang och beskrivningar i flera passager, och det är framför allt tanken 

om samverkan som träder fram i bilderna. Därför har denna topos benämnts 

samverkan. 

Genom analysen har ytterligare en topos kunnat skönjas: demokrati–

terrorism. Tydligast är den uttryckt i hotbilden, där Persson uppvisar ett 

absolut motsatsförhållande mellan demokrati och terrorism. Denna 

antitetiska relation ligger också bakom beskrivningen av aggressionsbilden, 

men där är terrorismen vagt beskriven i förhållande till det konkretiserade 

aggressionsobjektet (demokratier och människorna i dem). Likaså är 

säkerhetsåtgärden beskriven utifrån toposen demokrati–terrorism. Den 

generella strategi som presenteras är att världens demokratier tillsammans 

ska kämpa mot terrorismen.  

De två toposen åstadkommer regelbundna strukturer, som gör att talet 

kan uppfattas som en helhet. Vidare ligger de till grund för talets många 

pathosappellerande formuleringar, såväl positivt som negativt laddade. 

Persson drar nytta av den (svenska) doxa som tillerkänner demokrati och 
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samverkan positiva värden och terrorism ett starkt negativt värde. Utifrån 

denna doxa, och med hjälp av toposen, kan logiska strukturer och ethos- och 

pathosappellerande beskrivningar formuleras. Dessa två topos förmedlar 

tankestrukturer och bakomliggande idéer och skulle därmed kunna 

betecknas ideationella topos (jfr Hellspong & Ledin 1997, kap. 8). De utgör 

därtill en grund för potentiella symboliska berättelser. 

I talet som helhet är pathos den dominerande av de tre klassiska 

appellerna. Detta kan förklaras av att den största delen av talet utgörs av en 

konkretiserande beskrivning av terrorattackerna och dess offer. Genom 

aggressionsbilden åstadkommer Persson en identifikationsappell när han 

inkluderar även mottagarna i aggressionsobjektet. I ett minnestal bör en 

sådan beskrivning riktas till mottagarnas känslor, för att de ska kunna känna 

sig delaktiga i den sympati och empati en kondoleans innebär. På så vis 

länkas talets aggressionsbild och kommunikationsbild (kondoleans) samman 

genom pathosappellen. Även hotbilden och säkerhetiseringsbilden appelle-

rar främst till mottagarnas pathos. Framför allt är det beskrivningen av 

hotobjektet (den öppna världen/demokratin) som åstadkommer denna 

appell. De starkt positiva värden, som Persson förknippar med demokratin, 

stärker troligen mottagarnas övertygelse om vikten av att värna demokratin 

mot hot. Därmed fungerar den pathosappellerande hotbilden som premiss 

för säkerhetiseringsbilden. Till skillnad från aggressionsbilden och hotbilden 

är säkerhetiseringsbilden varken detaljerad eller konkretiserad. Denna 

retoriska strategi kan förklaras av att detta är ett minnestal.  

Persson väljer strategin att åstadkomma sympati genom identifikation. 

Denna identifikation kan han frambringa genom att inkludera mottagarna 

(och sig själv) i aggressionsobjektet och genom att definiera Sverige som en 

del av hotobjektet. Dessa beskrivningar innebär i sin tur att Persson måste 

presentera ett förslag på åtgärder för att värja hotet mot Sveriges säkerhet. 

Om han inte följer upp en hotbild med en lösning på det problem hotbilden 

innebär, faller antingen Perssons ethos som statsledare, eller hotbilden. 

Uppenbarligen vill Persson etablera terrorismen som ett akut hot även för 

Sverige, eftersom han följer upp hotbilden med en säkerhetiseringsbild. Då 

detta är ett minnestal bör talet emellertid fokuseras på offren för attackerna 

och inte på politiska åtgärder. Därmed uppstår till synes en obalans mellan 

talets konkretiserande och starkt pathosappellerande aggressionsbild och 

hotbild och den vaga säkerhetiseringsbilden. En mer balanserad lösning med 

en starkare och mer konkretiserad säkerhetiseringsbild skulle innebära ett 

brott mot de förväntningar som finns på ett minnestal.  
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Följden av att Persson anpassar sig efter både förväntningarna på 

minnestalet och de inbördes relationerna mellan de säkerhetspolitiska 

toposen, blir att hotbilden och säkerhetiseringsbilden primärt fungerar som 

stöd för aggressionsbildens pathosappell och kondoleansens tyngd. 

Visserligen bevisar aggressionsbilden hotbildens giltighet och säkerheti-

seringsbildens nödvändighet, men denna relation mellan bilderna är 

sekundär i detta tal.  

Sammanfattningsvis framträder två topos genom hela talet: samarbete 

och demokrati–terrorism genom hela talet. Dessa två topos ligger bakom 

såväl talets struktur som dess ethos- och pathosappeller. Genom toposen 

demokrati–terrorism tydliggörs kopplingen mellan den vaga säkerheti-

seringsbilden och den pathosappellerande hotbilden. Däremot återspeglar 

säkerhetiseringsbilden inte den starka och detaljerade aggressionsbilden. 

Denna obalans kan förklaras av att talets huvudsakliga uppgift är att 

förmedla en kondoleans. Den primära relationen mellan bilderna är att 

hotbilden och säkerhetiseringsbilden fungerar som stöd för aggressions-

bildens och kondoleansens identifikations- och pathosappeller. 

 

 

4.1.2 Regeringsförklaring den 18 september 2001, Sveriges 
riksdag 

Varje år vid riksmötets öppnande avger statsministern regeringsför-

klaringen, där han presenterar de politiska mål regeringen avser arbeta mot 

under det kommande arbetsåret. Eftersom regeringsförklaringen har denna 

fastställda funktion bör dess retoriska genus enligt den klassiska indelningen 

vara genus demonstrativum; talets primära syfte är alltså inte att råda 

mottagarna hur de bör rösta eller handla i en given fråga utan att deklarera 

regeringens ambitioner inför arbetsåret. Givetvis kan regeringsförklaringen 

ändå komma att ligga till grund för hur den primära målgruppen – 

riksdagens ledamöter – kommer att agera i kommande diskussioner och 

debatter. Förutom den primära målgruppen, riksdagens ledamöter, har 

regeringsförklaringen av 2001 två uppenbara sekundära målgrupper: media 

och den intresserade allmänheten. Hela denna ceremoni direktsändes via 

radio och TV. Riksmötets öppnande låg endast en vecka efter terror-

attackerna mot World Trade Center och Pentagon, och ceremonin kan därför 

ha följts av fler och med större intresse än i vanliga fall. 
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Regeringsförklaringen avser mål inför det kommande arbetsåret. Dessa 

mål är i förväg fastlagda och regeringsförklaringen sannolikt skriven långt i 

förväg. Regeringsförklaringens innehåll kan ändå komma att påverkas av 

aktuella händelser, särskilt om de är av så stor betydelse som terror-

attackerna den 11 september 2001. Hösten 2001 var det tydligt att Persson 

anpassat regeringsförklaringen till det rådande säkerhetspolitiska läget. De 

sedvanliga inrikes- och utrikespolitiska mål fanns förstås med, men rege-

ringsförklaringen inleddes och avslutades med frågor som var direkt 

kopplade till terrorattackerna en vecka tidigare: nationell och global säkerhet 

samt internationell terrorism. Dessa frågor hade naturligtvis kunnat vara 

med i regeringsförklaringen även om inte terrorattackerna inträffat en vecka 

tidigare, men hade då troligen fått en mindre framträdande plats i talet.48 

Vid riksmötets öppnande 2001 hade ett undlåtande att lyfta fram händelsen 

troligen uppfattats som brott mot decorum och kunde ha skapat osäkerhet 

kring regeringens prioriteringar avseende Sveriges säkerhetspolitik. Att 

dessa frågor fick så stor plats i regeringsförklaringen visar med tydlighet att 

den internationella terrorismen var föremål för säkerhetiseringförsök. 

Frågan lyftes upp i ett sammanhang där regeringens kommande arbetsfokus 

presenterades. 

Den textversion av regeringsförklaringen, som här ska analyseras, är den 

som finns i Rixlex.49 I denna version består hela talet av 266 meningar. 

Analysen omfattar de delar som kan anses höra till säkerhetiseringsförsöket, 

dvs. inledningen (mening 1–20) och avslutningen (mening 203–266). I de 

utelämnade passagerna i regeringsförklaringen talar Persson bl.a. om skola, 

vård, omsorg, kultur och andra inrikespolitiska frågor. 

 

Aggressionsbilden 

Persson inleder regeringsförklaringen med att ge en tillbakablickande bild av 

New York precis före terrorattackerna: 

 

[1] Det började som vilken annan dag som helst. Människor 

vaknade i förorterna, klädde på sig och åt frukost. Föräldrar följde 

sina barn till skolan. Pendeltågen och tunnelbanevagnarna var 

                                                
48  En snabb genomgång av ett antal regeringsförklaringar från 1999–2004 visar att frågor 
kopplade till nationell och global säkerhet omnämns vid varje tillfälle, men ingen av gångerna 
har de en särskilt framträdande plats. Se vidare http://www.regeringen.se.  
49 Texten används med reservation för eventuella missuppfattningar och felskrivningar gjorda 
av riksdagens stenografer. 
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fullsatta. Manhattans skyskrapor badade i ett behagligt sen-

sommarljus. Några tusen New York-bor tog hissen upp till sina 

arbeten i World Trade Center. Det var den 11 september år 2001, 

för exakt en vecka sedan. (1–7) 

 

Denna tillbakablick ger en bild av New York-bons vardag och den kan 

kännas igen även av svenskar: att vakna, klä på sig, äta frukost och åka till 

arbetet. Bilden beskriver en vardag som mottagarna är förtrogna med. Den 

är i det närmaste identisk med Perssons beskrivning av aggressionsobjektet i 

minnestalet den 12 september (se 4.1.1). Endast platsen är tillagd: 

”Manhattans skyskrapor badade i ett behagligt sensommarljus.” (5) Detta 

tillägg ger vardagsbilden en positiv och nästan poetisk klang. Samtidigt är 

det en ”sann” reflexion: solen sken verkligen från en klarblå himmel den 

morgonen. Bilden som helhet tilltalar samtliga sinnen. Framför allt använder 

Persson synintryck i den detaljerade bilden av Manhattan och vardagslivet, 

men även lukt och smak (frukost) och hörsel och känsel (tunnelbana, 

hissträngsel och solens värme) används i bilden. På så vis åstadkommer 

Persson stark evidentia, sinnesförnimmelse, genom beskrivningen. Denna 

evidentia kan troligen framkalla minnesbilder hos åhörarna från 

nyhetssändningar och pressfoton av den lugna stadsdelen som plötsligt 

befann sig i kaos. 

Bilden i citat [1] är en beskrivning av aggressionsobjektet och agg-

ressionsbildens rum i dess oförstörda form. Kopplingen till attackerna blir 

tydlig genom Perssons inledningsmening: ”Det började som vilken annan 

dag som helst” (1). Med den sista meningen i stycket förtydligar Persson att 

det handlar om attackerna: ”Det var den 11 september år 2001, för exakt en 

vecka sedan.” (7) Efter en formell hälsningsfras (se nedan, Kommunikations-

bilden) går han direkt över till att tala om den egentliga aggressionsbilden: 

 

[2] Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, fru talman, leda-

möter av Sveriges riksdag! 

 

Terrordåden i USA var ett angrepp på oss alla. Vi vill bygga en 

värld i demokrati och öppenhet, där vi kan älska och leva till-

sammans, i respekt och ömsesidig förståelse. Vi vill att människor 

ska kunna resa fritt, besöka andra länder och kulturer, utbyta 

erfarenheter och kunskap, knyta kontakter och vänskapsband över 

gränserna.  
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Terrordåden blev en grym påminnelse om hur sårbart det öppna 

samhället är. De blev en påminnelse om hur sårbar demokratin är 

när den ställs inför krafter som är beredda att utmana själva dess 

kärna – det okränkbara människovärdet. (8–13) 

 

Aggressionsbilden i regeringsförklaringen utgör en sammanfattning av talet 

vid minnesstunden den 12 september och stora delar är exakta upprepningar 

av vad Persson sade i minnestalet. Det har dock skett en förskjutning mellan 

bilderna i de två talen; det som här beskriver aggressionsbilden användes i 

minnestalet för att beskriva hotbilden. Den stora skillnaden som gör att 

innehållet upplevs förflyttat från hotbild till aggressionsbild är Perssons val 

av tempus samt verbens omskrivande funktion: ”Terrordåden var ett 

angrepp på oss alla” (9) och ”Terrordåden blev en grym påminnelse om hur 

sårbart det öppna samhället är” (12) (mina kursiveringar). I minnestalet 

använde Persson verbet är i båda dessa meningar, vilket placerar bilden i en 

obestämd (fram)tid. Därför kan den uppfattas som en hotbild. Verben var 

respektive blev gör att bilden placeras förfluten tid, och att den handlar om 

en specifik enskild händelse. Således kan den tolkas som en aggressionsbild. 

Talets aggressor är vagt beskriven (på gränsen till helt underförstådd). 

Här, liksom i minnestalets hotbild (se 4.1.1), talar Persson om ”krafter” som 

angripit demokratin. Han hade dock kunnat vara mer specifik här i rege-

ringsförklaringen eftersom man då hade ringat in vilka som kunde tänkas 

ligga bakom attackerna, men han tycks vilja undvika att vara konkret på 

denna punkt. I stället fokuserar han på aggressionshandlingen och framför 

allt på aggressionsobjektet. 

När det gäller aggressionshandlingen väljer Persson att benämna den 

”terrordåden” (9, 12), ett ord som är mer negativt laddat än terrorattackerna 

eller terroraktionerna, som är vanliga alternativa beteckningar för samma 

slags handlingar. Beteckningen dåd förstärker intrycket av fientlighet genom 

association till begreppet illdåd. Persson utvecklar terrordådens beskaffen-

het och konsekvenser: de var ett angrepp på oss alla och de blev en grym 

påminnelse om det öppna samhällets och demokratins sårbarhet. 

Aggressionsobjektet definieras och beskrivs i detta tal som ”oss alla” (9), 

”det öppna samhället” (12), ”demokratin” (13) och ”det okränkbara männis-

kovärdet” (13). Beskrivningarna av aggressionsobjektet utgör ett kluster, 

vilket åstadkommer en stark identifikation med offren för attackerna. 

Identifikationen bygger på toposen samverkan, som också fanns i talet vid 

minnesstunden den 12 september. Tydligast framträder den genom att 

Persson inkluderar ”oss alla” i beskrivningen, men även de uppföljande 
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formuleringarna är starka identifikationsappeller. Alla dessa formuleringar 

konnoterar starkt positiva värden: demokrati, öppna samhällen och det 

okränkbara människovärdet. Därmed utgör klustret en stark appell till 

mottagarnas pathos.  

Med dessa beskrivningar följer Persson upp den ideationella dikotomiska 

topos som han etablerade i minnestalet den 12 september: demokrati–

terrorism. Denna topos användes på bred front efter terrorattackerna. USA:s 

president Bush uttryckte detta motsatsförhållande tydligt redan den 11 

september i sitt tal till nationen: ”Today, our fellow citizens, our way of life, 

our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly 

terrorist acts” (min kursivering) och lite längre fram i talet: “America was 

targeted for attack because we‟re the brightest beacon for freedom and 

opportunity in the world” (min kursivering). Dagen efter, i ett tal från 

kabinettet, vidgade Bush aggressionsobjektet till: ”Freedom and democracy 

are under attack” och ”This enemy attacked not just our people but all 

freedom-loving people everywhere in the world” (Bush 010912). Ryska 

federationens president Putin intog också denna hållning i de tal som följde 

efter terrorattackerna: terrorismen står mot demokratin och ”den civili-

serade världen” (se avsnitt 4.2) och många fler statsledare med honom (se 

”Rhetoric of 9/11”, http://www.americanrhetoric.com/rhetoricofterrorism. 

htm). 

Förutom att Persson utgår från denna dikotomiska topos förklarar han 

också vad han menar med det öppna samhället: 

 

Vi vill bygga en värld i demokrati och öppenhet, där vi kan älska 

och leva tillsammans, i respekt och ömsesidig förståelse. Vi vill att 

människor ska kunna resa fritt, besöka andra länder och kulturer, 

utbyta erfarenheter och kunskap, knyta kontakter och vänskaps-

band över gränserna. (10–11) 

 

Denna beskrivning är en nästan ordagrann upprepning från minnestalet den 

12 september. Toposen samverkan framträder tydligt i denna beskrivning. 

De goda sidor av det öppna samhället, som Persson för fram, inger en känsla 

hos mottagarna att de vill höra till och leva i denna öppenhet. Genom 

beskrivningen av den värld vi vill leva i men som är angripen av terrorism 

förstärks distinktionen mellan demokrati och terrorism. På så vis förstärks 

toposen demokrati–terrorism genom toposen samverkan. 

Ett annat sätt att synliggöra dikotomin demokrati–terrorism återfinns i 

den indirekta aggressionsbilden i inledningen. Lugnet, vardagsrutinerna och 
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solskenet i bilden utgör tillsammans med visionen om det öppna samhället 

en amplifikation av demokratin som samhällsform. Bilden kan tolkas som en 

hyllning av demokratin. Persson bygger dock upp dikotomin på ett något 

obalanserat sätt. Jämfört med den omsorgsfulla beskrivningen av de 

demokratiska värdena får terrorattackerna och deras utförande och 

omfattning lite utrymme. Attackernas utformning och terroristernas 

identiteter är endast underförstådda. En förklaring till denna obalans står att 

finna i själva tillfället för talet. Regeringsförklaringen är ett tillfälle att 

presentera visioner och bör inte ägnas åt att vigla upp känslor mot någon 

eller något. Samtidigt låg attackerna så pass nära i tid att han inte heller 

kunde ha låtit bli att ta upp dem. Genom att Persson fokuserar på de 

demokratiska värdena främjas hans ethos som en klok statsledare. Persson 

relaterar attackerna till frågan om svensk säkerhet. Genom att beskriva den 

miljö, där attackerna inträffat, fokuserar han på de positiva värden och de 

visioner om det samhälle som ska försvaras.  

Sammanfattningsvis domineras aggressionsbilden av ett positivt 

identifikations- och pathosappellerande kluster kring aggressionsobjektet. 

Aggressorn och aggressionshandlingen är däremot knapphänt beskrivna. 

Denna vinkling av aggressionsbildens beskrivning medför sammantaget att 

bildens fokus riktas mot aggressionsobjektet. Trots den vinklade 

beskrivningen framträder en dikotomisk och starkt antagonistisk ideationell 

topos i bilden: terrorismen står mot demokratin. Denna dikotomiska topos 

förstärks då beskrivningen av aggressionsobjektet också bygger på toposen 

samverkan. Bilden är med små variationer en upprepning av agg-

ressionsbilden i talet vid minnessstunden den 12 september 2001, både vad 

gäller ideationella topos, struktur och formuleringar. 

 

Hotbilden 

Hotbilden i regeringsförklaringen är identisk med kärnan i hotbilden från 

minnestalet 12 september: 

 

[3] Om demokratin inte förmår att sätta stopp för 

terrorismen, så förmår terrorismen sätta stopp för 

demokratin. (14) 

 

Med denna kiasm, som etablerades i aggressionsbilden, ställs toposen 

demokrati–terrorism åter i fokus. Toposen uttrycks explicit, de två är 
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varandras fiender och terrorismen hotar demokratin. En viktig förutsättning 

i hotbilden är demokratins eventuella oförmåga att försvara sig mot 

terrorismen. Genom att definiera hotbilden banar Persson väg för sin 

efterföljande utformning av säkerhetiseringsbilden (se nedan): samman-

hållning mellan och gemensamma ansträngningar från världens demokratier 

krävs för att stoppa terrorismen. Detta är nödvändigt för att förhindra att 

terrorismen ska lyckas allvarligt skada de demokratiska styrelseskicken. 

Hotbilden är kärnfullt formulerad, vilket passar väl in i sammanhanget. 

Regeringsförklaringen har en given funktion, nämligen att presentera 

riktlinjer för det kommande arbetsåret, byggda på redan fattade beslut. 

Statsministern behöver inte underbygga varje enskild åtgärdspunkt utan kan 

i allmänhet fatta sig kort. Vid detta tillfälle har emellertid ett nytt ärende 

kommit på dagordningen, som inte omfattas av redan fattade beslut men 

som är alltför viktigt för att bara omnämnas i korta ordalag. Här krävs att 

Persson genom sitt tal åstadkommer ett rejält stöd för kommande 

åtgärdsförslag och till detta kan kiasmen bidra. Kiasmen utgör ett kortfattat 

och samtidigt innehållsrikt och känsloladdat argument, som Persson kan 

bygga vidare på. Den retoriska effektiviteten i kiasmen ligger inte bara i 

formuleringen utan också i det faktum att det är en upprepning från talet 

den 12 september. Många av mottagarna var med vid, eller följde på annat 

sätt, minnesstunden och en pregnant formulering som denna kiasm har 

potential att kännas igen vid upprepning.  

Inför talets avslutning återkommer Persson till hotbilden, men i en lite 

annorlunda och utbyggd skepnad: 

 

[4] Fru talman! Ärade ledamöter! I år fyller den allmänna och lika 

rösträtten 80 år. 

  

En människa, en röst - sådan är demokratins grundtanke. Den vilar 

på principen om alla människors lika värde, varje människas 

okränkbarhet. Det är vår tids största och vackraste idé. Med 

terrordåden i USA skärps återigen insikten: Demokratin kan aldrig 

tas för given. Den måste alltid vinnas på nytt. (242–248) 

 

Dikotomin terrorism–demokrati nyttjas åter som topos. Utifrån toposen 

beskriver Persson demokratins grundvalar och terrorattackernas roll som 

påminnelse om demokratins svagheter. Det är dock inte helt enkelt att följa 

Perssons resonemang att just terrorattackerna ger oss insikten att 

demokratin inte kan tas för given. Han skulle kunna mena att en demokrati 
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– USA – blev attackerad av terrorister på ett sätt som inte hade kunnat 

genomföras i ett mindre öppet samhälle. Troligare är dock att han menar att 

det finns krafter som vill krossa demokratin som idé. Därför måste 

demokratin också ständigt vinnas på ett ideologiskt plan. Genom att Persson 

utpekar aggressionshandlingen som ett bevis för att demokratin är sårbar, 

framträder en stark koppling mellan hotbild och aggressionsbild. 

Kopplingen mellan rösträtten och hotet från terrorismen är inte helt 

tydlig. ”En människa, en röst – sådan är demokratins grundtanke. Den vilar 

på principen om alla människors lika värde, varje människas okränkbarhet. 

Det är vår tids största och vackraste idé. Med terrordåden i USA skärps 

återigen insikten: Demokratin kan aldrig tas för given. Den måste alltid 

vinnas på nytt” (243–248). Han skapar med denna dikotomi en antites 

mellan gott och ont, där den goda demokratin beskrivs med många starkt 

positivt laddade ord och ställer denna mot terrordåden (denna stilfigur 

känns igen från talet vid minnesstunden den 12 september, se ovan 4.1.1). 

Persson förklarar inte explicit hur rösträtten hotas av terrorattackerna, men 

menar troligen att med terrorismen ersätter våldet rösträtten som 

maktmedel. Passagen skulle i så fall kunna utgöra en indirekt beskrivning av 

demokratins motståndare: de som vill störta demokratin som idé och de som 

ser våld som ett giltigt maktmedel.  

Tidigare i talet (203–210), i en av säkerhetiseringsbilderna talar Persson 

om minnet av Dag Hammarskjölds arbete för fred och frihet och att det var 

40 år sedan han föll i sin tjänst. Markeringarna i hur många år som gått 

sedan Hammarskjöld föll och hur gammal rösträtten är, kan utgöra en länk 

som underlättar för mottagarna att koppla samman de demokratiska 

rättigheterna med strävan efter fred. Denna koppling bygger dock på en 

underförstådd gemensam uppfattning om vad som ligger i begreppet 

demokrati. Om tanken att det okränkbara människovärdet utgör grundval 

för demokratin (och rösträtten som en del av detta) hade lyfts fram, hade 

den antitetiska relationen mellan demokrati och terrorism blivit tydligare i 

denna passagge. En förutsättning för att dikotomin demokrati–terrorism 

överhuvudtaget kan accepteras i detta sammanhang är att den redan är 

etablerad i talet, att den utgör talets doxa. Hotbilden vilar med andra ord här 

mot den tidigare beskrivna aggressionsbilden och mot den hotbild som 

etablerades med kiasmen ”Om inte demokratin förmår sätta stopp för 

terrorismen, så förmår terrorismen sätta stopp för demokratin” i talet vid 

minnesstunden veckan innan. 

Sammanfattningsvis baseras hotbilden i regeringsförklaringen helt och 

hållet på den ideationella dikotomiska toposen demokrati–terrorism. 
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Beskrivningen fokuserar ensidigt på hotobjektet demokratin och dess goda 

sidor, och formuleringarna utgör ett kluster av positiva värden som 

associeras med demokrati. Hotbilden inger på så vis ett tämligen dämpat 

intryck av den antagonism som ingår i toposen. I samverkan med agg-

ressionsbilden blir dock hotbildens dikotomiska struktur skarpare. Även om 

också aggressionsbildens beskrivning fokuseras på det öppna samhällets 

positiva sidor, framhävs hotet nu genom att Persson visar mottagarna hur de 

aktuella attackerna riktas mot samhällets grundvalar. Hotbilden behöver 

m.a.o. stöd av aggressionsbilden för att framträda med kraft. 

 

Säkerhetiseringsbilden 

Regeringsförklaringen innehåller tre säkerhetiseringsbilder, som här ska 

analyseras i tur och ordning. Den första är av allmän övergripande karaktär, 

medan de övriga två är mera konkreta och pekar på åtgärder som kan 

förväntas vidtas i internationella organs respektive inrikes svensk regi.  

Den första säkerhetiseringsbilden presenteras i talets inledning, direkt 

efter hotbilden. Den sammanfattar säkerhetiseringsförsökets huvud-tanke:  

 

[5] Alla demokratiska krafter i världen måste nu bilda gemensam 

front i kampen mot terrorismen. Vi måste samlas till försvar av det 

öppna samhälle vi vill fortsätta att leva i, till försvar av demokratin 

och av människovärdet. (15–16) 

 

Säkerhetsåtgärden är vagt beskriven. Persson vill att alla demokratiska 

krafter ska bilda gemensam front och samlas till försvar mot terrorismen 

men utvecklar inte på vilket sätt, med vilka medel, man ska försvara sig. 

Formuleringen ”bilda gemensam front i kampen mot terrorismen” (15) har 

ett militärt anslag, men det är inte tydligt att Perssons förslag ska tolkas så.  

Säkerhetiseringsmålet är också vagt, men inte helt konturlöst. De flesta 

av mottagarna kan nog föreställa sig det öppna samhället, demokratin och 

människovärdet tryggat gentemot terrorismen, särskilt med hjälp av den 

inledande aggressionsbildens vardagsskildring. Kopplingen mellan agg-

ressionsbild och säkerhetiseringsbild är tydlig i denna beskrivning. 

Helt klart är Persson bildens egentliga säkerhetiserare, även om denna 

säkerhetiseringsbild är formulerad som en allmänt hållen uppfattning. 

Bruket av pronomenet vi är ett sätt att skapa en känsla hos mottagarna av att 

tillhöra den hotade sidan, de goda krafterna. Med andra ord bjuder Persson 
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mottagaren att anta ett ethos som försvarare av det öppna samhället, 

demokratin och människovärdet, i enlighet med mottagarnas förmodade 

doxa om vad som är goda värden. Persson beskriver bilden utifrån toposen 

demokrati–terrorism. Toposen innebär en uppmaning som mottagarna inte 

kan avböja utan att riskera att hamna på den onda sidan, tillsammans med 

terroristerna eller de som stödjer terroristernas handlingar och syften. 

Talets huvudtanke, som här görs tydlig, framträder genom toposen 

samverkan. Redan i minnestalet etablerades denna ideationella topos som 

den enda möjliga vägen att stoppa terrorismen. I regeringsförklaringen 

återkommer toposen inte bara i denna övergripande säkerhetiseringsbild, 

utan också i den mer detaljerade säkerhetiseringsbild som rör EU och andra 

internationella samarbetspartners (se nedan). Kanske är den starka 

framtoningen av toposen samverkan en följd av EU-medlemskapet och 

insikten om att vi lever en globaliserad värld. Toposen ligger också bakom en 

utvidgad säkerhetsuppfattning, där inte bara Sveriges territorium utgör 

grunden för säkerhetspolitiska överväganden. Denna säkerhetsuppfattning 

blir uppenbar i följande del av den övergripande säkerhetiseringsbilden:  

 

[6] Nu gäller det att hålla samman, att betona det som förenar 

snarare än det som skiljer. Över traditionella gränser och barriärer 

– nu gäller det att samlas. Trots att de centrala svenska samhälls-

funktionerna har fungerat väl under de dygn som följde på 

attackerna, finns det skäl att närmare granska hur vårt samhälle är 

rustat i kampen mot den internationella terrorismen. Regeringen 

kommer att ta initiativ till sådana insatser. (17–20) 

 

Med denna utvidgning av säkerhetiseringsbilden står det klart att en 

”gemensam front i kampen mot terrorismen” (15) inte ska tokas i militära 

banor. Även om Persson använder den militäriska metaforen ”rustat i 

kampen” (19) framgår det av den övriga beskrivningen att åtgärderna avser 

civila verksamheter. Beskrivningen av säkerhetsåtgärderna fokuseras på 

aktiviteter som ska genomföras gemensamt och i samförstånd. Persson 

antyder att det finns skiljelinjer i säkerhetspolitiken, och framhåller vikten 

av att enas. Persson är i denna beskrivning mer detaljerad ifråga om vilka 

åtgärder som måste genomföras. Gränsöverskridandet tycks gälla inrikes 

samarbete. Han har analyserat skeendet närmast efter attackerna och 

konstaterar att ”de centrala svenska samhällsfunktionerna har fungerat väl” 

(19), men inser att det ändå behövs en översyn av dessa, avseende 

beredskapen inför kampen mot den internationella terrorismen. Vilka de 
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centrala svenska samhällsfunktionerna är och på vilket sätt de fungerat väl 

framgår emellertid inte, så konkretion saknas i beskrivningen.  

Sammanfattningsvis gör Persson i den första, övergripande, säkerhetise-

ringsbilden en direkt koppling till attackerna. Aggressionsobjektet utgör de 

säkerhetspolitiska förslagens tolkningsramar. Säkerhetiseringsbilden utgår 

från den ideationella toposen samverkan. Denna topos är nära kopplad till 

Perssons argumentationsbas (det som till varje pris måste skyddas): 

demokratin. 

Mer konkret blir Persson i regeringsförklaringens avslutande del som 

fokuseras kring utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Avslutningen har 

starka drag av regeringsförklaring med en typisk uppräknande stil. Endast 

ett fåtal explicita kopplingar till 11 september-attackerna förekommer, men 

de åtgärder som föreslås måste anses ha med kampen mot terrorismen att 

göra. Persson inledde nämligen talet med att beskriva attackerna för att på 

så sätt etablera en hotbild.  

I den andra säkerhetiseringsbilden, som fokuserar på konkret inter-

nationellt samarbete, använder Persson inledningsvis en känd svensk 

förkämpe för fred och mänskliga rättigheter för att stödja sitt ethos – Dag 

Hammarskjöld: 

 

[7] Fru talman! Det är på dagen 40 år sedan FN:s dåvarande 

generalsekreterare Dag Hammarskjöld föll i sin tjänst för alla 

människors rätt att leva i fred och frihet. Än idag inspirerar hans 

minne vårt fasta engagemang för en värld fri från krig och förtryck. 

Sverige ska vara en drivande kraft i arbetet för global rättvisa. 

 

Utvecklingen blir inte hållbar förrän alla länder och människor får 

del av den. Trots att världens samlade välstånd växer fortsätter 

klyftan att vidgas mellan rika och fattiga. Demokrati, välstånd och 

mänskliga rättigheter måste komma alla till del. Med ökade 

möjligheter följer också ökat ansvar. Världens regeringar har åtagit 

sig att halvera fattigdomen till år 2015. (203–210) 

 

Med dessa två stycken formulerar Perssons en andra säkerhetiseringsbild. 

Den har internationell inriktning med fokus på global rättvisa. Säker-

hetiserare är statsminister Persson och säkerhetiseringsmål är global rättvisa 

för att skapa en värld fri från krig och förtryck. I en rad åtgärdsförslag 

utvecklar Persson denna säkerhetiseringsbild: ekonomi är det mest 

framträdande, men även utbildning, flyktingfrågan och EU:s utvidgning tas 
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upp som områden av säkerhetspolitisk relevans. Den övergripande säker-

hetsåtgärden kan sammanfattas med Perssons egna ord: ”Demokrati, 

välstånd och mänskliga rättigheter måste komma alla till del” (208). Dessa 

tre värden innebär en koppling tillbaka till den första säkerheti-

seringsbildens mål – att bekämpa terrorism – och bör medföra starka, 

positiva konnotationer för mottagarna. Passagen handlar om klassiska 

socialdemokratiska värden som förutsätts som doxa och med dessa vädjar 

han till mottagarnas samvete. De som har möjligheter (är rika) måste ta 

ansvar för dem, som är förfördelade (är fattiga). I ett globalt perspektiv 

innebär detta att de rika länderna måste dela med sig – och detta har de 

också åtagit sig att göra. Ordvalet utgör därmed dels en brygga mellan talets 

inledande och avslutande partier, och fungerar dels som en förberedelse för 

mottagarna inför de följande, mer detaljerade, åtgärdsförslagen. Persson går 

med andra ord från abstrakta, men dock mycket positiva värden, till 

konkreta instrument för att uppnå dessa. Först följs det övergripande målet 

upp med en rad åtgärder av ekonomisk art:  

 

[8] Den svenska politiken för global utveckling stärks. Biståndet 

närmar sig enprocentsmålet. Arbetet för att lätta fattiga länders 

skuldbörda fortsätter. Kraftigt stöd ges till FN:s nya globala aids- 

och hälsofond. 

 

En fri och öppen handel med överenskomna spelregler är det mest 

kraftfulla instrumentet för att åstadkomma utveckling och sprida 

ekonomiska framsteg. Sverige verkar för att Världshandels-

organisationen i november ska kunna inleda förhandlingar där 

utvecklingsländernas behov står i centrum. 

 

Arbetet med en svensk globaliseringsstrategi fullföljs. Demokra-

tiska motvikter behövs. Åtgärder för att skapa ett robust inter-

nationellt finansiellt system ska övervägas, gärna i EU och i annan 

samverkan. (211–219) 

 

Toposen samverkan såväl som argumentationsbasen demokrati genomsyrar 

dessa åtgärder vilket ger en bild av att säkerhetiseringsåtgärden utförs 

gemensamt med andra demokratiska aktörer, men det är Persson och 

Sveriges regering som står som säkerhetiserare. Säkerhetiseringsmålet tycks 

vara den fattiga delen av världen. Mellan raderna kan mottagaren läsa in en 
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koppling mellan hot mot säkerheten och fattigdom. Tydlig är den solidariska 

tanken om lösningen på problemet: de rika länderna måste hjälpa de fattiga.  

Det sista stycket i passagen innehåller ett svårtolkat påstående: ”Arbetet 

med en svensk globaliseringsstrategi fullföljs. Demokratiska motvikter 

behövs.” (217–218) Frågan är mot vad de demokratiska motvikterna behövs. 

Perssons påstående implicerar att majoriteten av globaliseringsstrategerna 

är odemokratiska, eller rentav antidemokratiska, med tanke på den tidigare 

etablerade toposen demokrati–terrorism. Möjligen kan påståendet vara en 

replik riktad mot dem som demonstrerade i Göteborg i juni samma år mot 

globaliseringen. Genom att lyfta fram positiva åtgärder, som kan genomföras 

i global samverkan, kan Persson i förväg motverka eventuell kritik från 

globaliseringsmotståndare. 

Efter denna utvidgade diskussion av vilka ekonomiska globala åtgärder 

som bör vidtas följer en beskrivning av hur det svenska internationella 

samarbetet ska struktureras. Presentationen är disponerad efter en 

geografisk indelning: i tur och ordning världen, EU och Norden: 

 

[9] Regeringen ska i alla internationella forum tillsammans med 

progressiva krafter aktivt driva utvecklingen mot ökad inter-

nationell rättvisa. 

 

FN:s roll och uppgifter växer. I en tid av kraftig internationalisering 

och ökad rörlighet ökar behovet av en gemensam värdegrund. FN 

och dess säkerhetsråd har det övergripande ansvaret för att säkra 

internationell fred och mänskliga rättigheter. Sverige ska på alla 

sätt bidra till att FN respekteras av alla länder, fungerar effektivt 

och får tillräckligt med resurser. (220–224) 

 

I ovanstående två stycken lägger Persson det yttersta ansvaret för fred och 

säkerhet i världen på FN. Sättet att fastslå FN:s och dess säkerhetsråds 

betydelse i detta arbete påminner om Putins sätt att resonera i ett tal i 

Duman den 24 september (se nedan, avsnitt 4.2.2). Genom att fokusera på 

FN:s status stärker Persson och Putin troligen sina egna ethos. Persson 

uttrycker en vilja att samarbeta med ”progressiva krafter” (220) för att öka 

den globala rättvisan. Vad han menar med uttrycket framgår inte, utan det 

står mottagaren fritt att tolka denna beskrivning av samarbetspartners. Valet 

av det positiva ordet progressiv antyder att Sveriges tilltänkta sam-

arbetspartners är framåtsträvande länder och organisationer. På så vis 

understryks globaliseringens positiva sidor. 
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Presentationen av EU-samarbetet inleds med en allmänt hållen redo-

görelse som inte har någon direkt relevans för säkerhetiseringsbilden, för att 

sedan övergå till de säkerhetspolitiska åtgärderna: 

 

[10] Det svenska EU-ordförandeskapet blev en framgång och en 

källa till ökade kunskaper i Sverige om det europeiska samarbetet. 

En bred folklig debatt om det framtida samarbetet i unionen ska 

främjas. Med besluten från bl.a. EU-toppmötet som grund vill 

regeringen bidra till ekonomiska reformer och full sysselsättning i 

Europa. Det är i Sveriges intresse att införandet av eurons sedlar 

och mynt blir en framgång. EU-samarbetet på det rättsliga området 

intensifieras. Sverige ska i europeisk samverkan ha en generös 

flyktingpolitik. 

 

Med EU:s utvidgning och Rysslands integrering i det europeiska 

samarbetet tar vi vår historiska chans att slutligen sätta stopp för 

Europas uppdelning i öst och väst. Regeringen verkar för att 

utvidgningen genomförs enligt de mål om tidtabell som lades fast 

vi EU-toppmötet i Göteborg. Handel, bistånd och krishantering ska 

vara viktiga delar när EU:s gemensamma utrikes- och säkerhets-

politik utvecklas. (225–233) 

 

Ekonomisk politik står i fokus i detta parti om EU-samverkan, men i slutet 

kopplar Persson explicit samman handel, bistånd och krishantering med 

utrikes- och säkerhetspolitik vilket är ett tecken på att han och regeringen 

arbetar utifrån ett utvidgat säkerhetsbegrepp. Toposen samverkan är 

verksam i detta parti. Förutom att orden samarbete och samverkan före-

kommer sammanlagt fyra gånger i det första stycket förstärks toposen med 

formuleringar som ”bred folklig debatt” (226), ”EU:s utvidgning och 

Rysslands integrering” (231) och ”sätta stopp för Europas uppdelning i öst 

och väst” (231). Med dessa exempel visar Persson både hur samarbetet ska 

gå till och vilka målen är med samarbetet. Hela passagen har ett klart 

positivt anslag och visar på handlingsvilja. De många konkreta exemplen på 

samverkansformer och amplifierande positivt laddade ord som ”framgång” 

(225), ”källa till ökade kunskaper” (225), ”främjas” (226), ”intensifieras” 

(229), och ”historisk chans” (233) bildar tillsammans ett kluster som bidrar 

till detta intryck av positiv framtidssyn och handlingsvilja. Målen 

”ekonomiska reformer” (227), ”full sysselsättning” (227) och ”generös 

flyktingpolitik” (230) är också de positiva i sina anslag, men i själva verket 
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exempel på vaga (ekonomiska reformer), tveksamt realistiska (full syssel-

sättning) och subjektiva (generös flyktingpolitik) inslag i säkerheti-

seringsbilden. Dessa exempel på samarbete riskerar att uppfattas av 

mottagarna som tomma, uttjatade slagord, snarare än att bidra till ett 

handlingskraftigt och konkret intryck. 

Denna säkerhetiseringsbild avslutas i det omedelbara närområdet 

Norden och Östersjöregionen:  

 

[11] Samhörigheten i närområdet, i Norden och i Östersjöregionen 

ska stärkas. Som ordförande i Barentsrådet 2001–2003 sätter 

Sverige fokus på utvecklingen i en väldig och rik region. (234–235) 

 

Beskrivningen konkretiserar tid och rum för arbetet, men presenterar ingen 

politisk agenda. Det enda som sägs är att samarbetet ska stärkas, regionen 

utvecklas samt att Sverige kommer att sitta som ordförande i Barentsrådet. 

Därtill beskrivs området som väldigt och rikt. Hur samarbetet ska 

genomföras och vilken typ av utveckling som behövs i en redan rik region 

beskrivs inte. I denna passage har alltså Persson valt att vara mest utförlig 

när det gäller EU-relaterade åtgärder, medan omnämnandet av samarbetet i 

närområdet tycks finnas med endast för fullständighetens skull. Det kan 

givetvis vara så att samarbetet i Norden inte ansågs vara det viktigaste för 

Sveriges säkerhet vid tidpunkten för talet. Därmed fanns heller ingen 

anledning för Persson att uppehålla sig vid denna samverkan.  

Sammanfattningsvis återknyter Persson genom denna andra säker-

hetiseringsbild till den drivande ideationella toposen samverkan med 

positiva och ethosstärkande markörer. Beskrivningen av de internationella 

säkerhetsåtgärderna domineras emellertid av logos. Uppräkningen och be-

skrivningen av organisationer, strukturer och ekonomiska styrmedel utgör 

merparten av klustret. Det pathos som förmedlas bygger snarast på en doxa 

om vilka personer, institutioner och värden som anses tillhöra den goda 

sidan. Endast i inledningen till säkerhetiseringsbilden har pathos-

appellerande namn, ord och fraser en framträdande roll. Dag 

Hammarskjöld, fred och frihet, en värld fri från krig och förtryck, global 

rättvisa, hållbar utveckling, demokrati, välstånd och mänskliga rättigheter 

är några av de formuleringar Persson använder för att vädja till mottagarnas 

pathos. Klustret är således starkt fokuserat på positiva värden, genom 

association till beskrivningens ordval. Inga negativa beskrivningar fram-

träder som motvikt. Toposen demokrati–terrorism som så tydligt lyfts fram 

i aggressionsbilden och hotbilden, framträder inte explicit här. 
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Persson har i denna andra, utrikespolitiskt inriktade säkerhetiseringsbild 

gått från globalt till regionalt område. Den dispositionen leder vidare till den 

tredje, inrikes gällande, säkerhetiseringsbilden: 

 

[12] Sveriges säkerhetspolitiska linje, militär alliansfrihet med 

möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat 

oss väl. Den senaste tidens händelser illustrerar på nytt att hoten 

mot vår säkerhet kan vara av många olika slag. 

 

Regeringen strävar efter en bred uppslutning kring Sveriges 

säkerhetspolitiska linje med den militära alliansfriheten som 

grund. De konstruktiva överläggningarna med riksdagspartiernas 

företrädare om formuleringen av denna linje fortsätter. 

 

Totalförsvarets reformering fortgår. Totalförsvarsplikten moderni-

seras. (236–241) 

 

Här betonar Persson den alliansfria hållning som präglat Sveriges säker-

hetspolitik under decennier. I de två föregående årens regeringsförklaringar 

uttrycker han sig med snarlika formuleringar (se ”Regeringsförklaringen” 

1999, 2000, http://www.regeringen.se). Att han upprepar informationen på 

ett i det närmaste formelartat sätt just detta år ter sig lite märkligt, då frågan 

vid tillfället för riksdagens öppnande är högst aktuell. Innebörden i 

formuleringen ”Den senaste tidens händelser illustrerar på nytt att hoten 

mot vår säkerhet kan vara av många slag” (237) är delvis dunkel. Persson 

menar givetvis att terrorattackerna den 11 september var ett nytt sätt att 

angripa fiender på, men vad som avses med att de visar detta ”på nytt” är 

oklart. Vad har tidigare skett som har visat att hoten mot vår säkerhet kan se 

ut på många sätt? Syftar Persson på någon särskild aggressionshandling och 

i så fall, varför nämner han inte denna som ytterligare ett exempel? Logos i 

Perssons beskrivning vilar mot en underförtådd anspelning på tidigare 

terrorattacker. Att dessa inte omnämns kan bero på regeringsförklaringens 

redan vida omfång. Persson hänvisar i stället till en doxa där kunskapen om 

och minnet av exempelvis bombattackerna mot USA:s ambassader i Kenya 

och Tanzania 1998 torde ingå. 

En annan fråga har med kausaliteten i yttrandet att göra; närmare 

bestämt hur terrorattackerna hänger ihop med Sveriges alliansfrihet. 

Påståendet om terrorattackerna ger intryck av att vara ett senare tillägg till 

ett redan skrivet manuskript, eftersom det inte hänger ihop med den övriga, 
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kringliggande informationen. Meningen fungerar snarast som argument för 

att vi måste ha någon form av säkerhetspolitik, men inte nödvändigtvis den 

alliansfrihet som här framhärdas. I stället bör mottagaren kunna förvänta sig 

ett mer konkret åtgärdsförslag som följd av formuleringen ”Den senaste 

tidens händelser illustrerar på nytt att hoten mot vår säkerhet kan vara av 

många slag” (237). 

Det samarbete mellan regeringen och de andra partierna, som Persson 

talar om, avser troligen en skrivning som finns publicerad på riksdagens 

hemsida och som diskuterades i avsnitt 2.2. Sammanfattningsvis handlar 

denna säkerhetspolitiska linje om att Sverige ska verka för fred, själv-

ständighet och säkerhet i närområdet samt stärka internationell fred och 

säkerhet. Detta säkerhetspolitiska arbete ska ske i samverkan med andra 

nationer och genom internationella organisationer, främst FN. Även EU ses 

som en viktig plattform för säkerhetsarbete. Skrivelsen omfattar inte bara 

militära hot utan inbegriper även andra slags hot mot nationell och 

internationell fred och säkerhet (Sveriges säkerhetspolitiska linje, 

http://www.regeringen.se/sb/d/1991/a/30235). 

Inte bara talet om alliansfrihet utgör en upprepning från tidigare 

regeringsförklaringar. Även formuleringen ”Totalförsvarets reformering 

fortgår” (240) återfinns med lika dunkel innebörd både 1999 och 2000. 

Tillägget att ”Totalförsvarsplikten moderniseras” (241) gör inte informa-

tionen tydligare. Åter torde några av talets mottagare fråga sig vad detta 

innebär. På vilket sätt reformeras totalförsvaret och vad är innebörden av att 

totalförsvarsplikten moderniseras? För den som är insatt i det försvars-

politiska arbetet har dessa formuleringar troligen en konkret innebörd. För 

övriga mottagare saknar de troligen innehåll, utöver att förespegla någon 

ännu ej beslutad förändring och anpassning till nutidens förutsättningar och 

behov. Reformering och modernisering står för framåtsträvande och 

förnyelse, vilket bör kunna uppfattas som positiva värden för samtliga 

målgrupper. Mottagaren får dock inte veta hur reformeringen ska gå till och 

vad som ska moderniseras. Beskrivningarna utgör således positiva, men 

vaga, löften. Dessutom kan begreppet moderniseras uppfattas som en 

platthet i sammanhanget. Formuleringen kan inte motsägas och förutsätter 

därmed det som påstås (jfr Fredriksson 1974:82ff.). Med tanke på talets 

kairos kunde det ha varit ethosstärkande för Persson att vara mer konkret i 

detta fall, genom att koppla samman utvecklingen inom totalförsvaret med 

konstaterandet att ”hoten mot vår säkerhet kan vara av många slag” (237) 

och därefter åtminstone presentera en riktning för de åtgärder som behöver 

genomföras. 
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Efter denna vaga säkerhetiseringsbild följer ytterligare ett tema som är 

återkommande i regeringsförklaringarna 1999–2004: demokratin. Detta kan 

sägas vara det centrala värde – den argumentationsbas – som faktiskt hyllas 

i regeringsförklaringen. Denna del av talet får därmed också ett starkt 

epideiktiskt drag. En rad konkreta åtgärder på temat demokrati presenteras: 

 

[13] Regeringen fortsätter arbetet med kunskapsspridning, 

forskning och åminnelse av Förintelsen som en väg att stärka 

demokratin och människovärdet. Minnet av Förintelsen innebär 

inte bara en möjlighet att lära av historiens mörka sidor. Historien 

bär också på de goda förebilder som vi behöver i dagens arbete för 

att stärka demokratin. 

  

En sådan förebild, som för alltid förtjänar att bli ihågkommen för 

sina outtröttliga insatser för människovärdet, är Raoul Wallenberg. 

Regeringen kommer att tillkalla en utredning för att granska 

utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg. 

  

En ny myndighet – Forum för levande historia – inrättas 2003 i 

Stockholm för frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga 

rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Den nya myndigheten 

ska ha sitt säte i Stockholm men verka i hela landet. 

  

Den årliga regeringskonferensen Stockholms Internationella 

Forum hölls i januari 2001 på temat ”Kamp mot intolerans”. Den 

var en internationell kraftsansträngning för att öka beredskapen att 

bekämpa antidemokratiska krafter och intolerans i alla dess 

uttryck. Med ytterligare en internationell konferens under första 

halvåret 2002 fortsätter regeringen kraftsamlingen för att mot-

verka etniska konflikter och förhindra folkmord i framtiden. (249–

258) 

 

Perssons förslag bygger i korthet på utbildning, forskning, inrättande av ny 

myndighet och anordnande av konferens, samtliga med utgångspunkt i 

Förintelsen och därmed förknippade frågor. Syftet med dessa åtgärder 

verkar vara att lyfta upp och problematisera antidemokratiska idéer och 

handlingar samt intolerans. På så sätt ska kunskap om mänskliga rättigheter 

och demokrati spridas. Resultatet av detta arbete är framåtsyftande: det ska 

verka för fred och motverka etniska konflikter och folkmord. Denna passage 
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var säkerligen skriven för regeringsförklaringen redan innan terror-

attackerna. Den tar upp ett tema som är ofta återkommande vid riksmötets 

öppnande. Mot bakgrund av terrorattackerna hamnar emellertid passagen i 

ett annat ljus. Den kan tolkas som en del av säkerhetiseringsbilden genom 

temat demokrati, då demokratin i hotbilden förklaras hotad av terrorismen.  

I denna passage är Persson ytterst konkret. Han nämner den nya 

myndigheten och konferensen och använder Raoul Wallenbergs namn, vars 

fall ska utredas. Inte minst ger utgångspunkten i Förintelsen associationer 

till mottagarna om vikten av att värna demokratin. Även i denna 

presentation är framställningen antitetisk: negativt laddade begrepp som 

”Förintelsen” (49, 50, 54), ”folkmord” (58) och ”antidemokratiska krafter” 

(57) balanseras mot positiva värden som ”förebild(er)” (51, 52), 

”demokrati(n)” (49, 51, 54) och ”mänskliga rättigheter”. Genom att Persson 

ställer de goda värdena mot värden och händelser, som av mottagarna 

betraktas som onda, förstärker han hyllningen till demokratin. Ampli-

fikationen ligger också i den detaljerade beskrivningen av åtgärderna. 

Effekten av dessa epideiktiska grepp bör vara att Perssons ethos stärks, 

mottagarnas pathos appelleras av de värdeladdade begreppen (såväl de goda 

som de onda) och detaljrikedomen bidrar till partiets logos. Åtgärderna 

verkar med andra ord vara genomtänkta och insiktsfulla när de presenteras 

på detta sätt. 

Inför regeringsförklaringens sista ord har Persson alltså etablerat ett 

starkt ethos och han kan därmed leverera en pathosfylld uppmaning till 

mottagarna. Den bygger vidare på temat demokrati: 

 

[14] Fru talman! Alla människors lika värde har slagits fast i 

internationella konventioner och nationella lagar världen över. 

Men den viktigaste pusselbiten kan aldrig lagstiftas fram. 

  

Det är vi själva som utgör demokratin. Det är i mötet mellan 

människa och människa som demokratins styrka avgörs. 

Demokratin ger aldrig bara rättigheter. Den innebär också skyldig-

heter. Den kräver av var och en av oss att vi aldrig väljer likgiltig-

heten eller glömskan. Den kräver att vi var och en tar aktiv 

ställning. (259–266) 

 

Toposen samverkan framträder bakom avslutningen. Här börjar Persson 

med att ta stöd i det ethos internationella konventioner medbringar. Han gör 

dock snabbt en vändning och säger att dessa konventioner inte räcker. Detta 
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grepp torde ha två effekter på mottagarna. För det första är vändningen 

överraskande och bryter med sitt budskap mot den definierade säker-

hetiseringsåtgärden att vi ska samverka internationellt. Detta grepp bör 

fånga mottagarnas uppmärksamhet efter den långa regeringsförklaringen. 

För det andra höjer Persson samtliga mottagares – och sitt eget – ethos när 

han tillerkänner varje individ makten att skapa demokrati: den enskilda 

människan är viktigare än gemensamt överens-komna lagar och 

konventioner.  

        Därtill överlämnar Persson ansvar till var och en som lyssnar att 

upprätthålla demokratin, när han konstaterar att demokrati inte bara 

innebär rättigheter utan också skyldigheter. Uppmaningen som följer 

anknyter till de tidigare presenterade åtgärderna för att värna demokrati och 

fred. Yttrandet ”Den kräver av var och en av oss att vi aldrig väljer 

likgiltigheten eller glömskan” (266) kan inte förstås på annat sätt än att 

Persson avser de historiska exempel (Förintelsen och Raoul Wallenberg) han 

anfört som viktiga källor till kunskap om människovärde, mänskliga 

rättigheter och tolerans (jfr Johannesson 1990:94ff.). Kopplad till temat 

demokrati finns här alltså, jämte toposen samverkan, en helt ny topos: 

individens ansvar. 

På detta sätt tar Persson ner det abstrakta begreppet demokrati till en 

begriplig nivå. Var och en av mottagarna har betydelse, var och en har 

rättigheter och skyldigheter förknippade med demokratin. Genom att 

hänvisa till vad det innebär att vara delaktig i demokratin, att skrida till 

handling, vädjar Persson till mottagarnas pathos för demokratin. Framför 

allt talar han dock till mottagarnas självuppfattning som ansvarstagande 

personer och till deras vilja att ta aktiv del i arbetet för demokrati och fred 

och mot antidemokrati och konflikt.  

Sammanfattningsvis är säkerhetiseringsbilderna relativt svåra att få 

grepp om, inte minst för att de är utspridda i talet och omfattar många 

aspekter. Persson är omväxlande vag och konkret när han beskriver vilka 

säkerhets-åtgärder som ska genomföras, på samma sätt som han är 

omväxlande vag och konkret när det gäller andra punkter i regerings-

förklaringen. De inrikes inriktade säkerhetspolitiska och försvarspolitiska 

åtgärderna är vagt uttryckta, vilket kan bero på att definitiva beslut inte är 

fattade i dessa frågor. Konkret och detaljerad är Persson dock när det gäller 

områdena global rättvisa och ekonomiska aspekter av betydelse för 

säkerhetiseringsbilden. Likaså är han utförlig och konkret när han talar om 

internationellt riktade samarbetsformer, och då i synnerhet när det gäller 

samarbetet inom EU. Persson är mycket konkret och utförlig i säker-
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hetiseringsbildens sista tema: demokratin. Här beskriver och namnger han 

konferenser, en ny myndighet och talar om både Förintelsen och Raoul 

Wallenberg för att visa hur man ska kunna sprida kunskap om och vilja att 

arbeta för demokratin. Denna avslutande del anknyter med sin antitetiska 

komposition och amplifierande stil till talets inledning, där aggressions-

bilden presenterades på ett liknande sätt. 

De konkreta säkerhetsåtgärder och säkerhetiseringsmål, som föreslås, är 

kopplade till ett nyckelord: demokrati. För att framhäva denna centrala 

tanke är framför allt toposen samverkan verksam. Toposen ligger bakom 

sådana förslag som omfattar ekonomisk rättvisa, mänskliga rättigheter, 

kunskapsspridning, juridiskt samarbete och integration. Detta kluster av 

åtgärdsområden signalerar att den svenska linjen kommer att fokusera på 

civila, långsiktiga metoder för att nå säkerhet, snarare än att delta i militära 

insatser. Säkerhetiseringsbilden svarar mot aggressionsbilden, vilken 

beskriver demokratins samhällsmål, och svarar också mot den vaga 

hotbilden, där demokratin står som terrorismens motsats och antagonist.  

Genom säkerhetiseringsbilden (och aggressionsbilden) framhävs hot-

bildens dikotomiska topos demokrati–terrorism. Det handlar inte om en 

militär konflikt mellan världens demokratiska stater och terroristiska 

grupperingar i säkerhetiseringsbilden. I stället framhåller Persson demokra-

tin som samhällsform och dess principer och samarbetskanaler som grund-

val för att motverka terrorismens grogrunder. 

 

Kommunikationsbilden 

Kommunikationsbilden är starkt kopplad till talsituationen. Det är 

statsminister Göran Persson som presenterar den säkerhetspolitiska linje 

(jämte andra politiska linjer) som regeringen dragit upp. Mottagare är 

primärt statschefen, övriga kungafamiljen, riksdagens talman och riksdagens 

ledamöter. Efter den inledande aggressionsbilden tilltalar Persson denna 

primära målgrupp med en direkt anföring: 

 

[15] Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, fru talman, leda-

möter av Sveriges riksdag! (8)  

 

Detta tilltal är formelartat och är inte direkt kopplat till säkerheti-

seringsförsöket utan gäller hela regeringsförklaringen. På upprepade ställen i 

talet tilltalar Persson också, som brukligt är i tal i riksdagen, ”fru talman!” – 
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ofta som markör för byte mellan olika ämnesområden i den långa 

regeringsförklaringen.  

Även om Persson bara gör en direkt anföring till den ovan definierade 

primära målgruppen finns också en sekundär målgrupp: det svenska folket. 

Det är denna stora målgrupp Persson är ytterst ansvarig inför, och det är 

rimligt att anta att fler än vanligt följde denna ceremoni, eftersom 

regeringsförklaringen lades fram så snart inpå terrorattackerna.  

I detta tal finns inga av de identifikationsmarkörer och kondoleans-

handlingar som präglade minnestalets inledning veckan innan50 (se 4.1.1). 

Kommunikationsbilden ingår i regeringsförklaringen som en del i själva 

talets funktion som en ceremoniell och offentlig redogörelse för regeringens 

riktlinjer för det kommande arbetsåret. Skillnaden mellan de två talens 

kommunikationsbilder visar därmed på en stark koppling mellan det 

enskilda talet och dess omedelbara kontext. 

 

Konkluderande kommentar 

Det genomgående temat i regeringsförklaringen är demokrati. Temat får sitt 

uttryck med hjälp av de två ideationella topos som etablerades i minnestalet: 

samverkan respektive demokrati–terrorism. Den senare toposen 

framträder tydligast i beskrivningen av aggressionsbilden (den öppna 

världen attackerades av terrorister) och hotbilden (demokratin hotas av 

terrorismen). Samverkan är dominerande topos i beskrivningen av 

säkerhetiseringsbilden (terrorismen ska stoppas med gemensamma aktioner 

på olika plan).  

De två toposen stödjer varandra i de tre bilderna. Det säkerhetspolitiska 

problemet definieras (i hotbilden) och bevisas (i aggressionsbilden) utifrån 

toposen demokrati–terrorism. Distinktionen mellan demokratin och 

terrorismen förstärks med hjälp av toposen samverkan genom 

beskrivningarna av aggressionsobjektet respektive hotobjektet. Lösningen på 

det säkerhetspolitiska problemet (säkerhetiseringsbilden) utgår från toposen 

samverkan. När toposen demokrati–terrorism används i säkerhetiserings-

bilden, förstärker den åtgärdsförslagens relevans genom att tydliggöra 

kopplingen mellan hotbild och säkerhetiseringsbild. 

                                                
50 Persson sänder dock sina och regeringens kondoleanser till de familjer som drabbades av en 
svår bussolycka i Sundsvall dagen före ceremonin. Denna handling kan dock inte räknas till den 
del av talet som rör säkerhetspolitiken. 
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Båda toposen ligger således bakom säkerhetiseringsförsökets logos. Båda 

åstadkommer dessutom pathosappeller. Dessa appeller utgörs främst av 

fraser som konnoterar positiva värden, som exempelvis ”det okränkbara 

människo-värdet” (13) i aggressionsbilden, ”principen om alla människors 

lika värde” (244) i hotbilden och ”gemensam värdegrund” (222) i 

säkerhetiseringsbilden. Pathosappellerna framhäver tydligt talets över-

gripande tema: demokrati. 

Perssons och regeringens ethos som säkerhetiseringsaktörer stärks också 

med hjälp av de två toposen. Främst används samverkan för att visa 

regeringens handlingsvilja och engagemang. Detta tar sig uttryck i de många 

förslagen på samarbete med olika organisationer och institutioner för att 

värna demokratin. Personer, organisationer och institutioner, med starkt 

ethos i internationella frågor, används för att, genom association, stärka 

regeringens ethos. Toposen demokrati–terrorism används snarast för att 

framställa regeringen som klok och analyserande. De åtgärder i avslutningen 

som är inriktade på forskning och kunskapsspridning om demokratins 

grundvalar vittnar om detta. 

I säkerhetiseringsförsöket som helhet är logos, pathos och ethos i balans. 

Pathos är mer framträdande i inledningen och avslutningen, medan mitt-

partiet är logosbetonat. De mer resonerande passagerna är dock genom-

gående understödda av pathosappeller och ethosmarkörer. Persson etablerar 

sitt och regeringens ethos i inledningen och upprätthåller det genom 

beskrivningen av bilderna, med hjälp av både logos och pathos. Denna 

fördelning av de tre medlen för övertygande skiljer regeringsförklaringen 

markant från det pathosdominerade minnestalet. Förklaringen står att finna 

i de två talens skilda uppgifter. Minnestalet har till uppgift att väcka sympati 

för offren och deras anhöriga. Regeringsförklaringen har till uppgift att 

redogöra för innehållet i det kommande arbetsåret i riksdagen. 

Den starka identifikationsappell som genomsyrade minnestalet har ingen 

motsvarighet i regeringsförklaringen. Den vardagsbild som Persson inleder 

talet med är det enda tydliga försöket att åstadkomma identifikation mellan 

mottagarna och hotbilden. Däremot bör de många säkerhetsåtgärderna, som 

fokuseras kring temat demokrati och samverkan, kunna åstadkomma identi-

fikation. 

Den övervägande delen av säkerhetiseringsförsöket i regeringsförkla-

ringen utgörs av en presentation av säkerhetiseringsåtgärder. Denna 

disposition har sin förklaring i regeringsförklaringens huvuduppgift: att 

presentera de arbetsområden som ska fokuseras under riksmötet det 

kommande året. Aggressionsbildens, hotbildens och säkerhetiseringsbildens 
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inbördes relationer är ändå i balans i regeringsförklaringen. Aggressions-

bildens primära funktion är att förstärka allvaret och relevansen i hotbilden. 

51 Det gör den genom identifikationsappellen som skapas genom beskriv-

ningen av aggressionsobjektet. Säkerhetiseringsbilden, med dess många 

olika förslag på åtgärder, svarar mot den starkt laddade hotbilden. En så 

omfattande säkerhetiseringsbild, som presenteras i detta tal, förstärker 

samtidigt hotbilden. Därtill förtydligas och nyanseras hotbildens innebörd 

genom säkerhetiseringsbilden. Enligt säkerhetiseringsbildens beskrivning 

förutsätter inte motsättningen mellan demokrati och terrorism primärt en 

väpnad konflikt. Kampen kan, och bör, föras med demokratiska medel i 

samverkan. Toposen demokrati–terrorism definierar hotbildens problem, 

medan samverkan förtydligar problemets skepnad och visar hur det ska 

lösas i praktiken. 

Kommunikationsbilden representeras av en direkt anföring. Det finns 

varken identifikationsmarkörer eller pathosappeller representerade i 

kommunikations-bilden. Den fyller en rent ceremoniell funktion och kan 

inte sägas påverka de övriga bilderna. På den punkten skiljer sig 

regeringsförklaringen väsentligt från minnestalet. Aggressionsbilder, hot-

bilder och säkerhetiseringsbilder är däremot snarlika i de båda talen vad 

gäller topos, disposition och uttryck. 

 

 

4.1.3 Inledningsanförande i partiledardebatt den 17 oktober 
2001, Sveriges riksdag 

Detta tal var Perssons inledningsanförande i partiledardebatten den 17 

oktober 2001, 10 dagar efter det att USA och dess allierade inledde den 

militära operationen mot al-Qaida i Afghanistan. Deltagare i debatten var (i 

talarordning): Bo Lundgren (m), Gudrun Schyman (v), Alf Svensson (kd), 

Lena Ek (c), Lars Leijonborg (fp), Matz Hammarström (mp) och 

statsminister Göran Persson (s). I varje omgång höll en talare ett inlednings-

anförande, varpå ett replikskifte följde om någon av de övriga deltagarna så 

begärde.  

Debatten sändes direkt i Sveriges television och radions P1. Talets 

målgrupp var inte bara debattens deltagare och publik på plats i riksdagen 

                                                
51 Aggressionsbildens sekundära funktion är relaterad till talets kairos. Attackerna inträffade en 
vecka före riksmötets öppnade och därför förväntas Person omnämna dem vid ett så etablerat 
ceremoniellt tillfälle. Genom aggressionsbilden har Persson anpassat talet till decorum. 
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utan också en större intresserad allmänhet. Margareth Sandvik (1998) och 

Gudrun Weiner (2006) beskriver debatten som en konkurrerande retorisk 

genre där debattanterna i första hand söker övertyga en tredje part. Endast 

till formen är debatten en dialog mellan två antagonister. Med hänvisning till 

Sandviks och Weiners resonemang kan alltså den intresserade publiken ses 

som talets primära mottagare och de övriga debattdeltagarna som dess 

sekundära mottagare. 

Perssons tio minuter långa anförande är indelat i 111 meningar och 26 

stycken (enligt riksdagens snabbprotokoll). Här följer en översiktlig 

genomgång av talets disposition och därefter min analys av talets 

aggressions-, hot-, säkerhetiserings- och kommunikationsbilder. 

 

1. I anförandets inledning gör Persson en tillbakablick på den dryga 

månad som gått sedan attackerna mot World Trade Center och 

Pentagon den 11 september. 

2. Direkt efter detta narratio följer ett konstaterande: vad som krävs 

nu är beslutsamhet och konstruktivt samarbete. 

3. Därpå följer en uppräkning av åtgärder, som regeringen redan 

vidtagit avseende den senaste tidens händelser: den arbetsgrupp 

som hanterar frågor om nukleära, biologiska och kemiska 

stridsmedel har tilldelats 10 miljoner kronor, beslut om uppbyggnad 

av en ny jourberedskap har fattats och det internationella 

samarbetet har intensifierats inom FN och EU. 

4. Efter denna uppräkning följer ett ifrågasättande av åtgärdernas 

tillräcklighet. Persson meddelar att en utredning om resursbehovet 

ska tillsättas. 

5. Därefter redogör Persson i fem punkter för den tillsatte 

utredningsmannens uppdrag: att analysera myndigheternas 

beredskap, se över Sveriges bidrag till internationellt samarbete, 

utreda prioriteringar och resurstilldelning inom berörda myndig-

heter, se över behovet av särskild lagstiftning samt analysera vad vi 

kan lära av andra länder. 

6. Persson byter sedan tema. Med utgångspunkt i situationen i 

Afghanistan diskuterar han artikel 51 i FN-stadgan och vem som bör 

ha rätt att tolka den. Därefter diskuteras folkrätten och dess 

funktion. Denna passage innehåller talets centrala argumentation. 

7. Ett refutatio följer: Persson vänder sig mot dem som uttalat kritik 

mot USA:s militära operation i Afghanistan. 
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8. Talets slutsats presenteras: FN fungerar på ett för Sverige 

önskvärt sätt. 

9. Avslutningsvis motiverar Persson sitt val att i inlednings-

anförandet ge utrymme åt den internationella terrorismen på 

bekostnad av de inrikespolitiska frågorna. 

 

Den första halvan av talet behandlar alltså vad Sveriges regering på egen 

hand redan åstadkommit och vad den kommer att ta initiativ till. Denna del 

har en klart informerande karaktär. Den andra halvan av talet behandlar FN 

och dess betydelse för den globala säkerheten och har en mer 

argumenterande, deliberativ karaktär. Huvudsyftet med talet tycks vara att 

vinna gehör för regeringens förhållningssätt till internationell terrorism nu 

och i framtiden. Något beslut i frågan om åtgärder skulle dock inte fattas 

under denna debatt. 

Aggressionsbilden 

Talet har tre aggressionsbilder. Den första handlar om terrorattackerna den 

11 september och andra terroristiska aggressionshandlingar utförda under 

hösten 2001. Den andra bilden handlar om den av USA ledda militära 

operationen i Afghanistan och den tredje om Rysslands militära operationer 

i Tjetjenien. 

 

Terroraktionerna hösten 2001 

Den första aggressionsbilden inleder talet: 

 

[1] Herr talman! Det har nu gått en dryg månad sedan de 

fasansfulla terrordåden i USA skakade världen. Bilderna av World 

Trade Center i lågor finns i vårt minne som en förfärlig påminnelse 

om världen av idag. I varje nyhetssändning, i varje dagstidning 

påminns vi om terrorismen: människor i sorg, bombastiska 

uttalanden från talesmän för terrornätverket al-Quaida, spridning 

av mjältbrandsbakterier och människor på flykt. Ingen av oss 

lämnas oberörd av detta. Det är en tid av starka känslor, en tid av 

växande otrygghet. (1–5) 

 

Aggressor i denna bild är den internationella terrorismen. I sin beskrivning 

av 11 september-attackerna omnämner Persson al-Qaida. Kopplingen av 

attackerna till terrornätverket al-Qaida är dock inte helt tydlig. Perssons 
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formulering, de ”bombastiska uttalanden från talesmän för terrornätverket 

al-Quaida” (3), beskriver egentligen den bild av terrorattackernas 

efterdyningar som förmedlas via media. Själva uttalandena står i fokus och 

blir, tillsammans med andra genom media förmedlade påminnelser, till en 

mer omfångsrik aggressionshandling. Under den dryga månad som gått 

sedan attackerna inträffade har media rapporterat om terrorismrelaterade 

händelser. Med sin beskrivning förlänger Persson aggressionsbilden också i 

tid. 11 september-attackerna slutade inte den 11 september, de började då. 

Efterdyningarna påminner oss om terrorattackerna, samtidigt som de i sig 

själva utgör en del av aggressionsbilden.  

Den i tid och omfång utökade aggressionsbilden fungerar som en 

amplifikation. Ju längre tid en extrem händelse pågår, desto mer fasansfull 

blir den. De beskrivna efterdyningarna gör dessutom aggressionshandlingen 

mer mångfasetterad, vilket i sig utgör en amplifikation. Perssons beskrivning 

av aggressionshandlingen omfattar terrorattackerna, mjältbrandssmitta, 

bombastiska uttalanden, människors sorg och människor på flykt, vilka 

samtliga utgör pathosappeller. Denna effekt uttrycker Persson också explicit: 

”Ingen av oss lämnas oberörd av detta. Det är en tid av starka känslor, en tid 

av växande otrygghet” (4–5). 

 Aggressionsobjektet omfattar USA, världen, Sverige och individen. 

Persson utgår från terrorattackernas omedelbara aggressionsobjekt USA. 

Han beskriver dock också hur attackerna ”skakade världen” (1) och gör 

därmed en utvidgning av aggressionsobjektet liknande de han gjorde i de 

föregående två talen. Ett par meningar senare (i säkerhetiseringsbilden) 

inkluderas Sverige explicit som aggressionsobjekt för en av de efterföljande 

aggressionshandlingarna, nämligen mjältbrandssmittan: ”Också i vårt land 

har det upptäckts brev med okänt innehåll.” (6) Persson framhäver ändå 

individen snarare än landet som aggressionsobjekt. De många aggressions-

handlingar, som Persson för fram, beskrivs som påminnelser eller som 

existerande i ”vårt minne”, vilket ska uppfattas som att terrorattackerna har 

drabbat inte bara samhället utan också individer.  

När Persson väljer att hänvisa till vad mottagarna minns, för att på så sätt 

framkalla starka känslor, tar han en risk. Det är fråga om en uppenbar 

pathosappell, som kräver att talaren har ett starkt ethos för att yttrandet inte 

ska falla platt. Samtidigt kan denna explicita påminnelse om terror-

attackernas långvariga effekt på samhälle och individ väcka mottagarnas 

uppmärksamhet inför det kommande ämnet. Aristoteles diskuterar denna 

effekt i Retoriken (1415b): uppmärksamhet fångas av 1) betydelsefulla saker, 

2) saker som berör mottagarnas egna intressen samt 3) överraskande saker. 
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För att bibehålla mottagarnas uppmärksamhet genom talet är det därför 

viktigt att talaren, i talets omedelbara inledning, visar att dessa 

förväntningar kommer att mötas. Förutsatt att mottagarna lägger samma 

vikt vid terrorattackernas effekter – och att de identifierat sig som en del av 

aggressionsobjektet – kan denna inledning göra mottagarna välvilliga och 

uppmärksamma och på så vis undgå att yttrandet faller platt. 

 
Kampen mot terrorismen 

Talets andra aggressionsbild handlar om kampen mot terrorismen i stort. 

Den omfattar flera olika aggressorer, aggressionshandlingar och aggressions-

-objekt. Persson inleder beskrivningen med att tala om den militära 

operationen i Afghanistan: 

 

[2] Herr talman! Ingen vettig människa vill se bomber falla. Ingen 

vettig människa vill att oskyldiga personer ska komma till skada. 

De allra flesta av oss känner stort obehag inför det som nu sker i 

Afghanistan. Jag förstår att många undrar hur FN kan sanktionera 

bombningar av ett land såsom nu sker. Jag tror att det är 

avgörande att vi lugnt och sakligt försöker bena upp de fråge-

ställningar som är aktuella. (46–50) 

 

Här intar Persson en position som kritiker av USA:s operation i Afghanistan, 

dels genom att konstatera att ”ingen vettig människa vill se bomber falla” 

(46) eller se oskyldiga människor fara illa (47) och dels genom att erkänna 

att ”[d]e allra flesta av oss känner stort obehag inför det som nu sker i 

Afghanistan” (48). Till skillnad från beskrivningen av aggressionsbilderna i 

minnestalet och regeringsförklaringen (se 4.1.1 resp. 4.1.2) är Persson inte 

utförlig här i sin beskrivning av vare sig aggressor, aggressionshandling eller 

aggressionsobjekt. Det är underförstått att aggressorn är USA och dess 

allierade. Aggressionshandlingen reduceras till ”bombningar av ett land” 

(49). Av beskrivningen framgår endast mellan raderna att aggressions-

objektet kan inkludera ”oskyldiga personer” (47).  

Trots att denna aggressionsbild är vagt formulerad är den ändå starkt 

värdeladdad. Med formuleringarna ”ingen vettig människa” (46) i 

kombination med bombningar och skadade oskyldiga människor appellerar 

Persson till mottagarnas pathos, oavsett om de är för eller mot operationen i 

Afghanistan. I styckets två första meningar uttrycker han vad som kan sägas 

representera en allmänmänsklig doxa: ”det är inte rätt att bomba oskyldiga 

människor”. Persson lämnar till mottagarna att avgöra om de som bombas 
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av USA är oskyldiga eller inte. Kritikerna av operationen får stöd för sin åsikt 

genom att tolka aggressionsbilden som att det aldrig är rätt att föra krig, 

eftersom människor då kommer till skada. De som å andra sidan menar, att 

operationen är nödvändig, kan tolka Perssons formulering som att 

aggressionsobjektet ”oskyldiga personer” (47) utgör ett nödvändigt ont för 

ett högre mål. 

Det som gör att båda lägren kan få stöd för sina uppfattningar är 

formuleringen: ”Jag förstår att många undrar hur FN kan sanktionera 

bombningar av ett land såsom nu sker” (49). Genom att uttrycka förståelse 

för kritiken av FN ger Persson kritikerna stöd för deras hållning. Samtidigt 

nämner han att FN har sanktionerat operationen och ger på så sätt personer 

med motsatt uppfattning stöd för sina åsikter. Med den påföljande meningen 

”Jag tror att det är avgörande att vi lugnt och sakligt försöker bena upp de 

frågeställningar som är aktuella” (50) gör Persson en övergång till en 

redogörelse för sin och regeringens ståndpunkt i frågan. Det är ett till synes 

ödmjukt och försiktigt ethos han konstruerar med denna mening. Mer 

bestämd och omfattande är han, när han sedan utvecklar frågan. Persson och 

regeringen stöder operationen, eftersom FN gör det. En lång och utförlig 

beskrivning av FN och dess arbete för folkrätten presenteras och används 

sedan som argument för att omdefiniera aggressionsbilden: 

 

[3] Först: Alla länder har rätt till självförsvar – artikel 51 i FN-

stadgan. FN:s säkerhetsråd har i två resolutioner bekräftat att 

denna rätt till självförsvar gäller även vid storskaliga terrorist-

attacker som den som drabbade USA den 11 september. 

 

Rätten till självförsvar omfattar även militära medel. Men – det tål 

att understrykas: En militär aktion måste ske i överensstämmelse 

med folkrätten. Det betyder att den måste vara riktad mot legitima 

och avgränsade mål. Det betyder att varje insats måste vara 

proportionerlig i förhållande till sitt syfte. Det betyder att den som 

genomför aktionen så långt det är möjligt måste se till att oskyldiga 

civila inte drabbas. 

 

Förenta staterna och Storbritannien bör nu återkommande 

rapportera till säkerhetsrådet på det sätt som man redan börjat 

med. Hittills har FN:s säkerhetsråd givit ett enhälligt stöd för de 

militära aktionerna. Enighet råder om att aktionerna står i 

överensstämmelse med FN-stadgan och de två säkerhetsråds-
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resolutionerna. Denna syn delas också av årets fredspristagare 

FN:s generalsekreterare Kofi Annan. (51–61) 

 

I den långa argumentation, som inleds med ovanstående tre stycken, tycks 

Persson utgå från tänkta frågor ställda av en kritiker till operationen i 

Afghanistan. Han knyter därmed an till formuleringen: ”Jag förstår att 

många undrar hur FN kan sanktionera bombningar av ett land såsom nu 

sker i Afghanistan” (49). Genom att förklara att han avser ”bena upp de 

frågeställningar som är aktuella” (50) klargör Persson vad han finner viktigt i 

sammanhanget. Så småningom leder klargörandet fram till en ny 

beskrivning av aggressionshandlingen: den är en självförsvarshandling som 

har fullt stöd av FN och dess säkerhetsråd. Därför bör vi (Sverige) stödja 

USA:s operation.  

Till en början är Persson klar och tydlig i sina formuleringar. Han 

konstaterar att artikel 51 i FN-stadgan innebär att alla länder har rätt till 

självförsvar och att säkerhetsrådet har omtolkat denna rätt till att också gälla 

storskaliga terroristattacker. Persson talar här i generella termer och inte 

enbart om attackerna den 11 september. Attackerna används som 

jämförande exempel på vilket slags terroristisk aktivitet som kan aktivera 

artikel 51. Om denna omtolkning gäller generellt kan inte USA:s operation i 

Afghanistan heller betraktas som hämnd, vilket en kritiker kan tänkas anse. 

Därefter konstateras att ”Rätten till självförsvar omfattar även militära 

medel” (53). Denna rätt är förknippad med villkor, vilket Persson tydligt 

understryker. I tre anaforiskt uppbyggda meningar får mottagaren veta att 

en militär aktion som följer folkrätten måste ”vara riktad mot legitima och 

avgränsade mål” (55), ”vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte” (56) 

samt att aggressorn måste ”se till att oskyldiga civila inte drabbas” (57). 

Persson gör dock ingen bedömning av huruvida villkoren uppfyllts i det 

aktuella fallet. Han går inte heller i god för att USA och dess allierade 

kommer att följa folkrätten, något som president Putin däremot gör i sitt tal 

den 8 oktober (se 4.2.3). I stället presenterar Persson dessa villkor i fortsatt 

generella termer. Villkoren saknar emellertid inte värdeladdning. Var och en 

av de tre satserna speglar Perssons perspektiv på militära operationer.  

I sin plädering om rätten till självförsvar med militära medel hänvisar 

Persson till folkrätten, en instans som i kraft av sin långa tradition och 

tydliga koppling till FN har en positiv klang. De efterföljande satsernas 

beskrivningar av aggressionshandlingen är neutralt eller positivt värde-

laddade. Att ett militärt mål kan uppfattas neutralt eller positivt kanske kan 

tyckas märkligt, men om de ”legitima och avgränsade mål” (55) som Persson 
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här talar om ställs i relation till urskillningslöst bombande blir intrycket ett 

annat. Villkoret, att ”oskyldiga civila inte drabbas” (57), är paradoxalt nog 

inte oproblematiskt. I och med att det inte kan motsägas kan det uppfattas 

som en platthet. Vidare är det svårt att se hur FN:s sanktionering av den 

militära operationen kan utgöra en garant för att oskyldiga civila faktiskt 

inte kommer att drabbas. 

Beskrivningen av villkoren för självförsvar appellerar genom ordvalet 

oskyldiga civila starkt till mottagarnas pathos. Uttrycket kan ge 

associationer till sårbara och försvarslösa människor, som ställs mot militärt 

utrustade och tränade styrkor. Det andra villkoret i uppräkningen, 

”proportionerlig i förhållande till sitt syfte” (56), kan däremot uppfattas på 

olika sätt beroende på mottagarens perspektiv och beroende på om det gäller 

en generell regel, som i detta fall, eller om det gäller ett konkret fall. Den 

svåra frågan är alltså vem som i det konkreta fallet avgör om en operation är 

proportionerligt avpassad till sitt syfte. Eftersom Persson inte explicit talar 

om USA:s operation i Afghanistan kan villkoret tänkas mottas positivt eller 

neutralt. Han riskerar dock att skapa tvivel angående den pågående 

operationen. 

Först i påföljande stycke står det klart att ovanstående resonemang gäller 

USA:s operation. Här tycks Persson försöka lugna dem som eventuellt inte 

litar på att operationen ska följa folkrätten. Först formuleras ett dämpat 

krav: ”Förenta staterna och Storbritannien bör nu återkommande rapportera 

till säkerhetsrådet på det sätt som man redan har börjat med” (58). När 

Persson använder verbet bör, avsäger han sig rätten att verkligen få 

rapporteringen. Samtidigt tycks han lita på att så ska ske eftersom han lägger 

till ”på det sätt som man redan har börjat med” (58). Persson visar med detta 

nedtonade krav att han hyser tillit till att USA och Storbritannien har inlett 

operationen på ett med folkrätten förenligt sätt och att det därför är troligt 

att de ska fortsätta så. De påföljande meningarna utgör dock starkare skäl för 

mottagarna att hålla med Persson: ”Hittills har FN:s säkerhetsråd givit ett 

enhälligt stöd för de militära aktionerna. Enighet råder om att aktionerna 

står i överensstämmelse med FN-stadgan och de två säkerhetsråds-

resolutionerna. Denna syn delas också av årets fredspristagare FN:s 

generalsekreterare Kofi Annan” (59–60). Persson använder två tunga 

auktoriteter för att bekräfta att han har rätt. Såväl FN som dess 

generalsekreterare har starkt ethos i Sverige. Dessutom har fredspriset stor 

tyngd, vilket ytterligare stärker Kofi Annans ethos. Toposen samarbete, som 

förekommit i de två föregående talen, markeras i denna passage med orden 

”enhälligt stöd” (59), ”enighet” (60), ”överensstämmelse” (69) och ”denna 
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syn delas av” (61). Med hjälp av dessa toposmarkörer pekar Persson på att 

det råder konsensus mellan auktoriteterna, vilket bör kunna uppfattas som 

någonting positivt av mottagarna. Persson tycks mena att om dessa 

auktoriteter anser att USA:s operation följer folkrätten så bör också Sverige 

kunna stödja operationen. Han säger dock inte detta rent ut. 

 Härefter inflikar Persson en påminnelse om den svenska hållningen till 

folkrätten för att därefter lovorda folkrätten och FN: 

 

[4] För svensk utrikespolitik har folkrätten alltid varit en hörnsten. 

Världen behöver ett regelverk som skyddar människors säkerhet i 

alla nationer, såväl små nationer som stora. Världen behöver regler 

som slår fast att den gemensamma utgångspunkten alltid måste 

vara alla människors lika värde. 

 

För detta finns FN och folkrätten. FN-stadgan är det främsta 

rättesnöret för det internationella samfundet. Den kom till för 

snart 60 år sedan i en tid då konflikter var något som huvud-

sakligen förekom mellan stater. Allt kunde inte förutses av FN-

stadgans fäder. Hoten mot internationell fred och säkerhet 

förändras. Folkrätten måste följa med, utvecklas och anpassas. 

(62–70) 

 

I detta parti har Persson anammat en docerande stil. Han beskriver 

folkrättens tillkomst och förklarar varför folkrätten är nödvändig. Det är inga 

okända fakta som presenteras, utan passagen tycks syfta till att påminna 

mottagarna om FN:s och folkrättens status. I det första stycket påminner 

han mottagaren om svensk doxa med ett rakt konstaterande: folkrätten är en 

hörnsten för Sveriges utrikespolitik (62). Påståendet att folkrätten alltid har 

varit det kan emellertid ifrågasättas. De två följande meningarna i stycket är 

värderande. Perssons formulering ”Världen behöver” (63) innebär förstås 

inte att världen kan skydda sina medborgares säkerhet endast genom det 

regelverk som Persson refererar till. Ändå kan troligen de flesta av 

mottagarna sympatisera med Perssons påminnelse om att detta gemen-

samma regelverk är till för små nationer (som Sverige) och att det utgår från 

alla människors lika värde. Det senare bör kunna ge mottagarna 

associationer till grundtanken bakom det demokratiska, jämlika samhället 

och därmed kunna appellera till deras pathos. Även den mottagare, som inte 

är övertygad om att människors säkerhet främst skyddas av ett för världen 

gemensamt regelverk, håller säkert med om att en liten nation måste få hjälp 
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av andra nationer och om att tanken om alla människors lika värde är en god 

grund att bygga på. 

Den långa positivt vinklade beskrivningen av FN och dess arbete tjänar 

som stöd för två ställningstaganden. Det ena är att Sverige ska arbeta genom 

FN i internationellt riktade säkerhetspolitiska frågor, så som Persson 

fastlade i regeringsförklaringen den 18 september samma år. Det andra 

ställningstagandet följer därmed logiskt: att Sverige ska stödja USA:s 

operation i Afghanistan så länge FN och dess säkerhetsråd gör det. Denna 

del av aggressionsbilden (beskrivningen av FN) tjänar med andra ord som 

ett argument för hur Sverige bör förhålla sig till och agera i denna fråga.  

Passagens logos vilar helt och hållet mot att Persson genom positiva 

beskrivningar av FN bygger upp sitt eget och FN:s ethos. För det första 

tillskriver han FN det yttersta ansvaret för de regler som ska skydda 

människors säkerhet: FN-stadgan. För det andra hänvisar han till FN-

stadgans långa tradition. Den snart 60-åriga traditionen ger dels tyngd i sig 

och dels ger denna beskrivning Persson tillfälle att ta upp nödvändigheten av 

att omformulera och anpassa stadgan till dagens situation. FN-stadgan kom 

till i en annorlunda värld. Allt detta uttrycks explicit av Persson: ”Den [FN-

stadgan] kom till för snart 60 år sedan i en tid då konflikter var något som 

huvudsakligen förekom mellan stater. Allt kunde inte förutses av FN-

stadgans fäder. Hoten mot internationell fred och säkerhet förändras. 

Folkrätten måste följa med, utvecklas och anpassas” (67–70). Den förståelse 

Persson visar gentemot ”FN-stadgans fäder” (68) och det tydliga 

resonemang han för om konsekvenserna av en förändrad värld är en klar 

appell till mottagarnas logos. Detta framträdande logos framställer Persson 

som en klok, analytisk statsledare som ser sammanhang och är benägen att 

stödja förändringar. På så sätt stöds hans ethos som ledare för en modern 

stat. I regeringsförklaringen (4.1.2) slog Persson fast, att Sverige ska arbeta 

tillsammans med progressiva stater. Den utveckling och anpassning av 

folkrätten, som Persson talar för i detta tal kan, ses som ett konkret exempel 

på ett sådant progressivt samarbete.  

Denna beskrivning av FN:s grundande och utvecklingsbehov ger inte bara 

Persson ethos utan får också den säkerhetsresolution, som tagits av FN:s 

säkerhetsråd gällande självförsvarsrätten, att framstå som logisk och riktig. 

Stycket fungerar som ett argument för Perssons vilja att stödja 

säkerhetsrådets resolution och därmed USA:s operation i Afghanistan. Detta 

är vad Persson är ute efter, vilket framgår av fortsättningen: 
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[5] Herr talman! Vem ska göra en sådan tolkning? Vem ska stå för 

att folkrätten ständigt förändras och anpassas till sin samtid? Som 

jag ser det finns det bara ett svar: FN och dess säkerhetsråd. Detta 

är vad som just nu sker. Säkerhetsrådet har givit sitt omdöme. Vi 

har i dag ett FN och ett säkerhetsråd som tar sitt ansvar, som fyller 

det tomrum och de oklarheter som kan finnas i folkrätten. (71–76) 

 

Med sina två frågor i inledningen till detta stycke gör Persson en 

återkoppling till sitt konstaterande från föregående stycke (mening 70) om 

nödvändigheten av att folkrätten ständigt utvecklas. Återkopplingen 

bekräftar vikten av att en sådan utveckling sker. Frågorna ställdes 

naturligtvis mot bakgrund av att folkrätten var föremål för omtolkning. Den 

valda formen – att ställa frågor – ger Persson en möjlighet att direkt ge 

svaret. Svaret representerar tydligt Perssons egen åsikt och inte en allmän 

uppfattning i tiden. Greppet att ställa frågor inbjuder vidare mottagarna till 

en tyst dialog med talaren. På så vis blir mottagarna både inkluderade och 

delaktiga i talet. 

Under vissa premisser kan denna passage i talet också ses som en del av 

säkerhetiseringsbilden. Förutsättningen är att Persson (och mottagarna) 

uppfattar situationen som hotfull för FN som institution. Längre fram i talet 

beskriver Persson ett sådant potentiellt hot mot FN:s position. Genom att 

lovorda FN och säkerhetsrådet tar han också dessa institutioner i försvar mot 

eventuella kritiker. I förlängningen fungerar detta försvar av FN som ett 

starkt argument för regeringens val att stödja USA:s operation i Afghanistan. 

Hittills har Persson i sitt lovtal till FN och folkrätten talat i generella 

termer. Han har uttryckt sina åsikter om hur folkrätten ska värnas och av 

vem. Dessutom har han resonerat kring frågor om ansvar för folkrätten, FN:s 

långa tradition och dess anpassning till samtida förhållanden. I den 

avslutande delen av detta lovordande lägger Persson till några konkreta 

exempel på FN:s aktiviteter som stöd till det förda resonemanget: 

 

[6] Naturligtvis gör FN mer än så. FN:s flyktingkommissarie har 

agerat snabbt för att minska det humanitära lidandet i Afghanistan. 

Världssamfundet ställer upp med resurser – drygt 300 miljoner 

kronor från svensk sida. FN:s säkerhetsråd har agerat snabbt för 

att stoppa tillflödet av pengar till den internationella terrorismen 

och antagit nödvändiga resolutioner som nu tillämpas i nationell 

lagstiftning. FN:s generalsekreterare har agerat snabbt för att 

förbereda återuppbyggnaden av ett demokratiskt och fritt 
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Afghanistan och utsett den förre algeriske utrikesministern 

Brahimi som ansvarig för arbetet. Listan kan göras längre. (77–82) 

 

Fram till denna passage har Persson beskrivit FN:s arbete med relativt 

abstrakta formuleringar, som exempelvis: ”Vi har idag ett FN och ett 

säkerhetsråd som tar sitt ansvar, som fyller det tomrum och de oklarheter 

som kan finnas i folkrätten” (76). För att ge ökad trovärdighet åt sitt 

resonemang behöver han bli mer konkret. Övergången från abstrakt till 

konkret är retoriskt intressant: ”Naturligtvis gör FN mer än så” (77). Med 

detta yttrande konstrueras ethos på flera nivåer. För det första skapar ordet 

naturligtvis ett ethos för både Persson och mottagarna. Det anspelar på 

deras gemensamma, självklara kunskaper om FN:s arbete – en gemensam 

doxa. För det andra stärks Perssons ethos som kunnig och insatt statsledare 

av det faktum att han påpekar denna gemensamma doxa, dvs. att han 

erkänner mottagarnas kunskaper. För det tredje stärker Persson FN:s ethos 

eftersom uttrycket mer än så just tillerkänner FN många värv. Även om FN:s 

mer formella arbetsuppgifter (som att anpassa lagar, ta ansvar för folkrätten 

och ge sitt omdöme) enligt Perssons resonemang bör ses som handlingar 

gjorda med intentionen att trygga världen, finns säkert bland åhörarna de 

som inte håller med om att FN:s tolkning av stadgarna och dess stöd för 

operationen i Afghanistan är riktig. Konkreta exempel på vad FN gör ”mer än 

så” (77) blir i det fallet avgörande för att han ska få med sig även denna 

mottagarskara. 

Persson riktar in sina konkreta exempel på frågor som rör 

flyktingproblematik, demokrati, anti-terroristiska åtgärder och Afghanistans 

framtid. Alla dessa exempel förstärker den positiva beskrivningen av FN och 

dess arbete. Toposen demokrati–terrorism kan skönjas bakom upp-

byggnaden av stycket, när FN ställs i kontrast till den internationella 

terrorismen (80), som FN försöker motverka. 

Tre exempel hålls samman av en inledande upprepning med variation: 

”FN:s flyktingkommissarie har agerat snabbt” (78), ”FN:s säkerhetsråd har 

agerat snabbt” (80) och ”FN:s generalsekreterare har agerat snabbt” (81). 

Detta grepp förstärker intrycket av FN som positiv kraft. FN har i svensk 

doxa redan positiv värdeladdning och det återkommande omnämnandet av 

FN har i sig själv en förstärkande effekt. Genom att peka på flera enskilda 

aktörer betonar Persson FN:s bredd och exekutiva förmåga. Uttrycket ”har 

agerat snabbt” (81) utgör en signal till mottagarna om att dessa aktörer är 

effektiva och handlingskraftiga, vilket ytterligare torde stärka organisa-

tionens ethos.  
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Vidare formuleras beskrivningarna av de tre FN-aktörernas åtgärder med 

hjälp av pathosappellerande ordval. Formuleringarna ”minska det 

humanitära lidandet” (78) samt ”förbereda återuppbyggnaden av ett 

demokratiskt och fritt Afghanistan” (81) sätter det indirekta 

aggressionsobjektet (civilbefolkningen) i fokus och gäller både nu och i 

framtiden. Denna fokus på hjälpinsatser för Afghanistan är ett för FN 

positivt riktat ethosargument, som förstärks av ordvalens pathosappell: 

humanitärt lidande är en olycklig följd av krig och väcker medlidande. 

Strävan efter att minska det humanitära lidandet kan bara uppfattas som en 

god föresats. Återuppbyggnad, demokrati och frihet är positivt klingande 

ord, som också bör stärka FN:s ethos. Formuleringen ”att stoppa tillflödet av 

pengar till den internationella terrorismen” (80) är riktad mot det direkta 

aggressionsobjektet (den internationella terrorismen). Ordvalen i sig är inte 

värdeladdade, förutom den internationella terrorismen som har en mycket 

negativ klang, inte minst genom association till terrorattackerna. Snarare 

appellerar formuleringen ”att stoppa tillflödet av pengar” (80) till 

mottagarnas logos. Denna åtgärd syftar ju till att hindra den internationella 

terrorismens framtida aktiviteter. De ekonomiska sanktioner och juridiska 

operationer, som behövs för att stoppa finansieringen av terrorismen, är 

komplicerade. Med detta yttrande förutsätter Persson en inte helt självklar 

förståelse för dylika samband. En följd av yttrandet blir därmed, att han 

tillskriver mottagarna ett ethos som kloka och insatta personer. 

Den avslutande meningen i stycket utgör en implicit utökning av 

exemplen: ”Listan kan göras längre” (82). Om han hade valt att fortsätta 

utveckla resonemanget med ytterligare exempel hade han riskerat att tråka 

ut mottagarna och därmed tappat deras uppmärksamhet. Med en 

underförstådd ”lista” låter Persson i stället mottagarna själva lägga till vad 

FN har gjort. Om mottagarna håller Perssons exempel för rimliga och 

trovärdiga, borde de också kunna anta att FN verkligen gjort mer än vad som 

har presenterats för dem. Förutom denna funktion knyter också meningen 

an till styckets inledande mening: ”Naturligtvis gör FN mer än så. […] Listan 

kan göras längre” (77, 82). Denna komposition markerar stycket som en 

helhet, vilket kan vara nödvändigt med tanke på dess placering i talet. 

Stycket ligger mitt i den långa argumentationen för FN och säkerhetsrådet, 

där det lätt kunde ha försvunnit i mängden av information och beskrivning. 

Denna fokusering på konkreta och positiva exempel på FN:s arbete behövs 

nämligen som grund för att Persson senare ska kunna presentera 

säkerhetiseringsbilden (se nedan).  
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Hittills i talet har den andra aggressionsbilden fokuserat på aggressorn 

(USA och FN) och aggressionshandlingen. De båda aggressorerna har 

framställts som förkämpar för det goda, för demokratin. Klustret centreras 

kring positiva exempel på deras handlingar och åtgärder. Aggressions-

objektet (terrorismen) har dock bara nämnts i korta ordalag. Därför präglas 

klustret av en positiv stämning. 

Först efter denna långa beskrivning av FN och operationen i Afghanistan 

framträder demokrati–terrorism tydligt som ideationell topos, genom en 

tillspetsad beskrivning av den andra aggressionsbilden: 

 

[7] Kampen mot terrorn ökar nu sammanhållningen i världen. Det 

är inte en kamp mot en religion, mot muslimer. Det är en kamp 

mot mördare och mot terrorister. Det är den kampen som förenar. 

Det är en kamp för demokrati och för människovärdet. 

 

En helt ny koalition har vuxit fram mellan nästan samtliga världens 

länder. Sida vid sida står i dag stater som vi vant oss vid att se som 

bittra fiender. Där står USA och Ryssland; där står Indien och 

Pakistan. Det är en helt ny situation som mitt i oron inger hopp. 

Hoppingivande är också att tendensen mot ett allt svagare 

amerikanskt engagemang i FN nu viker. USA närmar sig åter FN. 

(85–95) 

 

Här tydliggör Persson att aggressorn och aggressionshandlingen är 

någonting positivt. Detta gör han dels genom att ställa dem mot 

aggressionsobjektet, dvs. den internationella terrorismen och dels genom att 

visa på de kämpande staternas sammanhållning. Den nya aggressionsbilden 

omfattar mer än kriget i Afghanistan. Aggressorn är ”nästan samtliga 

världens länder” (90), aggressionsobjektet är ”mördare och terrorister” (87) 

och aggressionshandlingen är ”kampen mot terrorn” (85). De två 

ideationella topos som varit framträdande i Perssons två tidigare tal 

samverkar också i beskrivningen av denna aggressionsbild: dikotomin 

demokrati–terrorism respektive samverkan.  

Toposen demokrati–terrorism ligger till grund för den antitetiskt 

konstruerade beskrivningen av aggressionshandlingen. Genom aggressions-

handlingen definieras också aggressionsobjektet. ”Det är inte en kamp mot 

en religion, mot muslimer” (86, min kursivering) följs upp med ”Det är en 

kamp mot mördare och mot terrorister” (87). Även om de som genomförde 

attackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 september och de 
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som USA nu bekämpar militärt i Afghanistan (al-Qaida med allierade) var 

och är muslimer, menar Persson att muslimer inte får ses som potentiella 

terrorister. Därmed nyanseras också bilden av aggressionsobjektet. Persson 

frångår en generaliserande beskrivning av aggressionsobjektet, och 

presenterar en i det närmaste individualiserad bild av de som ska bekämpas. 

Därtill använder Persson pathosappellerande ord, som ”mördare och 

terrorister” (87) för att beskriva aggressionsobjektet. 

Toposen samverkan representeras språkligt av ordval som 

”sammanhållningen” (85), ”kampen som förenar” (88), ”koalition” (90), 

”sida vid sida” (91), ”USA och Ryssland” (92), ”Indien och Pakistan” (92) 

samt ”USA närmar sig åter FN” (95). Denna topos tycks i huvudsak verka 

som bas för beskrivningen av aggressorn och då inte bara i vaga uttryck som 

”Kampen mot terrorn ökar nu sammanhållningen i världen” (85), utan 

Persson använder toposen för att konkretisera och nyansera beskrivningen 

av koalitionen. I meningarna ”Sida vid sida står i dag stater som vi vant oss 

vid att se på som bittra fiender. Där står USA och Ryssland; där står Indien 

och Pakistan” (91–92) ger Persson konkreta exempel på vilka stater som 

ingår i koalitionen samtidigt som han konstaterar att dessa tidigare varit 

fiender. Därmed nyanseras också bilden av samarbetet; det är inte bara 

”gamla vänner” som allierat sig i kampen mot terrorismen (som i den 

militära operationen i Afghanistan). Alla länder som önskar en världs-

ordning fri från terroristisk verksamhet vill samarbeta. Huruvida mottagarna 

uppfattade Ryssland och USA som ”bittra fiender” (91) år 2001, vilket 

Persson antyder med sin beskrivning, är svårt att bedöma. Relationen mellan 

Indien och Pakistan var dock känslig vid denna tidpunkt, vilket knappast var 

okänt för mottagarna.52 

I samband med att Persson beskriver en relativt nyanserad bild av 

aggressorn uttrycker han explicit sitt förtroende för densamma: ”Det är en 

helt ny situation som mitt i oron inger hopp” (93). Den motsättning mellan 

aggressor och aggressionsobjekt, som beskrivs i passagen, förstärks av orden 

”oro” (93) och ”hopp” (93) i denna mening. Oron avser givetvis terrorismen. 

Hoppet ställs till den koalition som Persson beskriver. Med denna 

formulering uttrycker Persson sin tillit till att koalitionen ska kunna 

samarbeta mot terrorismen. Denna uttalade tillit utgör också en direkt 

beskrivning av kairos. Persson menar att den nya hoppingivande situationen 

                                                
52 Konflikten om Kashmir (som bl.a. inbegrep kärnvapenrustning) mellan dessa två stater var 
fortfarande infekterad vid tiden för terrorattackerna 2001 och Pakistan låg på gränsen till att 
definieras som en sk. rough state (Widmalm 2004:13). 
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bör utnyttjas för att terrorismen inte ska sprida sig. Därmed ger 

beskrivningen av aggressor och kairos en mycket löftesrik bild av framtiden 

avseende global säkerhet. I detta avseende kan aggressionsbilden också 

tolkas som en del av talets säkerhetiseringsbild. De två bilderna är 

åtminstone mycket nära sammanlänkade, där hoppet om samverkande 

stater kan vara svaret på hur den internationella terrorismen ska kunna 

bekämpas. 

I avslutningen av denna omdefinierade aggressionsbild framskymtar en 

avsäkerhetisering av en hotbild: ”Hoppingivande är också att tendensen mot 

ett allt svagare amerikanskt engagemang i FN nu viker. USA närmar sig åter 

FN” (94–95). Hotet har varit att USA fjärmat sig från FN och därmed inte 

ingått i det internationella samarbete, som Persson så tydligt för fram som 

en väg till framgång på det säkerhetspolitiska området. Han ser nu 

ytterligare hopp inför framtiden genom ett närmande; vad detta närmande 

innebär, och på vilka villkor det kommer att ske, talar han dock inte om. 

Meningen får trots detta en positiv ton. Ordvalen hoppingivande (94), 

tendensen viker (94) och ”närmar sig” (95) förstärker den samverkanstopos, 

som ligger till grund för hela detta parti. Detta i sin tur förstärker Perssons 

kairosanalys och förhoppningsfulla framtidssyn. 

 

Ryssland och Tjetjenien 

Talet har också en tredje, indirekt, aggressionsbild som handlar om Ryssland 

och Tjetjenien och som är sammanvävd med den av talets hotbilder som rör 

ett försvagat FN (se nedan): 

 

[8] Om man hamnar i en situation där man ifrågasätter säker-

hetsrådets rätt att tolka folkrätten blir det också möjligt att ifrån 

denna talarstol göra likhetstecken mellan det som nu sker i 

Afghanistan och det som sker och har skett i Tjetjenien. Att vi alltid 

har tagit avstånd från det ryska övervåld som sker i Tjetjenien är ju 

ett uttryck för just vår anslutning till folkrätten. Rysslands kampanj 

i Tjetjenien har inget stöd av FN:s säkerhetsråd. Det är ett våld som 

inte är proportionerligt i förhållande till sitt syfte. Men för den som 

inte utgår från folkrätten blir det lätt att sätta likhetstecken mellan 

självförsvarsaktionen i Afghanistan och Rysslands övervåld i 

Tjetjenien. (99–103) 

 

Aggressor i den här bilden är Ryssland och aggressionsobjekt är Tjetjenien. 

Bildens aggressionshandling är de ryska militära operationerna i Tjetjenien. 
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Persson talar om ”det ryska övervåldet” (100), ”Rysslands kampanj” (101) 

samt ”våld som är oproportionerligt i förhållande till sitt syfte” (102). 

Tidigare i talet definierades oproportionerligt våld som ett brott mot 

folkrätten. Med sin beskrivning av denna aggressionsbild utpekar Persson 

Ryssland som en aggressor, som bryter mot folkrätten. Tjetjenien får rollen 

som ett underlägset, försvarslöst aggressionsobjekt och dess folk kan 

jämföras med de oskyldiga personer som befaras drabbas i Afghanistan. 

Ingenting sägs om varför Ryssland bedriver en militär operation i Tjetjenien. 

Mottagarna får bara veta att denna aggressionshandling inte är sanktionerad 

av FN och att den inte är proportionerlig i förhållande till sitt syfte. Genom 

att dessutom beskriva aggressionshandlingen i Afghanistan som ”själv-

försvarsaktionen” (103) och ställa den i motsatsförhållande till ”Rysslands 

övervåld” (103), framstår Ryssland som en mer hotfull aggressor än USA. 

Denna åtskillnad mellan de två aggressionshandlingarna kan Persson bara 

göra med FN:s tolkning av självförsvarsrätten i ryggen. FN har bedömt 

operationen i Afghanistan som en självförsvarshandling, och Persson har 

argumenterat för att denna bedömning också bör vara den svenska officiella 

hållningen. 

Intrycket av att Ryssland handlar orättfärdigt förstärks av Perssons bruk 

av pronomenet vi: ”vi alltid har tagit avstånd från det ryska övervåld som 

sker i Tjetjenien” (100). Vi kan i detta sammanhang stå för regeringen, 

riksdagens ledamöter eller debattdeltagarna, men också alla svenskar. Det är 

med andra ord ett inkluderande vi, riktat till samtliga mottagare. Med hjälp 

av pronomenbruket inbjuds mottagarna att förena sig i avståndstagandet (jfr 

Bergman-Claesson 1994:43ff.). En ytterligare förstärkning av skillnaden 

mellan de två aggressorerna USA och Ryssland görs, när Persson både 

inlednings- och avslutningsvis i stycket explicit påpekar denna skillnad. 

Denna tredje aggressionsbild är ett tillägg till originalmanus, som med 

stor sannolikhet gjordes med anledning av en tidigare replik i debatten från 

Gudrun Schyman: 

 

Om ni är så emot bomber, Alf Svensson, låt bli dem då! Eller bevisa 

att det är det som är lösningen. Vi avkrävs alternativ. Det utgår då 

från ett tänkesätt att bomberna faktiskt når det mål som vi har 

gemensamt, dvs. att utrota den internationella terrorismen. Jag har 

inte sett det. När det efter terroristdåden i Moskva diskuterades 

hur man skulle komma till rätta med terroristerna som kom från 

Tjetjenien var alla överens om att terrorism inte bekämpas med 

militärt våld. Också Anna Lindh var överens om det. Då gällde det 
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Tjetjenien och folket där. Vad är det som gör att terrorism ska 

bekämpas med militära medel i Afghanistan? Vad beror det på? 

(Schyman 011017) 

 

Schyman argumenterar i sina inlägg för att terrorismen i första hand ska 

bekämpas med icke-militära medel, så även i Afghanistan.53 Det är i detta 

sammanhang som hon tar upp den svenska negativa inställningen till 

Rysslands militära insatser i Tjetjenien, som alltså utgör bevekelsegrund för 

Schymans argument att USA nu inte ska använda militära medel i 

Afghanistan. Persson vill se en enig riksdag bakom FN:s beslut att stödja 

USA:s operation i Afghanistan. Han utnyttjar i inledningsanförandet sina 

meningsskiljaktigheter med Schyman för att konstruera en hotbild om ett 

försvagat FN.54 (Denna diskuteras vidare nedan i avsnittet om hotbilden). 

Sammanfattningsvis omfattar talets aggressionsbilder såväl en 

fördömande beskrivning av terrorattackerna som en förtröstansfull 

beskrivning av den gemensamma kampen mot terrorismen. Den förra är 

kortfattad och den senare elaborerad och omfångsrik. Den tillitsfulla synen 

på FN och den positiva beskrivningen av den militära operationen i 

Afghanistan vilar framför allt på toposen samverkan. Genom denna topos 

kan Persson argumentera för att Sverige ska stödja den militära operationen, 

trots att offensiva militära insatser inte tillhör svensk doxa. Demokrati–

terrorism framträder som topos endast i beskrivningen av kriget i 

Afghanistan och då tillsammans med samverkan. Dikotomin demokrati–

terrorism är alltså inte lika framträdande i detta tal som i de två föregående 

talen. 

Den första aggressionsbilden (terrorattackerna mot World Trade Center 

och Pentagon) fungerar som ett narratio till talet som helhet. Den förklarar 

bakgrunden till nuvarande aggressionsbild (kampen mot terrorismen) och 

utgör ett pathosappellerande stödargument till Perssons argumentation för 

att Sverige ska stödja USA:s FN-sanktionerade militära operation i 

Afghanistan. Den andra aggressionsbilden är en enda lång argumentation, 

                                                
53 Persson återkommer till denna aggressionsbild också i ett senare replikskifte med Schyman 
(se ”Partiledardebatt i Sveriges riksdag”, 2001-10-17 http://www.riksdagen.se/Webbnav/ 
index.aspx?nid=101&bet=2001/02:13&guid={B445AA02-3469-41BA-944D-13F49842A98B} 
för hela debatten i utskrift). 
54 Om Persson har utformat sitt tillägg till originalmanus efter Schymans inlägg, gör han sig här 
skyldig till en fallasi. Han omtolkar medvetet innebörden i Schymans replik. Det framgår tydligt 
att hon är mot den ryska operationen i Tjetjenien, en operation som fördömdes av FN. Detta 
använder hon som argument för att Sverige ska verka för och stödja andra åtgärder än militära 
mot terrorismen i Afghanistan. Persson omtolkar Schymans inlägg till ett uttryck för att inte 
stödja FN och folkrätten, vilket han menar utgör ett hot mot internationell säkerhet.  
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med beskrivning och exempel som främsta retoriska medel, för att Sverige 

ska stödja och genom samverkan delta i kampen mot terrorismen. Den utgör 

också en grund för talets säkerhetiseringsbild, där Persson visar hur Sverige 

kan delta i denna kamp. I vissa delar sammanfaller den andra 

aggressionsbilden (kampen mot terrorismen) med talets hotbild och 

säkerhetiseringsbild. Brist på samverkan med andra demokratiska stater 

framställs som ett hot och den pågående operationen i Afghanistan som ett 

viktigt och hoppingivande led i kampen mot terrorismen. Den tredje 

aggressionsbilden (Ryssland och Tjetjenien) utgör ett jämförande exempel, 

som förstärker FN:s ethos i fråga om självförsvarsrätten. Denna bild utgör 

också grunden för en hotbild om ett försvagat FN. 

 

Hotbilden 

Talet har två hotbilder. Den första är konkret och handlar om rädslan för de 

stridsmedel som terrorismen nyttjar. Den andra är mer abstrakt och handlar 

om faran med ett svagt FN. 

 

Terrorismens stridsmedel 

Talets första hotbild presenteras tidigt i talet i samband med aggressions-

bilden som beskriver terroraktionerna hösten 2001.  

 

[9] Få saker skrämmer så som hot kopplade till nukleära, 

biologiska och kemiska stridsmedel. Vad vi står inför är dåd 

avsedda att skapa just oro. Rädsla och handlingsförlamning är 

terrorismens yttersta syfte. Oron får inte överskugga beslut-

samheten att handla. (12–15) 

 

Hotare i denna första hotbild är ”terrorismen” (14), hotet är terrorhandlingar 

kopplade till s.k. NBC-vapen och hotobjektet är en inkluderande större 

grupp människor representerade av pronomenet ”vi” (13). Konkretion 

skapas direkt genom Perssons val att nämna de tre olika slags stridsmedlen. 

Genom association kan aggressionsbilden, vilken omfattar 11 september-

attackerna, också ge viss konkretion till hotbilden. Ändå talar Persson här i 

relativt generella termer. Rädsla och oro är inte bara giltiga i denna situation, 

utan är alltid förknippade med NBC-stridsmedel och terrorism. Ordet dåd 

(13), som används för att beskriva aggressionerna, behöver dock inte syfta 

specifikt på terrorattackerna den 11 september eller någon annan inträffad 
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terroristhandling. Perssons formulering ”vad vi står inför” (13) innebär att 

hotet kan uppfattas både specifikt och generellt. Formuleringen anspelar 

med andra ord både på aggressioner som inträffat och aggressioner som 

bedöms utgöra potentiella hot. 

Hotbilden får tyngd genom Perssons ordval: skrämmer (12), hot (12), 

nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel (12), dåd (13), oro (13), rädsla 

och handlingsförlamning (14), terrorismens (14) och överskugga (15) utgör 

ett i detta korta stycke omfattande kluster av negativt laddade ord, som 

används för att beskriva hotbildens komponenter. Persson fastställer hotet 

som allvarligt och överhängande och ger på så sätt tyngd åt slutsatsen: ”Oron 

får inte överskugga beslutsamheten att handla” (15). En vag formulering 

skulle i ett mindre allvarstyngt sammanhang troligen inte göra någon 

starkare effekt på mottagarna, men när den ställs mot så många negativt 

laddade ord skapas stora förväntningar på innebörden av ”beslutsamheten 

att handla” (15). Det skapas en förväntan om att hotbilden ska följas upp 

med en presentation av säkerhetiseringsåtgärder. Dessa åtgärder diskuteras i 

avsnittet om säkerhetiseringsbilden nedan. 

 

Ett svagt FN 

Den andra hotbilden är kopplad till den omdefinierade aggressionsbilden 

som handlar om den enade kampen mot terrorismen. Där uttrycks en 

försiktig avsäkerhetisering av en hotbild: 

 

[10] Hoppingivande är också att tendensen mot ett allt svagare 

amerikanskt engagemang i FN nu viker. (94) 

 

Hotet utgörs av ett svagt engagemang i FN, hotare är USA och hotobjekt är 

FN, vars styrka ligger i att alla samverkar mot ett gemensamt mål. Denna 

hotbild följs upp lite längre fram, något omformulerad men fortfarande vagt 

beskriven: 

 

[11] Vi har idag ett väsentligt starkare FN än på länge. Detta ska vi 

värna, inte undergräva genom att ifrågasätta säkerhetsrådets rätt 

att tolka folkrätten. Detta är centralt. (96–98) 

 

FN:s och säkerhetsrådets styrka och position är även här hotobjekt, hotet 

består av ett ifrågasättande av deras rätt att tolka folkrätten och hotare är 

just de som ifrågasätter den rätten. Av debattsammanhanget går det att 

utläsa att Persson avser Gudrun Schyman (och de som håller med hennes 
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resonemang) som hotare, även om han inte säger det rent ut. Huruvida 

Schyman avser att undergräva FN:s position eller inte med sin replik är en 

fråga som ligger utanför analysen av Perssons inledningsanförande.  

Denna hotbild är starkt beroende av aggressionsbilderna och Perssons 

lovord till FN och säkerhetsrådet. Toposen samverkan träder fram bakom 

hotbilden. FN:s stabilitet vilar på samverkan. Denna samverkan försvagas, 

om säker-hetsrådets rätt att tolka folkrätten ifrågasätts. 

Sammanfattningsvis är talets båda hotbilder relativt vaga. De 

konkretiseras genom association till aggressionsbilden och är starkt 

beroende av att säkerhetiseringsbilden förstärker deras tyngd. I den första 

hotbilden finns ett stort antal negativt värdeladdade formuleringar, som 

tillsammans bildar ett starkt pathosappellerande kluster. Toposen 

demokrati–terrorism ligger bakom beskrivningen av den första hotbilden, 

medan toposen samverkan framträder i den andra hotbilden.  

 

Säkerhetiseringsbilden 

I detta tal framträder två säkerhetiseringsbilder. Den första handlar om 

inrikes samverkan för Sveriges säkerhet, den andra om global samverkan 

och FN:s roll för internationell säkerhet. 

 

Inrikes samverkan 

Direkt efter den första aggressionsbilden, vilken beskriver terrorattackerna 

den 11 september, följer en säkerhetiseringsbild. Persson presenterar denna 

säkerhetiseringsbild utan att först beskriva en hotbild. Han inleder med att 

tala om samarbete inom Sverige som en förutsättning för att göra landet 

tryggt: 

 

[12] Herr talman! I tider av oro behöver vi varandra. Jag har 

alltsedan den 11 september manat till allvar och samling, till 

beslutsamhet och ansvarskänsla för det samhälle som vi har byggt 

upp tillsammans och som vi, trots alla dess brister, känner stolthet 

över. Också i vårt land har det upptäckts brev med okänt innehåll. 

Även om ingen smitta har hittats i de svenska försändelserna är det 

viktigt att ansvariga myndigheter fortsätter att arbeta för högtryck. 

På samma sätt är det viktigt att vi som har att leda landet lever upp 

till vårt ansvar. Men många behöver dela ansvaret. (6–11) 
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Persson tar i egenskap av statsminister på sig rollen som säkerhetiserare i 

denna bild. Säkerhetiseringsmålet är att trygga landet. De åtgärder, som 

Persson föreslår (och har föreslagit sedan terrorattackerna), är allmänt 

hållna och vilar till stor del på toposen samverkan. Toposen tar sig uttryck i 

formuleringar som ”i tider av oro behöver vi varandra” (6), ”allvar och 

samling” (7), ”beslutsamhet och ansvarskänsla för det samhälle vi byggt upp 

tillsammans” (7) samt ”många behöver dela ansvaret” (11). Alla dessa 

formuleringar leder associationerna till ett gemensamt arbete för att göra 

landet tryggare. 

Jämte denna topos framträder en ny: ansvar. I fyra av passagens sex 

meningar förekommer detta ord explicit i någon form. Med hjälp av denna 

utbyggda topos – ansvar och samverkan – ger Persson en bild av sig själv 

med ett ethos som en trygg, samlande, ansvarskännande statsledare. 

Samarbete och ansvar presenteras som viktiga åtgärder ”i tider av oro” (6). 

Därmed har Persson åstadkommit en koppling mellan oro och 

samarbete/ansvar – mellan kaos och konsensus – i passagen. Denna 

koppling kan också ses som ett slags topos. 

Denna säkerhetiseringsbild följer direkt efter aggressionsbilden i talets 

inledning. Här saknas alltså en uttalad hotbild som led i argumentationen. 

Visserligen finns i aggressionsbilden en underförstådd hotbild, grundad på 

terrorattackerna. En outtalad hotbild blir dock svag och leder till en likaledes 

svag säkerhetiseringsbild. Aggressionsbilden är emellertid stark, inte minst 

på grund av att terrorattackerna hade inträffat så nära inpå denna 

partiledardebatt, och borde ha kunnat följas upp med en stark och konkret 

säkerhetiseringsbild för att motsvara det hot attackerna faktiskt kunde 

tänkas utgöra mot Sverige. Att Sverige hotas av terrorism har Persson 

åtminstone påvisat i de tidigare säkerhetiseringsförsöken (se 4.1.1, 4.1.2). 

En mer detaljerad säkerhetiseringsbild presenteras också, efter talets 

första explicita hotbild – den som handlar om terrorismens stridsmedel och 

på vilket sätt dessa utgör ett hot mot Sveriges säkerhet. Persson inleder 

denna del av säkerhetiseringsbilden med en återkoppling till toposen ansvar 

och samverkan: 

 

[13] Allvar är vad som krävs, och konstruktivt samarbete. (16) 

 

Denna tillspetsning av säkerhetiseringsbilden förstärker den maning till 

samarbete som Persson framställer till mottagarna. Det ansvar han talade 

om tidigare har ändrats till allvar, vilket väl snarast ska ses som en 

nyansering av toposen. För att kunna ta ansvar måste man se allvaret i 
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situationen. Med ordet konstruktivt (16) antyder Persson att exempel på 

sådant samarbete kommer att presenteras. Om han inte hade följt upp frasen 

”konstruktivt samarbete” (16) i detta sammanhang med konkreta förslag på 

åtgärder, skulle han ha riskerat att frasen uppfattats som en platthet (jfr 

Fredriksson 1974:82ff.). Denna mening tjänar därför mest som en övergång 

från den första, allmänt hållna delen av säkerhetiseringsbilden, till den 

andra, mer detaljerade: 

 

[14] När det gäller de nukleära, biologiska och kemiska hoten finns 

redan en arbetsgrupp i funktion inom Regeringskansliet. Den 

består av en rad myndigheter och departement och har i uppgift att 

samordna förberedelser, uppmärksamma brister och förbättra 

beredskapen och förmågan hos ansvariga myndigheter att sam-

ordna och hantera hot och händelser av denna typ. 

 

I budgetpropositionen avsattes 10 miljoner kronor för att stärka 

detta samarbete. Regeringen har med anledning av den senaste 

tidens händelser givit gruppen direktiv och resurser för att 

påskynda arbetet. Ett exempel på nya åtgärder är att en 

jourberedskap nu byggs upp, som gör det möjligt att få kontakt 

med viktiga forskare dygnet runt och året runt, en beredskap som 

tidigare inte funnits. (17–21) 

 

Säkerhetiserare i denna utvecklade del av bilden är Sveriges regering. Det 

tidigare, vaga säkerhetiseringsmålet kvarstår men har här fått en något mer 

detaljerad beskrivning. Regeringen och säkerhetspolitiskt viktiga myndig-

heter ska ha ökad beredskap, vilket i sig är en förutsättning för att det 

tidigare definierade målet, att trygga Sverige, kan uppnås. 55  De säker-

hetsåtgärder som föreslås för att nå dessa mål är samordning, förbättring 

och genomlysning av de myndigheter och departement vilka har till uppgift 

att kontrollera hot kopplade till nukleära, biologiska och kemiska 

stridsmedel. Förbättringen tycks gälla såväl kunskaper som organisatoriska 

frågor. Vidare ska en jourberedskap bland forskare med anknytning till dessa 

frågor byggas upp. Omnämnandet av budgetanslaget – 10 miljoner kronor – 

understryker den vikt regeringen lagt vid organisatorisk samordning. Detta 

                                                
55 Genom hotbilden som beskrivs direkt före säkerhetiseringsbilden framgår att ett av målen 
också är att hindra mjältbrandsspridning i Sverige. Detta är ett ytterst konkret mål, men då det 
uttrycks inom ramen för hotbilden är det underförstått som säkerhetiseringsmål och uppfattas 
därmed som vagt. En annan disposition hade tydliggjort denna föreslagna åtgärd. 
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omnämnande är en tydlig logosappell och tjänar som en konkretion av 

förslaget, även om det nämnda beloppet kanske inte säger så mycket för en 

mottagare utan större insikter i verksamheten. Utöver denna konkretion är 

beskrivningen av säkerhetiseringsbilden fortfarande vag. Även om vissa 

exempel på åtgärder presenteras, är dessa allmänt beskrivna.  

Toposen samverkan är verksam även i denna passage. Samarbetet gäller 

myndigheter, departement och forskare med anknytning till hotbilden och 

säkerhetiseringsmålen. Vilka dessa myndigheter, departement och forskare 

är sägs inte explicit. Vidare är stilen i passagen formell. Inte desto mindre 

använder Persson en del positivt laddade ord, med tonvikt på verb för olika 

slags handlingar, för att beskriva säkerhetsåtgärderna: samordna (18), 

uppmärksamma (18), förbättra (18), hantera (18), stärka (19), givit 

direktiv och resurser (20), påskynda (20) och byggs upp (21). Sammantaget 

bildar dessa verb och fraser ett kluster kring säkerhetiseringsåtgärderna i 

bilden och ger signaler om en handlingsvillig och initiativrik regering. På så 

vis skapar Persson ett nödvändigt starkt ethos för den regering som har att 

leda landet i kampen mot terrorismen. Det är dock inte tydligt och konkret 

hur detta ska gå till. Säkerhetiseringsbilden saknar så långt en pathosappell, 

vilken skulle kunna få mottagarna att lättare tar till sig den logosdominerade 

beskrivningen. 

I stället för att appellera till mottagarnas pathos riktar Persson in sig på 

att stärka regeringens (och därmed sitt eget) ethos. Detta åstadkommer han 

genom att vända mottagarnas uppmärksamhet mot den gångna månadens 

insatser:  

 

[15] Trots den stora mängd insatser som vi har vidtagit sedan 

terrordåden för en dryg månad sedan måste vi ändå fråga oss: 

Räcker detta? Är Sverige tillräckligt rustat i kampen mot den 

internationella terrorismen? Vi måste vända på alla stenar och på 

nytt genomlysa samhällets beredskap. I regeringsförklaringen 

utlovade jag initiativ till sådana insatser. Regeringen kommer 

under hösten att tillkalla en särskild utredningsman med följande 

uppdrag, som vi kommer att samråda med riksdagens partier 

omkring: (27–31) 

 

I denna passage ifrågasätter Persson de av regeringen redan gjorda 

insatsernas tillräcklighet, vilket öppnar för att lägga fram ytterligare förslag. 

På så vis fungerar passagen som inledning till presentationen av ett fem 

punkter långt åtgärdsförslag. Han hade kunnat förbereda mottagarna på 
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denna presentation i påståendeform, men väljer i stället frågeform.  Med 

detta formuleringsval inbjuder Persson mottagarna till att delta i 

ifrågasättandet, vilket kan ses som ett risktagande. Frågeformen kan 

nämligen öppna för kritik mot regeringens förfarande efter terrorattackerna. 

En redan skeptisk mottagare kan komma att fokusera på denna kritik i 

stället för på de åtgärder som ska presenteras. Då Persson genast följer upp 

frågorna med att påminna mottagarna om regeringsförklaringens utlovade 

insatser och med att annonsera att en utredning ska genomföras, minskar 

han dock risken att tappa mottagarnas förtroende och uppmärksamhet. 

De tre första meningarna i passagen (27–29) är så formulerade att 

Persson snarare visar fram en ansvarstagande och självkritisk regering än 

öppnar för yttre kritik. Han menar att regeringen har gjort mycket, men kan 

inte stanna vid det – den måste göra mer. Den välkända metaforen ”vända 

på alla stenar” (29) kan tyckas sliten, men den förstärker intrycket av 

regeringens handlingsvilja. Ett sätt att genomföra självkritik är att ställa 

frågor till sig själv. Tolkat på detta vis är frågorna ställda av regeringen till 

sig själv för utvärdering och framtida arbete. Detta minskar knappast 

mottagarnas förtroende för Persson, utan åstadkommer snarare ett ethos för 

regeringen som ansvarstagande och handlingsvillig. Persson inbjuder därtill 

uttryckligen riksdagens övriga partier att delta i utredningsfrågorna, vilket 

torde säkra hans ethos som en öppen och samarbetsvillig regeringschef. Med 

denna inbjudan följer han upp den tidigare maningen till samarbete och 

sätter på så vis denna topos (samverkan) i fokus. Med samarbete som 

främsta metod ska Sverige genomföra kampen mot terrorismen. 

Med den andra frågan ”Är Sverige tillräckligt rustat i kampen mot den 

internationella terrorismen?” (28) säkerhetiserar Persson frågan om den 

internationella terrorismen öppet, ty indirekt betyder frågan att Sverige är 

involverat i denna kamp. Denna fråga kan bara ställas om Persson anser att 

Sverige deltar i kampen mot terrorismen. Säkerhetiseringen av den 

internationella terrorismen kräver konkreta förslag på åtgärder som kan 

balansera hotets allvar, men hittills i talet har Persson bara beskrivit 

säkerhetiseringsåtgärderna i allmänna ordalag. Efter passagen med frågorna 

detaljerar han till sist en av de aviserade åtgärderna, nämligen den tilltänkta 

utredningsmannens uppdrag: 

 

[16] För det första ska en kartläggning och analys göras av 

myndigheternas beredskap inför extraordinära händelser och deras 

arbete i anslutning till och tiden efter händelserna i USA den 11 
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september. Hur fungerade rutiner, samband, jourlistor, instruk-

tioner och förordningar? 

 

För det andra ska utredaren se över Sveriges förutsättningar att 

bidra i det internationella samarbetet. På detta område pågår för 

närvarande ett intensivt internationellt lagstiftningsarbete t.ex. vad 

avser information om bankkonton. Utredaren ska dock belysa om 

det alltjämt finns luckor i regelsystemet eller myndigheternas 

förutsättningar att verka över gränserna i extraordinära situatio-

ner. 

 

För det tredje ska utredaren se över om prioriteringarna är 

optimala och resurstilldelningen tillräcklig inom och mellan de 

många sektorer och myndigheter som berörs. 

 

För det fjärde ska utredaren överväga om det på några områden 

finns behov av en särskild lagstiftning vid extraordinära 

situationer. I Sverige har vi på flera områden särskild lagstiftning 

som kan sättas i kraft vid krig och krigsfara. Något motsvarande 

regelsystem finns dock inte för andra extrema händelser. Bör ett 

sådant införas? 

 

För det femte ska utredaren översiktligt studera lagstiftning och 

centralt myndighetsarbete i några med Sverige jämförbara länder. 

Särskilt bör uppmärksammas insatserna som vidtagits efter den 11 

september 2001. Vad kan vi lära av andra länder? 

 

Så långt det i regeringsförklaringen aviserade uppdraget. (32–45) 

 

Utgångspunkten för uppdraget är terrorattackerna den 11 september och 

hanteringen av den påföljande krisen. Därmed upprättas en stark koppling 

mellan aggressionsbild och säkerhetiseringsbild. Framför allt ska utredaren 

fokusera på juridiska frågor, kopplade till såväl inrikes som internationella 

samarbetsformer för att bekämpa terrorism. Denna detaljbeskrivning är 

således allmänt hållen. Endast ett konkret exempel ges på arbetets 

inriktning: lagstiftningen avseende information om bankkonton.  

Uppdraget går ut på att en utredare ska ”se över” (34, 37), ”belysa” (36), 

”överväga” (38) samt ”översiktligt studera” (42) hanteringen av extrema 

händelser. Dessa handlingsverb signalerar om teoretiska säkerhetiserings-
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mål, som kan resultera i en lägesbeskrivning. De utlovar alltså inte en 

konkret handlingsplan inför kommande potentiella extrema händelser. Den 

del av utredarens arbete, som har koppling till internationellt samarbete, är 

den enda som ger en antydan om potentiella insatser: att ”se över Sveriges 

förutsättningar att bidra i det internationella samarbetet”. Vad detta 

samarbete ska gå ut på, utöver informationsutbyte om bankkonton, sägs 

dock inte. Utan tydliga mål blir också åtgärderna vaga, även om de ges en 

detaljerad beskrivning.  

Sammanfattningsvis är denna säkerhetiseringsbild som helhet mycket 

allmänt hållen. Även om Persson aviserar vissa åtgärder ger han inte några 

konkreta beskrivningar, som kan underlätta för mottagarna att visualisera 

åtgärderna och målen. Stilen är formell och beskrivningen innehåller få 

värdeladdade ord. Sammantaget gör detta att bilden inte framstår som 

särskilt kraftfull i jämförelse med talets andra bilder. Denna säkerheti-

seringsbild är länkad till inledningens pathosappellerande och starkt 

värdeladdade aggressionsbild och till en starkt värdeladdad hotbild. Detta 

skapar förväntningar på en säkerhetiseringsbild, som kan motsvara allvaret i 

dessa. När säkerhetiseringsmålen och säkerhetsåtgärderna är allmänna, vaga 

och teoretiska, som i detta fall, försvagas hotbilden. Åtgärder som utredning, 

samordning och genomlysning motsvarar inte de förväntningar mottagarna 

kan ha utifrån en allvarlig hotbild. Denna logosdominerade säker-

hetiseringsbild tjänar i stället som en etablering av ethos för en 

ansvarstagande, initiativrik och handlingskraftig regering. Detaljbeskriv-

ningen visar att regeringen tagit många initiativ sedan terrorattackerna, 

samtidigt som den inte avslöjar några konkreta resultat. 

Det kan ligga ett medvetet val bakom denna vaga säkerhetiseringsbild om 

inrikes samverkan. Persson har ett mål med talet utöver att argumentera för 

inrikes säkerhetspolitiska ställningstaganden. Huvuddelen av talet fokuserar 

nämligen på den militära operationen i Afghanistan och FN:s roll i kampen 

mot terrorismen. Framför allt uppehåller Persson sig vid den aggressions-

bild, där FN och säkerhetsrådet lovordas, men han beskriver också en 

hotbild kopplad till FN:s styrka. För att inte skymma behovet av inter-

nationella insatser och av svenskt engagemang i dessa insatser, kan Persson 

ha velat vara något återhållsam i sin bild av inrikes samverkan. 

 

Global samverkan 

Talets andra säkerhetiseringsbild fokuseras på global samverkan mot den 

internationella terrorismen. Persson introducerar denna bild mitt i den 

första, inrikes fokuserade, säkerhetiseringsbilden. Säkerhetiserare är 
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Sveriges regering och säkerhetiseringsmålet är att åstadkomma global 

säkerhet. 

 

[17] Även det internationella samarbetet har intensifierats på alla 

nivåer i olika organ. På fredag kommer EU:s stats- och 

regeringschefer för andra gången på en månad att mötas för att 

bl.a. diskutera kampen mot den internationella terrorismen. På 

global nivå är ett revitaliserat FN nyckeln till framgång. För en 

vecka sedan beslöt regeringen ska [sic] underteckna FN:s 

konvention om bekämpning av finansieringen av terrorism. Ett 

femtontal olika åtgärder planeras nu också inom ramen för 

Justitiedepartementets ansvarsområde i samarbete med övriga 

EU-länder, FN och Europarådet. (22–26) 

 

Toposen samverkan ligger bakom beskrivningen av säkerhetsåtgärderna och 

säkerhetiseringsmålen. När Persson redogör för de internationella åtgärder 

regeringen vidtagit eller planerar att vidta är stilen överlag formell. Inte 

desto mindre ingår ett antal förstärkande uttryck i beskrivningen. Dessa 

uttryck framställer en handlingskraft hos den internationella samman-

slutning av länder, som kämpar mot terrorismen, och förstärker intrycket av 

samarbetsförmåga. Framför allt beskriver de den svenska regeringens vilja 

att samarbeta internationellt. Samarbetet beskrivs på flera nivåer: det ”har 

intensifierats” (22) (beskaffenhet), det sker ”för andra gången på en månad” 

(23), ”för en vecka sedan” (25) (frekvens), ett ”revitaliserat FN” (24) är 

viktigt (värdering), regeringen ”beslöt” (25) (handlingsvilja) att ”underteckna 

FN:s konvention om bekämpning av finansieringen av terrorismen” (25) 

(innehåll) samt ”Ett femtontal olika åtgärder planeras” (26) (omfång). Detta 

kluster ger säker-hetiseringsbilden en positivt laddad och tämligen konkret 

innebörd, som visar på regeringens och den internationella samman-

slutningens kraft och vilja att kämpa mot terrorismen. På så vis fungerar 

beskrivningen också som en ethosetablering för en handlingskraftig 

regering. 

En rad exempel på åtgärder beskrivs: EU:s stats- och regeringschefer ska 

mötas, FN:s konvention om bekämpning av finansieringen av terrorism ska 

undertecknas och ett juridiskt samarbete om cirka femton punkter ska 

inledas med EU, FN och Europarådet. Beskrivningen av dessa åtgärder 

förutsätter mottagarnas kännedom om politiska och juridiska samarbets-

former och strukturer, och vädjar på så vis tydligt till mottagarnas logos. 

Samtidigt utgör passagen en pathosappell genom den positivt laddade 
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innebörden i klustret kring toposen samarbete. Den omfattande beskriv-

ningen av dessa möten och samarbeten på högsta nivå ger, genom sina 

ethos-, logos- och pathosappeller, mottagarna signaler om frågans dignitet. 

Persson ger med andra ord ämnet en framskjuten position på den politiska 

agendan, som en fråga som förtjänar största uppmärksamhet. Positio-

neringen omfattar inte bara målet för säkerhetiseringen, att lösa problemet 

med terrorismen, utan också medlen: samverkan på politisk och juridisk 

nivå mellan olika internationella organisationer.  

Mening 24 är central: ”På global nivå är ett revitaliserat FN nyckeln till 

framgång.” Denna mening uttrycker en grundläggande förutsättning för 

talets fortsatta resonemang. Det är utifrån denna huvudtanke som Persson 

beskriver och lovordar FN och säkerhetsrådets arbete. Tanken utgör 

utgångspunkt för hotbilden, som beskriver ett försvagat FN, samt en varning 

till den som ifrågasätter självförsvarsrätten och jämställer situationen i 

Tjetjenien med den militära operationen i Afghanistan. (Denna varning 

diskuteras nedan under Kommunikationsbilden.) 

Denna huvudtanke innehåller ett välbekant uttryck. Metaforen ”nyckeln 

till framgång” (24) är visserligen stelnad, men fungerar ändå som ett sätt att 

lätta upp den formella stilnivån i passagen. Persson hade kunnat säga ”den 

bästa lösningen”, men då hade den centrala tanken inte framträtt lika tydigt. 

Med sin placering i mitten av passagen hade denna huvudtanke dolts bland 

övriga formuleringar, där den i vilket fall tonas ned av den kringliggande 

informationen. 

Längre fram i talet följer Persson upp denna talets huvudtanke, när den 

globala säkerhetiseringsbilden återupptas. Där framgår tydligare vad 

Persson anser: 

 

[18] Säkerheten i världen är beroende av alla de verksamheter FN 

ägnar sig åt. Framför allt är vår gemensamma säkerhet beroende av 

ett starkt FN. (83–84) 

 

Med dessa två meningar stipulerar Persson en koppling mellan FN och den 

globala säkerheten. Denna del av säkerhetiseringsbilden kommer direkt efter 

hans lovord över FN och säkerhetsrådet i aggressionsbilden, en placering 

som förstärker den annars kortfattade säkerhetiseringsbilden. Persson har 

just beskrivit en rad initiativ tagna av FN mot den internationella 

terrorismen och dessutom konstaterat att listan kunde ha gjorts längre. 

Dessa två meningar (83–84) understryker förutsättningarna för att nå global 

säkerhet: FN:s olika verksamheter och ett starkt FN. På så vis kan denna del 
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av säkerhetiseringsbilden tolkas som en del av Perssons lovordande av FN. 

De två meningarna utgör en övergång till den hotbild som handlar om ett 

försvagat FN. 

Trots att passagen är kortfattad är den starkt pathosappellerande genom 

det beroendeförhållande mellan FN och global säkerhet, som Persson pekar 

på. Formuleringarna ”säkerheten i världen” (83) och ”vår gemensamma 

säkerhet” (84) gör det möjligt för mottagarna att känna sig delaktiga i en 

större enhet än den egna nationen. Med denna förflyttning blir med andra 

ord den nationella säkerheten länkad till den globala, på samma sätt som 

Persson tidigare identifierade det svenska folket som en del av terrorismens 

aggressionsobjekt och hotobjekt. 

Beroendefrågan följs upp efter den aggressionsbild som handlar om 

Ryssland och Tjetjenien. 

 

[19] FN fungerar på många sätt precis som vi i ett litet land som 

Sverige önskar: med kraft i sitt agerande, med stark uppslutning 

från medlemsländerna och med förmåga att värna freden, 

demokratin och människovärdet. (105) 

 

Mellan raderna framgår att Sveriges säkerhet är beroende av FN, särskilt 

eftersom vi är en liten nation. Denna passage är, liksom den föregående, ett 

ytterligare uttryck för Perssons tillit till FN, samtidigt som den påvisar 

förutsättningar för säkerhetsåtgärder. Passagen är starkt värdeladdad, med 

formuleringar som ”kraft i sitt agerande” (105), ”stark uppslutning” (105) 

och ”förmåga att värna freden, demokratin och människovärdet” (105).  

Sammanfattningsvis är denna säkerhetiseringsbild om globalt samarbete 

uppbyggd utifrån toposen samverkan. Till skillnad från den inrikes 

fokuserade bilden beskriver Persson här både säkerhetiserare, medel och 

mål. Bilden ger därmed ett mer konkret intryck, även om de åtgärder som 

beskrivs är lika abstrakta och teoretiska som de i den svenska bilden. Den 

mångfasetterade beskrivningen appellerar såväl till logos som till pathos hos 

mottagarna och skapar därmed en särskild position för frågan samt ett starkt 

ethos för säkerhetiseraren. Det kan konstateras att en säkerhetiseringsbild 

blir mer konkret och därmed mer lättillgänglig för mottagarna om hela 

bilden beskrivs. Den utförligt beskrivna bilden blir starkare knuten till och 

bättre balanserad mot talets aggressionsbilder och hotbilder. En sådan 

säkerhetiseringsbild kan uppfattas som adekvat, rimlig och trovärdig.  

Trovärdigheten i bilden ökar också då Persson tydligt ger frågan om 

global samverkan en framskjuten position på den politiska agendan. Såväl 
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säkerhetiserare som säkerhetsåtgärder och säkerhetiseringsmål tillskrivs hög 

dignitet. Detta gör han dels med hjälp av den starka kopplingen mellan 

aggressionsbild, hotbild och säkerhetiseringsbild, och dels genom den mång-

fasetterade beskrivningen av den globala samverkan. Då Persson så bestämt 

tillskriver frågan om global samverkan en framskjuten position, framträder 

denna säkerhetiseringsbild som det centrala syftet med talet. 

 

Kommunikationsbilden 

Talet har två kommunikationsbilder. Persson är sändare i båda, men i övrigt 

skiljer de sig åt markant. Den första bilden utgör en varning, till synes riktad 

till alla mottagare, men implicit riktad till Gudrun Schyman. Varningen 

uttrycks i talets tredje aggressionsbild, där Persson beskriver situationen i 

Tjetjenien. Denna aggressionsbild hade tillkommit efter ett av Schymans 

inlägg tidigare i debatten. Till skillnad från Schyman anser inte Persson att 

den pågående militära operationen i Afghanistan kan jämföras med 

situationen i Tjetjenien. I stället påpekar han att den förra operationen har 

stöd av FN medan den senare är fördömd av FN. Persson har genom hela sitt 

anförande sökt stöd för att Sverige ska gå på FN:s och Säkerhetsrådets linje, 

nämligen att betrakta den militära operationen i Afghanistan som en 

självförsvarsaktion. Han har också argumenterat för att Sverige behöver FN 

och olika former av internationell samverkan för att trygga sin säkerhet. Han 

varnar nu för att ifrågasätta denna samverkanstanke: 

 

[20] Jag varnar för en sådan hållning. (104) 

 

Varningen är dock tämligen vag. Persson förklarar inte vad som kommer att 

hända om någon går på en annan linje än den han själv förespråkar. Han 

varnar endast för att FN kan komma att försvagas, om många väljer att inte 

stödja FN och de beslut de fattar. I den ena aggressionsbilden gav Persson 

uttryck för en avsäkerhetiserad hotbild. USA:s tidigare så svaga engagemang 

i FN har nu börjat öka. På så vis är denna kommunikationsbild nära kopplad 

till såväl aggressionsbilder som hotbilder i talet. 

Talets andra kommunikationsbild är en förklaring riktad till samtliga 

mottagare. Partiledardebatten har fram till Perssons anförande handlat om 

många andra ämnen än kampen mot terrorismen och kriget i Afghanistan 

(även om dessa ämnen också förekommit i inläggen), och Persson tycks nu 

vilja förklara varför han valt att enbart tala om dessa förhållanden: 
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[21] Herr talman! I denna internationella, storpolitiska tid, som ju 

så direkt påverkar vår vardag, blir det väldigt svårt att i en sådan 

här debatt plötsligt växla spår till att tala om skattelagstiftningen 

för svenska företag eller till att diskutera vägbyggen i Norrlands 

inland eller till att föra samtal om betygssystemets konstruktion i 

den svenska skolan. Allt sådant är viktigt. Det engagerar oss. Vi 

brinner för det. Men samtidigt, i en tid som denna, förstår vi att det 

just nu också finns andra och större saker att samlas omkring än 

det som för tillfället är stridsfrågorna i svensk inrikespolitik. Därför 

ville jag, herr talman, använda denna partiledardebatts första 

inlägg till att göra denna principiella deklaration om hur vi ser på 

folkrätten och FN:s betydelse. (106–111) 

 

På ett kortfattat sätt ger Persson konkreta exempel på möjliga ämnen för sitt 

debattinlägg och ställer dem i kontrast till frågan om terrorism och säkerhet. 

Med denna disposition av passagen förebygger han all kritik av sitt ämnesval 

för debattinlägget, samtidigt som han öppnar för att svara på inlägg som rör 

annat än säkerhetspolitiken. Dessutom tillskriver Persson ämnet ett ethos, 

som varande det för tillfället viktigaste politiska problemet. Detta görs med 

hjälp av den starkt värdeladdade och pathosappellerande formuleringen i 

passagens inledning: ”I denna internationella, storpolitiska tid, som ju så 

direkt påverkar vår vardag, blir det väldigt svårt att i en sådan här debatt 

plötsligt växla spår till att tala om skattelagstiftningen för svenska företag…” 

(106, mina kursiveringar). Persson använder explicit kairos, tidpunkten, som 

skäl för sitt ämnesval. Med hjälp av det demonstrativa pronomenet denna 

skiljer Persson ut tidsperioden från andra tidsperioder. Dessutom beskriver 

han tiden som internationell och storpolitisk, vilket är en signal om den 

dignitet han tillskriver denna särskilda tidsperiod. Vidare visar han på 

effekten av tidsperioden, i sig en konsekvens av terrorattackerna den 11 

september. Alla omfattas av denna effekt, direkt i vardagen, enligt Perssons 

beskrivning. På vilket sätt nämner han dock inte, utan lämnar till var och en 

som lyssnar att själv fylla i med exempel. Adverbet ju (106) betonar satsens 

betydelse. Slutligen värderar Persson ämnesvalet i förhållande till andra 

ämnen. Det är enligt hans mening inte bara svårt utan ”väldigt svårt” (106) 

att tala om någonting annat än kampen mot terrorismen. Denna värdering 

av ämnet förstärks genom att likna ett potentiellt ämnesbyte med en plötslig 

spårväxling. Denna vardagliga metafor utgör bevekelsegrund för Perssons 
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och regeringens fokusering på de säkerhetspolitiska problem som uppstått 

efter terrorattackerna den 11 september.  

Genom att ställa säkerhetspolitiken i kontrast till andra politiska 

ämnesområden, ger han sitt valda ämne hög dignitet. Denna kontrastering 

sker med hjälp av den allmänna toposen större och mindre värde. 

Säkerhetspolitiken påverkar, enligt Perssons framställning, vår vardag 

direkt. Det gör även vägbyggen, skattelagstiftning och betygsystem, om än 

mindre omskakande. Hur viktiga dessa inrikesfrågor är för regeringen 

framgår av den tredelade förstärkning Persson gör: ”Allt sådant är viktigt. 

Det engagerar oss. Vi brinner för det” (107–109). Detta är starkt 

pathosappellerande och för regeringen ethosstärkande formuleringar. När 

Persson säger att säkerhetsfrågan är viktigare, framgår genom jämförelsen 

hur enormt viktig den är. Med hjälp av jämförelsen tillskrivs 

säkerhetspolitiken ett större värde än inrikesfrågorna. Kontrasten förstärks 

och tydliggörs ytterligare av en formulering, som möjliggör för mottagarna 

att känna sig delaktiga i ämnet: ”Men samtidigt, i en tid som denna, förstår 

vi att det just nu också finns andra och större saker att samlas omkring än 

det som för tillfället är stridsfrågorna i svensk inrikespolitik” (110, min 

kursivering). Här säger Persson explicit att säkerhetspolitiken under 

rådande omständigheter är en större och viktigare fråga än inrikespolitiken. 

Med denna mening vädjar han till mottagarna (kanske främst de politiska 

motståndarna) att lägga sina hjärtefrågor åt sidan för att sluta upp kring det 

samarbete han argumenterat för i sitt tal. 

Persson definierar uttryckligen denna avslutande passage som en 

förklaring: ”Därför ville jag, herr talman, använda denna partiledardebatts 

första inlägg till att göra denna principiella deklaration om hur vi ser på 

folkrätten och FN:s betydelse” (111). Denna avslutande mening utgör en 

markering av den framskjutna position, som Persson vill ge frågan om 

kampen mot terrorismen. Genom att Persson nämner FN och folkrätten i 

avslutningen återkopplar han till aggressionsbildens omfattande lovord av 

dessa institutioner. På så vis fungerar kommunikationsbilden inte bara som 

en indirekt apostrofering till publiken utan också som ett stöd för och 

summering av talets aggressionsbilder, hotbilder och säkerhetiseringsbilder. 

Talets båda kommunikationsbilder är sammanfattningsvis nära kopplade 

till talets övriga bilder. Den första bilden utgör en varning för att inte stödja 

regeringens linje som går ut på att samverka via FN. Denna varning är 

starkast kopplad till aggressionsbild och hotbild. Då säkerhetiseringsbilden 

fokuserar på stöd till FN:s arbete kan varningen också kopplas till denna 

bild. Den andra bilden är en förklaring till Perssons ämnesval för 
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inledningsanförandet. Denna förklaring förstärker såväl aggressionsbilden 

med det omfattande lovordet till FN och folkrätten som säkerheti-

seringsbilden, som framhäver vikten av att samverka via FN för att öka 

säkerheten i Sverige och världen. Båda kommunikationsbilderna utgår 

således från toposen samverkan. Vidare utgör båda bilderna starka 

pathosappeller. Den första appellerar till pathos genom själva handlingen 

och den andra genom en kontrastering mellan säkerhetspolitiken och andra 

politiska områden. 

 

Konkluderande kommentar 

Inledningsanförandet har en komplicerad struktur. Detta har sin förklaring i 

att Persson talar om två disparata, men ändå sammanlänkade händelser, 

nämligen terrorattackerna hösten 2001 och den militära operationen i 

Afghanistan. Terrorattackerna gav upphov till en hotbild med uppföljande 

säkerhetiseringsbild. Operationen i Afghanistan utgör en aggressionsbild, 

med tillhörande hotbild och säkerhetiseringsbild. Samtidigt framställs 

operationen som en del av den säkerhetiseringsbild som följer upp 

aggressionsbilden om terrorattackerna. USA:s operation i Afghanistan var en 

direkt respons på terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon, 

som ett led i kampen mot terrorismen. 

Genom analysen har den komplicerade bildstrukturen kunnat 

synliggöras. Talet omfattar tre aggressionsbilder (terroraktionerna hösten 

2001, kampen mot terrorismen, Ryssland och Tjetjenien), två hotbilder 

(terrorismens stridsmedel, ett försvagat FN), två säkerhetiseringsbilder 

(inrikes samverkan, global samverkan) samt två kommunikationsbilder (en 

varning, en förklaring av ämnesval). Den hotbild, som beskriver 

terrorismens hot mot demokratin (och uttrycktes tydligt i Persson två 

tidigare tal) är helt underförstådd i detta tal. 

Talet kan delas in i två delar. Den första delen omfattar en aggressions-

bild om terroraktionerna hösten 2001, en hotbild om terrorismens strids-

medel och en säkerhetiseringsbild om inrikes samverkan. Denna första del 

av talet presenterar vad regeringen har gjort sedan terrorattackerna den 11 

september. På så vis utgör den en återkoppling till regeringsförklaringen, där 

en rad förslag på åtgärder utlovades.  

Den andra delen av talet omfattar aggressionsbilder om kampen mot 

terrorismen respektive Rysslands militära operation i Tjetjenien, en hotbild 

om ett försvagat FN, en säkerhetiseringsbild om global samverkan samt 
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talets två kommunikationsbilder. Denna del utgör en bevisning av talets tes: 

det är rätt att stödja den militära operationen i Afghanistan. Talets första del 

fungerar som grund för denna argumentation. Den beskriver bevekelse-

grunden för kampen mot terrorismen och sätter därmed in argumentationen 

i ett sammanhang. Den första delen utgör med andra ord narratio för talet 

som helhet.  

Talets dominerande ideationella topos är samverkan. Denna topos ligger 

bakom beskrivningarna av aggressionsbilden om kampen mot terrorismen, 

hotbilden om ett försvagat FN, båda säkerhetiseringsbilderna (inrikes 

respektive global samverkan) och de två kommunikationsbilderna. För det 

första bygger samverkan upp talets logos. Detta tar sig uttryck i 

beskrivningar som: 1) Sverige är ett litet land och behöver samarbeta med 

länder, organisationer och institutioner för att förbättra säkerheten. 2) 

Terrorismen är ett gemensamt problem som behöver gemensamma 

lösningar. 3) Världens säkerhet är beroende av ett starkt FN. Ett 

ifrågasättande av FN:s tolkning av folkrätten försvagar FN (och utgör 

därmed ett hot mot säkerheten). Därför krävs en gemensam uppslutning 

kring FN. För det andra åstadkommer toposen samverkan också 

pathosappeller. Framför allt i talets andra del förekommer starkt värde-

laddade formuleringar som att folkrätten utgår från ”alla människors lika 

värde” (64), FN ”har agerat snabbt för att minska det humanitära lidandet i 

Afghanistan” (78) och ”FN fungerar […] med kraft i sitt agerande, med stark 

uppslutning från medlemsländerna och med förmåga att värna freden, 

demokratin och människovärdet” (105). Dessa och liknande formuleringar 

ger en positiv framtoning av samarbete som metod för att kämpa mot 

terrorismen. För det tredje utgår talets ethoskonstruktioner från toposen 

samverkan. Persson använder auktoriteter som FN och Kofi Annan och 

trovärdiga institutioner som folkrätten och fredspriset för att ge regeringens 

linje att stödja den militära operationen i Afghanistan ett starkt ethos. 

Samtliga dessa auktoriteter kan associeras med samverkan. Omnämnandet 

av de många åtgärder som bygger på samverkan visar på regeringens 

initiativtagande och handlingskraft.  

Andra topos är också verksamma i talet, men inte alls i samma 

utsträckning som samverkan. Dikotomin demokrati–terrorism är tydligast i 

beskrivningen av den USA-ledda militära operationen i Afghanistan. 

Inledningsanförandet skiljer sig på så vis från de två föregående talen, där 

båda toposen har stor plats och där dikotomin har framträtt tydligt i 

beskrivningarna av de olika bilderna. När toposen demokrati–terrorism 

används i detta tal förstärks den av samverkanstoposen. Demokrati–
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terrorism utgör framför allt grund för en stark pathosappell. De 

formuleringar som används för att beskriva demokratin respektive 

terrorismen i aggressionsbilden är starkt värdeladdade. De konkretiserar de 

båda sidorna i kampen och på så vis förstärks kontrasten i dikotomin. 

Resultatet blir att mottagarna lättare kan känna sympati för aggressorn (den 

USA-ledda alliansen). 

Toposen demokrati–terrorism framträder också i inledningens 

aggressionsbild om terroraktionerna hösten 2001 och i hotbilden om 

terrorismens stridsmedel. Det är dock bara terrorismen som beskrivs i dessa 

två bilder, utan kontrastering mot demokratin. Här åstadkommer toposen 

starkt negativa pathosappeller genom detaljerade beskrivningar av 

terrorattackernas efterdyningar och terrorismens konsekvenser. Slutligen 

framträder ansvar som topos tillsammans med samverkan i säkerheti-

seringsbilden om inrikes samverkan och i Perssons lovordande av FN. Denna 

topos ligger framför allt till grund för att stärka regeringens och FN:s ethos. 

I talet som helhet råder balans mellan de tre medlen för övertygande. 

Pathos dominerar i talets inledning. Talets logos utgår från talets tes 

(operationerna i Afghanistan är sanktionerade av FN och är värda svenskt 

stöd) och toposen samverkan. Detta logos bärs upp av starka ethos-

konstruktioner och pathosappeller i form av värdeladdade formuleringar. 

Mellan talets bilder råder inte samma balans. Perssons syfte med talet är 

att vinna gehör för regeringens linje avseende kampen mot terrorismen. 

Denna linje, talets tes, är att det är rätt att stödja den militära operationen i 

Afghanistan. Talets bilder är på olika sätt relaterade till denna tes. Bilderna i 

den inledande delen av talet, dvs. aggressionsbilden om 11 september-

attackerna, hotbilden om terrorismens stridsmedel och säkerhetiserings-

bilden om inrikes samverkan, är indirekt kopplade till tesen. De utgör en 

baakgrundsbeskrivning, narratio, och utgångspunkt för det resonemang 

Persson driver. Den inledande aggressionsbilden och hotbilden utgör 

konkreta bevis för behovet av en gemensam kamp mot terrorismen. Detta 

bevis bygger framför allt på en stark pathosappell. Bilderna bevisar däremot 

inte att denna kamp ska föras med militära medel. Den inbördes relationen 

mellan inledningens tre bilder följer samma mönster som bilderna i de två 

föregående talen. Aggressionsbilden (11 september-attackerna och de 

uppföljande terror-aktionerna) utgör bevis för hotbildens problem (NBC-

vapen) och säkerhetiseringsbilden (inrikes och utrikes samverkan) utgör 

lösningen på detta problem. Det råder dock obalans mellan dessa tre bilder. 

Aggressionsbildens och hotbildens beskrivningar är konkreta och 

åstadkommer identifikation genom starka pathosappeller. Säkerhetiserings-
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bildens uppräknande presentation av abstrakta och teoretiska åtgärder 

motsvarar inte denna starka problemformulering. 

Talet som helhet domineras av den aggressionsbild, som handlar om 

kampen mot terrorismen. I denna bild ingår ett omfattande lovordande av 

FN och folkrätten. Perssons beskrivning av FN och dess arbete resulterar i 

ett starkt ethos för FN. Detta ethos är viktigt för att mottagarna ska acceptera 

tesen (operationen i Afghanistan är värd svenskt stöd). Det främsta skälet att 

stödja tesen, som Persson för fram är att FN har godkänt denna militära 

operation genom att tolka folkrätten. Både Kofi Annan och FN har alltså 

bedömt att operationen överensstämmer med folkrätten. Folkrätten 

definieras i aggressionsbilden som ”en hörnsten” för svensk utrikespolitik 

(62). Perssons slutsats av dessa konstateranden att också Sverige kan stödja 

operationen. Aggressionsbilden om kampen mot terrorismen fungerar 

således som ett starkt ethosargument för talets tes. Den förstärker också 

talets huvudtanke – att världens säkerhet är beroende av ett starkt FN – som 

presenteras i säkerhetiseringsbilden. 

Den tredje aggressionsbilden (Rysslands militära operationer i 

Tjetjenien) utgör ett exempel på en aggression som inte överensstämmer 

med folkrätten. Beskrivningen kontrasteras mot den USA-ledda operationen 

i Afghanistan och är direkt kopplad till hotbilden om ett försvagat FN. 

Perssons resonemang, som baseras på antagandet att världens säkerhet är 

beroende av ett starkt FN (84), lyder: Ett försvagat FN är ett hot mot 

säkerheten (hotbild). Ett ifrågasättande av folkrätten bidrar till att försvaga 

FN (aggressionsbild). Om de två militära operationerna jämställs ifrågasätts 

folkrätten (aggressionsbild). Därmed försvagas FN och hotbilden aktiveras. 

Hotbilden om ett försvagat FN är också kopplad till aggressionsbilden om 

kampen mot terrorismen, men där blir den avsäkerhetiserad. När Persson 

påpekar, att USA:s bristande engagemang i FN viker, innebär det att FN blir 

starkare och hotet mot världens säkerhet minskar. Denna hotbild är svag och 

leder inte fram till några konkreta åtgärder. De åtgärder som presenteras i 

säkerhetiseringsbilden som lösning på problemet med ett försvagat FN är 

syftar alla till att stärka FN: planerade möten, undertecknande av 

internationella avtal samt planerade gemensamma juridiska åtgärder (ej 

specificerade). Detta är samverkande åtgärder som Sverige ska vidta. Således 

är detta Sveriges sätt att stärka FN och därmed säkra världen från hotet. De 

åtgärder FN vidtagit presenteras i aggressionsbildens lovordande av FN. 

Dessa fungerar som ethosargument för FN och därmed i förlängningen som 

en avsäkerhetisering av hotbilden. Säkerhetiseringsbildens funktion tycks 

vara att koppla Sveriges arbete i kampen mot terrorismen till det 
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internationella arbetet. Denna globalt inriktade säkerhetiseringsbild utgår 

inte från en hotbild som beskriver ett tydligt antagonistiskt förhållande 

mellan hotare och hotobjekt, därför blir åtgärderna vaga.  

I en av talets två kommunikationsbilder varnar Persson för ifråga-

sättandet av FN:s rätt att tolka folkrätten. Varningen förstärker motsats-

ställningen mellan aggressionsbilderna, å ena sidan terroraktionerna hösten 

2001 och USA:s militära operation i Afghanistan, å andra sidan Rysslands 

militära operationer i Tjetjenien. Denna kommunikationsbild fungerar som 

stöd för hotbilden om ett försvagat FN. I talets andra kommunikationsbild 

förklarar Persson sitt ämnesval, nämligen att deklarera fullt stöd till FN och 

USA:s operation i Afghanistan. Denna kommunikationsbilds funktion är att 

förstärka FN:s, och därmed också sitt eget, ethos. 

I Perssons ämnesval är den centrala hotbilden given: ett försvagat FN. 

Det är en abstrakt och teoretisk hotbild som är direkt kopplad till talets 

huvudtanke (att säkerheten i världen är beroende av ett starkt FN). 

Anledningen till att Persson valt denna hotbild kan vara att talets över-

gripande syfte är att söka stöd för regeringens linje. Persson behöver inte 

argumentera för att en kamp mot terrorismen bör föras. Denna kamp pågår 

redan (den militära operationen i Afghanistan är det mest konkreta beviset 

på detta). Det han måste övertyga åhörarna om är att Sverige ska stödja 

denna kamp, inklusive den militära operationen i Afghanistan. 

 

 

4.2 Vladimir Putin 

I följande avsnitt analyseras i kronologisk ordning tre tal av Ryska 

Federationens president Vladimir V. Putin. I analyserna görs återkopplingar 

mellan talen och vissa fall också jämförelser med Göran Perssons tal. Som 

nämndes i avsnitt 3.5 Översättningen, är de ryska talen analyserade i svensk 

översättning och med ett svenskt mottagarperspektiv. I vissa fall diskuteras 

enstaka ordval, så som de kan uppfattas för en svensk mottagare. Jag har i 

dessa fall valt att ge de ryska motsvarigheterna från originaltexterna. Dessa 

ryska ord anges med latinska bokstäver, enligt den svenska norm som gäller 

för återgivning av ryska ord i exempelvis Nationalencyklopedin. Jag har 

därtill valt att markera mjukt uttal av konsonant med apostrof, som 

exempelvis i predlagat’ (‟erbjuda, föreslå‟). Verb anges alltid i infinitiv, 

oavsett originalets tempusform. De översatta versionerna av de ryska talen 

finns i sin helhet i Appendix II. 

•



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 

 

4.2.1 Kondoleans till USA den 11 september 2001 

Två timmar efter terrorattackerna sändes detta tal till ledningen för USA, 

som får anses utgöra talets primära målgrupp. Då det inte är känt om 

kondoleansen nådde den amerikanska befolkningen i allmänhet har den inte 

innefattats i den primära målgruppen. Talet sändes också i rysk TV, vilket 

gör att den ryska allmänheten har räknats som en sekundär målgrupp.  

Putin var först bland världens statschefer att personligen sända sina 

kondoleanser till USA (Leijonhielm 2003:128). Detta tyder på en stark 

känsla för kairos och gav honom inte bara ett ethos som en medkännande 

statsledare. Den snabba kommunikativa responsen på terrorattackerna kan 

dessutom också uppfattas av mottagarna som en markering av att han ville 

ta rollen som ledare för en (andra) supermakt. 

 

Aggressionsbilden  

Putin inleder sin kondoleans med att beskriva aggressionsbilden. I denna 

bild är även en del av talets kommunikationsbild invävd:  

[1] USA har idag konfronterats med en aggressionshandling utan 

motstycke från den internationella terrorismen. Framför allt 

uttrycker jag uppriktigt och djupt deltagande med alla drabbade 

och de dödas familjer. Dagens händelser övergår de nationella 

gränsernas ramar. Det är en skamlös utmaning mot hela mänsklig-

heten, åtminstone hela den civiliserade mänskligheten. (1–4) 

Talets aggressor är ”den internationella terrorismen” (1). I stället för att 

utförligt och i förstärkta ordalag beskriva aggressorn väljer Putin att tala om 

aggressionshandlingen och terrorattackens offer. På så sätt får aggressions-

bilden sin värdeladdning. Aggressionshandlingen beskrivs på svenska med 

formuleringarna ”en aggressionshandling 56  utan motstycke” (1, ry. 

bespretsedentnyj akt agressii (min kursivering)) och ”en skamlös utmaning” 

(4, ry. naglyj vyzov). Det första citatet är helt fokuserat på handlingen: 

attackerna är så omfattande att det saknas jämförbara händelser i historien. 

Ordet aggressionshandling är relativt neutralt och kräver en värdeladdad 

förstärkning för att Putin inte ska riskera att framstå som känslokall inför 

                                                
56 Det är en slump att Putins ordval i översättning sammanfaller med min teoretiska term för 
aggressionsbildens handlingstopos. 
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det som hänt. Alternativt kunde Putin ha valt ord som terrorattack eller 

terroristiskt angrepp för att på så vis låta beteckningen för handlingen 

förmedla värdeladdningen i beskrivningen. Med tillägget ”utan motstycke” 

(1) appellerar Putin till pathos på det sätt som ämnet (terrorattackerna) och 

kondoleanssituationen kräver. Tillägget anpassar således beskrivningen av 

aggressionshandlingen till decorum. Det andra citatet – ”en skamlös 

utmaning” (4) – beskriver inte bara handlingen, utan indirekt även 

aggressorn: de som ligger bakom attackerna är lika skamlösa som själva 

handlingen. Även denna beskrivning appellerar till pathos och utgör på så vis 

en anpassning till decorum. 

I inledningsmeningen är det USA ensamt som utgör bildens 

aggressionsobjekt. I meningarna 3 och 4 utökas aggressionsobjektet till att 

omfatta en större del av mänskligheten: ”Dagens händelser övergår de 

nationella gränsernas ramar. Det är en skamlös utmaning mot hela 

mänskligheten, åtminstone hela den civiliserade mänskligheten” (3–4). Efter 

det att Putin uttryckt sitt deltagande med offren och deras anhöriga 

innefattar han alltså även oss andra i objektet. Bakom denna formulering 

anas en topos som påminner om Perssons demokrati–terrorism. Här är det 

dock civilisation–terrorism som ställs mot varandra. Putin kan med hjälp av 

denna topos åstadkomma en vi-känsla hos mottagarna gentemot det 

egentliga aggressionsobjektet. Vi-känslan bygger på den identifikation med 

aggressionsobjektet som beskrivningen påkallar.  

Meningarna 3 och 4 är formulerade som konstateranden av vedertagna 

fakta, men är i själva verket uttryck för Putins uppfattning om händelsen. 

När han säger att händelserna ”övergår de nationella gränsernas ramar” (3) 

förmedlar Putin en föreställning om att fler länder än USA är objekt för 

attacken, däribland Ryssland. I mening 4 skapas dessutom en positiv 

förstärkning av objektet utifrån toposen civilisation–terrorism. Aggressions-

objektet beskrivs som den ”civiliserade delen av mänskligheten” (4). 

Adjektivet civiliserade är en nyckel till hur mottagarna ska uppfatta 

aggressionsbilden. Med Putins beskrivning bör alla som uppfattar sig som 

civiliserade identifiera sig som aggressionsobjekt. Denna beskrivning, som 

utökar aggressionsobjektet, är därför en tydlig pathosappell. Toposen 

civilisation–terrorism tydliggör kontrasten mellan aggressor och aggres-

sionsobjekt. Identifikationen med den civiliserade delen av mänskligheten är 

positiv. Den innebär dock att de inkluderade har blivit attackerade av 

terrorister.  

Beskrivningen av aggressionsobjektet är dock problematisk. Formu-

leringen ”den civiliserade delen av mänskligheten” (4) riskerar att uppfattas 
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som innehållslös. Yttrandet ”den civiliserade delen av världen” vore 

meningslös om han inte menade att mottagarna hörde dit (jfr Grice 1975:55). 

Det inkluderande vi som Putin antyder blir alltså självklart genom 

beskrivningen. Det är därmed alltför tydligt att Putin är ute efter att 

appellera till mottagarnas pathos genom identifikation med den civiliserade 

delen av mänskligheten. Med övertydliga pathosappeller riskerar talaren att 

förlora trovärdighet. 

Med beskrivningen av aggressionsobjektet antyder Putin indirekt att det 

även finns ociviliserade folk och länder, samt att dessa inte nödvändigtvis 

behöver vara objekt för terrorattackerna den 11 september. Hur detta ska 

tydas är oklart. En tolkning som ligger nära till hands är att dessa kan ha 

varit aktivt deltagande som aggressor eller åtminstone ha gett sitt stöd till 

handlingen. Framför allt är formuleringen ”den civiliserade delen av 

mänskligheten” (4) ett tydligt försök av Putin att positionera sig som 

vänskapligt sinnad visavi USA och alla de nationer som kommer att visa USA 

sitt stöd. Putin åstadkommer med resonemanget ett inkluderande vi utan att 

explicit använda detta pronomen; härmed finns indirekt också ett 

exkluderande de. På så sätt förstärks identifikationen med aggressions-

objektet. Denna identifikation förstärker allvaret i aggressionsbilden som 

helhet och därmed tyngden i kondoleansen.  

För att förstärka känslan av allvar utnyttjar Putin även den allmänna 

toposen större–mindre, enligt principen att ju fler som drabbas desto grövre 

brott. De exakta dödssiffrorna var inte kända vid tillfället för talet. I stället 

vidgar Putin aggressionsobjektet i allmänna ordalag och understryker på så 

sätt aggressionshandlingens grova karaktär. 

Sammanfattningsvis utgör aggressionshandlingen, terrorattackerna den 

11 september, talets ämne. De är också upphov till talet. Toposen 

civilisation–terrorism ligger bakom beskrivningen av aggressionsbilden. 

Detta tar sig främst uttryck i beskrivningen av aggressionsobjektet, som 

definieras som ”den civiliserade delen av mänskligheten” (4). Beskrivningen 

domineras av pathosappeller. Dessa åstadkommer Putin både genom den 

kontrast toposen tydliggör mellan civilisation och terrorism och värde-

laddade formuleringar som ”skamlös utmaning” (4) och ”aggressions-

handling utan motstycke”(1). 
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Hotbilden 

Den redan diskuterade utvidgningen av aggressionsobjektet i meningarna 3 

och 4 kan även tolkas som ett uttryck för en hotbild: 

 

[2] Dagens händelser övergår de nationella gränsernas ramar. Det 

är en skamlös utmaning mot hela mänskligheten, åtminstone hela 

den civiliserade mänskligheten. (3–4) 

 

Hotet ligger i det Putin beskriver som ”en skamlös utmaning” (4, ry. naglyj 

vyzov) och hotobjektet är ”hela den civiliserade mänskligheten” (4). Den 

internationella terrorismen utgör bildens hotare, eftersom den, enligt Putins 

beskrivning av aggressionsbilden, låg bakom attackerna (i denna bild hotet). 

Stöd för att dessa två meningar utgör en hotbild finns i den efterföljande 

meningen, talets säkerhetiseringsbild, i vilken Putin explicit konstaterar att 

Ryssland länge betraktat den internationella terrorismen som ett hot. 

I detta tal sammanfaller alltså aggressionsbild och hotbild. En nyckel till 

att förstå passagen som en hotbild är ordet ”utmaning” (4). En utmaning kan 

innebära upptakten till en konflikt. Ordet kan i detta sammanhang tolkas 

som ett uttryck för att Putin bedömer, att en uppföljning av attackerna är 

möjlig. På så vis kan just denna beskrivning av terrorattackerna också 

omfatta en odefinierad framtid, dvs. en hotbild. 

Liksom i Perssons minnestal framträder i Putins hotbild en dikoto-

miserande topos. Dessa två topos är snarlika. Persson ställer demokrati mot 

terrorism (se 4.1.1, Hotbilden) och Putin ställer civilisation mot terrorism. 

Denna topos, civilisation–terrorism, har dock potential att ligga till grund 

för helt andra associationer och beskrivningar, jämfört med Perssons 

motsvarighet demokrati–terrorism. Båda toposen är starkt pathos-

appellerande för sina respektive mottagargrupper. 

Som topos betraktat kan i ett svenskt perspektiv begreppet civilisation te 

sig mer distanserat än demokrati. Demokrati är en form av civilisation, 

bland många möjliga, men det är demokrati som tydligast identifierar 

Sverige som nation. År 2001 hade Ryssland, under ett decennium, sökt 

etablera sin form av demokrati. Dessförinnan hade landet under 

århundraden styrts diktatoriskt. Således fanns i Ryssland vid tiden för 

terrorattackerna 2001 knappast någon stark potential för identifikation 

begreppet demokrati. Topos bör i en situation som denna väljas (förutsatt att 

det handlar om medvetna val utifrån doxa) så att mottagarna kan identifiera 
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sig med de drabbade och känna tillit i den kommande kampen mot 

terrorismen. Det lättare att åstadkomma sådan identifikation med hjälp av 

en topos som är väletablerad i landets doxa, än en som är ny, otydlig och 

främmande. Ett begrepp som civilisation – med välkänd innebörd och 

positiva konnotationer – kan i det aktuella fallet tjäna som alternativ för att 

representera ett implicit ”vi” i en dikotomisk topos. 

Sammanfattningsvis sammanfaller hotbilden med aggressionsbilden. 

Hotbilden utgår från toposen civilisation–terrorism och ett nyckelord i 

beskrivningen är ”utmaning” (4). I ordet utmaning ligger ett hot om 

upptrappning och i sin definition av hotobjektet använde Putin explicit 

begreppet civilisation (4). Här skiljer sig Putin från Persson. I motsvarande 

situation valde Persson att tala om demokrati, ett snävare begrepp än 

civilisation, som Putin möjligen inte ansåg sig kunna använda med 

trovärdighet i relation till sina mottagare.  

 

Säkerhetiseringsbilden 

Denna kondoleans innehåller en kortfattad säkerhetiseringsbild, som ligger 

insprängd mellan aggressionsbilden och den avslutande kommunikations-

bilden: 

 

[3] Och det som har skett idag understryker en gång för mycket 

aktualiteten i Rysslands förslag att förena det internationella 

samfundets krafter i kampen mot terrorn, denna det 21:a århund-

radets pest. (5)  

 

Säkerhetiseringsbilden utgår från toposen samverkan. Säkerhetiserare är 

Ryssland, den föreslagna åtgärden är att förena det internationella sam-

fundet och målet att stoppa terrorismen (och därmed göra världen säker). 

Utgångspunkten för säkerhetiseringsbilden är den koppling Putin gör mellan 

terrorattackerna i New York och Washington och internationell terrorism 

generellt. Han menar att attackerna konkretiserar det förslag om inter-

nationell samverkan för att motverka terrorismen, som Ryssland 

förespråkat. Säkerhetsåtgärden ”att förena det internationella samfundets 

krafter” (5) framställs dock inte som ett nytt förslag. Med formuleringen ”det 

som har skett idag understryker en gång för mycket aktualiteten i Rysslands 

förslag” (5, min kursivering) antyder han att den internationella terrorismen 

sedan en längre tid har utgjort en hotbild för Ryssland. Verbet understryker 
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(ry. podtjerkivat’), som kopplar samman de båda händelserna, förstärker 

allvaret i förslaget och i hotbilden. Säkerhetiseringsbilden tydliggör därmed 

talets hotbildsbeskrivning.  

 Putin förstärker grunden för säkerhetiseringsbilden genom att vädja till 

åhörarnas pathos med sin starkt emotivt laddade definition av terrorismen: 

”denna det 21:a århundradets pest” (5). Användandet av sjukdomsmetaforer 

av typen cancer eller pest i frågor som gäller terrorism är retoriskt sett 

effektivt. Metaforen pest (ry. tjuma) för med sig konnotationer och emotiva 

associationer såsom skrämmande sjukdomssymptom, snabb spridning och 

hög dödlighet.57 

Den pathosappellerande säkerhetiseringsbilden cementerar den 

uppdelning i vi och de som Putin etablerade i aggressionsbilden. Toposen 

civilisation–terrorism är alltså verksam även här. ”De andra” beskrivs med 

ytterligare negativt laddade uttryck (metaforen det 21:a århundradets pest 

(5)) medan det ”vi”, som ska kämpa mot terrorismen, utgör ”det 

internationella samfundet” (5), ett uttryck med positiv betydelse, som 

underförstått kan omfatta FN och liknande fredssträvande samman-

slutningar. 

Denna säkerhetiseringsbild påminner om den säkerhetiseringsbild 

Persson presenterade i sitt minnestal den 12 september 2001. De båda 

bildernas åtgärder utgår från toposen samverkan och förstärks av toposen 

civilisation (alt. demokrati)–terrorism. Putins strävan att skapa gemenskap 

över nationsgränser framträder tydligt. Argumentet för en sådan förenad 

kamp mot terrorismen finns i talets utvidgade aggressionsobjekt: eftersom 

hela den civiliserade mänskligheten drabbades av terrorattackerna 

(alternativt är hotade av potentiella uppföljande attacker) bör alla gå 

samman för att kämpa mot terrorismen. 

En annan likhet mellan Perssons minnestal och Putins kondoleans är att 

säkerhetiseringsbilden är vag och odetaljerad. Även om terrorismen beskrivs 

med en starkt pathosappellerande metafor, följs inte detta upp med konkreta 

förslag på hur den ska motverkas. En kondoleans är inte rätta tillfället att gå 

in på realpolitiska detaljer. Den vaga åtgärden ”att förena det internationella 

                                                
57 Ur ett svenskt tolkningsperspektiv är det av betydelse att denna metafor är väletablerad och 
stelnad (åtminstone i svenska språket), med betydelsen ‟plåga, motbjudande företeelse‟ (som i 
uttrycket ”välja mellan pest eller kolera”). Svenska mottagare skulle tveklöst uppfatta det som 
beskrivs i metaforen pest som någonting avskyvärt och oönskat. En väletablerad, stelnad, 
metafor kan således ha funktionen att skapa en genväg mellan det man talar om och, av talaren 
önskade, konnotationer och emotiva associationer. Troligen är dock inte stelnade metaforers 
associativa genvägar lika starka och direkta som en faktisk bild (jfr Hill 2004:33). 
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samfundet” (5) är alltså anpassad till decorum. Samverkanstoposen bidrar i 

detta fall till att markera Rysslands positionering i frågan om kampen mot 

den internationella terrorismen. Dessutom förstärker denna topos, liksom i 

Perssons minnestal, sympatin med de primära offren snarare än att mana till 

konkreta åtgärder mot terrorismen. 

Sammanfattningsvis utgör säkerhetiseringsbilden ett förslag om 

samarbete inom det internationella samfundet mot den internationella 

terrorismen. Bilden är baserad på toposen samverkan och civilisation–

terrorism. Den förra framträder i åtgärdens föreslagna metod, medan den 

senare ligger bakom de pathosappellerande beskrivningarna i bilden. 

Säkerhetiseringsbilden är dock diffus och på så vis har Putin anpassat den 

till decorum i en kondoleanssituation. 

 

Kommunikationsbilden 

Talets kommunikationsbild utgörs av kondoleansen, som uttrycks både i 

talets inledning (mening 2) och dess avslutning (mening 6–8): 

 

[4] Framför allt uttrycker jag uppriktigt och djupt deltagande med 

alla drabbade och de dödas familjer. (2) 

 

[5] Det är inte genom hörsägen Ryssland vet vad terror är. Och 

därför förstår vi bäst av allt det amerikanska folkets känslor, och 

när jag i Rysslands namn vänder mig till Förenta staternas folk vill 

jag säga att vi är med Er, vi delar och känner helt och fullt Er 

smärta. Vi stödjer Er. (6–8) 

 

Den kondoleans, som är integrerad i aggressionsbilden, är riktad från Putin 

till de anhöriga. Detta framgår av Putins bruk av pronomenet jag (2) och 

formuleringen ”alla drabbade och de dödas anhöriga” (2). Putin tydliggör 

med formuleringen ”Framför allt uttrycker jag uppriktigt och djupt 

deltagande” (2, mina kursiveringar) att talets huvudsakliga uppgift är att 

uttrycka en kondoleans. Samtidigt etablerar han sitt ethos, som en 

medkännande person, med denna formulering.  

I talets avslutning är sändaren det ryska folket (Ryssland som nation) och 

mottagaren det amerikanska folket. Åter trycker Putin på det som alltmer 

framstår som talets huvudtema, sammanhållning över nationsgränser. 

Toposen samverkan, som etablerades i säkerhetiseringsbilden, framträder 
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alltså även i denna bild. Detta sker dels genom pronomenbruket vi (7, 8) och 

er (7, 8), och dels genom de fraser som uttrycker kondoleansen: ”är med” (7), 

”delar och känner helt och fullt er smärta” (7) samt ”stödjer” (8). Dessa 

fraser appellerar till mottagarnas pathos. Till de primära mottagarna av talet 

(den amerikanska ledningen) sänder Putin sitt stöd, och till de sekundära 

mottagarna (det ryska folket) vädjar Putin om medkänsla och deltagande i 

sorgen. 

Kondoleansens allvar förstärks av den något svårtolkade meningen: ”Det 

är inte genom hörsägen som Ryssland vet vad terror är” (6). Meningens 

logos är delvis uppenbar. Ryssland har upplevt terrordåd och därför kan de 

förstå situationen och känna extra starkt för de som nu är drabbade. 

Meningen ger därtill tyngd åt Putins säkerhetiseringsförslag, närmare 

bestämt åt Rysslands roll som säkerhetiserare. Ryssland har erfarenhet av 

terrorism och bör veta hur den ska bekämpas.  

Frågan om vilken självupplevd terror Putin syftar på är dock dunkelt. 

Mottagarna får själva associera till vad slags terror Putin talar om. Poängen 

är endast att visa, att Ryssland har egen erfarenhet av terror. Om Putin hade 

valt att ge konkreta exempel på den terror, som drabbat Ryssland, hade han 

brutit mot decorum. Det skulle kunna dra uppmärksamheten från de 

aktuella terrorattackerna, det vill säga själva anledningen till kondoleansen. 

Putin måste hålla sig inom ramen för det förväntade och passande i den 

givna situationen (jfr Bitzer 1997:13). Även om talet primärt är en 

kondoleans väljer Putin att utnyttja tillfället att göra ett säkerheti-

seringsförsök om internationell terrorism. Detta försök stärker i sin tur 

kondoleansen, eftersom det visar på det allvar Putin lägger i den uppkomna 

situationen. 

Sammanfattningsvis utgör kommunikationsbilden talets uttryck för 

kondoleans till den amerikanska befolkningen. Sändare är både Putin och 

Ryssland. Kondoleansen är baserad på toposen samverkan och appellerar 

till ett pathos om deltagande och medkänsla för terrorattackernas offer. 

Formuleringen ”Det är inte genom hörsägen Ryssland vet vad terror är” (6) 

etablerar ett ethos för Ryssland som dels stärker kondoleansen, och dels 

stärker Rysslands roll som säkerhetiserare. 

 

Konkluderande kommentar 

Två ideationella topos ligger bakom Putins kondoleans från den 11 

september 2001: civilisation–terrorism respektive samverkan. Toposen 
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civilisation–terrorism framträder i aggressionsbilden, hotbilden och 

säkerhetiseringsbilden. I aggressionsbilden används den för att utöka 

aggressionsobjektet. Putin beskriver objektet som ”den civiliserade delen av 

mänskligheten” (4). Denna beskrivning utgör en identifikationsappell till 

talets sekundära mottagare (den ryska publiken), genom vilken de kan 

förväntas känna samhörighet med offren för terrorattackerna. Identi-

fikationsappellen gör de ryska mottagarna av talet delaktiga i kondoleansen. 

Därtill gör identifikationen med aggressionsobjektet att de ryska mottagarna 

kan bli mer mottagliga för talets hotbild (den civiliserade delen av 

mänskligheten är hotad av terrorismen). Toposen civilisation–terrorism får 

stöd av den allmänna toposen större–mindre i beskriv-ningen av det 

utökade aggressionsobjektet. Putins beskrivning inkluderar om-fattningen 

av terrorattackerna, vilket förstärker aggressionsbildens pathosappell: ju fler 

som drabbas av en katastrof desto värre upplevs den. Denna beskrivning 

förstärker alltså allvaret i aggressionshandlingen och därmed ökar 

kontrasten mellan civilisation och terrorism. 

Delar av talets aggressionsbild sammanfaller med talets hotbild. 

Hotbilden baseras på toposen civilisation–terrorism. Liksom i aggressions-

bilden åstadkommer toposen identifikation med hotobjektet. Denna identi-

fikation bygger på en pathosappell, som Putin åstadkommer genom att 

använda toposens potentiella antagonism mellan hotare och hotobjekt. 

I säkerhetiseringsbilden framträder toposen civilisation–terrorism i 

beskriv-ningen av de för åtgärden ansvariga (det internationella samfundet) 

och föremålet för åtgärden (den internationella terrorismen). Med hjälp av 

toposen förstärker Putin den etablerade kontrasten mellan den civiliserade 

delen av mänskligheten och den internationella terrorismen. 

Talets andra topos, samverkan, framträder i säkerhetiseringsbilden och 

kommunikationsbilden. I säkerhetiseringsbilden ligger toposen bakom 

beskrivningen av säkerhetsåtgärden, vilken enligt Putin bör företas i 

samverkan mellan det internationella samfundets krafter. Säkerhetiserings-

bilden är vag och samverkanstoposen används, tillsammans med toposen 

civilisation–terrorism, snarast för att förstärka sympatin med USA och 

offren. Därtill ligger toposen till grund för en positionering avseende 

Rysslands hållning i kampen mot terrorismen. Ryssland ingår som drivande 

kraft i den sammanslutning som ska bekämpa den internationella 

terrorismen. 

Kommunikationsbilden (kondoleansen) i talets avslutning beskrivs med 

en rad formuleringar, som innebär medkänsla och deltagande. Dessa 
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beskrivningar är helt och hållet baserade på samverkan. Beskrivningen 

åstadkommer pathosappeller till såväl primära som sekundära mottagare. 

I talet som helhet dominerar civilisation–terrorism som ideationell 

topos. Denna topos genererar formuleringar, som förstärker kontrasten 

mellan talets aggressor/hotare och aggressionsobjekt/hotobjekt. En sådan 

antagonistisk beskrivning åstadkommer identifikation med offren och 

förstärker intrycket av aggressionshandlingens och hotets allvar. På så sätt 

utgör den dikotomiska toposen grunden för kondoleansen, även om själva 

uttrycket för kondoleansen baseras på toposen samverkan. 

Talets tyngd ligger i aggressionsbilden. Putin inkluderar en större del av 

mänskligheten i aggressionsobjektet och framkallar därigenom en stark 

pathosappell. Fler offer innebär en större tragedi. Hotbilden sammanfaller 

med en del av aggressionsbilden. Denna relation mellan de två bilderna ökar 

allvaret i aggressionshandlingen. Terrorattackerna den 11 september 

framställs inte bara som en enstaka aggression. De utgör även föraningar om 

framtida hot. Denna starka pathosappell lägger grunden för en stark 

kommunikationsbild (kondoleansen). Putin framställer sändarna av 

kondoleansen som drabbade (och hotade) av terrorattackerna. Detta utgör 

en förstärkning av kondoleansen. Kopplingen mellan aggressionsbild, 

hotbild och kommunikationsbild är tydlig. Aggressionsbilden och hotbilden 

utgör en pathosappellerande helhet vars funktion är att förstärka 

kondoleansens allvar och tyngd. 

Säkerhetiseringsbilden är förhållandevis vag. Den är på så vis anpassad 

efter kondoleanssituationens krav på decorum. En alltför detaljerad och 

konkret säkerhetiseringsbild hade kunnat uppfattas som kallsinnig i en 

kondoleans-situation och ett brott mot decorum. Säkerhetiseringsbilden 

behövs emellertid för att följa upp och tydliggöra allvaret i hotbilden. Utan 

säkerhetiseringsbild hade inte hotbilden framstått som trovärdig. Dess 

direkta funktion är alltså att stödja hotbilden. På så vis stödjer den också 

indirekt aggressionsbilden och kommunikationsbilden. 

Talets beskrivningar åstadkommer framför allt pathosappeller. Putin 

etablerar därtill ett starkt ethos för Ryssland genom att positionera sitt land i 

frågan om kampen mot terrorismen. Putin visar sitt stöd och sin välvilja 

gentemot USA, vilket ger ett intryck av samarbetsvilja. Samtidigt framhåller 

han tydligt Rysslands erfarenhet av terrorism och landets insikter om hur 

terrorismen ska bekämpas. Ryssland framställs som erfaret och 

initiativtagande. Putin håller fram beskrivningen av det erfarna Ryssland 

som ett stöd för kondoleansen, men i sammanhanget utgör beskrivningen 

också en tydlig markering för landets handlingskraft. Bildernas starka pathos 
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stödjer alltså Putins konstruktion av ethos för Ryssland som en initiativ-

tagande säkerhetiseringsaktör på den internationella arenan. 

 

 

4.2.2 Uttalande av Ryska federationens president V. V. 
Putin den 24 september 2001, Moskva 

Detta tal hölls i duman den 24 september 2001 efter att ett handlings-

program för kampen mot terrorismen fastlagts av den ryska regeringen. De 

primära mottagarna var de närvarande ledamöterna i duman. Sekundära 

mottagare kan antas ha funnits bland tjetjener, den intresserade ryska 

allmänheten och utländska bevakare. Talet består i översättning av 37 

meningar. 

 

Aggressionsbilden 

Talet inleds, i likhet med kondoleanstalet från den 11 september, med en 

aggressionsbild:  

 

[1] Efter utförandet av de barbariska terrordåden i New York och 

Washington den 11 september innevarande år lever världen fram 

till nu under intrycket av denna tragedi. (1)  

 

Denna aggressionsbild är mycket kortfattad. I centrum för beskrivningen 

står aggressionshandlingen: den tragedi, som terrorattackerna i New York 

och Washington den 11 september 2001 innebar. ”Världen” (1) definieras 

som aggressionsobjekt, medan aggressorn inte omnämns explicit. Först 

genom den direkt efterföljande säkerhetiseringsbilden framgår att Putin 

ställer ”den internationella terrorismen” (2) till ansvar för terrorattackerna. 

Denna koppling mellan aggressionsbild och säkerhetiseringsbild är dock inte 

helt tydlig, trots dispositionen. I stället för att direkt nämna en aggressor i 

aggressionsbilden låter Putin mottagarna förstå hur han ser på förövarna.  

Aggressionshandlingen beskrivs som ”de barbariska terrordåden” (1) och 

”denna tragedi” (1). De som ligger bakom sådana terrordåd bör per 

definition själva vara barbariska. 

Beskrivningen av aggressionshandlingen som en tragedi förstärks av 

tidsangivelsen. Tragedin är utdragen i tid från det att attackerna genom-
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fördes till den stund talet hölls. Aggressionsbilden förebådar på så sätt en 

hotbild som inbegriper världen och terrorismen. 

I sin beskrivning av aggressionsbilden antyder Putin att det föreligger en 

kamp mellan ett gott vi, som är angripna, och ett ont de, som angriper. 

Toposen civilisation–terrorism, som Putin etablerade i kondoleansen den 11 

september, är alltså verksam även i detta tal. I denna bild är det ”världen” (1) 

som ställs mot ”de barbariska terrordåden” (1) och den ”tragedi” (1) de 

innebar. Klustret, som beskriver aggressionshandlingen och (indirekt) 

aggressorn, ger associationer till barbari. När detta kluster ställs mot 

”världen”, framträder en alternativ topos med skarpare ton som kan 

betecknas civilisation–barbari. Toposen framträder inte lika starkt i detta 

tal som i kondoleansen, men utgör likafullt grunden för en pathosappell. 

Ordet terrordåd (ry. terakt) är i sig självt negativt värdeladdat och ett 

uttryck för Putins pathos. I kombination med adjektivet barbarisk blir 

effekten än starkare. Möjligen är beskrivningen ur ett svenskt tolknings-

perspektiv onödigt stark. Finns annat än barbariska terrordåd? Ändå 

behöver inte konstruktionen betecknas som hyperbolisk. Ordet terrordåd 

torde vid denna tid ha varit så pass välanvänt att det börjat tappa sin emotiva 

kraft. Därtill kan Rysslands erfarenheter av inhemsk terrorism, vilka Putin 

nämner i kondoleansen den 11 september, möjligen ha haft betydelse för 

ordets värdeladdning i den ryska kontexten. Situationen krävde i så fall en 

emotiv förstärkning och Putins beskrivning kan således sägas vara anpassad 

till kairos.  

Till denna emotiva beskrivning kommer ordet tragedi, vilket speglar 

aggressionshandlingens känslomässiga mottagande runt om i världen. Putin 

definierar alltså i detta tal, till skillnad från i kondoleansen, ”världen” (1) 

som bildens aggressionsobjekt, medan New York och Washington har blivit 

aggressionsbildens rum, där handlingen utspelades. Denna precisa angivelse 

av aggressionsbildens rum, tillsammans med dess tidsangivelse, ”11 

september innevarande år” (1), är de enda objektivt och neutralt formulerade 

delarna av bilden. De utgör en motvikt till det pathos, som med negativt 

värdeladdade ord uttrycks i samband med aggressionshandlingen. 

Sammanfattningsvis baseras aggressionsbilden på toposen civilisation–

terrorism, vilken genererar pathosappellerande formuleringar som ”de 

barbariska terrordåden” och ”tragedi” (1). ”Världen” definieras som bildens 

aggressionsobjekt och representerar den andra delen av den dikotomiska 

toposen. Aggressionsbilden låter ana en hotbild som innefattar terrorismen 

som hot mot världen. 
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Hotbilden 

Talets explicita hotbild har ett oväntat innehåll. Aggressionsbilden antydde 

att talets hotbild skulle beskriva den internationella terrorismen med 

koppling till terrorattackerna i USA. I stället förs en i Ryssland sedan länge 

etablerad hotbild in i talet: situationen i Tjetjenien. Putin gör en explicit 

koppling mellan den internationella terrorismen och upproret i Tjetjenien; 

han sammanför därmed två aktiva hotbilder och lyfter fram Tjetjenien: 

 

[2] Vi anser även att händelserna i Tjetjenien inte kan betraktas 

utanför kampen mot den internationella terrorismens kontext. 

Dessutom förstår vi att dessa händelser även har en egen 

förhistoria. Jag antar att det tills nu har funnits människor i 

Tjetjenien som har tagit vapen i händerna under påverkan av falska 

och förvrängda värden. (24–26) 

 

Bildens hotare är tjetjenska rebeller och hotobjekt är nationen. Det hot, som 

Putin indirekt hänvisar till, är det nationella uppror som pågått i Tjetjenien 

sedan Sovjetunionens fall 1991. Putin använder försiktiga formuleringar för 

att beskriva hotet. Den ryska statsledningen ”anser även att händelserna i 

Tjetjenien” (24, min kursivering) ska kopplas samman med den 

internationella terrorismen. Putin förklarar att regeringen ser rebellerna i 

Tjetjenien som en del av den internationella terrorismen. Verbet anser i den 

svenska översättningen uttrycker icke-faktivitet och utesluter inte andra 

åsikter i frågan. Formuleringen kan på så sätt uppfattas som försiktig. I detta 

sammanhang har dock denna semantiska effekt underordnad betydelse för 

tolkningen av meningen. Det är Putin i egenskap av Ryska federationens 

president, som talar inför duman. Alltså råder det knappast någon tvekan 

om att situationen i Tjetjenien ska uppfattas på det sätt han beskriver den. 

En rysk president kunde möjligen förväntas använda ord som motsvarar 

uppror eller revolt58 som beteckning för hotbildens hot, men Putin valde att 

referera till hotet som ”händelserna i Tjetjenien” (24, ry. sobytija v Tjetjne). 

Jag tolkar detta som en generell referens till det pågående upproret och inte 

till några specifika nyligen inträffade händelser (dvs. i nära anslutning till 

                                                
58 Under det första Tjetjenienkriget 1994–1996 talade de ryska statsledarna om de tjetjenska 
banditerna, olagliga väpnade formationerna, terroristerna, kriminella, osv. (Wagnsson 
2000:157f.). 
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talet). Med tanke på de krig, som drabbade regionen under slutet av 1900-

talet, måste Putins formulering betraktas som återhållsam.  

Nästföljande mening nyanserar bilden av rebellerna och upproret: 

”Dessutom förstår vi att dessa händelser även har en egen förhistoria” (25). 

Retoriskt intressant är att Putin överhuvudtaget nämner Tjetjeniens 

förhistoria 59  och att han formulerar sig ”vi förstår…” (ry. ponimat’; på 

svenska kan verbet i sammanhanget jämställas med det faktiva verbet inse). 

Det innebär en presupposition om en gemensam kunskap om Tjetjeniens 

historia. Putin vill uppenbarligen framhäva att den ryska statsledningen är 

medveten om att historien är komplex. För de ryska mottagarna bör denna 

referens till tjetjensk historia vara bekant från det första kriget i Tjetjenien, 

då vissa ryska statsledare använde historien som förklaring till kriget 

(Wagnsson 2000:155f.). Oavsett målgrupp betyder denna referens, att Putin 

har kunskap om händelsernas komplexa bakgrund och om orsakerna till att 

vissa tjetjener har valt att delta i upproret. När Putin beaktar detta 

förhållande i sin analys av hotbilden, konstruerar han ett ethos som erfaren 

och förstående statsledare. När han dessutom explicit deklarerar att det 

finns förståelse inom den ryska statsledningen för denna komplexitet, ger 

han signaler om en förstående och försiktig hantering av situationen i 

Tjetjenien från centralmaktens sida.   

En sådan signal är i och för sig märklig med tanke på de förödande krig, 

som utspelats i Tjetjenien alltsedan Sovjetunionen upplöstes. Frågan är om 

Putin med detta angreppssätt är inställd på att ändra politiken gentemot 

Tjetjenien, och i sådana fall varför just i detta skede. Det kan också tänkas att 

han av strategiska skäl vill uttrycka sig försiktigt i frågan för att få större 

uppslutning kring sitt säkerhetiseringsförslag. En sådan försiktighet kan 

dock, med tanke på de i tid närliggande krigen i Tjetjenien, riskera att sänka 

Putins trovärdighet, åtminstone inför den utländska publiken. Det är rimligt 

att anta att referensen till Tjetjenernas förhistoria genererar olika förvänt-

ningar på hotbildens uppföljande säkerhetiseringsåtgärder bland de fyra 

                                                
59 Det tjetjenska folket omvändes till islam under 1600-talet och har alltsedan dess för en kamp 
för självständighet gentemot det då expanderande ryska väldet. Först i mitten av 1800-talet 
kuvades tjetjenerna och inlemmades i tsarens Ryssland. Under sovjettiden tilldelades de först 
egna landområden (1920-talet) men under andra världskriget anklagades folket för samröre 
med nazisterna av Stalin som deporterade stora delar av befolkningen och upplöste republiken. 
Efter Sovjetunionens fall 1991 förklarade sig republiken oberoende – liksom många andra forna 
sovjetrepubliker i Kaukasusregionen – vilket så småningom ledde till öppen konflikt med den 
ryska centralmakten 1994–1996 och 1999– (Sävborg 2003, Wagnsson 2000:135–143; för en 
mer djuplodande bild av Tjetjenien se Lieven 1998).  
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definierade målgrupperna för talet (duman, det ryska folket, tjetjener och 

utländska bevakare). 

Eftersom Putin inleder hotbildskonstruktionen med att göra en koppling 

mellan de tjetjenska rebellerna och den internationella terrorismen, behöver 

han i detta läge inte beskriva rebellerna så ingående. För att förstärka 

beskrivningen av hotaren drar Putin i stället nytta av kairos. De allra flesta är 

vid denna tidpunkt uppfyllda av grymheten och hänsynslösheten i den 

internationella terrorismen. Genom att Putin för samman de tjetjenska 

rebellerna med den internationella terrorismen får de samma negativa 

värdeladdningar och associationer. Aggressionsbilden och hotbilden är alltså 

tydligt kopplade till varandra och denna koppling använder Putin i 

beskrivningen av hotbilden. 

Putin menar inte att alla rebeller kan föras samman med de (hänsynslösa) 

internationella terroristerna. Han väljer att modifiera gruppen genom att 

anta ”att det tills nu har funnits människor i Tjetjenien som har tagit vapen i 

händerna under påverkan av falska och förvrängda värden” (26). 

Beskrivningen av rebellgruppen får en försiktig framtoning genom att Putin 

uttrycker sig i form av ett antagande. I detta antagande drar han två 

betydelsefulla slutsatser. För det första delar Putin upp rebellgruppen i två 

delar: de som kan länkas till den internationella terrorismen och de som 

blivit förledda. Detta resulterar i en något mer nyanserad bild av rebellerna 

än vad toposen civilisation–terrorism/barbari kunde ha gett upphov till. I 

stället för att demonisera samtliga tjetjenska upprorsmakare låter Putin 

mottagarna förstå, att inom gruppen kan finnas förvillade personer (som gör 

vad de blir tillsagda?). Genom att visa på denna möjlighet slår han in en kil 

mellan dessa förvillade personer och terroristerna. För det andra visar Putin, 

att rebellernas värderingar och handlingar i vilket fall som helst är 

förkastliga – de är ”påverkade av falska och förvrängda värden” (26). Denna 

pathosappellerande beskrivning skapar förväntningar på åtgärder, som 

motsvarar handlingarnas klandervärda karaktär. Uppdelningen i förledande 

och förledda rebeller möjliggör för Putin att formulera en säkerhetiserings-

bild som inte enbart bygger på en antagonistisk hållning gentemot 

tjetjenerna.  

Hotbildens objekt är inte omnämnd, men måste mot bakgrund av hotet 

om nationellt uppror antas vara nationen. I begreppet nationen kan dock 

rymmas olika betydelser: centralmakten, befolkningen, federationen osv. 

Genom att ge utrymme för olika tolkningar kan Putin nå olika målgrupper 

med sitt säkerhetiseringsförsök. 
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Att lämna tolkningen av hotobjektet öppen är retoriskt sett effektivt. 

Genom att inte explicit utpeka hotobjektet kan beskrivningen ge intryck av 

att alla mottagare är utsatta för en gemensam fiende. På så vis inbjuder Putin 

till identifikation med hotobjektet och undviker att ställa någon potentiell 

lyssnargrupp utanför. Särskilt viktig kan denna identifikationsappell vara 

visavi de tjetjenska lyssnarna, vilka måste göras mottagliga för den 

efterföljande säkerhetiseringsåtgärden: att anta erbjudandet att lägga ned 

sina vapen. Om Putin explicit hade uttryckt hotobjektet i termer av nationen 

eller federationen hade det med största sannolikhet tolkats som en utmaning 

mot de tjetjenska rebellerna. 

Sammanfattningsvis handlar hotbilden om situationen i Tjetjenien. Putin 

kopplar explicit samman denna situation med den internationella 

terrorismen (aggressionsbilden). Aggressionsbildens pathosappellerande 

beskrivningar förstärker alltså den vagt beskrivna hotbilden. Det framträder 

ingen tydlig topos i beskrivningen av hotbilden. Hotet antyds vara upproret i 

Tjetjenien. Hotaren beskrivs nyanserat, vilket öppnar för en försiktig 

säkerhetiseringsbild. Hotobjektet är inte definierat, men antyds avse 

nationen i vid bemärkelse. På så vis kan en heterogen mottagargrupp känna 

identifikation med hotobjektet och säkerhetiseringsförsöket få bredast 

möjliga stöd.  

 

Säkerhetiseringsbilden 

Talet domineras av tre säkerhetiseringsbilder. Den första är kopplad till 

USA:s förestående operationer i Afghanistan och är också den mest 

omfattande och detaljrika av de tre. Den andra bilden rör situationen i 

Tjetjenien och den tredje avser åtgärder för att minska inhemska religiösa 

motsättningar. 

I den första säkerhetiseringsbilden utgår Putin från Rysslands långa, 

ensamma kamp mot terrorismen samt vikten av att förstärka FN och FN:s 

säkerhetsråd: 

 

Ryska federationen har redan länge, stödjande sig uteslutande på 

egna krafter, fört en kamp mot den internationella terrorismen och 

inte bara en gång uppmanat det internationella samfundet att 

förena sina ansträngningar. Rysslands position är oförändrad: vi är 

självfallet även nu beredda att göra vår insats i kampen mot 

terrorn. Vi föreslår att det först och främst är nödvändigt att rikta 
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uppmärksamheten mot förstärkande av rollen för de inter-

nationella instanser och institutioner som blev skapade för 

förstärkandet av den internationella säkerheten. Det är FN och 

FN:s säkerhetsråd. Det är även nödvändigt att energiskt ägna sig åt 

förbättrandet av den internationella rättsliga basen, som skulle 

tillåta att effektivt och operativt reagera på handlingar av terror. 

(2–6) 

 

 

Denna säkerhetiseringsbild svarar mot en underförstådd hotbild, där världen 

hotas av terrorismen. En sådan hotbild antyds i talets aggressionsbild. 

Säkerhetiserare är den Ryska federationen. Detta tydliggörs av att Putin i 

större delen av denna säkerhetiseringsbild använder pronomenet vi, när han 

talar om vilka som står bakom förslagen på åtgärder. Säkerhetsåtgärderna 

utgör en rad insatser, som bygger på internationell samverkan. Säkerheti-

seringsmålet är att skapa förutsättningar för internationell säkerhet.  

I talets korta narratio beskriver Putin den Ryska federationen som en 

stat, som sedan lång tid tillbaka har säkerhetiserat den internationella 

terrorismen. Denna kamp har man hittills fört ”uteslutande på egna krafter” 

(2) och man är nu ”självfallet” (3) beredd att samarbeta med andra. På detta 

vis etablerar Putin ett ethos för Ryssland som en nation med stor erfarenhet 

av att definiera och kämpa mot denna typ av hot och som är samarbetsvillig. 

Därmed bör hänvisningen till den ryska antiterroristiska kampen i förfluten 

tid fungera som stöd för säkerhetiseringsförsökets trovärdighet. Stödet 

baseras i detta fall på säkerhetiserarens (Rysslands) egen trovärdighet: 

praktisk erfarenhet (phronesis) ger auktoritet (jfr Retoriken 1378a, se även 

Hedquist 2002 passim). I denna talsituation är Putin representant för den 

Ryska federationen. Därmed omfattas både Putin och federationen av 

ethoskonstruktionen och förslaget stärks. 

Toposen samverkan framträder tydligt i denna säkerhetiseringsbild, 

framför allt i presentationen av säkerhetiseringsåtgärderna. Till att börja 

med slår Putin fast, att ett förstärkt internationellt samarbete krävs för att 

internationell säkerhet ska kunna uppnås. Därefter definierar samarbets-

organen som FN och FN:s säkerhetsråd. Dessa maktorgan är i sin struktur 

präglade av samarbete. Säkerhetiserarens ethos bygger således på den 

auktoritet FN och FN:s säkerhetsråd associeras med. Förslaget att stärka 

dessa båda instanser visar att Putin och federationen är inställda på 

internationellt samarbete.  
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Direkt efter förslaget att stärka FN:s roll följer en uppmaning: ”Det är 

även nödvändigt att energiskt ägna sig åt förbättrandet av den 

internationella rättsliga basen, som skulle tillåta att effektivt och operativt 

reagera på handlingar av terror” (6). Putin markerar tydligt med sitt ordval 

(nödvändigt (ry. neobchodimo), energiskt (ry. energitjno), förbättrandet 

(ry. soversjenstvovanie), effektivt (ry. effektivno), operativt (ry. 

operativno)) hur viktigt han anser att detta är, samtidigt som orden signa-

lerar handlingskraft. Detta är ett förtydligande av säkerhetiseringsåtgärden, 

som fokuserar på att öka möjligheten att agera mot terrorism. Förtydligandet 

är generellt formulerat. Därmed kan förtydligandet gälla kampen mot 

terrorismen i stort såväl som den förestående operationen i Afghanistan. 

Dessutom lägger Putin här en grund för att längre fram i talet kunna ta upp 

situationen i Tjetjenien som en del av den internationella terrorismen. 

Den generella beskrivningen av säkerhetiseringsbilden kompletteras med 

konkreta åtgärder som presenteras i fem punkter. Dessa åtgärder utgår från 

toposen samverkan och speglar det ethos av initiativtagande, handlingskraft 

och samarbetsvilja, som Putin redan etablerat. Det faktum, att förslagen på 

åtgärder är många och varierade, stärker detta ethos: 

 

[3] Vad beträffar den planerade antiterroristiska operationen i 

Afghanistan, så intar vi följande position. 

För det första. Detta är ett aktivt internationellt samarbete i linje 

med säkerhetstjänsterna. Ryssland överlämnar och ämnar att 

fortsättningsvis överlämna information som det har om infra-

struktur, internationella terroristers vistelseorter och baser för 

träning av stridskämpar. 

För det andra. Vi är redo att upplåta Ryska federationens luftrum 

för genomflygning för flygplan med humanitära frakter till området 

för genomförandet av denna antiterroristiska operation. 

För det tredje. Vi har samordnat denna position med våra allierade 

bland de centralasiatiska staterna. De delar denna position och 

utesluter inte för egen del möjligheten av upplåtande av sina 

flygfält. 
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För det fjärde. Ryssland är även redo att, om det krävs, ta del i 

internationella operationer av rekognoserings- 60  och räddnings-

karaktär. 

För det femte. Vi ska utöka samarbetet med Afghanistans 

internationellt erkända regering med herr Rabbani i spetsen och 

kommer att ge dess väpnade styrkor extra hjälp i form av 

leveranser av militär utrustning och teknologi. 

Andra mer djupgående former av samarbete mellan Ryssland och 

deltagarna i den kontraterroristiska operationen är möjliga. Detta 

samarbetes djup och karaktär kommer direkt att vara avhängigt av 

våra förhållandens nivå och kvalitet med dessa länder och på 

samförståndet inom kampens mot den internationella terrorismen 

område. (7–21) 

 

Meningarna 8 till 19 utgör fem redan fastslagna åtgärder, som Ryssland är 

beredda att vidta inom ramen för den kommande operationen i Afghanistan. 

De går samtliga i samarbetets tecken och omfattar följande: underrättelse, 

överlåtande av luftrum, diplomatiska kontakter i Centralasien, 

rekognoserings- och räddningsoperationer samt diplomati med och leverans 

av militär teknologi till Afghanistans internationellt erkända regering. 

Förslagen visar på Rysslands samarbetsvilja beträffande USA:s förestående 

militära operation. Frågan är om Putins erbjudande om diplomatiska 

kontakter med de centralasiatiska staterna var relevant i sammanhanget. Om 

USA ville få tillgång till dessa länders luftrum och flygplatser, var de 

knappast beroende av Rysslands hjälp. De hade skaffat sig tillgång på annat 

sätt. 61  Putin visar dock med erbjudandet att han (och Ryssland) äger 

problemet – det är bättre att förekomma än att förekommas – och framstår 

därmed som handlingskraftig. Den ryska handlingskraften i denna fråga 

understryks av att Putin redan tillsatt en kommitté som ska leda detta 

arbete: 

 

                                                
60 Det ryska ordet poisk (‟sökande, letande, efterforskning‟) som här används åsyftar sökning vid 
olyckor och har inte betydelsen ‟spaning inför operationer‟, vilket ordet rekognosering kan ha 
på svenska. 
61 Att så också var fallet konstaterar Jan Leijonhielm i artikeln ”Ryssland och terrorismen” 
(2003:128f.). 
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[4] För koordineringen av arbetet med alla ovan nämnda frågor är 

en grupp skapad av mig ledd av Ryska federationens 

försvarsminister S. B. Ivanov. Denna grupp ska samla och ana-

lysera inkommande information, och även praktiskt samverka med 

operationens deltagare. (22–23) 

 

I denna passage hänvisar Putin för första gången till sig själv som 

säkerhetiserare. Genom att i jag-form tala om denna vidtagna åtgärd ger han 

en bild av sig själv som en driftig och ansvarstagande makthavare. Putin 

markerar att det är han, som har den yttersta beslutsfattande makten i dessa 

frågor. Utnämningen av Rysslands försvarsminister Sergei B. Ivanov att leda 

arbetet stärker detta intryck. Genom att på så vis stärka sitt ethos har Putin 

skapat en nödvändig förutsättning för att kunna gå över till att tala om 

Tjetjenien, med sig själv i rollen som säkerhetiserare. 

Den andra säkerhetiseringsbilden gäller situationen i Tjetjenien och är 

tydligt kopplad till talets hotbild. Säkerhetiserare är Putin, åtgärderna är en 

tillfällig vapenamnesti och målet är att stoppa upproret. Bilden inleds med 

en kort introduktion, som sammankopplar frågan om den internationella 

terrorismen med upproret i Tjetjenien. Därefter beskrivs de åtgärder som 

Putin tänker vidta: 

 

[5] Idag när den civiliserade världen har fastställt sin position i 

förhållande till kampen mot terrorn, måste var och en fastställa sin 

position. En sådan chans måste ges även dem, som ännu inte lagt 

ned vapnen i Tjetjenien.  

 

Därför erbjuder jag alla deltagare i olagliga beväpnade formeringar 

och dem som kallar sig politiker att omedelbart avbryta alla 

kontakter med internationella terrorister och deras organisationer. 

Under loppet av 72 timmar gå till officiella företrädare för de 

federala maktorganen för diskussion av följande frågor: ordningen 

för avväpning av dessa olagliga beväpnade formeringar och 

grupper och ordningen för deras anslutning till ett civilt liv i 

Tjetjenien. I den federala maktens namn kommer V. G. Kazantsev, 

bemyndigad företrädare för Ryska federationens president i det 

södra federala distriktet, i vilket Tjetjenien ingår, att genomföra 

dessa kontakter. (27–31) 
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Putin tar i denna bild klart och tydligt på sig rollen som säkerhetiserare. I 

hotbilden, som hör till denna säkerhetiseringsbild, använder Putin både vi 

och jag för att signalera vem som står bakom definitionen av hotbilden. Så 

snart han går över till säkerhetiseringsbilden använder han dock enbart jag. 

Det är president Putin som både föreslår åtgärderna för hur hotet ska 

avvärjas och som garanterar att det kommer att gå rätt till. 

Den åtgärd, som Putin presenterar som lösning på säkerhetsproblemet i 

Tjetjenien, är att han ”erbjuder […] alla deltagare i olagliga beväpnade 

formeringar och dem som kallar sig politiker att omedelbart avbryta alla 

kontakter med internationella terrorister och deras organisationer” (27). 

Åtgärden formuleras som ett erbjudande (i texten erbjuder, ry. infinitiv 

predlagat’), vilket ger ett försiktigt intryck. Med tanke på de hårda strider 

som utkämpats i Tjetjenien mellan den ryska militären och de tjetjenska 

rebellerna kunde en skarpare formulerad säkerhetiseringsåtgärd ha 

förväntats. Den försiktiga formuleringen utgår dock från en hotbild, som gav 

en nyanserad beskrivning av tjetjenerna. Putin antydde där att några av de 

tjetjenska rebellerna var vilseförda. En så försiktig hotbild kan inte följas av 

en skarp säkerhetiseringsbild. Erbjudandet kan uppfattas som ett tecken på 

förståelse för den komplicerade situation som råder i Tjetjenien och som en 

förhandlingsinvit. En hårdare beskrivning av rebellerna hade dock kunnat 

följas av en hårdare säkerhetiseringsåtgärd. 

Det föreliggande åtgärdsförslaget som helhet är ändå inte så försiktigt, 

som ordet erbjuder ger sken av. Egentligen ansluter sig Putin till det 

oförsonliga språkbruk, som sedan länge varit etablerat hos den ryska 

statsledningens i synen på de tjetjeniska upprorsmännen. Den förutvarande 

presidenten Jeltsin använde formuleringen ”de olagliga väpnade förbanden” 

om de tjetjenska rebellerna inför det första kriget i Tjetjenien 1994 (Sävborg 

2003:10, Wagnsson 2000:157) och Putin talar om tjetjenerna i samma 

ordalag.  Dessutom ställer Putin ett ultimatum invävt i sitt erbjudande: 

rebellerna ska överlämna sig under loppet av 72 timmar. Vad som händer 

med de som inte följer denna tidsram sägs dock inte. 

Säkerhetiseringsbilden kan tolkas på olika sätt beroende på vilken 

målgrupp Putin kan ha haft i åtanke. Inför duman tycks han vilja vädja om 

tålamod. Samtidigt som Putin visar att han är beredd att agera i Tjetjenien 

signalerar han att man tills vidare måste avvakta med hårdare åtgärder mot 

de tjetjenska rebellerna. Problemet med Afghanistan och den internationella 

terrorismen måste lösas först. Till västvärldens ledare tycks Putin vädja om 

förståelse. Kanske kan denna säkerhetiseringsbild tolkas som ett 

förhandlingsbud även till den målgruppen: om vi hjälper er måste ni låta oss 
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ta itu med situationen i Tjetjenien. Åtgärden framställs som en rättvis 

operation som bygger på samverkan och syftar till fred i regionen. Med den 

explicita koppling, som Putin gör mellan rebellerna i Tjetjenien och den 

internationella terrorismen, markerar han dock att upproret måste 

bekämpas. Putins budskap till de tjetjenska rebellerna är kanske det 

tydligaste: vi ger er eftergifter om ni lägger ner vapnen.  

Målet med säkerhetiseringen av Tjetjenien är att sätta stopp för det 

nationella upproret. De planerade operationerna i Afghanistan blir ett mål 

på vägen och därmed ett medel för att få förståelse från omvärlden för den 

inhemska konflikten. 

Så långt är säkerhetiseringsbilderna i Putins tal relativt traditionella. De 

åtgärder och mål, som beskrivs, svarar mot hotbilder av påtaglig säkerhets-

politisk karaktär: terrorism och nationella uppror. Talets avslutande passage 

skulle också kunna tolkas som en säkerhetiseringsbild. Den svarar mot en 

outtalad hotbild, som rör identitetsfrågor. Denna säkerhetiseringsbild är 

således av ett mindre traditionellt slag: 

 

[6] Jag skulle även vilja utnyttja tillfället till att säga några ord om 

dagens möte med föreståndarna för Rysslands muslimska 

samfundsstyrelser. Detta möte blev genomfört på deras initiativ. 

De gick ut med ett förslag att i Moskva genomföra en Internationell 

islamisk konferens under parollen ”Islam mot terrorn”. Jag delar 

deras oro som dykt upp i samband med den situation som 

utvecklas i världen. Och utan några som helst tvivel, kommer detta 

stöd till genomförandet av konferensen att bli givet. Jag anser att 

man effektivt kan kämpa mot religiös fanatism och extremism, inte 

bara islamsk, utan även i varje annan mening, endast med aktivt 

deltagande av de religiösa samfunden själva. (32–37) 

 

Denna passage har varit svår att inplacera i analysmodellen. Den är 

utformad både som allmän information och som ett ställningstagande. Den 

allmänna informationen har vissa drag av kommunikationsbild. Putin 

markerar nämligen tydligt, att han vill förmedla något till mottagarna vid 

just detta tillfälle: ”Jag skulle även vilja utnyttja tillfället till att säga några 

ord…” (32). Kommunikationshandlingen är i så fall att informera dumans 

ledamöter. Passagen som helhet uppfyller ändå inte kraven på en 

kommunikationsbild. Den innehåller ingen direkt apostofering eller annan 

uttalad relation mellan sändare och mottagare.  
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I stället fungerar den allmänna informationen som en kort introduktion 

till Putins ställningstagande i fråga om bekämpandet av religiös fanatism och 

extremism. Detta ställningstagande är utformat som en hotbild med 

tillhörande säkerhetiseringsbild. Även om hotbilden inte är helt tydlig, 

framgår att de muslimska samfunden har känt en oro för växande problem 

efter terrorattackerna och att Putin delar denna oro. Hotet skulle kunna 

formuleras som förekomsten av fördomar, motsättningar och extremism 

med religiösa förtecken. Det faktum, att Putin inte begränsar ämnet till 

muslimsk fanatism och extremism, tyder på att det är fråga om såväl djupt 

liggande motsättningar mellan olika religiösa grupper som extremismens 

yttringar (i form av förföljelser och terroristiska angrepp). Hotare är de som 

underblåser sådana strömningar. Hotobjektet är dels de muslimska 

samfunden och dels, i förlängningen, det mångkulturella ryska samhället.  

Säkerhetiseringsbilden i passagen är tydligare än hotbilden. Säkerheti-

serare är Putin. Åtgärden är ett samlat och aktivt deltagande av de religiösa 

samfunden, till att börja med konkretiserad genom den konferens som de 

muslimska samfundsstyrelserna själva föreslagit. Målet är att åstadkomma 

förutsättningar för ett stabilt, mångkulturellt, samhälle. En sådan 

stabilisering kan dels minska eller hindra förföljelser av olika slag och dels 

minska och hindra rekrytering till fundamentalistiska grupper från samtliga 

religiösa sidor. 

Betydelsefullt är, att Putin väljer att presentera denna hotbild och säker-

hetiseringsbild i sitt tal. Informationen att mötet med de muslimska 

representanterna hade ägt rum kunde ha förmedlats på ett annat sätt, i ett 

annat forum. Putins tydliga ställningstagande i frågan tyder dock på att han 

har sett ett samband mellan den internationella terrorismen och frågan om 

religiös fundamentalism och extremism. Han har definierat båda dessa 

fenomen som problem som måste lösas och han presenterar de olika 

hotbilderna och förslagen på åtgärder i samma tal. Detta implicerar att de 

båda hotbilderna är delar av samma problem. Åtgärdsförslagen visar dock 

att Putin ser olika möjliga lösningar för de definierade hotbilderna. Separata 

metoder krävs för att lösa problem relaterade till respektive hotbilds 

karaktär. 

Denna säkerhetiseringsbild påminner i stora drag om den åtgärd Persson 

förde fram i regeringsförklaringen: ökad kunskap krävs för att minska 

motsättningar mellan folkgrupper. Det är alltså inte bara med militära medel 

och diplomatiska underrättelser som terrorismen ska bekämpas. Frågor som 

har med identitet att göra betraktas också som viktiga i sammanhanget och 

ges en roll i kampen mot terrorismen. Även i denna säkerhetiseringsbild 
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framträder toposen samverkan. Det är endast genom samverkan som 

problemet med fundamentalism och extremism kan lösas. Detta resonemang 

för både Persson och Putin. 

De tre säkerhetiseringsbilderna är sammanfattningsvis dominerande i 

talet. Den ena bilden gäller den förestående operationen i Afghanistan. 

Genom den konstruerar Putin ett ethos för Ryssland som säkerhetiserare. 

Detta ethos präglas av initiativtagande, handlingskraft och samarbetsvilja. I 

den andra bilden, som gäller Tjetjenien, balanserar Putin mellan handlings-

kraft och försiktigt hänsynstagande. Båda dessa bilder rör traditionella 

säkerhetspolitiska frågor. Den tredje bilden är mindre traditionell och 

handlar om identitetsrelaterade frågor. Putin vill skapa stabilitet i det 

mångkulturella och religiöst divergerade Ryssland. Samtliga bilder baseras 

på toposen samverkan. Logosbevisning och ethoskonstruktion dominerar 

framställningen, medan förekomsten av pathosappeller är fåtaliga. 

 

Kommunikationsbilden 

Talet har en enda specifik kommunikationsbild. Det är Putins avslutande, 

formella kommentar: ”Tack för uppmärksamheten.” Det förekommer inga 

apostroferingar eller andra direkta anspelningar på kommunikations-

handlingar som rör relationen mellan talets sändare och mottagare. Dessa 

avslutande ord verkar snarast vara av formell karaktär, att jämföra med 

frasen ”Fru/Herr talman!”, som används för att inleda anföranden i Sveriges 

riksdag. 

 

Konkluderande kommentar 

Samverkan dominerar som ideationell topos i talet som helhet. Den ligger 

bakom de tre säkerhetiseringsbilderna och genererar förslag på åtgärder 

som: förstärkande av ”FN och FN:s säkerhetsråd” (5), diskussion om 

”ordningen för avväpning” (30) av tjetjenska rebellgrupper samt samlat och 

aktivt deltagande i kampen mot religiös fanatism (37). Samtliga åtgärder i 

talet beskrivs som olika former av samarbete eller som en propå om 

samverkan, som i fallet med kampen mot religiös fanatism. 

Toposen civilisation–terrorism/barbari ligger bakom den kortfattade 

aggressionsbilden. Där ställs världen mot ”de barbariska terrordåden” (1). 

Detta är den enda starkt antagonistiska pathosappellen i talet. Toposen kan 

också anas i säkerhetiseringsbilderna. En outtalad hotbild, som bygger på 
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dikotomin civilisation–terrorism/barbari är det grundläggande problem, 

som säkerhetiseringsåtgärderna ska lösa. 

Den dikotomiska toposen civilisation–terrorism/barbari, kunde ha gett 

upphov till strukturer och formuleringar, som appellerar till starkt 

antagonistiska känslor. Intressant nog saknas tydliga pathosappeller av detta 

slag. I stället präglas tonen av ett pathos baserat på toposen samverkan. I 

detta pathos finns inte någon tydlig motpart och talet är därför mindre 

uppviglande till sin karaktär. I stället genereras en allmän positiv 

värdeladdning, genom beskrivningen av samverkansorgan (som FN) och 

samarbetsåtgärder (som ”ta del i internationella operationer av 

rekognoserings- och räddningskaraktär” (17)). 

Samverkanstoposen bidrar framför allt till att konstruera och stärka 

Putins och Rysslands ethos som säkerhetiseringsaktörer. Rysslands förslag 

till åtgärder är många, varierade och går ut på samarbete. Det framhäver 

Ryssland som en initiativtagande, handlingskraftig och samarbetsvillig 

aktör. Frånvaron av en antagonistiskt beskriven hotbild avseende situa-

tionen i Tjetjenien leder till en säkerhetiseringsbild, som framstår som 

försiktig och hänsynstagande. Med denna bild nyanseras Putins (säkerheti-

seraren) ethos. Detta förstående och hänsynstagande ethos stärks i av-

slutningens säkerhetiseringsbild, där Putin uppmanar till samarbete mellan 

olika religiösa grupper. När han kopplar samman förföljelser och religiösa 

motsättningar med fundamentalism och terrorism, vädjar han till vidsynthet 

och förståelse för olikheter.  

I sin helhet är detta är ett logosbetonat tal. Pathos har en stödjande 

funktion och framträder starkast i talets inledning och avslutning. Där 

används värdeladdade formuleringar, som ”de barbariska terrordåden” (1) 

och ”religiös fanatism och extremism” (37), för att beskriva aggressionsbild 

(inledningen) respektive säkerhetiseringsbild (avslutningen). Det ethos som 

konstrueras får framför allt stöd i Putins logosbevisning. Talet hålls i duman 

och innehåller till stora delar information till dumans ledamöter om de 

åtgärder Putin är beredd att vidta i samband med den förestående militära 

aktionen i Afghanistan. Därtill föreligger redan ett beslut, fattat av den ryska 

regeringen, om vad Ryssland kan bidra med inom ramen för denna 

operation. Dessa omständigheter gör att Putin här inte behöver, och inte 

heller bör, visa ett lika medkännande ethos som i kondoleansen. I stället bör 

han lägga tonvikten vid att försöka framstå som en saklig, kunnig och 

handlingskraftig ledare. Det passar situationen och ämnet och torde gagna 

Putins försök att få stöd för sina ställningstaganden avseende kampen mot 

terrorismen. Pathosappellerna är dock inte helt frånvarande i talets 
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ethosbevisning. Antalet förslag på åtgärder visar på ett starkt ryskt 

engagemang i kampen mot terrorismen. 

Säkerhetiseringsbilderna är klart dominerande i detta tal. Aggressions-

bilden och den explicita hotbilden är båda kortfattade och koncentrerade till 

enskilda frågor. När det gäller situationen i Tjetjenien råder balans mellan 

säkerheti-seringsbilden och hotbilden. Det finns ingen demoniserande eller 

på andra sätt starkt negativ beskrivning av de tjetjenska terroristerna och 

inte heller föreslås några militära åtgärder för att stoppa dem. När problemet 

beskrivs nyanserat kan inte lösningen formuleras starkt agonistiskt och 

ensidigt. 

Säkerhetiseringsbilderna och den explicita hotbilden är försiktigt formu-

lerade i förhållande till aggressionsbilden, där terrorattackerna beskrivs som 

barbariska. När dessa barbariska attacker ställs mot den civiliserade världen 

framträder i talet en ideationell topos, som kunde förväntas följas upp med 

skarpare hotbilder och säkerhetiseringsbilder. En förklaring till denna 

obalans är att varken den explicita hotbilden eller säkerhetiseringsbilderna 

bygger på dikotomiserande topos. På så vis förstärker inte hotbild och 

säkerhetiseringsbilder den antagonism som framträder i aggressionsbilden. I 

stället utgör aggressionsbilden en förutsättning för övriga bilder som 

förklarar varför en gemensam kamp mot terrorismen måste föras. 

Aggressionsbilden utgör således ett stöd för de övriga bildernas trovärdighet. 

I frågan om Tjetjenien uttrycker Putin denna relation mellan bilderna 

explicit.  

Putins säkerhetiseringsbilder påminner om Perssons säkerhetiserings-

bilder i Regeringsförklaringen den 18 september. De ger båda intryck av 

handlingskraft och samarbetsvilja. Putins internationellt riktade åtgärder är 

dock mer konkreta och direkt kopplade till genomförandet av den 

förestående militära operationen i Afghanistan. Detta bottnar troligen i att 

Ryssland har helt andra exekutiva förutsättningar än Sverige. När det gäller 

Putins nationella säkerhetiseringsåtgärder finns ingen motsvarighet i det 

svenska materialet. Sverige saknar helt enkelt problem med inhemsk 

terrorism. 

Det faktum, att talet domineras av säkerhetiseringsbilder, förstärker 

intrycket av att Putin är åtgärdsinriktad och handlingsvillig. Det är dock 

svårt att bedöma dessa säkerhetiseringsbilder. Säkerhetiseringsmålen är 

nämligen otydliga. Det finns inga beskrivningar av det samhälle Putin vill 

göra säkert. Det finns inga visioner presenterade om hur en trygg värld 

skulle vara utformad. Detta skapar osäkerhet kring Putins syfte med 

säkerhetiseringsförsöket som helhet.  
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Sammanfattningsvis domineras talet av säkerhetiseringsbilderna, vilka är 

byggda kring toposen samverkan. Flera olika förslag till åtgärder 

presenteras, vilka ska genomföras i samarbete på såväl internationell som 

nationell nivå. Genom den logosdominerade beskrivningen av säkerhets-

åtgärderna etablerar Putin ett ethos för sig och Ryssland som säker-

hetiserare. Detta ethos framhäver hans och landets initiativförmåga, 

handlingskraft och samarbetsvilja. Den framträdande samverkanstoposen 

bidrar till att talet fokuserar på resonemang snarare än ett förstärkande av 

den antagonism som toposen civilisation–terrorism/barbari kunde ha gett 

upphov till. Talet som säkerhetiseringsförsök betraktat är svårbedömt. Då 

inga konkreta säkerhetiseringsmål presenteras är det otydligt vad Putin vill 

uppnå med sina förslag. 

 

 

4.2.3 Ryska federationens presidents framträdande vid 
sammanträde med medlemmar av Ryska 
federationens regering den 8 oktober 2001, Moskva 

Detta tal består av 26 meningar i den översättning som analyserats. Talet 

hölls vid ett sammanträde den 8 oktober 2001 med Ryska Federationens 

regering, vars medlemmar således utgör talets primära mottagare. Även 

sekundära mottagargrupper har räknats in, i första hand den ryska 

befolkningen och utländska bevakare. Detta eftersom talet fanns tillgängligt 

på president Putins hemsida (http://www.president.kremlin.ru/events/ 

327.html) till åtminstone den 15 oktober 2001, det datum då talet kopierades 

från denna adress.  

Putins huvudsakliga syfte tycks ha varit att informera regerings-

medlemmarna om det nya läget i kampen mot terrorismen, det vill säga att 

USA med allierade nu har inlett en operation mot terroristbaser i 

Afghanistan, samt att förmedla sin uppfattning om operationen. Det råder 

inget tvivel om talets tes. Det är enligt Putins uppfattning rätt att stödja 

USA:s påbörjade militära operation. Således drivs talet av en värderande tes. 

Talet har en fri disposition med oskarpa övergångar mellan aggressions-

bilder och hotbild.  
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Aggressionsbilden 

I detta tal framträder tre skilda aggressionsbilder. Den första, och för talet 

centrala, handlar om den av USA nyss inledda militära operationen i 

Afghanistan, den andra om terrorattackerna mot World Trade Center och 

Pentagon den 11 september och den tredje om de ryska markoperationerna i 

Tjetjenien.  

Putin inleder talet med aggressionsbilden om operationen i Afghanistan, 

som är sammanvävd med en av talets kommunikationsbilder (denna 

diskuteras nedan under avsnittet Kommunikationsbilden). Efter en kort, 

formell hälsningsfras, ”God dag, ärade kollegor” (1), inleder Putin 

aggressionsbilden med: 

 

[1] Jag vill först och främst kort informera er om att USA:s 

president igår klockan 8 meddelade att inom 1–1,5 timmar inleds 

operationen mot de terroristbaser som är inkvarterade på 

Afghanistans territorium. (2) 

 

Med tanke på att den nämnda militära operationen inleddes dagen innan 

mötet, kan Putin antas ha haft ett vidare syfte med sitt exordium än att, som 

han säger, informera. Han tycks vilja demonstrera sitt ethos som en viktig 

aktör på den internationella säkerhetspolitiska arenan. Detta ethos 

demonstreras genom att Putin förklarar för sina mottagare att USA:s 

president har meddelat honom i förväg att operationen ska inledas.  

Aggressionsbilden om Afghanistan kan beskrivas på följande sätt: 

aggressorn USA har inlett en operation (aggressionshandlingen) mot agg-

ressionsobjektet terroristbaser igår efter klockan åtta (tid) på Afghanistans 

territorium (rum). Putins beskrivning av aggressionsbilden formuleras som 

ett kortfattat konstaterande. Ordvalen operationen (2, ry. operatsija) och 

terroristbaser (2, ry. bazy terroristov) antyder Putins inställning till den 

påbörjade militära insatsen. Operation är en militär fackterm och i det 

avseendet neutral. Likaså kan terroristbaser uppfattas som en neutral 

fackterm även om ordet terrorist är negativt laddat. Formuleringarna har 

ingen värdeladdning och genererar ingen stark pathosappell. Aggressions-

bilden uttrycker tydligt Putins perspektiv på operationen. Det är fråga om en 

militär insats, som han stödjer. (En svensk aktör som inte hade stöttat 

insatsen kunde i stället för operation ha valt ord som angrepp, anfall eller 

invasion.) Den följande meningen utvecklar aggressionsbilden och visar att 

Putins stöd är reservationslöst:  
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[2] Jag tvivlar inte det minsta på att USA:s ledarskap och president 

G. Bush kommer att göra allt som står i deras makt för att inte 

Afghanistans befolkning ska lida. (3) 

 

I denna mening fokuseras aggressorn (USA). Den positivt vinklade 

beskrivningen av aggressorn innebär automatiskt att aggressionsobjektet 

(beskrivs och) uppfattas som någonting negativt. Den positiva, tillitsfulla 

beskrivningen av aggressorn (USA) skärper således kontrasten mellan de 

båda antagonisterna i bilden. 

Med formuleringen ”jag tvivlar inte det minsta på” (3) uttrycker Putin 

tydligt sin tillit till att Bush och hans regering kommer att genomföra den 

militära operationen med största möjliga precision och omdöme. Denna 

explicita tillit stärker aggressorns (USA:s) ethos och utgör ett starkt skäl att 

stödja aggressionshandlingen. Formuleringen: ”allt som står i deras makt” 

(3) utgör en förstärkning av tilliten till USA:s precision och omdöme, det vill 

säga att skydda civilbefolkningen. Därmed bör operationen kunna uppfattas 

som moraliskt försvarbar. Beskrivningen framställer aggressorn som en god 

aktör. Skälet för att stödja aggressionshandlingen (operationen i 

Afghanistan) bygger således på att Putin konstruerar ett starkt ethos för 

USA. 

I mening 3 definierar Putin indirekt Afghanistans befolkning som ett 

presumtivt aggressionsobjekt. Hen refererar till krigshandlingars oplanerade 

verkningar på det civila samhället. En sådan visad medvetenhet bör kunna 

stärka hans ethos både som en realistisk och erfaren statsledare och som en 

mänsklig och medkännande ledare. 

Toposen civilisation–terrorism kan anas i aggressionsbildens 

beskrivning. Den positiva, tillitsfulla och ethosstärkande beskrivningen av 

USA framställer aggressorn som civiliserad. De kommer, enligt Putins 

mening, att göra allt de kan för att minska civilbefolkningens lidande. Den 

civiliserade aggressorn ställs mot terrorismen genom beskrivningen av 

aggressionshandlingen. Operationen i Afghanistan riktas mot terroristbaser. 

Toposen framträder dock inte med styrka i denna bild. 

I talets nästa passage övergår Putin från aggressionsbilden om 

Afghanistan till aggressionsbilderna om World Trade Center och Pentagon 

samt Tjetjenien. Han beskriver den militära operationen i Afghanistan som 

”väntad” (4, 7, 8) för att sedan söka stöd för detta påstående i ett 

resonemang baserat på den allmänna toposen orsak–verkan. Genom detta 
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resonemang väver Putin samman händelserna 11 september, situationen i 

Tjetjenien och den nu pågående operationen i Afghanistan: 

 

[3] Jag anser att en sådan utveckling var väntad. Eftersom, ni vet, 

de tragiska händelserna den 11 september i år ryckte bort sju tusen 

människors liv – det överstiger drygt två gånger Ryska 

federationens förluster under markoperationerna mot terrorister i 

Tjetjenien som började 1999.62  Det skulle inte kunna finnas en 

sådan kolossal förlust utan motsvarande svarsreaktioner. Jag tror 

att denna reaktion var väntad inte bara av dem som kämpar mot 

terrorismen. Jag tvivlar inte på att denna reaktion var väntad även 

av terroristerna själva. De visste utmärkt vad de gjorde, vad det 

skulle leda till och räknade med en sådan möjlig händelse-

utveckling. De provocerade världens ledande länders ledarskap till 

en sådan händelseutveckling. Samtidigt tror jag att de denna gång 

har räknat fel. (4–11) 

 

Sambandet mellan de två aggressionsbilderna framgår inte bara genom den 

explicita kausaliteten mellan terrorattackerna och kriget i Afghanistan, som 

Putin uttrycker här. Dessutom har aggressor och aggressionsobjekt ombytta 

platser i de två olika bilderna. Aggressorn i 11 september-attackerna 

(terroristerna) är i Afghanistanbilden aggressionsobjekt. Likaså är agg-

ressionsobjektet i 11 septemberbilden (underförstått USA) aggressor i kriget i 

Afghanistan. Afghanistanbildens aggressor är emellertid inte begränsad till 

USA. Följden av attackerna, menar Putin, är att ”världens ledande länders 

ledarskap” (10) har slutit sig samman som aggressor i kampen mot 

terrorismen och stöder således kriget i Afghanistan. Med denna formulering 

(mening 10) räknar Putin in sig (och sin regering?) i den grupp som blivit 

provocerad av terrorattackerna. Han skulle knappast använda formuleringen 

världens ledande länder om han inte ansåg att Ryssland hörde dit. Med 

denna beskrivning av aggressorn för Afghanistanbilden positionerar Putin 

sig själv och Ryssland i den ledande kretsen. Denna aggressionsbild visar 

upp en liknande retorisk strategi som Putin använde i kondoleanstalet den 11 

september, då han talade om den civiliserade delen av mänskligheten. 

Enligt Putins beskrivning av denna aggressionsbild är en aggressions-

handling i förfluten tid (terrorattackerna den 11 september) orsak till denna 

                                                
62  Vid sammanträdestillfället hade uppenbarligen Putin detta felaktigt höga dödstal för 
attackerna den 11 september.   
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nya aggressionshandling (operationen i Afghanistan). Aggressionsbilderna 

om terrorattackerna den 11 september respektive situationen i Tjetjenien 

utgör skäl för Putins påstående, att operationen i Afghanistan var väntad: 

händelserna den 11 september var en stor tragedi, och tragedier av den 

storleken kräver motsvarande reaktion. Alltså är den amerikanska militära 

insatsen i Afghanistan både väntad och motiverad. Insatsen i Afghanistan 

framställs alltså inte bara som ”väntad” (4, 7, 8) utan också som motiverad – 

detta förutsatt att mottagarna (just i denna passage i första hand den Ryska 

federationens regering) går med på premissen: ”Det skulle inte kunna finnas 

en sådan kolossal förlust utan motsvarande svarsreaktioner” (6). Meningen 

är formulerad som ett konstaterande. Den ryska publiken bör kunna 

acceptera denna mening som giltig då den stärks av den föregående 

jämförelsen mellan aggressionsbilden om World Trade Center och Pentagon 

och Rysslands erfarenheter från det senaste kriget i Tjetjenien:  

 

Eftersom, ni vet, de tragiska händelserna den 11 september i år 

ryckte bort sju tusen människors liv – det överstiger drygt två 

gånger Ryska Federationens förluster under markoperationernas 

mot terrorister i Tjetjenien gång som började 1999. (5)  

 

Omnämnandet av händelserna i USA den 11 september fungerar som ett 

logosargument i Putins resonemang, medan jämförelsen med kriget i 

Tjetjenien kanske framför allt utgör en pathosappell. De primära mottagarna 

och troligen också de sekundära ryska mottagargrupperna får genom 

exemplet Tjetjenien något för dem näraliggande och emotionellt 

appellerande att jämföra 11 september med. Mening 5 utgör ett tydligt 

exempel på hur logos och pathos kan samverka inom ett och samma 

argument för en viss publik, i detta fall den ryska. För utländska bedömare 

kan emellertid jämförelsen vara svår att ta till sig. Även om Putin definierar 

”markoperationernas” (5) mål som ”terrorister” (5) har Ryssland fått skarp 

kritik för denna militära insats från många håll i världen. Därmed faller 

denna pathosappell för dessa mottagare; och till följd därav faller kanske 

även själva jämförelsen, argumentets logos. I och med att Putin kan 

uppfattas göra en ogiltig jämförelse riskerar han även att försvaga sitt ethos: 

terrorattackerna den 11 september är en tragedi, medan kriget i Tjetjenien 

inte är en etablerad aggressionsbild med tydlig uppdelning i gott och ont, vi 

och de. Alltså visar mening 5 hur viktig kopplingen mellan pathos och logos 

är för acceptansen av ett argument och för talarens ethos; om mottagarna 

inte kan relatera emotionellt till exemplet, eller får andra konnotationer än 
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talaren avsett, kan de inte heller se exemplets (och i detta fall jämförelsens) 

relevans. 

I mening 7–11 utvecklar Putin den aggressionsbild, som gäller USA:s 

insats i Afghanistan, genom att ytterligare beskriva aggressorn i aggressions-

bilden om World Trade Center och Pentagon (dvs. terroristerna som låg 

bakom terrorattackerna): 

 

Jag tror att denna utveckling var väntad inte bara av dem som 

kämpar mot terrorismen. Jag tvivlar inte på att denna reaktion var 

väntad även av terroristerna själva. De visste utmärkt vad de 

gjorde, vad det skulle leda till och räknade med en sådan möjlig 

händelseutveckling. De provocerade världens ledande länders 

ledarskap till en sådan händelseutveckling. Samtidigt tror jag att de 

denna gång har räknat fel. (7–11) 

 

Putin uttrycker sig kategoriskt när han beskriver terroristernas medvetenhet 

om konsekvenserna av deras handlingar. Genom att han beskriver terror-

attackernas aggressor som kalkylerande och provocerande kan han definiera 

USA:s operation som väntad. Vilka terrorister Putin avser är till en början 

oklart. Han nämner inte några namn, vare sig på den vid tidpunkten 

utpekade organisationen al-Qaida eller dess ledare Usama bin Ladin. När 

Putin längre fram i talet går över till att beskriva den aktuella hotbilden 

framgår det dock att han med ”terroristerna” avser terrorister i allmänhet. 

När Putin väljer att personifiera terrorismen, dvs. att tala om 

”terroristerna” (8) i stället för terrorismen, skapar han konkretion. Det är 

enklare att föreställa sig personer, som utför terroristiska dåd, än att 

föreställa sig en ism bakom olika aktioner. Av beskrivningen framgår att 

Putin uppfattar terroristerna som planerande, kalkylerande och provocer-

ande.  

Den koppling mellan de två aggressionsbilder, som Putin etablerar i 

denna passage, är viktig för beskrivningen av aggressionsobjektet. När Putin 

förflyttar terroristerna från positionen aggressor vid attacken den 11 

september till positionen aggressionsobjekt för USA:s motreaktion, ges 

mottagarna en möjlighet att konkretisera de vagt och abstrakt beskrivna 

terrorister som ska bekämpas. Blotta minnet av attackerna mot World Trade 

Center och Pentagon framkallar troligen hos de flesta mottagare en bild av 

skrupellösa aktörer. När Putin i denna del av talet väljer att metonymiskt tala 

om terrorismen skapar han möjligtvis också en genväg för tanken: de som är 

objekt för USA:s aggressionshandling kan på många sätt jämföras med de 
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terrorister som genomförde attackerna den 11 september. Därmed 

understödjer han på ett förtätat sätt sin tes, att USA:s militära offensiv i 

Afghanistan är väntad och försvarbar. Denna retoriska strategi (dvs. att 

personifiera) utgör ytterligare ett sätt att skapa konkretion, bredvid den 

dominerande strategi, som framträtt i analyserna av Perssons tal: att 

utmålande beskriva händelser, aktörer och objekt.  

Till sist framställer Putin terroristerna som en aggressor, som begått ett 

misstag i sin kalkylering: ”Samtidigt tror jag att de denna gång har räknat 

fel” (11). Denna mening fungerar kanske framför allt som en övergång till 

hotbilden, men den utgör också ett spår i den aggressionsbild om 11 

september-attackerna, som Putin återupptar senare i talet. 

I passagen framträder toposen civilisation–terrorism genom 

beskrivningarna av de sammanlänkade aggressionsbilderna. Civilisation 

representeras av USA (både som aggressionsobjekt och aggressor), Ryska 

federationen och det internationella samfundet. Dessa ställs på olika sätt 

mot terrorismen genom omnämnandet av olika aggressionshandlingar. 

Kontrasten mellan civilisation och terrorism förstärks av omnämnandet av 

terrorattackerna den 11 september och operationen i Tjetjenien respektive 

den nedlåtande beskrivningen av terroristerna. Med hjälp av toposen 

åstadkommer Putin således en pathosappell, som utgör stöd för tesen att det 

är rätt att stödja USA:s operation i Afghanistan. Fokuseringen på 

beskrivningen av terroristerna gör att pathosappellen stärker en vädjan om 

engagemang för att agera mot terrorismen, snarare än för en trygg värld. 

Efter talets hotbild följs tanken om terroristernas felberäkning upp. Det 

internationella samarbete terroristerna nu fått emot sig var inte riktigt vad 

de hade räknat med när de planerade och genomförde terrorattackerna mot 

World Trade Center och Pentagon. Terroristerna beskrivs som fräcka och 

självsäkra – men framför allt framställs de som misslyckade: 

 

[4] I den hemska tragedin den 11 september blev världen vuxen. 

Terroristerna förleddes av sin fräckhet och självsäkerhet. En sådan 

sammanhållning av det internationella samfundet inför olyckans 

ansikte hade de inte väntat sig. (18–20) 

 

Åter anknyter Putin aggressionsbilden om USA:s operation i Afghanistan till 

terrorattackerna den 11 september, vilket ytterligare stärker den tidigare 

etablerade kausaliteten mellan de båda händelserna. Därtill är beskrivningen 

av aggressionsbilden i citatet ovan formulerad med stark emotiv laddning, 

vilket återkopplar till den kontrast mellan aggressor och aggressionsobjekt 
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som Putin beskrev i talets inledning. Åter baserar Putin beskrivningen på 

toposen civilisation–terrorism. I denna passage är det ”världen” (18) och 

”det internationella samfundet” (20) som explicit representerar civilisation i 

dikotomin. 

Den tydligaste kontrasten mellan civilisation och terrorism åstadkommer 

Putin genom värdeladdade beskrivningar av aggressorn, aggressions-

handlingen och aggressionsobjektet. Terrorattackerna den 11 september 

beskrivs som en hemsk tragedi. Med denna formulering får aggressions-

handlingen en allvarlig, pathosappellerande ton, som kan ge mottagarna 

associationer till den sorg och förlust som följde attackerna. Aggressorn 

beskrivs som fräcka och självsäkra terrorister, vilket står i skarp kontrast till 

den sorg och förlust attackerna innebar för aggressionsobjektet. Ordvalet, 

som karakteriserar terroristerna, får dock i sammanhanget snarast en 

nedlåtande klang. Trots att terroristerna kunde genomföra attackerna, 

lyckades de inte paralysera världen. Det internationella samfundet slöt sig 

samman, vilket var en missräkning från terroristernas sida. Den täta 

kompositionen av bildens tre komponenter förstärker ytterligare polariteten 

mellan positiva och negativa värden i bilden. 

I passagen förstärker Putin kontrasten mellan civilisation och terrorism 

genom att använda två metaforer. Den första beskriver aggressionsobjektet: 

terrorattackerna den 11 september gjorde ”världen vuxen” (18). För det 

första innebär denna beskrivning att hela världen var terrorattackernas 

objekt, alternativt att världen var åskådare till terrorattackerna och att den 

valde sida på grund av aggressionshandlingens karaktär. För det andra ställs 

den ”vuxna” världen mot ett tidigare tillstånd. Även detta kan tolkas på två 

sätt: att världen innan 11 september inte var mogen att sammansvetsa sig 

mot en gemensam fiende är ett alternativ. Det andra alternativet är att Putin 

menar att det före terrorattackerna inte fanns någon tillräckligt tydlig 

gemensam fiende. Det senare alternativet kan givetvis ses som en 

förutsättning för det förra. För det tredje kan metaforen ställas mot 

terrorismen. I meningen som följer beskrivs terroristerna som fräcka och 

självsäkra. Genom denna komposition förstärker metaforen den positiva 

bilden av det internationella samfundets beslut och handlingar efter 

terrorattackerna den 11 september: det samfund som nu försöker motverka 

den internationella terrorismen är redo för uppgiften. På så vis fungerar 

omskrivningen som ett stödargument för det säkerhetiseringsförslag som 

Putin presenterade den 24 september: att Ryssland ska ställa sig bakom 

USA:s insats i Afghanistan. Med tanke på att Putin direkt efter denna 
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utveckling av aggressionsbilden övergår till talets säkerhetiseringsbild är 

kanske den sista tolkningen mest rimlig. 

Den andra metaforen beskriver terrorattackerna som en händelse som 

sammansvetsade världen ”inför olyckans ansikte” (20). Denna metafor är 

inte helt lätt att tolka. Det är svårt att avgöra om ”olyckans ansikte” (20) 

avser aggressorn, aggressionshandlingen eller resultatet av aggressions-

handlingen. Om metaforen avser aggressorn är det fråga om en 

pathosappellerande beskrivning av terroristerna. En sådan tolkning ter sig 

dock långsökt. Metaforen kan även avse det hot, som terrorismen utgör mot 

världen. I så fall är metaforen en del av hotbilden. Detta är en fullt möjlig 

tolkning. Om metaforen för det tredje avser själva aggressionshandlingen är 

den, åtminstone i ett svenskt mottagarperspektiv, svår att ta till sig. 

Avståndet mellan sakled och bildled blir nämligen alltför stort för att 

metaforens innebörd lätt ska kunna uppfattas. Det är inte heller rimligt att 

terrorattacken jämförs med en olycka i betydelsen händelse, eftersom det 

minskar attackernas allvar och effekt betydligt. Ändå är det möjligt att 

metaforen avser aggressionshandlingen, i betydelsen elände, dvs. motsatsen 

till lycka. En sådan tolkning är dock tveksam. Den fjärde tolknings-

möjligheten, att metaforen står för resultatet av aggressionshandlingen, 

skulle kunna översättas med att det internationella samfundet stod enat 

inför fullbordat faktum. När det internationella samfundet såg konsekvensen 

av terrorattackerna den 11 september, bestämde man sig för att göra en 

gemensam ansträngning för att detta inte skulle kunna upprepas. Denna 

tolkning är den rimligaste och stämmer väl in med passagens ena 

strukturerande topos orsak–verkan.  

Denna passage (18–20) innehåller en motsägelse. Tidigare i talet (7–11) 

sa Putin att terroristerna ”visste utmärkt vad de gjorde, vad det skulle leda 

till och räknade med en sådan möjlig händelseutveckling” (9). I denna 

passage säger Putin i stället att de ”inte hade väntat sig” (20) en 

sammanslutning av det internationella samfundet. De två beskrivningarna 

av terroristernas förväntningskalkyler gäller visserligen två skilda saker: den 

ena kalkylen räknar med att det kommer en svarsreaktion på attackerna, den 

andra kalkylen gäller vilka som skulle stödja denna svarsreaktion. De två 

kalkylerna hör emellertid samman, då de beskriver en hotbild (dvs. 

terroristernas). Därför blir Putins beskrivning i viss mån motsägelsefull. 

Därtill kan hela denna beskrivning av terroristernas tankevärld uppfattas 

som en sökt pathosappell. Hur kan Putin veta vad terroristerna tänker och 

vilka svarsreaktioner de räknar med? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

Sammanfattningsvis är aggressionsbilderna i detta tal starkt integrerade. 

Framför allt gäller detta de bilder som beskriver terrorattackerna den 11 

september och den militära operationen i Afghanistan, i vilka aggressor och 

aggressionsobjekt har bytt plats med varandra. Kopplingen dem emellan 

görs främst med hjälp av den allmänna toposen orsak–verkan, genom vilken 

den militära operationen i Afghanistan framställs som en rimlig följd av 

terrorattackerna den 11 september.  

Civilisation–terrorism framträder som ideationell topos i beskriv-

ningarna av bilderna. Det finns en kontrast, men den är inte lika tydlig i alla 

delar av beskrivningen. I detta tal ligger fokus på en nedvärderande och 

smädande beskrivning av terroristerna. Kontrasten framkommer tydligast i 

den sista delen av beskrivningen och genom sammankopplingen mellan de 

tre aggressionsbilderna. Genom denna koppling ställs det internationella 

samfundet, USA och (underförstått) Ryssland omväxlande mot terrorismen. 

 

Hotbilden 

Insprängd i aggressionsbilden ligger en passage, som kan tolkas som talets 

hotbild. Passagen är till innehållet sett sammanvävd med aggressionsbilden, 

men eftersom Putin här beskriver terrorismen inte bara i förfluten tid och 

nutid utan också i framtid kan passagen uppfattas som en hotbild. Denna 

hotbild har inga rådgivande eller tydligt argumenterande inslag. I stället 

utgörs passagen av en epideiktisk utvikning med syfte att demonisera 

terroristerna.  

I Retoriken (1366a–1368a) diskuterar Aristoteles epideiktisk retorik med 

utgångspunkt i dygderna och det hedervärda. Han konstaterar, att om en 

talare ska lovorda en person (eller för den delen en stad, en gud eller något 

annat som gruppen sätter värde på) bör han lyfta fram personens dygder, 

exempelvis genom att beskriva hedervärda handlingar. Aristoteles fokuserar 

i kapitlet på hyllningstal, men framhåller att samma topos och tekniker kan 

användas för att klandra 63  en person. Lasten är dygdens motsats, och 

klander (här demonisering), är hyllningstalets negativa motsvarighet. Både 

när det gäller hyllningstal och klander menar Aristoteles att amplifikationen 

är den bästa strategin för att nå syftet med epideiktisk retorik. 

 

                                                
63 Ibland används även begreppet smädelse som hyllningstalets negativa motsvarighet, som 
exempelvis i Anders Erikssons översättning av Afthonios Progymnasmata (sv. titel Retoriska 
övningar. Afthonios’ Progymnasmata (2002)). 
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[5] Detta är människor som under de senaste decennierna tagit 

kontroll över enorma penningströmmar, grundade på oljedollar 

och handel med narkotika. De använder dessa pengar för att 

tilldela slag, monstruösa i sin grymhet, och räknar med att de 

kommer att kunna använda dessa pengar för att, å ena sidan, 

tilldelande slag av liknande slag och för att paralysera dessa länders 

folks vilja till motstånd. Och å andra sidan använder de dessa 

pengar till att förleda den allmänna opinionen, de använder dessa 

medel till påverkan på den allmänna opinionen genom mass-

medier, kontrollerade av dem. De räknar med att den moderna 

civilisationen har blivit belåten, blivit otymplig och förlorat 

förmågan till motstånd. Det är inte bara på detta kalkylen har 

gjorts. Det är inte i sista hand som denna kalkyl har gjorts på det 

att de, som tidigare i år, ska lyckas manövrera mellan olika 

kraftcentra, stödja sig på än den ena, än den andra flanken så som 

har skett väldigt många år. (12–17) 

 

Passagen, som omfattar mening 12–17, påminner i form och innehåll om 

Aristoteles redogörelse för epideiktisk retorik. Han beskriver terroristernas 

olika aktiviteter och medel för att genomföra aktioner i såväl förfluten tid 

som nutid. Samtliga exemplifierade gärningar uppfattas troligen av de flesta 

i Putins målgrupper som klandervärda.  

På vilket sätt är då hotbild och aggressionsbild sammanvävda? Demoni-

seringen av terroristerna byggs upp utifrån toposen civilisation–terrorism. 

Den är fokuserad på terroristerna och deras, av Putin definierade, 

handlingar, beteenden och karaktärsdrag. Den starka kopplingen mellan 

hotbilden – dvs. demoniseringen – och aggressionsbilderna framträder när 

Putin i denna passage hänvisar till föremålet för demoniseringen. I stället för 

att tala direkt om terroristerna görs en tillbakasyftning till aggressions-

bilderna med orden ”Detta är människor” (12). Hotare i denna hotbild är 

med andra ord de terrorister vilka gavs rollen som aggressor i bilderna om 11 

september-attackerna respektive Tjetjenien, och aggressionsobjekt i 

aggressionsbilden om Afghanistan. I och med den direkta kopplingen till 

aggressionsbilderna fungerar denna hotbild mer som en amplifikation av 

aggressionsbilderna än som en central, fristående och generellt gällande 

hotbild förstärkt av aggressionsbilden. På så sätt skiljer sig detta tal från de 

övriga analyserade talen (såväl de svenska som de ryska). Hotbilderna har i 

de andra talen mer centrala och drivande funktioner än vad denna hotbild 

har. 
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De gärningar och karaktärsdrag Putin tilldelar terroristerna är av 

skiftande slag. Vissa kan anses direkt hotande i säkerhetspolitisk mening. 

Andra har rent demoniserande karaktär. De utgör exempel på ”det onda” hos 

den andre, utan direkt samband med säkerhetspolitiska överväganden. 

Terroristerna sägs: 

a) kontrollera enorma penningströmmar grundade på oljedollar och 

narkotikahandel (12); 

b) tilldela monstruöst grymma slag för att paralysera folkens vilja till 

motstånd (13); 

c) förleda allmänheten (14); 

d) kontrollera massmedia och påverka opinionen (14); 

e) räkna med att den moderna världen blivit välmående och otymplig och 

förlorat förmågan till motstånd (15); 

f) räkna med mer än ovan uppräknade (16); 

g) manövrera mellan olika maktcentra (17). 

Av ovanstående handlingar kan a, b, c, d och g sägas utgöra hot med 

(påtaglig) säkerhetspolitisk relevans. Tillgång till pengar och kontroll över 

massmedia är en förutsättning för att terroristisk (och för den delen anti-

terroristisk) verksamhet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt och innebär i 

sig ett maktmedel och säkerhetspolitiskt hot. Att tilldela slag för att skrämma 

folk till passivitet tillhör terrorismens grundläggande metoder. Genom att 

referera till grymma slag visar Putin att dessa personer utgör ett hot mot 

säkerheten. Dessutom bör kontroll av massmedia, förledande av opinionen 

och den föränderliga lojaliteten kunna uppfattas som något ytterst hotfullt, 

eftersom detta försvårar inringandet av potentiella fiender. 

De uppräknade hothandlingarna förstärks genom Putins beskrivningar. 

Putin talar om kriminalitet i samband med terroristernas ekonomiska 

tillgångar. Formuleringen att de ”tagit kontroll över enorma penning-

strömmar” (12, min kursivering) antyder att terroristerna tillskansat sig 

ekonomiska resurser med olagliga medel. Förtydligandet att pengarna 

kommer från narkotikahandel utgör en förstärkande pathosappell. 

Att finansiering med oljedollar skulle vara någonting negativt är 

emellertid en mer komplicerad fråga. Troligen avser Putin kopplingar mellan 

finansiärer i oljeproducerande länder, som Usama bin Ladin, och 

terroristgrupper. Således är oljedollar i kraft av den underförstådda 

associationen till bin Ladin en negativ markör för terroristerna. 

Associationen överlåter Putin till mottagarna att göra själva. 

Putin förstärker ytterligare demoniseringen, när han beskriver den 

våldsutövande sidan av terrorismen som ”monstruösa i sin grymhet” (13). 
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Utöver denna amplifikation av en i sig negativt laddad handling lägger Putin 

till, att dessa terrorister räknar med att kunna fortsätta med denna grymma 

aktivitet i framtiden. Här närmar sig Putin de hotbildsuttryck han använt i 

de två tidigare talen, dvs. de uttryck, som innebär att terroristiska vålds-

handlingar utgör ett generellt och reellt hot mot säkerheten. Den psyko-

logiska effekten är också beskriven på ett förstärkande sätt: terroristiska slag 

kan inte bara skrämma folk utan också ”paralysera” deras ”vilja till 

motstånd” (13). Hotobjektet (folket) kan med andra ord bli helt handlings-

förlamat av dessa terrordåd, vilket enligt Putin är terroristernas mål.64 

De andra demoniserande beskrivningarna av terroristerna (e och f) är av 

en helt annan karaktär. Här riktar Putin in sig på att beskriva terroristernas 

beteende och tolkar deras människosyn och omvärldsuppfattning. Han 

menar att terroristerna förlöjligar den allmänna opinionen. Genom att på så 

vis vädja till publikens känsla för värdighet kan Putin sänka terroristernas 

ethos. Det ovärdiga beteende Putin tillskriver terroristerna kan troligen 

väcka stark indignation hos mottagarna.  

Det tydligaste exemplet på förlöjligandet av den allmänna opinionen (12–

17) framträder när Putin i terroristernas namn kallar den moderna 

civilisationen – vilken Ryssland givetvis är en del av – för belåten (15, ry. 

razdobret’) och otymplig (15, ry. nepovorotlivyj). Till skillnad från mening 

13, där paralyseringen av folkens vilja till motstånd sägs vara en konsekvens 

av terroristernas våldshandlingar, uttrycker Putin i mening 15 hotarens 

uppfattning om hotobjektet. Med detta kränkande yttrande riktat mot den 

moderna civilisationen vill Putin uppenbarligen visa, att terroristerna har en 

nedlåtande och hånfull attityd till den moderna civilisationen (och de 

människor som den omfattar?). Därmed väcker han ytterligare indignation 

hos publiken gentemot terroristerna. Denna något omvända pathosappell 

förstärker ytterligare intrycket av att detta parti i talet i första hand handlar 

om att demonisera fienden och i andra hand att beskriva en definierad 

hotbild.  

Hotbildens objekt omtalas av Putin i mycket allmänna ordalag: ”dessa 

länders folk” (13), ”allmänna opinionen” (14) och ”den moderna 

civilisationen” (15) kan omfatta väldigt många individer och länder. Den 

öppna definitionen möjliggör för mottagarna att själva välja att identifiera 

sig med hotobjektet eller att ställa sig utanför hotbilden. 

                                                
64 Det är givetvis inte bara Putin som anser att terrorismens mål är att skrämma folk till tystnad 
och underkastelse; detta mål ligger i själva definitionen av terrorism. Således använder sig Putin 
av en etablerad definition för att beskriva sina hotare. 
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Av alla de attribut, som Putin tillskriver terroristerna, rör endast ett (att 

tilldela monstruöst grymma slag) våldsutövandet och våldets psykologiska 

effekt. De andra attributen visar på andra klandervärda beteenden: de 

kontrollerar massmedia, de förolämpar folk och de byter allierade på ett 

flackande sätt. Demoniseringen av terroristerna riktas med andra ord i 

större utsträckning mot deras omoraliska och manipulerande beteende än 

mot deras fysiska brutalitet. 

Sammanfattningsvis skiljer sig denna hotbild avsevärt från hotbilderna i 

Putins två tidigare tal. Den enda framträdande likheten är att den byggs upp 

med hjälp av toposen civilisation–terrorism. Den nu aktuella hotbilden är 

dock utformad som en utförlig demonisering av de terrorister som hotar den 

civiliserade världen, och inte bara en kortfattad dikotomisering av de båda 

komponenterna. Den kanske mest betydande skillnaden, avseende 

hotbildens funktion i ett säkerhetiseringsförsök, är att denna hotbild inte 

primärt tjänar som huvudargument för en säkerhetiseringsbild. I stället 

fungerar den som en starkt pathosappellerande amplifikation för 

aggressionsbilderna, i vilka logosargumentet – tillika huvudskälet – för 

säkerhetiseringsbilden presenteras. Den starka demoniseringen bidrar till att 

konkretisera och levandegöra den utpekade hotaren. Putin söker på så vis 

uppvigla negativa känslor, som ilska och indignation, hos mottagarna för att 

vinna gehör för sitt förslag att stödja den påbörjade militära operationen i 

Afghanistan.  

 

Säkerhetiseringsbilden 

Talet har två säkerhetiseringsbilder. Den ena beskriver samarbetet i kampen 

mot terrorismen och den andra handlar om Rysslands bidrag till denna 

gemensamma kamp. I den första bilden, som följer direkt på aggressions-

bilden om Afghanistan, representerar Putin Ryska federationen som 

säkerhetiserare. Den föreslagna åtgärden är en gemensam insats av det 

internationella samfundet och målet är att bekämpa terrorismen: 

 

[6] Vi skulle gärna vilja att denna sammanhållning visade sig vara 

den allra bästa formen, och att terroristerna i sitt eget skinn kände 

resultatet av det internationella samfundets gemensamma an-

strängningar i kampen mot terrorn. (21) 
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Denna beskrivning av säkerhetiseringsbilden är direkt kopplad till den av 

Putin etablerade allmänsanningen i aggressionsbilden: terroristernas 

skadegörelse bör besvaras med ”motsvarande svarsreaktioner” (6). Toposen 

civilisation–terrorism framträder i beskrivningen av säkerhetsåtgärden och 

säkerhetiseringsmålet.  

Det bildliga uttrycket ”att terroristerna i sitt eget skinn kände resultatet” 

(21) är visserligen ganska vagt, men det associerar onekligen till fysisk, 

närgången bestraffning. Metaforen möjliggör för mottagarna att visualisera 

bestraffningen och de som ska ta emot den. Denna visualisering förenklas 

genom att Putin inte bara talar om en generell kamp mot terrorism utan om 

terroristerna som objekt för bestraffningen. 

Säkerhetsåtgärdens metod utgår, liksom i de andra talen, från toposen 

samverkan. Som säkerhetiserare ger Putin tydligt stöd för ett internationellt 

samarbete mot terrorismen. Denna åtgärd uttrycks här som en önskan. Om 

en svensk talare formulerat åtgärden på detta sätt hade det kunnat uppfattas 

som att talaren hyste en viss tveksamhet inför denna åtgärd. För ryska 

mottagare innebär formuleringen i stället en stilistisk mildring av det Putin 

menar är uppenbart.65 

Den andra säkerhetiseringsbilden är något mer utförlig. Även här står 

Ryska federationen som säkerhetiserare. Säkerhetiseringsmålet är under-

förstått att kuva de terrorister som nu jagas i Afghanistan. Fokus i bilden 

ligger vid de konkreta säkerhetsåtgärderna: 

 

[7] Ryska federationen har redan förklarat sina parametrar för 

deltagande i antiterroristiska operationer. De kvarstår oför-

ändrade. Vi organiserar dessutom en storskalig humanitär hjälp till 

Afghanistans folk, och kommer att öka ansträngningarna i denna 

riktning. Vi kommer att koordinera våra ansträngningar med det 

internationella samfundet, europeiska och amerikanska partners. 

(22–25) 

 

De parametrar för deltagande i antiterroristiska operationer, som Putin här 

omtalar, kan antas vara desamma som i det förslag, som fastslogs den 21 

september och som Putin presenterade inför duman den 24 september (se 

4.2.2, Säkerhetiseringsbilden). Samtliga åtgärder som beskrivs utgår från 

                                                
65 Enligt översättaren (Mattias Ågren) används konditionalis ofta för denna mildrande stilistiska 
effekt på ryska. För både svenska och ryska mottagare kan givetvis den uttryckta önskan 
uppfattas just som att Putin gärna vill att samarbetet ska lyckas som metod i kampen mot 
terrorismen. 
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toposen samverkan, men civilisation–terrorism kan också anas genom 

beskrivningen. De som ska genomföra åtgärderna mot terrorismen är det 

internationella samfundet samt Ryssland och deras europeiska och 

amerikanska partners. 

Den andra åtgärden, att organisera humanitär hjälp till Afghanistans 

befolkning, är av flera skäl särskilt intressant. För det första signalerar Putin 

att han bedömer denna typ av stöd som nödvändig, detta trots att han 

inledningsvis uttryckt sin tillit till att USA:s ledarskap ska göra allt de kan för 

att befolkningen inte ska lida av denna militära operation. För det andra 

planeras den humanitära hjälpen bli ”storskalig” (24). Ansträngningarna för 

att genomföra planerna ska ”öka” (24) och inte minst vill Ryssland 

samarbeta med andra aktörer (25) i denna fråga. Åtgärden är kraftigt 

ethosstärkande för den Ryska federationen. Ryssland tar ansvar för 

eventuella civila lidanden. Samtidigt har Ryssland indirekt åtagit sig att 

bidra till den gemensamma operation som kan orsaka detta lidande. Detta 

kan ha en dämpande effekt på ethosbevisningen. För det tredje har denna 

säkerhetiseringsbild inget egentligt säkerhetiseringsmål utan åtgärden står i 

ett orsak–verkan-förhållande till operationen i Afghanistan (vilken i sin tur 

är verkan av terrorattackerna den 11 september). Detta bidrar till att 

framställa Rysslands ethos som en handlingsinriktad nation. Avsaknaden av 

ett uttalat säkerhetiseringsmål skapar däremot osäkerhet kring Putins motiv 

för åtagandet, vilket kan minska trovärdigheten. För det fjärde är det inte 

helt tydligt vilka de primära mottagarna är för denna säkerhetiseringsbild. 

Putin refererar till något som den ryska regeringen borde känna till. Om 

regeringsmedlemmarna inte kände till planerna på humanitär hjälp till 

Afghanistans befolkning, bör säkerhetiseringsbilden tolkas som en 

orderliknande information till dessa. Det demonstrativa anslaget i bilden kan 

emellertid tyda på att Putin här främst vänder sig till presumtiva utländska 

mottagare. 

Stilen i säkerhetiseringsbilden är byråkratisk och står på så vis i skarp 

kontrast till den affekterade demoniseringen av terroristerna. Utöver 

metaforen i den första säkerhetiseringsbilden ”att terroristerna i sitt eget 

skinn kände resultatet” (21) är säkerhetsåtgärderna svagt formulerade. Den i 

aggressionsbilden stipulerade slutsatsen: ”Det skulle inte kunna finnas en 

sådan kolossal förlust utan motsvarande svarsreaktioner” (6) kunde 

förväntas följas av ett starkare åtgärdsförslag. Skarpare formulerade 

säkerhetiseringsbilder hade därtill inte varit uppseendeväckande med tanke 

på Putins tidigare starka bilder av terroristerna och deras handlingar och 

karaktär. 
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Säkerhetiseringsbilderna står sammanfattningsvis inte i paritet med 

talets aggressionsbilder och hotbild. De senare domineras av starkt negativa 

pathosappeller riktade mot terroristerna och terrorismen. De bygger 

tillsammans upp en förväntan om skarpa åtgärder mot de demoniserade 

terroristerna, vilkas grymma gärningar måste bemötas med motsvarande 

svarsreaktioner, enligt Putins resonemang. I förhållande till dessa känslo-

fyllda beskrivningar framstår säkerhetiseringsbilderna som svaga och inte 

alls som någon motsvarande svarsreaktion. 

Liksom i de övriga analyserade talen utgår säkerhetiseringsbilderna i 

detta tal från toposen samverkan, men här kan även civilisation–terrorism 

anas i beskrivningen. Rysslands bidrag till det internationella samarbetet 

dominerar beskrivningen. Uppräkningen av de åtgärder, som Ryssland är 

beredda att åtaga sig i kampen mot terrorismen, ger passagen en strikt och 

byråkratisk stil jämfört med den elaborerade beskrivningen av aggressions-

bilderna och hotbilden. 

 

Kommunikationsbilden 

I inledningen respektive avslutningen av talet apostroferar Putin mötes-

deltagarna, dvs. medlemmarna av regeringen: 

 

[8] God dag, ärade kolleger. Jag vill först och främst kort informera 

er om att USA:s president igår klockan 8 meddelade att inom 1–1,5 

timmar inleds operationen mot de terroristbaser som är in-

kvarterade på Afghanistans territorium. (1–2) 

 

[9] Detta är det som jag så här till en början skulle vilja säga 

angående problemet med kampen mot terrorn. (26) 

 

Dessa två kommunikationsbilder är mycket nära länkade till den retoriska 

situationen. Detta tydliggörs i inledningen [8] genom att kommunikations-

bilden och aggressionsbilden är sammanvävda. Putins tal är en retorisk 

reaktion på den händelse, som aggressionsbilden refererar till. Formu-

leringen i mening 2 visar på relationen mellan den uppkomna situationen 

och den retoriska reaktionen. Meddelandet om USA:s militära operation har 

gett upphov till en retorisk situation och Putin uttrycker sin vilja att reagera 
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på detta meddelande.66 Utifrån yttre omständigheter formulerar Putin sin 

politiska agenda och utnyttjar kairos för att få gehör för denna. Genom att 

visa mottagarna att USA:s president meddelat Putin om läget, bidrar 

kommunikationsbilden till att stärka Putins ethos som en prominent 

statsledare. Denna informationsvilja stärker Putins ethos som extrovert 

ledare, som vill kommunicera öppet med sina regeringsmedlemmar (jfr 

Hedquist 2002:15ff.).  

Den avslutande kommunikationsbilden ”Detta är det som jag så här till 

en början skulle vilja säga angående problemet med kampen mot 

terrorismen” (26) förstärker intrycket av att Putins uttalade syfte med talet 

var att informera regeringsmedlemmarna om det nya läget. Formuleringen i 

mening 26 sätter punkt för mötet och ger inget utrymme för frågeställningar 

till eller ifrågasättanden. Meningen dämpar intrycket av inlednings-

meningens formulering, att Putin är öppen för kommunikation. 

I detta tal fungerar sammanfattningsvis kommunikationsbilderna som ett 

sätt att stärka Putins ethos som en internationellt framstående statsledare 

inför mottagarna. Med den inledande kommunikationsbilden kopplar Putin 

explicit sitt säkerhetiseringsförsök till den nyuppkomna situationen i 

Afghanistan. Kommunikationsbilden kan därmed verka som stöd för hans 

slutsats: att Ryssland ska stödja USA:s militära operation i Afghanistan samt 

bidra till den internationella samverkan mot terrorismen. 

 

Konkluderande kommentar 

Putins tal till regeringsmedlemmarna den 8 oktober domineras av en 

beskrivning av terrorismen. I denna beskrivning framträder den ideationella 

toposen civilisation–terrorism tydligt. Beskrivningen fokuserar på terroris-

men snarare än på själva motsatsförhållandet. Denna topos framträder i 

såväl aggressionsbilderna som hotbilden och säkerhetiseringsbilden, men 

med varierande kraft och inverkan. I aggressionsbilderna framträder 

antagonismen mellan civilisation och terrorism tydligast. Det internationella 

samfundet, USA och Ryssland ställs mot terrorismen i dessa bilder. 

Motsättningen framgår genom beskrivningarna av aggressionshandlingarna 

(11 september-attackerna, operationen i Afghanistan och operationen i 

Tjetjenien), men bildernas fokus är terrorismen. Toposen genererar en 

                                                
66 Putins reaktion på USA:s meddelande omfattar givetvis mer än denna kommunikationsbild. 
Aggressionsbilderna, hotbilden och säkerhetiseringsbilderna utgör tillsammans hela den 
retoriska responsen.  
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negativ pathosappell gentemot terrorismen. Terrorismen konkretiseras med 

hjälp av en beskrivning de terrorister som genomförde terrorattackerna den 

11 september, terroristerna i Tjetjenien och de terrorister som nu ska 

bekämpas i Afghanistan. 

I hotbilden dominerar terrorismen, medan civilisationen endast 

underförstås som terroristernas motpart utifrån de tidigare beskrivna 

aggressionsbilderna. Beskrivningen innebär en demonisering av terror-

isterna. Demoniseringen bidrar till en stark och uppviglande pathosappell, 

som förstärker tesens konstaterande, att det är rätt att stödja USA:s 

operation i Afghanistan. 

I säkerhetiseringsbilden är toposen civilisation–terrorism mindre fram-

trädande. Den fungerar som en länk mellan säkerhetiseringsbild och agg-

ressionsbilder/hotbild. Den antagonism som riktas från terroristerna mot de 

civiliserade länderna utgör hotbildens problem (vilket förstärks av 

aggressionsbilderna om 11 september och Tjetjenien). Lösningen är det 

omvända. Civilisationen måste agera mot terrorismen. De säkerhetsåtgärder, 

som ska vidtas mot terrorismen, beskrivs utifrån toposen samverkan. Den 

internationella samverkan Ryssland ämnar delta i är i fokus i bilden. 

Inhemska åtgärder nämns inte alls. Det finns ju inte heller någon uttalad 

inrikes hotbild i detta tal. 

När den dikotomiserande toposen civilisation–terrorism genererar så 

tydligt pathosappellerande och starkt värdeladdade aggressionsbilder och 

hotbild framstår den samverkansinriktade säkerhetiseringsbilden som 

relativt svag. En så skrämmande fiende, som de terrorister Putin beskriver, 

borde kräva hårdare åtgärder. Den kamp som nu ska föras är dock inte 

dikterad av Putin och Ryssland. Därför kan inte heller Putin föreslå annat än 

deltagande i internationell samverkan som åtgärd mot det problem 

terrorismen utgör. Den demonisering Putin presenterar kan inte heller 

lämnas utan något uppföljande förslag på motreaktion. Det har han själv 

stipulerat i aggressionsbilden (”det skulle inte kunna finnas en sådan 

kolossal förlust utan motsvarande svarsreaktioner” (6)). 

Motivet bakom Putins komposition av säkerhetiseringsförsöket är svår-

bedömt. Demoniseringen ger intryck av stark affekt, ett drag som inte har 

någon motsvarighet i något av de andra analyserade talen. När 

demoniseringen inte resulterar i skarpare formulerade säkerhetsåtgärder 

lämnas mottagaren i osäkerhet om Putins intention med demoniseringen. 

Denna osäkerhet förstärks av att säkerhetiseringsbilden är fokuserad på 

samverkande åtgärder och att Putin inte beskriver något konkret mål. 

Säkerhetsåtgärderna får alltså ingen tydlig inramning. 
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Relationen mellan bilderna står klar. När hotbilden inte uttalas mer 

konkret, fungerar aggressionsbilderna om 11 september och Tjetjenien som 

konkreta exempel på att det finns ett säkerhetspolitiskt problem med 

terrorism. Hotbildens demonisering av terrorister fungerar som förstärkning 

av problembeskrivningen. Aggressionsbilden om Afghanistan utgör ett 

konstaterande av sakernas tillstånd och utgör grund för Putins tes. Han har 

att förhålla sig till denna nya situation och har valt att stödja operationen. 

Den tillitsfulla beskrivningen av USA som aggressor stödjer Putins 

ställningstagande. Säkerhetsåtgärderna visar hur stödet till USA ska 

utformas. Således är säkerhetiseringsbilden en uppföljning av ställnings-

tagandet. Utan någon presentation av åtgärder hade hotbildens styrka 

dämpats. Åtgärderna tycks dock inte motsvara den starkt pathos-

appellerande demoniseringen i hotbilden. Således fungerar säkerhetiserings-

bilden som stöd för hotbilden och tesen, snarare än att hotbilden och tesen 

utgör grund för säkerhetiseringsbilden. 

 

 

4.3 Diskussion 

Här kommer nu resultaten av analyserna att diskuteras och vissa generella 

empiriska slutsatser att dras. Diskussionen är indelad i fyra avsnitt. I det 

första avsnittet (4.3.1) diskuteras de tre centrala ideationella topos, som 

framträtt genom analyserna, nämligen demokrati–terrorism, civilisation–

terrorism och samverkan. I det andra avsnittet (4.3.2) berörs frågan om 

funktionen hos och det inbördes relationen mellan aggressionsbilder, 

hotbilder, säkerhetiseringsbilder och kommunikationsbilder i talen. Av 

särskilt intresse i dessa två avsnitt är samspelet mellan bilderna och de 

retoriska appeller, som talarna åstadkommit med hjälp av bilderna. Det 

tredje avsnittet (4.3.3) gäller den normativa bedömningen av talen: var de 

använda responserna de enda möjliga, givet den säkerhetspolitiska 

situationen, och synliggör responserna talarnas bakom-liggande drivkraft 

med säkerhetiseringsförsöken? Dessa två frågor berörs här i korthet. (En 

mer djupgående diskussion förs i kapitel 5.) Diskussionen om bildernas 

funktioner och samspel samt den retoriska effekten av talens framträdande 

topos utgör huvudparten av avsnittet. Avsnittet avslutas med en kritisk 

diskussion av min analysmodell (4.3.4). 
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4.3.1 Framträdande ideationella topos 

De tre ideationella topos, som framträtt genom analyserna har jag betecknat 

demokrati–terrorism (Persson), civilisation–terrorism/barbari (Putin) och 

samverkan (Persson och Putin). Både de dikotomiserande toposen och 

samverkanstoposen förekommer i alla tal (med förutsättningen att Perssons 

och Putins tal har olika varianter av den dikotomiserande toposen). 

Demokrati–terrorism respektive civilisation–terrorism/barbari framträder 

framför allt i talens aggressionsbilder och hotbilder. Samverkan framträder 

som den dominerande toposen för att beskriva säkerhetiseringsbilder. De 

båda toposen påverkar ömsesidigt varandra i samtliga tal, dock i olika 

omfattning. En övergripande jämförande beskrivning avseende förekomsten 

av dessa topos i talen är, att samverkanstoposen dominerar i Perssons tal 

och civilisation–terrorism/barbari i Putins tal. 

Analyserna har visat att talens topos på olika sätt genererar beskriv-

ningar, som appellerar till logos, pathos och ethos samt identifikation. 

Beskrivningar som utgår från demokrati/civilisation–terrorism/barbari 

innehåller värdeladdade formuleringar. Dessa kan vara såväl positiva om 

den egna sidan som negativa om den andra sidan. Dessa beskrivningar 

genererar starka pathosappeller, som förstärker den antagonism som finns i 

toposen. Polariseringen mellan demokrati/ civilisation och terrorism/ 

barbari behöver alltså inte explicitgöras genom exempelvis orsak–verkan-

markörer, utan kan framgå ändå. 

Perssons beskrivningar, som vilar mot demokrati–terrorism, tenderar att 

fokuseras på demokratin. Hans beskrivningar utgör ofta positivt värde-

laddade och elaborerade kluster, som explicit eller implicit ställs mot 

terrorismen. Putins beskrivningar, som utgår från civilisation–terrorism/ 

barbari, fokuseras på terrorismen. De flesta av hans beskriv-ningar är 

kortfattade och svagt värdeladdade. Båda talarnas starkaste pathosappeller 

utgår från demokrati/civilisation–terrorism/barbari. I Perssons tal vid 

minnesstuden den 12 september (4.1.1) genererar toposen beskrivningar av 

11 september-attackerna och dess offer, där positivt laddade vardagsbilder av 

offren ställs mot den rädsla och ilska attackerna framkallade. I Putins tal till 

regeringsmedlemmarna (4.2.3) utgörs beskrivningen av de terrorister som 

ska bekämpas av ett elaborerat demoniserande kluster, som implicit ställs 

mot civilisationen. De starkast pathosappellerande klustren finns alltså i 

beskrivningarna av aggressions- och hotobjekten. 

Dessa mer eller mindre antagonistiska beskrivningar kan framkalla 

identifikationsappeller. Markörer för identifikation formuleras med hjälp av 
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pathosappeller, som antingen vädjar till mottagarnas sympati och 

igenkännande eller framkallar avsky och avståndstagande. Identifikations-

appellerna är tydligare i Perssons tal än i Putins. Det beror till stor del på att 

Perssons beskrivningar av den goda sidan är mer konkreta och utförliga än 

Putins beskrivningar. Dessutom använder Persson både positivt och negativt 

laddade markörer. När den positiva identifikationen kontrasteras mot en 

negativ motpart stärks känslan av gemenskap med den egna sidan. Putins 

identifikationsappeller är i stället kortfattade och vilar endast i ett fall på 

starkt pathosappellerande markörer, nämligen demoniseringen av 

terroristerna. Hans beskrivning framkallar avsky mot terrorismen, men 

identifikationen med den goda sidan framgår bara implicit. När kontrasten 

mellan civilisation och terrorism inte används explicit i identifikations-

appellen, blir appellen inte lika tydlig. 

Identifikationsappellerna blir starkare i de fall toposen samverkan 

framträder tillsammans med respektive dikotomi. Samverkan genererar 

beskrivningar, som omfattar personer, institutioner och arbetsformer med 

stark koppling till en doxa, där gemenskap tycks utgöra ett viktigt och 

centralt värde. Således appellerar dessa beskrivningar till mottagarnas 

positiva inställning till gemenskap och samarbete.  

I Putins fall utgör denna användning av samverkan en viss förändring 

avseende den etablerade retoriken om situationen i Tjetjenien. I Wagnssons 

(2000) undersökning av ryska säkerhetiseringsförsök befanns den officiella 

retoriken om Tjetjenien vara skarp. Det tycks dock som om terrorattackerna 

den 11 september gav Ryssland ett responsalternativ, där det inhemska 

upproret kunde sammanföras med internationell terrorism. Den skarpa 

hållningen riktas mot terrorism och terrorister i allmänhet. Därmed kan 

Putins beskrivning av tjetjenerna nyanseras, som i talet till duman den 24 

september 2001, och de inrikes riktade åtgärderna tonas ned och fokuseras 

på samverkan. 

Framför allt tycks toposen samverkan stärka talarnas logos och ethos. I 

säkerhetiseringsbilderna presenterar både Persson och Putin många och 

varierade åtgärder, som bygger på samarbete och stärkande av FN:s roll. 

Dessa lösningar på problemet med terrorismen utgör en stor del av talens 

logos. Detta logos utgör grund för att visa talarnas ethos som initiativrika, 

samarbetsvilliga och handlingskraftiga säkerhetiseringsaktörer. Härvidlag är 

Perssons och Putins tal likartade, trots att deras handlingsutrymme 
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(agens) 67  på den internationella säkerhetspolitiska arenan skiljer sig 

väsentligt åt. 

Enligt Mats Rosengren (2002:89ff.) kan framträdande topos synliggöra 

den doxa talaren utgår från i sitt tal. En vanlig doxa i antiterroristiska 

sammanhang har varit att bemöta terroristiska handlingar med en starkt 

kampinriktad retorik, som spätt på den bipolariserande omvärlds-

beskrivning terroristerna själva stått för (Leeman 1991, Jackson 2005). Av 

analyserna har framgått att både Persson och Putin i huvudsak ser 

problemet med terrorismen i ett antagonistiskt perspektiv och lösningen på 

problemet i ett samverkansperspektiv. Även om själva grundproblemet 

beskrivs utifrån en antagonistisk struktur i talen, åtföljs antagonismen 

således av en struktur som syftar till samverkan. Detta torde kunna dämpa 

den bipolariserande effekt på doxa, som toposen demokrati/civilisation–

terrorism/barbari har. När demokrati/civilisation–terrorism/barbari 

åstadkommer separation och exkludering, åstadkommer samverkan 

gemenskap och inkludering. Både Persson och Putin tycks alltså i sina 

perspektivval fjärma sig från en rent antagonistisk, polariserande anti-

terroristisk retorik. 

Det finns två intressanta och avvikande exempel på användningen av 

toposen demokrati/civilisation–terrorism/barbari. Persson och Putin 

beskriver utifrån toposen ett antal säkerhetiseringsåtgärder, som riktar in sig 

på kunskaps-spridande. Persson talar om kunskapsspridning med avseende 

på förintelsen, om inrättandet av en ny myndighet, ”Forum för levande 

historia” och om en regeringskonferens under temat ”Kamp mot intolerans” 

(4.1.2). Putin ger uttryckligt stöd till den konferens ”Islam mot terrorn”, som 

de ryska muslimska samfundsstyrelserna tänkte hålla (4.2.2). De tycks alltså 

båda anse, att man genom studier och information om olikheter och 

främlingsfientlighet kan motarbeta terrorismen. Dessa exempel på 

säkerhetsåtgärder visar, att diko-tomiska topos kan användas för syften 

utöver att späda på antagonismen. Toposen kan användas för att konstruera 

avskräckande exempel på problem bottnade i antagonism. När dessa 

exempel följs upp med förslag på samverkande åtgärder blir effekten inte 

bipolarisering utan strävan efter förståelse och gemenskap. 

Även om dikotomiska topos alltså inte behöver späda på antagonistiska 

och agonistiska föreställningar om säkerhetspolitiska problem, visar 

analyserna dock att demokrati/civilisation–terrorism/barbari främst 

används på detta sätt. Det är i stället toposen samverkan, som kan främja en 

                                                
67 Agens diskuteras mer utförligt i avsnitt 5.1. 
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mer resonerande retorik om det komplexa problem terrorismen utgör. 

Samverkan, eller liknande topos, behöver alltså lyftas fram i retoriska 

responser på terrorism för att motverka, att bipolära omvärldsuppfattningar 

etableras och cementeras. 

 

4.3.2 Bildernas funktioner och inbördes relationer 

Genom analyserna av de sex talen framträder ett mönster avseende bildernas 

funktioner och inbördes relationer, som kortfattat kan beskrivas på följande 

sätt: Hotbilden om den internationella terrorismen driver säkerhetiserings-

försöken. Aggressionsbilden om 11 september-attackerna konkretiserar 

hotbilden och utgör därmed bevis för dess giltighet och allvar. Säker-

hetiseringsbilderna har en funktion utöver att beskriva hur hotbildens 

problem ska lösas, nämligen att förstärka allvaret i hotbilden. Tyngdpunkten 

i talen ligger således i hotbilden, medan aggressions- och säkerhetiserings-

bilderna på olika sätt förstärker den.  

Det finns dock avvikelser från detta mönster. Hela Perssons minnestal 

(4.1.1) utgör en sådan avvikelse. I detta tal är aggressionsbilden om 11 

september säkerhetiseringsförsökets centrala utgångspunkt. Terror-

attackerna utgör själva anledningen till minnesstunden. Dessutom framställs 

terrorattackerna som upphov till det problem med internationell terrorism, 

som specificeras i hotbilden. Säkerhetiseringsbilden förstärker hotbilden och 

därmed aggressionsbilden. I detta tal har kommunikationsbilden en 

framträdande funktion. Den utgör den explicita kondoleansen. Kommuni-

kationsbilden och aggressionsbilden står i nära inbördes relation. Säker-

hetiseringsbildens funktion är att förstärka aggressionsbilden. Det avvikande 

mönstret, där aggressionsbilden står i centrum, innebär att hela situationen, 

dvs. 11 september-attackerna, framstår som en väckarklocka för Persson. 

Detta förhållande mellan aggressionsbild och hotbild står i skarp kontrast till 

hur Putin framställer relationen i sin kondoleans. Han uttrycker tydligt att 

terrorism länge utgjort en hotbild i Ryssland. 

I alla Perssons tal framträder speciella relationer mellan aggressions-

bilder, hotbilder och säkerhetiseringsbilder. I aggressionsbilderna och 

hotbilderna beskrivs positiva värden och möjligheter, som förknippas med 

det öppna samhället och FN och som måste försvaras. Dessa beskrivningar 

förtydligar säkerhetiseringsmålen, vilket torde underlätta för mottagaren att 

bedöma Perssons övergripande intentioner med säkerhetiseringsförsöket. I 

Putins tal framträder ingen motsvarighet till denna relation mellan 
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aggressionsbilder/hotbilder och säkerhetiseringsmål. Det kan därmed 

försvåra för mottagarna att bedöma Putins intentioner med sina säker-

hetiseringsförsök. 

USA:s operation i Afghanistan genererade i de analyserade talen en agg-

ressionsbild med omvända roller. USA är den som angriper och terrorismen 

det som angrips. De båda talarna beskriver implicit USA:s operation som en 

del av lösningen på det definierade problemet med terrorismen, som 

konkretiserades av 11 september-attackerna. De två aggressionsbilderna 

relateras därmed till varandra genom orsak och verkan. I de analyserade tal, 

som hölls innan operationen inleddes (4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2), utgick 

säkerhetiseringsbilderna från toposen samverkan. De inriktades på civila 

åtgärder utan stark antagonistisk framtoning. När USA:s operation i 

Afghanistan inleddes fick säkerhetiseringsbilderna en tydligare kamp-

inriktad prägel. Aggressionsbilden om Afghanistan beskriver den åtgärd, 

som USA vidtog i kampen mot terrorismen. Sveriges och Rysslands uttalade 

stöd ingår i talens respektive säkerhetiseringsbilder. I dessa tal utgör således 

aggressionsbilden om Afghanistan en del av den säker-hetiseringsbild, som 

är kopplad till aggressionsbilden om 11 september-attackerna. 

De båda talarna stödjer således operationen i Afghanistan. Därför saknas 

av förklarliga skäl hotbilder motsvarande dem som utgick från terror-

attackerna mot World Trade Center och Pentagon. Persson antyder dock en 

hotbild i form av farhågor om kritik mot FN:s beslut, att operationen är i 

enlighet med folkrätten. Kritiken skulle kunna ge upphov till en hotbild om 

ett försvagat FN, den organisation, som han menar utgör grunden för 

Sveriges och världens säkerhet. Denna hotbild möter Persson med en 

varning (kommunikationsbild) och ett lovordande av FN (aggressionsbild). 

Den åtgärd som undanröjer hotet mot ett försvagat FN (och i förlängningen 

en osäker värld) är alltså att mana och uppmuntra till ett starkt stöd till FN 

och FN:s beslut. Denna uttalade oro för ett försvagat FN antyder, att Persson 

var medveten om att det inte rådde enighet ifråga om det stöd till FN och 

USA:s operation, som han argumenterar för i debattanförandet. Putin 

uttrycker varken någon hotbild sprungen ur USA:s operation eller någon oro 

för kritik mot FN:s beslut. Han ger därmed sken av att det råder enighet om 

den officiella hållningen att stödja FN och USA:s operation. 

Både Persson (4.1.3) och Putin (4.2.3) framför en tredje aggressionsbild, 

som handlar om upproret i Tjetjenien, som stöd för sina respektive 

argumentationer. De använder, av förklarliga skäl, denna aggressionsbild på 

helt olika sätt. Persson använder den som ett avskräckande exempel. I hans 

tal står den i kontrast mot den FN-sanktionerade USA-ledda operationen, 
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som anses utgöra ett led i kampen mot terrorismen. Aggressionsbildens 

funktion blir i Perssons tal genom kontrast att förstärka den positiva bilden 

av USA:s operation. Putin använder också denna aggressionsbild som ett 

jämförande exempel. Han jämför dock förlusterna i de båda händelserna och 

för att på så vis förstärka allvaret i terrorattackerna den 11 september. Dessa 

aggressionsbilder genererar inga egna hotbilder, utan är kopplade till 

hotbilderna om den internationella terrorismen.  

Det framgår alltså av analyserna att aggressionsbilder kan användas på 

många olika sätt. Oftast tycks de användas för att bevisa hotbilder; de kan till 

och med utgöra startpunkten för en hotbildskonstruktion (som i Perssons 

minnestal, 4.1.1).  De kan förstärka andra bilder och de kan ingå som en del 

av en säkerhetiseringsbild. Aggressionsbilden är således ett slags exempla 

och används som argument, som kan vara logosgrundande, ethosbevisande 

och pathosappellerande. 

Talens kommunikationsbilder skiljer sig på en viktig punkt från de övriga 

bilderna. Kommunikationsbilden uttrycker relationen mellan talets sändare 

och mottagare, medan de övriga bilderna beskriver centrala faktorer för 

säkerhetisering. I typfallet utgörs kommunikationsbilden av direkta 

apostroferingar till talets mottagare, som exempelvis hälsningsfraser. Även 

om kommunikationsbilden skiljer sig väsentligt från de övriga tre bilderna 

innebär det inte att den är helt frikopplad från de andra bilderna eller onödig 

för analysen av säkerhetspolitiska tal. Tvärtom visar analyserna att 

kommunikationsbilden kan fylla en viktig funktion i säkerhetiserings-

försöken. Den kan användas till att åstadkomma förtroende för talaren, 

identifikation med de drabbade, samförstånd mellan olika kategorier av 

mottagare och förståelse för tänkta säkerhetiseringsåtgärder. 

Ett tydligt exempel på kommunikationsbildens betydelse för säkerheti-

seringsförsöket finns i Perssons minnestal den 12 september (4.1.1). Med 

hälsningsfrasen ”Ärade medmänniskor” anslår Persson den ton av sam-

förstånd, som genomsyrar resten av talet. Kommunikationsbilden anspelar 

på gemenskapen mellan offren för attackerna och de svenska mottagarna. 

Denna gemenskap förstärks genom beskrivningen av aggressionsbilden och 

hotbilden. De svenska mottagarna involveras som avsändare av kondo-

leansen genom att Persson använder av pronomenet vi. På liknande sätt gör 

Putin i sin kondoleans den 11 september (4.2.1), när han konstaterar att vi 

(dvs. det ryska folket) vet vad terrorism är (aggressionsbild) och använder 

samma vi som kollektiv avsändare av kondoleansen. I dessa två tal är 

kondoleanserna huvudsyfte och de övriga bildernas huvudsakliga funktion 
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att förstärka kondoleansen. I dessa fall dominerar alltså kommunika-

tionsbilderna. 

Ytterligare ett exempel på kommunikationsbildens betydelse för säker-

hetiseringsförsöket finns i Perssons debattanförande (4.1.2). Här varnar han 

explicit för att kritisera FN:s beslut att sanktionera USA:s operation i 

Afghanistan. Kritiken utgör enligt Persson en hotbild mot FN:s styrka, som 

Sveriges säkerhet är beroende av. På så vis utgör varningen ett skäl för 

stödjandet av FN. Detta utgör en del av talets säkerhetiseringsbild och stödet 

av USA:s operation är Sveriges officiella säkerhetspolitiska linje. Varningen 

utgör alltså också ett skäl att stödja denna linje. Någon motsvarande 

koppling mellan kommunikationsbild och hot- och säkerhetiseringsbilder 

återfinns inte i Putins tal. 

Sammanfattningsvis utnyttjar Persson och Putin de strukturella 

säkerhetspolitiska toposen på snarlika sätt. De uppvisar en gemensam 

grundsyn på de två aggressionsbilder, som dominerar talen, dvs. 11 

september-attackerna och USA:s operation i Afghanistan. Därmed blir också 

huvuddragen i hot- och säkerhetiseringsbilderna gemensamma. Inte desto 

mindre framträder vissa skillnader. I Perssons minnestal (4.1.1) framstår 11 

september-attackerna som en väckarklocka, vilket framgår av hans 

omfattande och pathosappellerande beskrivningar i aggressionsbilden. För 

Putin framstår inte aggressionshandlingen som något helt nytt och 

genererade inte samma omfattande beskrivningar. I hotbildsbeskrivningen 

återfinns i Perssons debattanförande en aspekt, som saknas hos Putin, 

nämligen det potentiella hot mot FN:s styrka, som kan följa av kritik mot 

FN:s beslut att sanktionera USA:s operation i Afghanistan. Aspekten bör inte 

ses som en isolerad retorisk poäng utan snarare som del av en svensk doxa. 

Jämfört med Putin ger Persson nämligen i detta debattanförande tydligare 

lovord åt FN. Möjligen kan denna skillnad i förhållningssätt ses mot 

bakgrund av det mindre landets större beroende av gemensamma åtgärder 

och resurser i internationella säkerhetspolitiska sammanhang. Ytterligare en 

skillnad kan ha en sådan bakgrund. Det gäller säkerhetiseringsmålen, där 

Persson är mer konkret i sina beskrivningar än Putin. I synen på upproret i 

Tjetjenien har Persson och Putin av förklarliga skäl helt olika syn. 

En sammanfattande slutsats avseende bildernas funktioner är att hela 

eller delar av bilderna kan fungera som narratio, identifikationsmarkörer, 

förstärkning av ethos, pathosappeller, skäl för talets tes samt uttryck för 

talarens perspektiv på ämnet. Aggressionsbilderna fungerar i huvudsak som 

grund för att konkretisera och etablera hotbilder. Hotbilderna fungerar som 

säkerhetiserings-försökens drivande bild, där det säkerhetspolitiska 
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problemet definieras. Säkerhetiseringsbildernas huvudsakliga funktion är att 

följa upp, konkretisera och därmed förstärka hotbilderna. Kommunikations-

bilderna har varierande funktion. När de inte uppfyller rent formella 

funktioner utgör de framför allt markörer för identifikation.  

 

 

4.3.3 Normativ bedömning av säkerhetiseringsförsöken 

Genom analysen har vissa kluster framträtt i talarnas beskrivningar av de 

olika bilderna. De starkast framträdande klustren säger något om hur stor 

vikt en talare lägger vid en bild, ett perspektiv eller en specifik åtgärd. Dessa 

framträdande kluster baseras på de ideationella toposen som diskuterats 

ovan (4.3.1): samverkan och demokrati–terrorism respektive civilisation–

barbari.  

Det har konstaterats, att de dikotomiska toposen framför allt framträder i 

de bilder där problemet med terrorismen beskrivs, dvs. i aggressionsbilderna 

och hotbilderna, och att samverkanstoposen tydligast framträder i 

säkerhetiseringsbilderna där lösningar på problemet presenteras. Talens 

klusterfokuseringar och framträdande toposmönster har gett upphov till 

några frågor, som har med mottagarnas möjlighet att bedöma säker-

hetiseringsförsöken att göra. Uttrycker aggressionsbilderna och hotbilderna, 

som utgår från demokrati/civilisation–terrorism/barbari en gemensam 

doxa, eller kan problemet förstås och beskrivas på annat sätt? Möjliggör 

beskrivningarna för mottagarna att nå egna informerade slutsatser om 

frågan? Kan klustren och de topos som framträder i dem säga något om 

talarnas intentioner med säkerhetiseringsförsöken? 

Så länge de retoriska responserna utgår från antagonistiska topos och 

appellerar till identifikation med offren för en terrorattack är det mycket 

svårt för mottagarna att ställa sig utanför hotbilden. Det är dock inte 

märkligt, att Persson och Putin inkluderade sina länder och folk i sina 

hotbilder efter 11 september-attackerna och den därpå följande operationen i 

Afghanistan. Tidigare var terrorism ofta nationella angelägenheter och så 

kan fallet vara också idag. (Spanien har sitt problem med ETA, Ryssland har 

tjetjenska separatister att hantera för att ge ett par exempel.) Idag har dock 

terrorismen ”uppgraderats” till ett internationellt hot. ETA utgör inget troligt 

hot mot Sverige. Det gör inte heller upproret i Tjetjenien. Därför behöver 

inte Sverige ingå som hotobjekt i retoriska responser på sådan terroristisk 

aktivitet. Den internationella terrorismen kan dock tänkas utgöra ett reellt 
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hot även mot Sverige. När problemet med terrorismen sätts in i ett globalt 

sammanhang är det svårt att ställa sig utanför. Betraktat på detta vis utgör 

beskrivningen av ett angripet och hotat ”vi” och ett angripande/hotande ”de” 

en gemensam doxa.  

Toposen demokrati/civilisation–terrorism/barbari genererar en 

förenklad världsbild (jfr Leeman 1991, Jackson 2005: 89–91, 180–187). 

Säkerhetiseringsförsök, som bygger på topos som civilisation–terrorism/ 

barbari, spelar på identifikation med den goda, civiliserade sidan och 

avståndstagande från eller kamp mot den onda, barbariska sidan. När 

sådana strukturer framträder starkt i ett tal är det svårt för mottagaren att ha 

en avvikande åsikt, eftersom det skulle innebära att mottagaren exkluderar 

sig från den goda gruppen. De säkerhetiseringsförsök där dessa strukturer 

framträder starkast, leder mottagaren till en bestämd åsikt, i stället för att 

underlätta för mottagaren att göra ett informerat ställningstagande i frågan. 

Samtliga analyserade tal innehåller mer eller mindre ledande inslag. Framför 

allt finns de i talens aggressions- och hotbilder, där de tydligt ger signaler om 

vilket perspektiv mottagaren bör inta i frågan. Utifrån detta perspektiv 

formuleras sedan förslag på åtgärder som ska lösa problemet med 

terrorismen. 

Alla hotbilder beskrivs inte med framträdande antagonistiska drag, utan 

det finns alternativa sätt att beskriva problemet. När Persson i sitt 

inledningsanförande (4.1.3) formulerar en hotbild om ett försvagat FN, 

framträder toposen samverkan som en starkare grund för beskrivningen än 

toposen demokrati–terrorism. Resultatet av denna konstruktion är att 

dikotomin mellan demokrati och terrorism inte späds på. I stället ställs 

samverkan i fokus. Dikotomin är visserligen redan etablerad, men i stället 

för att appellera till det starka pathos demokrati–terrorism har visat sig 

frambringa, riktar Persson denna hotbild mot åhörarnas logos. Den valda 

strategin att formulera en hotbild baserad på toposen samverkan, öppnar för 

resonemang kring det komplicerade problemet. Problemet kan inte 

beskrivas som en antagonism mellan demokrati och terrorism, det är inte så 

enkelt. Detta antyder Persson också i anförandet: ”Jag tror att det är 

avgörande att vi lugnt och sakligt försöker bena upp de frågeställningar som 

är aktuella” (4.1.3, mening 50). Den valda hotbilden kan resultera i ett 

säkerhetiseringsförsök, som förmedlar en komplex och nyanserad bild av 

problemet med terrorismen och dess lösningar, i stället för att förmedla en 

förenklad världsbild med enkla lösningar. Detta sätt att beskriva problemet 
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skulle kunna underlätta för mottagaren att själv nå ett ställningstagande.68 

Persson uttrycker dock en varning för att ifrågasätta FN:s bedömning att 

sanktionera USA:s militära operation i Afghanistan (4.1.2), vilket givetvis 

kan påverka mottagarens ställningstagande i frågan. Som alternativ till de 

antagonistiska beskrivningarna vill Persson genom att basera sin 

beskrivning på toposen samverkan visa, att det går att föra ett mer nyanserat 

resonemang om problemet med terrorismen. Det erbjuder ett nytt sätt att 

förstå problemet även om detta perspektiv ännu inte ingår i en allmän doxa. 

Det är emellertid inte helt enkelt att använda toposen samverkan som 

grund för säkerhetiseringsförsöket. Samverkanstoposen ställer höga krav på 

att talaren reder ut det komplexa problem, som ska lösas. I Putins tal saknas 

tydliga beskrivningar av målen med säkerhetsåtgärderna, vilket lämnar 

mottagarna i osäkerhet om hans motiv med försöken. Det gör Putins 

säkerhetiseringsförsök svårbedömda avseende hans intentioner. Bland 

Putins tal är det bara i avslutningen av talet till duman (4.2.2), där han talar 

om mötet med de religiösa ledarna, som han ger en antydan om vissa 

intentioner om en strävan mot samförstånd. Däremot är Putin utförlig och 

konkret i sina beskrivningar av säkerhetsåtgärderna. Putins tal är alltså 

handlingsinriktade, men saknar tydligt definierade mål. Detta kan tyda på 

att Putin framför allt avser positionera Ryssland på den globala 

säkerhetspolitiska arenan. Ryssland hade redan säkerhetspolitisk agens, och 

säkerhetiseringsförsöken stärkte den. 

Persson presenterar sina förslag till åtgärder mot bakgrund av tydligt och 

starkt pathosappellerande beskrivningar av säkerhetiseringsmålet. Det är 

demokratin och det öppna samhället, med de möjligheter de erbjuder, som 

ska försvaras mot terrorismen. Hans tal är inte svårbedömda vad gäller det 

bakomliggande motivet till säkerhetiseringsförsöken. Den tydliga visionen 

om ett tryggt och öppet samhälle visar, att Persson har goda intentioner med 

sina säkerhetiseringsförsök. Persson presenterar dock få konkreta åtgärder 

för att nå denna vision. Säkerhetiseringsbilden inger därmed ett diffust 

intryck och målet tycks långt borta. 

Den sammantagna bedömningen av Perssons och Putins säker-

hetiseringsförsök är, att de båda helhjärtat vill engagera sig/sina länder i 

kampen mot terrorismen. Kampen mot terrorismen beskrivs dock utifrån två 

olika perspektiv av de båda statsledarna. Genom bildernas konstruktion och 

                                                
68 Perssons varning för att ifrågasätta FN:s bedömning att USA:s operation i Afghanistan är en 
självförsvarsaktion kan givetvis påverka mottagarnas ställningstagande. Denna varning är dock 
så vagt formulerad att den har en underordnad betydelse i relation till det i övrigt öppna 
resonemanget. 
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klusterfokuseringar framträder talarnas olika argumentationsbaser: Persson 

vill kämpa för demokrati medan Putin vill kämpa mot terrorism. Förutsatt 

att demokrati värderas högt, signalerar Persson med sin argumentationsbas 

att han strävar efter att nå ett mål, som tjänar den stora massan och som 

innebär avståndstagande från våld. Detsamma kan inte sägas om Putins 

säkerhetiseringsförsök. Hans argumentationsbas är inriktad på kampen och 

späder därmed på den antagonism, som redan är etablerad.  

 

4.3.4 Kritisk diskussion av modellen 

I kapitel 3 beskrevs hur analysmodellen var uppbyggd. Den avsågs kunna 

belysa viktiga komponenter i ett säkerhetiseringsförsök, nämligen externa 

händelser, hotbilder, åtgärder som svarar mot hotbilden samt relationen 

mellan dessa. Modellen har här applicerats på sex tal och analyserna av talen 

utgör således avhandlingens empiri. De generella slutsatser, som dragits i 

detta kapitel, visar att modellen fungerat väl för sitt ändamål. En 

begränsning ligger i det relativt sparsamma materialet. För att få en säker 

uppfattning om analysmodellens allmängiltighet inom den säkerhets-

politiska retoriken skulle givetvis fler tal behöva analyseras. 

Sammantaget framgår av analyserna att aggressionsbilder, hotbilder, 

säkerhetiseringsbilder och kommunikationsbilder logiskt länkas samman 

och gemensamt bygger upp ett säkerhetiseringsförsök. Det är emellertid inte 

alltid samma relationer eller starka kopplingar mellan bilderna som 

framträder genom analyserna. Exempelvis har inte modellens fjärde bild, 

kommunikationsbilden, alltid någon tydlig plats i modellen. Denna obalans 

kan bero på att analysmodellens fyra bilder inte analyserar samma slags 

handlingar. Aggressionsbilden analyserar specifika händelser som redan 

inträffat, så som dessa händelser framställs av respektive talare. Hotbilden 

analyserar potentiella händelser, identifierade och presenterade av talaren. 

Dessa händelser kan komma att inträffa i framtiden. Säkerhetiseringsbilden 

analyserar föreslagna handlingar, vilka antingen har genomförts eller kan/ 

ska genomföras inom en bestämd eller obestämd framtid. Kommunikations-

bilden, slutligen, analyserar handlingar inom talet, närmare bestämt det som 

sker mellan talare och mottagare vid den tid talet hålls eller på annat sätt 

görs tillgängligt för mottagaren. Kommunikationsbilden är alltså genom talet 

knuten till den omedelbara tal- eller skrivsituationen, där den explicitgör och 

påkallar en specifik relation mellan sändare och mottagare. Kommuni-

kationsbilden är dock inte utmärkande för säkerhetspolitisk retorik. Varje tal 
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innehåller någon form av kommunikationsbild, som representerar för-

hållandet mellan talare och mottagare och på olika vis relaterar talets ämne 

till den omedelbara talsituationen. 

Aggressions-, hot- och säkerhetiseringsbilderna i modellen beskriver 

handlingar utanför den direkta talsituationen, men de är därmed inte 

oberoende av talaren, mottagaren och talets utformning. Beskrivningen av 

en händelse kan utformas på många olika sätt, beroende på hur den som 

talar uppfattat händelsen, vilka mottagare han eller hon vänder sig till och 

vilket syfte talaren har med att förmedla sin bild av det inträffade (eller det 

som ska inträffa). 

Analysen av komponenterna i varje bild har tydliggjort bildernas fokus, 

genom de kluster beskrivningarna genererat. Talens kluster har kunnat 

jämföras inbördes för att se talarnas övergripande perspektiv och fokus i 

säkerhetiseringsförsöken. Analyserna har också visat, att modellen är 

lämplig för att synliggöra talens grundläggande topos, såväl strukturella som 

ideationella. Dessa topos har gett tydliga signaler om talarnas perspektiv på 

problemet med terrorismen och hur det ska lösas. Såväl kluster som topos 

har kunnat analyseras utifrån deras effekt på talens logos, appell till 

mottagarnas pathos och stärkande av talarnas ethos. I detta sammanhang 

har det visat sig lämpligt att bedöma beskrivningarnas eventuella 

värdeladdning, kraft samt konkretion och abstraktion. Kluster- och topos-

analysen har på så vis synliggjort vilken dignitet talarna tillskriver problemet 

med terrorismen. 

Då varje tal är unikt är det viktigt att en analysmodell för retorisk kritik är 

utformad på sådant sätt att den kan hantera variation av innehåll och 

formulering. Om modellen är för vid kan det bli svårt att finna gemensamma 

utgångspunkter för jämförelse mellan olika tal. Om modellen å andra sidan 

är för detaljerad kan den begränsa möjligheten att synliggöra skillnader 

mellan tal. Dessa krav har beaktats i utformningen av min analysmodell. 

Bilderna och deras komponenter omfattar centrala faktorer för säker-

hetiseringsförsök. De enskilda komponenterna utgörs av tillräckligt vida 

begrepp för att de ska kunna omfatta en stor variation i innehålls- och 

formuleringsval av bildernas beskrivning. Samtidigt är bilderna och 

komponenterna tillräckligt detaljerade för att synliggöra återkommande 

strukturer, som låter sig jämföras. Utformningen av min analysmodell har 

således gjort det möjligt att synliggöra både likheter och skillnader mellan 

talen. 

Få specifikt kulturella drag har kunnat identifieras genom analyserna, 

vilket troligen har att göra med den påtagligt interkulturella kontext talen 
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hålls inom. Perssons och Putins tal handlar om samma globala problem. 

Detta problem kan förstås utifrån globala topos, vilka genererat likartade 

beskrivningar. De skillnader som synliggjorts genom analyserna har till stor 

del andra förklaringsgrunder än just kulturella. De båda talarna visar genom 

sina beskrivningar av säkerhetiseringsbilderna tydlig skillnad i konkretion 

och omfattning avseende engagemang i USA:s militära operation i 

Afghanistan. Dessa skillnader kan förklaras av Perssons och Putins olika 

agens på den internationella säkerhetspolitiska arenan. Rysslands problem 

med inhemsk terrorism utgör ytterligare en förklaring till vissa skillnader 

mellan de svenska och ryska talen. Denna förklaring kan snarast föras till 

ländernas skilda politiska förhållanden, medan Perssons fokusering kring 

demokratibegreppet, som är väl förankrat i svensk doxa, skulle kunna 

förklaras av olika politisk kultur. För att kunna blottlägga tydliga specifikt 

kulturella drag behövs ett större material och inte minst språklig och 

kulturell kompetens att bedöma dessa drag. Analysmodellen kan troligen 

utgöra en bra grund för sådana analyser. Den har synliggjort likheter och 

skillnader mellan talen, som har att göra med både innehållsval och 

formuleringsval. 

Analysen av Perssons tal vid minnesstunden den 11 september har visat 

att modellen med fördel kan kombineras med argumentationsanalys, 

exempelvis enligt Toulmins (1958) modell. Ett sådant komplement kan 

tydliggöra vissa strukturer – såsom tes, premisser och argument – i talen, 

som min modell inte främst är designad att beskriva. Modellen har dock inte 

skymt förekomsten av dylika strukturer. Metaforanalys har också visat sig 

vara ett viktigt komplement till modellen. Främst har bilderna med detta 

komplement kunnat tolkas på ett ytterligare plan, som fördjupat förståelsen 

av den effekt toposen genererar. Metaforer, värdeladdningar och konkreti-

serande element i beskrivningarna har framför allt framhävt bildernas fokus 

och har därmed kunnat ligga till grund för bedömningen av talarnas 

perspektiv på ämnet. 

Analysmodellen har inte bara gjort det möjligt att beskriva hur 

säkerhetiseringsförsök är uppbyggda och vilka appeller de olika bilderna 

genererar. Det har också varit möjligt, att utifrån de deskriptiva 

analysresultaten bedöma huruvida talarnas intentioner med säkerhetise-

ringsförsöken framgår. Med andra ord har de centrala värden som drivit 

talarna kunnat synliggöras genom analyserna. Analysmodellen tjänar alltså 

inte enbart som grund för deskriptiva analyser utan även normativa 

bedömningar av talen kan göras utifrån resultaten. 
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5 Retorik, säkerhetspolitik och globala aktörer 

 

Avhandlingen visar att retorisk analys av makthavares tal kan lära oss något 

om säkerhetspolitik men framför allt det omvända, att vi genom analyser av 

säkerhetspolitisk diskurs kan utveckla vårt lärande i retorik. I föregående 

kapitel presenterades de deskriptiva resultaten av den empiriska studien. I 

detta kapitel kommer några mer generella slutsatser angående säker-

hetspolitisk retorik att presenteras. För denna presentations skull intro-

duceras ett par för avhandlingen nya begrepp, nämligen agens och 

lyssnandets retorik, vilka definieras fortlöpande i respektive sammanhang.  

 

 

5.1 Agens: globala aktörers handlingsutrymme 

I kapitel 4.3 diskuterades de likheter och skillnader mellan Perssons och 

Putins säkerhetiseringsförsök som framträder i analysen av de enskilda 

talen. Skillnaderna föreslogs kunna bero av sociokulturella faktorer som 

retoriska traditioner, historia och politisk agenda. Därtill är begreppet agens 

relevant i sammanhanget. Agens (av eng. agency) står i detta fall för 

aktörernas handlingsutrymme eller handlingsmöjligheter: sådana de redan 

har, det utrymme de skapar samt det utrymme som de tilldelas (för en 

utförlig diskussion av agens och retorik se Hoff-Clausen et al. 2005). 

När det gäller säkerhetiseringsförsök kan agens användas för att beskriva 

både dess retoriska och dess säkerhetspolitiska aspekter, dvs. både som en 

kommunikativ handling och som de åtgärder denna resulterar i. I korthet 

innebär retorisk agens att en aktör har med sig ett handlingsutrymme in i 

den retoriska situationen, baserat på publikens kunskaper, erfarenheter och 

attityder till talaren. Aktörens agens bygger alltså på egna tidigare tal och 

texter. Till detta ska läggas de värden, som lyfts fram i ett nytt tal. Den 

identifikation mellan talare och publik som skapas, de argument som 

används och de formuleringar talaren använder för att föra fram sitt budskap 

kan bidra till ökat handlingsutrymme. Slutligen kan en aktör tilldelas agens, 

genom sociala konventioner, ämbete eller utnämning, vilket påverkar 

uppfattningen om hans eller hennes medhavda agens nästa gång aktören 

möter en publik. I samtliga fall är retorisk agens starkt kopplad till 

(aktörens) ethos. 
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Säkerhetspolitisk agens kan beskrivas på motsvarande sätt: en aktör har 

genom sin position och sitt renommé ett handlingsutrymme, som baseras på 

tidigare verksamhet (nationellt och/eller internationellt). Dessutom skaffar 

sig aktören handlingsutrymme genom att fatta beslut eller förhandla och 

slutligen tilldelas vederbörande utrymme enligt samma principer som gäller 

för retorisk agens. På samma sätt som vid retorisk agens samverkar de tre 

underlagen för säkerhetspolitisk agens. Således påverkar retoriska och 

säkerhetspolitiska handlingar aktörens agens, samtidigt som agens påverkar 

retoriken och säkerhetspolitiken. Om man också tar med i beräkningen att 

säkerhetspolitik och retorik ömsesidigt påverkar varandra, kan säker-

hetiseringsförsöket beskrivas med en enkel triangulär modell: 

 

 

 

     RETORIK                               SÄKERHETSPOLITIK 

 

 

 

 

                                AGENS 

 

 

Figur 2: Samspel mellan retoriksäkerhetspolitik och agens. 

 

 

Agensbegreppet är emellertid mer komplicerat än vad modellen antyder. För 

det första är agens inte fixerat till tid och individ. Genom att tala (eller utföra 

någon annan handling) skaffar sig aktören handlingsutrymme, men inte 

nödvändigtvis bara för stunden. Handlingen kan bidra till att aktören ges 

auktoritet inom området även på lång sikt, vilket i sin tur medför ett mer 

självskrivet handlingsutrymme enligt gällande normer inom den 

samhällssfär han eller hon verkar. Dessutom följer med en given auktoritet 

inte bara möjligheten att yttra sig utan också möjlighet att tilldela andra 

individer eller grupper agens. Beroende på vilken politisk agenda den 

”första” aktören har sprids agensen i olika riktningar: i ett auktoritärt 

samhälle fördelas troligen agensen mellan eliten, medan den i ett mer 

demokratiskt tilldelas även bredare folklager. I det förra fallet är risken för 

åsiktsriktning stor, medan det senare fallet öppnar för fler röster i debatten. 
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För det andra kompliceras agensbegreppet av att det definieras och 

används på olika sätt av olika forskare. Hur retorisk agens kan inverka på 

beslutsfattande har Carmen Werder beskrivit i artikeln ”Rhetorical Agency: 

Seeing the Ethics of It All” (2000). Hon utgår från en konkret situation i sin 

egen organisation, nämligen problemet med att ordna skrivarkurser för 

studenterna. Werder definierar faktorerna makt (baserad på ägande), 

auktoritet (baserad på titel) och inflytande (baserad på kunskap) som enväga 

top-down-instrument för att etablera ethos och ta kontroll över en situation 

(exempelvis vid beslutsfattande). Dessa faktorer ställer hon mot retorisk 

agens, vilket hon definierar som ett dialogiskt sätt att nå konsensus om en 

fråga och att etablera ett kollektivt ethos i ett forum där alla får komma till 

tals. I Werders mening blir alltså makt, auktoritet, inflytande och retorisk 

agens fyra olika metoder för att etablera handlingsutrymme och i 

förlängningen skapa vägar för beslutsfattande. Jag ser en poäng med att göra 

en sådan uppdelning vid analys av en organisations arbetsmetoder, 

beslutsfattande och andra reproducerade kulturella uttryck. Samtidigt tror 

jag att det skulle vara mer instruktivt att göra en indelning i kollektiv 

respektive individuell (top-down) agens. Skälet är att makt, auktoritet och 

inflytande kan anses utgöra väsentliga faktorer för att ha, skaffa sig eller 

tilldelas agens: med andra ord kan dessa tre ses som ingående komponenter 

i retorisk agens snarare än som retoriska resurser skilda från retorisk agens.  

Enligt min mening omfattar retorisk agens alltså alla av Werder diskuterade 

top-down-begrepp, jämte ett tillägg som skulle kunna kallas kollektivt ethos. 

Tillägget medför en möjlighet att analysera hur olika aktörer – individer 

såväl som grupper – har, skaffar sig och tilldelas olika slags handlings-

möjligheter vid olika tillfällen. Med detta följer också en indelning av 

begreppet i individuell agens och kollektiv agens, vilket tydliggör hur 

handlingsmöjligheter kan konstrueras och rekonstrueras i olika kulturer och 

organisationer. 

För det tredje är retorisk agens, oavsett hur man definierar och använder 

begreppet, liksom ethos alltid situationsbestämd och kan därför aldrig vara 

statisk: den konstrueras och rekonstrueras ständigt (jfr Werder 2000:22). 

Detta innebär emellertid inte att en aktör, eller grupp av aktörer, inte kan ha 

med sig ett starkt ethos och därmed vissa givna handlingsutrymmen in i en 

situation. Däremot innebär det att denna agens inte kan tas för given var 

som helst, när som helst. För att kunna analysera och bedöma agens krävs 

därmed också, att en kompletterande analys av den retoriska situationen för 

varje tal (eller annan handling) görs. 
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För det fjärde kompliceras agensbegreppet av att det medför etiska 

ställningstaganden för aktören. När en aktör (grupp eller individ) i grunden 

har, har tilldelats eller skaffat sig handlingsutrymme och själva handlingen 

ska genomföras ställs aktören ofta inför val. Dessa val kan ibland vara etiskt 

okomplicerade: valet mellan alternativ som är goda för alla eller som gör 

skada för alla. Ibland (kanske oftast) har man emellertid att välja mellan två 

goda saker, eller det minst onda av de valmöjligheter som står till buds. Om 

valen i dessa fall ska bli etiskt försvarbara får aktören inte välja för sin egen 

vinnings skull utan måste ha allas bästa för ögonen (jfr Booth 2004:119–122 

och nedan 5.3).  

I denna avhandling är agens viktigt för att kunna tolka och bedöma 

talarnas hotbilder och säkerhetiseringsbilder. Perssons och Putins respektive 

globala positioner tillskriver dem redan från början olika handlings-

möjligheter på den säkerhetspolitiska internationella arenan. Putin repre-

senterar en stormakt och Ryssland har en permanent plats i FN:s 

säkerhetsråd. Därmed kan Putin också agera på egen hand och erbjuda det 

stöd som föreslås i talet till duman den 24 september, men också formulera 

hotbilder som inbegriper konflikter inom den egna nationen. I det sista fallet 

syns tydligt den koppling modellen ovan söker visa. Putins globala position 

ger honom säkerhetspolitiskt handlingsutrymme att formulera en hotbild 

som omfattar upproret i Tjetjenien. Samtidigt skaffar han sig detta utrymme 

genom sin retorik: dels erbjuder han att hjälpa USA i kampen mot 

terrorismen i Afghanistan, vilket visar på välvilja, och dels för han explicit 

samman rebellerna i Tjetjenien med den internationella terrorismen i 

konstruktionen av hotbilden. Med denna förhandling söker Putin skapa 

handlingsutrymme att bekämpa tjetjenerna, med motivet att det är ett led i 

kampen mot terrorismen. 

Persson å sin sida representerar ett i sammanhanget litet land. Sveriges 

neutralitetspolitik sätter vissa gränser för Perssons handlingsutrymme, 

samtidigt som landets långa tradition av internationell diplomati gör att han 

har ett annat slags ethos och därmed annan retorisk och säkerhetspolitisk 

agens än Putin. Persson utnyttjar detta i sina hotbilder och säker-

hetiseringsbilder på två olika sätt. För det första: med hjälp av toposen 

demokrati–terrorism och samarbete skaffar han sig handlingsutrymme 

genom att konstruera en hotbild som omfattar alla demokratier, inklusive 

Sverige. Utifrån den kan han föreslå åtgärder som går ut på att alla 

demokratier måste samarbeta mot terrorismen. För det andra tilldelar han 

explicit säkerhetspolitisk agens till EU och FN samt, i förlängningen, till USA 

och dess allierade i den militära operationen i Afghanistan. 
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Begreppet agens kan alltså vara till hjälp för att tydliggöra och förklara 

den nära relationen mellan idé och handling, dvs. mellan politisk agenda å 

ena sidan och politisk praxis respektive retorik å den andra. Att använda 

agens som tolkningsinstrument förutsätter därmed också att produktiv 

retorik betraktas som en handling – och inte som ”bara retorik” – som syftar 

till att åstadkomma andra handlingar. Dessutom kan agens användas för att 

förklara det ömsesidiga sambandet mellan säkerhetspolitik och retorik och 

utgör därmed en viktig faktor att ta hänsyn till i säkerhetiseringsforskning. 

Sambandet mellan idé och handling kan tydliggöras genom retorisk 

analys av säkerhetspolitisk diskurs. Analysen lyfter fram ämnena och ger en 

helhetsbild av diskursen. När det valda ämnets språkdräkt analyseras och 

tolkas retoriskt kan aktörens attityder till ämnet synliggöras, liksom 

hans/hennes intentioner med yttrandet. Genom att koppla framställningen 

till den aktuella retoriska situationen kan också framställningens betydelse 

för mottagarna tolkas. Tolkningen av aktörens attityder till och mottagarnas 

uppfattning av ämnet omfattar inte bara språkdräkten (elocutio) utan också 

det initiala tankearbete (intellectio, inventio och dispositio), som aktören 

lagt ned på sitt tal. Ett viktigt verktyg för denna avhandling har varit att se 

vilka bakomliggande topos Persson och Putin använt som tankeredskap i 

sina retoriska processer. Toposen utgör nämligen en länk mellan innehåll 

och språkdräkt.  

Toposen i de undersökta talen är av två slag. Själva analysmodellen 

bygger på ett antal narrativa topos (aggressor, aggressionshandling, 

aggressionsobjekt osv.). Dessa utgör alltså ett slags specifika strukturella 

säkerhetspolitiska topos, då de bildar grundstrukturen i säkerhetierings-

försöken. Analysarbetet har identifierat ytterligare topos, som mer har med 

perspektivval och identifikationsskapande att göra. Dessa har i avhandlingen 

betecknats samverkan samt civilisation–terrorism/barbari (Putin) 

respektive demokrati–terrorism (Persson).69 De senare genererar också vad 

som kan kallas symboliska berättelser, dvs. sammanfattande abstraktioner 

av talens grundidé, och har därför i avhandlingen kategoriserats som 

ideationella säkerhetspolitiska topos (jfr Hellspong & Ledin 1997, kapitel 8). 

                                                
69 Dessa beteckningar har valts bland fler möjliga beteckningar. En annan forskare, med en 
annan analysmodell, hade möjligen kunnat finna andra topos-beteckningar. Dikotomierna är 
dock tämligen framträdande och det står klart att demokrati snarare än civilisation är 
terrorismens motpart i Perssons tal. Samverkan är vald som beteckning då den kan omfatta 
såväl gemenskap som samarbete – även om samarbetet inte nödvändigtvis utförs med samma 
insats från alla inblandade parter eller syftar mot exakt samma mål. 
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Dessa symboliska berättelser, eller ideationella topos, är starkt knutna till 

den doxa som säkerhetiseringsförsöken bygger på. 

Den förstnämnda dikotomin (civilisation–barbari) är vida använd och 

utbredd i säkerhetspolitisk diskurs (se Jackson 2005:47f. för en rad 

exempel). Till denna kan även Perssons topos demokrati–terrorism föras, 

då den utgör en variant av den gamla symboliska berättelsen. Analyserna av 

de säkerhets-politiska toposen ger vid handen ett flertal beskrivningar av 

bildernas komponenter, som kan associeras med civilisation respektive 

barbari. Civilisation representeras i Perssons tal av FN och folkrätten, med 

deras 60-åriga tradition av internationellt samarbete för fred; regeringens 

arbete med kunskapsspridning och forskning för att motarbeta intolerans; 

EU-samarbete på olika plan; principen om alla människors lika värde; 

vardagliga beskrivningar av människor som äter frukost, följer barn till dagis 

och går till arbetet. Många av dessa beskrivningar, som kan associeras med 

civilisation, bygger också på en tanke om samarbete. Barbari representeras i 

Perssons tal av ord som fasa, smärta, vrede och överväldigande sorg samt 

genom att identifiera aggressorn som en utmanare av de goda, civiliserade 

värdena. Barbari speglas också genom jämförelse med förintelsen och i 

beskrivning av nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel. 

Persson ersätter explicit den ”gamla” dikotomin civilisation–barbari med 

demokrati–terrorism som symbolisk berättelse. Denna ”nya” symboliska 

berättelse kan inte bara förstås som en konkret, i praktiken pågående, 

konflikt mellan demokrati (som USA) och terrorism (i form av terrornätverk 

som al-Qaida) utan kan också förstås på ett annat plan: motsatsförhållandet 

som etableras och reproduceras i Perssons tal innebär att demokrati inte kan 

vara terroristisk och att terrorism inte kan vara demokratisk (lika starkt som 

att dikotomin svart–vitt förutsätter att svart inte kan vara vitt och vice 

versa). När en sådan dikotomi väl är etablerad och accepterad som en 

allmänsanning, blir den retoriskt effektiv. Identifikationen med det goda 

värdet underlättas när det ställs i kontrast mot ett negativt värde. Med andra 

ord får det goda värdet mening genom exkludering av och/eller separation 

från det onda värdet (jfr Burke 1950:150, Perelman & Olbrechts-Tyteca 

2000:190f., 413). 

Perssons dikotomiska berättelse (demokrati–terrorism) är alltså en 

variation av den gamla, och i säkerhetspolitiska sammanhang välanvända, 

symboliska berättelsen (civilisation–barbari). Genom att variera berättelsen 

med de nya beteckningarna har Persson anpassat toposen till sina 

mottagare. Svenska mottagare har troligen lättare att relatera till – och 
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därmed att acceptera – begreppen demokrati och terrorism (och motsatsen 

dem emellan) än begreppen civilisation och barbari.  

Demokrati är i Sverige ett starkt förankrat begrepp, vilket gör att det är 

lättare att acceptera hela dikotomin. Det går att identifiera sig med den ena 

sidan och att ta avstånd från den andra. Det inte säkert att de svenska 

mottagarna lika lätt hade kunnat identifiera sig med toposen civilisation–

barbari. Demokrati hör till vardagsspråket medan civilisation är högstämt 

och abstrakt. Terrorism var vid tidpunkten för talen ett realiserat, konkret 

hot, medan barbari snarare hör till historieskrivningen och således står långt 

från vardagen. Som topos för att utveckla bildernas subjekt, objekt och 

handling fungerar dikotomin demokrati–terrorism tämligen väl som 

ideationell topos i Perssons säkerhetiseringsförsök. Dikotomin åstadkommer 

identifikation, appellerar till starka känslor och förstärker den polariserande 

strukturen ”vi” mot ”de”. Däremot kan en stark dikotomisering vara 

problematisk då den fokuserar på konflikt i stället för lösning. Detta 

dilemma diskuteras nedan (5.3). 

En analys, som synliggör bakomliggande symboliska berättelser, kan ge 

insikter i säkerhetiseringsaktörers perspektiv. Analysen kan förklara hur 

aktörerna skapar och söker identifikation och ge en antydan om deras agens 

och därav följande säkerhetiseringsåtgärder. Analys av de säkerhetspolitiska 

toposen ger också viktiga insikter, om än av annat slag. En deskriptiv analys 

av talens olika bilder ger fördjupad förståelse för aktörens intentioner och 

perspektiv: 1) värdeladdade ord och andra amplifikationer tydliggör de 

symboliska berättelserna och 2) dispositionen av och balansen mellan talens 

bilder visar på tyngden i säkerhetiseringsförsöket. 

I säkerhetiseringsförsök står hotbilden i centrum och fyller där en viktig 

funktion: att förklara varför vi måste agera si eller så mot bakgrund av den 

ena eller andra händelsen. Hotbilden utgör en länk mellan aggressionsbilden 

och säkerhetiseringsbilden och håller således samman hela säkerhetiserings-

försöket. Samtidigt är dock säkerhetiseringsförsökets alla bilder beroende av 

varandra; de utgör en helhet och det gäller för säkerhetiseringsaktören att 

finna en balans mellan samtliga bilder för att säkerhetiseringsförsöket ska bli 

trovärdigt. Aggressionsbilden fungerar som bevis för hotbildens giltighet och 

för säkerhetiseringsbildens rimlighet. Säkerhetiseringsbilden å sin sida är en 

följd av den sammanlagda innebörden av aggressionsbilden och hotbilden 

(baserat på normer för förfarande vid hot). Därtill bidrar säkerhetiserings-

bilden, i synnerhet de förslag på åtgärder som där presenteras, till att 

återetablera en rubbad tillit till landets säkerhet. Åtgärder i sig är till för att 

bygga upp förtroendekapital. Att kommunicera åtgärder har en symbolisk 
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betydelse som signalerar ansvarskänsla, empati, beslutsamhet etc. (Palm & 

Falkheimer 2005:41). I fallet 11 september bygger statsledarnas presenterade 

åtgärder upp ett förtroende för säkerheten. Balansen i det sviktande 

förtroendet för en trygg värld kan således återställas. Samtidigt etableras 

tilltro till aktören. Dessutom utgör säkerhetiseringsbilden stöd för hotbilden: 

om den säkerhetiseringsåtgärd som presenteras är svag i förhållande till 

beskriven hotbild (och aggressionsbild) riskerar aktören att hotbilden inte 

uppfattas som tillräckligt allvarlig för att vara giltig i den stund 

säkerhetiseringsförsöket görs. En stark säkerhetiseringsbild däremot ger 

tyngd åt hotbilden. Även i detta fall är balans viktigt.  En i förhållande till 

hotbilden för stark säkerhetiseringsbild kan skapa osäkerhet hos 

mottagarna: ”Vad är det vi inte förstår eller inte får veta om situationen?”  

Denna balans mellan (i synnerhet) hotbild och säkerhetiseringsbild kan 

ha betydelse för tolkningen av säkerhetspolitisk diskurs, särskilt då 

säkerhetiseringsförsöket kommer från en annan kultur än den egna. Om vi 

inte har kunskap om aktörens agens, sändarkulturens historia, säkerhets-

politisk praxis, allianser, omvärldsuppfattning eller retoriska traditioner 

(normer, mönster) kan det också vara svårt att förstå och acceptera 

säkerhetiseringsförsöket.  

Sådana kunskapsbrister kan leda till att mottagaren antingen viftar 

undan säkerhetiseringsförsöket med ursäkten att denna person (aktören) 

inte vet vad den talar om – alternativt inte kan mena allvar – eller kan det 

missförstådda säkerhetiseringsförsöket generera stereotyper och fördomar 

om sändaren och sändarkulturen. Båda fallen är olyckliga. Att förstå 

retoriken är nyckeln till att förstå politiken, både i tanke och i praktik, vilket 

implicerar hur säkerhetspolitik bör analyseras. Om man ska få en bred och 

djup förståelse för säkerhetspolitik kan man inte definiera hotbilder enbart 

genom att kartlägga och analysera trupprörelser, vapenanskaffning och 

alliansbyggande. Det krävs också en seriös granskning av hur omvärldens 

säkerhetiseringsaktörer, med språket som verktyg, i olika situationer 

konstruerar och presenterar sina aggressionsbilder, hotbilder och säker-

hetiseringsbilder. 

 

5.2 Säkerhetiseringsretorik – en egen genre? 

Under analysarbetet har det stått alltmer klart att säkerhetiseringsförsök är 

så pass lika i struktur, stil och innehåll att de utgör vad som skulle kunna 

klassificeras som en egen retorisk genre. Det är dock inget självändamål att 
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genreklassificera tal. Däremot kan en genrediskussion leda vidare till 

jämförelser, normativa resonemang och kritiska granskningar av en samling 

tal eller texter med gemensamma nämnare (jfr Storm Villadsen 2001:48). 

Därtill är genre som begrepp problematiskt då det inte är givet hur det ska 

definieras och tillämpas. Bara inom retorisk forskning finns ett antal olika 

försök att närma sig genrebegreppet (se Berge & Ledin 2001). För det 

följande resonemanget har ändå genre använts som begrepp för att kunna 

diskutera och kritiskt granska vad som tycks utgöra en samling retoriska 

responser med mer eller mindre likartade typiska drag. Diskussionen syftar 

dock inte till en genreanalys i linje med exempelvis det svenska 

sakprosaprojektet (se Berge & Ledin 2001:7). 

Tidigare sågs genrer som föreskrivande av mönster, medan de idag 

snarare ses som beroende av mönster i mänskligt handlande (Berge & Ledin 

2001:6). Genre är alltså ett annat sätt att tala om förhållandet mellan 

retoriska responser och retoriska situationer. Den genrediskussion som förs i 

det följande tar sin utgångspunkt i Aristoteles föreskrivande definition i 

Retoriken (1358b, 1366a). Den aristoteliska indelningen av retoriska genrer i 

juridiska, deliberativa och epideiktiska tal vilar framför allt mot publikens 

uppgift. De juridiska och deliberativa talens publik fungerar som domare i 

sakfrågan (i det senare fallet bedöms argument för framtida angelägenheter), 

medan de epideiktiska talens publik fungerar som bedömande åskådare 

inriktade mot retorns förmåga (Retoriken 1358b). Vidare konstateras i 

Retoriken att varje genre har sin egen huvudsakliga uppgift. De juridiska 

talen handlar om att anklaga eller försvara, de deliberativa talen om att råda 

eller avråda. De senare används därför vid överläggningar. De epideiktiska 

talen, slutligen, handlar om att hylla eller klandra, dvs. om dygder och laster 

eller det ärofulla och det skamliga (1366a). Genreindelningen i Retoriken har 

också en tidsaspekt. Deliberativa tal handlar om framtiden, juridiska tal om 

förfluten tid och epideiktiska tal om nutid. När det gäller de epideiktiska 

talen visar Aristoteles dock att den tidsmässiga definitionen inte är statisk: 

 

In epideictic the present is the most important; for all speakers 

praise or blame in regard to existing qualities, but they often also 

make use of other things, both reminding [the audience] of the past 

and projecting the course of the future (Retoriken 1358b). 

 

Detta förbehåll, att de epideiktiska talens definition inte är strikt hållen till 

en tidsaspekt, öppnar för ett ifrågasättande av de retoriska genrernas skarpa 

avgränsning sinsemellan. I artikeln ”Hybrid genres” konstaterar Kathleen 
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Hall Jamieson och Jennifer Stromer-Galley (2001) att den aristoteliska 

genreindelningen inte är tillämpbar på dagens retoriska responser. De flesta 

retoriska uttryck är i stället olika former av hybrider eller helt nya former 

som inte alls låter sig beskrivas med Aristoteles definitioner.70 Detta har 

givetvis att göra med att dagens retoriska responser tillkommer och verkar i 

ett helt annat kommunikationssamhälle än det samhälle Retoriken hade som 

referenspunkt. 

Även Carolyn Miller är tveksam till den aristoteliska indelningen. Hon 

menar att den är för allmänt hållen för att identifiera samtidsgenrer 

(2001:32). Miller förespråkar i stället ett genrebegrepp som fokuserar på den 

handling diskursen används till att utföra, och på vilket sätt genrer kan sägas 

representera typifierade retoriska handlingar (2001:20). Denna klassi-

fikation av genrer ska enligt Miller (2001:20) kunna bidra till att förstå hur 

retoriska handlingar fungerar och i vilken utsträckning den retoriska 

handlingen reflekterar den retoriska erfarenheten hos de människor som 

skapar och tolkar diskursen. Det senare tolkar jag som en fråga om vilka 

retoriska handlingar det är som är rådande i ett visst samhälle vid en viss 

tidpunkt och hur dessa bör utformas. Kopplingen mellan retoriska responser 

och retoriska situationer är alltså tydlig med detta perspektiv. 

Mot bakgrund av Hall Jamiesons & Stromer-Galleys och Millers 

resonemang antas för den fortsatta beskrivningen och diskussionen av de 

säkerhetspolitiska retoriska responserna fyra saker. För det första förutsätts 

att retoriska responser inte är begränsade till retoriska handlingar som 

kopplas till juridiska, deliberativa och epideiktiska tal. För det andra antas 

att retoriska responser inte är statiska inom en genre utan att variation 

förekommer mellan olika yttranden som ändå kan sägas representera 

samma kategori. För det tredje antas att genrer på intet sätt är skarpt 

avgränsade utan kan vara hybrider (även om en hybrid förutsätter 

fördefinierade genrer som utgångspunkt). För det fjärde antas att retoriska 

handlingar i någon mening är normerande avseende förhållandet mellan 

retorisk respons och retorisk situation. Berge och Ledin uttrycker 

konsekvensen av denna aspekt så här: ”Pragmatiskt sett är en genre en 

instans som kodar kontextuella förväntningar. När vi uppfattar en text som 

tillhörande en viss genre blir en hel del av meningsskapandet förutsägbart” 

(2001:6). Med andra ord bör normerna (dvs. förväntningarna) för en 

                                                
70 Begreppet hybridgenre förutsätter dock med nödvändighet förekomsten av redan stipulerade 
och etablerade genrer. De retoriska klassiska genrerna (eller för all del andra etablerade genrer) 
kan alltså tjäna som utgångspunkt för att beskriva dessa hybrider. 
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retorisk genre i sig själva torde fungera normerande. Detta då retorik i 

utövad form (dvs. som talad eller skriven diskurs) betraktas som kodifierad 

praxis: om en talare inte lever upp till de retoriska erfarenheter publiken har 

av ett juridiskt eller politiskt tal (för att ta ett par exempel), riskerar 

vederbörande att misslyckas med sin uppgift. 

 I avsnitt 4.3 konstaterades att de i avhandlingen undersökta säkerhets-

politiska responserna till strukturen tillräckligt lika för att tillåta en inbördes 

jämförelse med avseende på topos, disposition och stil. Dessa tre kompo-

nenter är exempel på vad som kan utgöra normer för en genrebeskrivning. 

Därtill kommer några viktiga jämförelsepunkter från såväl klassisk som 

modern retorisk teori: publikens uppgift, talens tidsaspekt och huvud-

uppgift, retoriska strategier samt den retoriska situationen (jfr Berge & Ledin 

2001, Miller 2001, Hall Jamieson & Stromer-Galley 2001). 

Säkerhetiseringsförsök tycks inte vara bundna till någon typisk retorisk 

situation som kan kopplas till de klassiska retoriska genrerna. De före-

kommer i såväl ceremoniella som deliberativa (och kanske också juridiska) 

sammanhang. I stället tycks det vara den intentionella handlingen (motivet) 

som är säkerhetiseringsförsökens tydligaste gemensamma situationella drag. 

Uttryckt med klassiska genretermer har de säkerhetiseringsförsök, som 

undersökts i denna studie, både deliberativa och epideiktiska uppgifter,71 

men även om samtliga tal innehåller både förslag på åtgärder och hyllningar 

(eller klander) så har de alla också en annan, gemensam huvuduppgift. Med 

ett säkerhetiseringsförsök vill aktören varna eller lugna mottagarna i en 

situation där (tilliten till) samhällets säkerhet är rubbad.  

Vidare har mottagarna vid säkerhetiseringsförsök en funktion som liknar 

den vid deliberativ retorik: aktörens mål är att mottagarna ska döma till 

favör för hans/hennes förslag om åtgärder för att undanröja hotet och 

återupprätta säkerhet. I detta avseende sammanfaller alltså säkerhetise-

ringsretoriken med de deliberativa talens aristoteliska definition. När det 

gäller den tidsmässiga aspekten som grund för genrebeskrivning har 

analyserna visat ett tydligt mönster. I de säkerhetiseringsförsök, som här 

undersökts, samspelar samtliga tidsperspektiv: dåtid (aggressionsbild), nutid 

                                                
71 Det bör också kunna finnas säkerhetiseringsförsök vars andra funktion är att anklaga eller 
försvara (en handling, ett land, en person osv.) även om något sådant tal inte finns i 
avhandlingens material. Emile Zolas artikel ”J‟accuse!” utgör ett exempel på en text med dubbla 
uppgifter. Samtidigt som den anklagar, berör den frågor av säkerhetspolitisk art: rättsamhället i 
allmänhet och individens säkerhet visavi staten i synnerhet. Men framför allt utgör väl många av 
Hitlers och Goebbles tal exempel på säkerhetiseringsförsök vars underordnade uppgift är att 
anklaga och vars huvuduppgift är att varna. 
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(hotbild) och framtid (säkerhetiseringsbild). Därmed skiljer sig säkerhetise-

ringsförsöken från de tre klassiska genrerna i detta avseende. 

Den klassiska retoriska genre, som talen i denna studie mest liknar, är 

den epideiktiska, även om de också har tydliga deliberativa inslag. Den 

epideiktiska genren kom redan under den klassiska perioden att betraktas 

som mindre viktig än den juridiska och den deliberativa. Detta hade sin 

grund i att epideiktikens mål, att tala om det vackra (och goda), kom att 

sammanblandas med dess framställningssätt, dvs. att åskådarna snarare 

bedömde hur vackert retorn framställde sitt tal i stället för att bedöma 

huruvida det som hyllades var vackert och gott (Perelman & Olbrechts-

Tyteca 2000:48). Att avfärda den epideiktiska genren som endast vackert tal 

är dock att förbise genrens egentliga betydelse. Genom att hylla ett värde 

sätts retorns moral på prov inför mottagarna, och om eller hon vinner gehör 

för sin hyllning kan en god grund för gemenskap mellan retorn och 

mottagarna (och mottagarna emellan) läggas. Perelman förklarar i 

Retorikens imperium (2004:47) tydligt varför epideiktiken är så viktig: 

”Syftet är att förstärka gemenskapen kring vissa värden som man försöker 

göra gällande och som borde styra framtida handlingar.” 

I säkerhetspolitiska tal är gemensamma värden centrala. Att hylla dessa 

värden eller att påpeka fiendens sämre egenskaper blir ett givet inslag i 

säkerhetspolitisk retorik. Det handlar i grunden om att bevisa att 

existentiella värden är hotade av något eller någon. I detta centrala mål 

liknar de säkerhetspolitiska talen de epideiktiska. I båda fallen utgör ett 

lands eller annan grupperings gemensamma värden talens argumentations-

baser, dock används de på lite olika sätt. I hyllningstalet utgör 

argumentationsbasen (värdet) det nav vari alla argument möts, som 

exempelvis i Greklands utrikesministers, Georgios Papandreous, tal vid 

minnesstunden efter mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh.72 Där 

visade han att Lindh (talets ämne) personifierade demokratin (det goda 

värdet) genom en rad exempla och beskrev på så sätt en levnadsteckning av 

Lindh, varvid hon framstod som en person värd att hyllas och minnas.  

I säkerhetiseringsförsöket läggs ytterligare en dimension till använd-

ningen av argumentationsbasen: den motsvarar ofta det som är hotat eller 

attackerat. I dessa tal visas alltså dels varför värdet är lovvärt, dels av 

vem/vilka och på vilket sätt det är hotat och dels hur hotet ska avvärjas. På 

                                                
72  För talet i sin helhet se http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/Anna-
Lindh/Minneshogtid/Tal-av-George-Papandreou/ (hämtad 2008-10-08). 
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så vis fungerar det gemensamma värdet som en explicit vattendelare, en 

gräns, mellan gott och ont, mellan vi och de i säkerhetiseringsförsöken.  

Säkerhetspolitisk retorik skiljer sig på ytterligare två viktiga punkter från 

epideiktiken. För det första är inte lovprisning det enda – eller ens det 

främsta – målet med ett säkerhetspolitiskt tal. Vid säkerhetisering fordras 

också att retorn visar på ett problem och en lösning, varför de epideiktiska 

inslagen i säkerhetiseringsförsök snarast utgör argument för en viss 

handling.  

För det andra byggs de beskrivande inslagen i säkerhetiseringsförsöken 

upp med hjälp av andra topos än de som används för klassisk epideiktik. 

Medan den klassiska dispositionen (oftast) fokuserar ett enda subjekt och 

lyfter fram positiva inslag kopplade till dess ursprung, livshistoria, 

förtjänster, inre och yttre egenskaper etc. så bygger den säkerhetiserande 

dispositionen på en berättelsestruktur som involverar såväl subjekt som 

objekt och den handling som förbinder dessa två. Denna dispositionsprincip 

tycks gälla oavsett om berättelsen handlar om den extrema händelse som 

säkerhetiseringsförsöket är sprunget ur, den hotbild som kopplas samman 

med den extrema händelsen eller om den handlar om vilka åtgärder som 

måste vidtas för att lösa säkerhetsproblemet. 

Även om de berättande strukturer som innehåller subjekt, objekt och 

handling ligger till grund för säkerhetiseringsförsökens övergripande 

disposition kan också inslag av mer klassiskt snitt förekomma. Ett tydligt 

exempel på detta är Perssons långa beskrivning av FN och folkrätten i 

partiledardebatten den 18 oktober. Hyllningen till FN är ett utpräglat 

epideiktiskt parti, samtidigt som det ingår i en övergripande berättarstruktur 

som gäller aggressionsbilden. I detta fall fungerar hyllningen som en 

amplifikation för de allierade i kampen mot terrorn och det pågående kriget i 

Afghanistan. Talet som helhet är en argumentation för Sveriges officiella 

hållning i frågan om kampen mot terrorismen: att stödja USA och dess 

allierade. Det starkaste argumentet är FN, som enligt svensk doxa står för 

goda värderingar och därmed har starkt ethos. 

Ett ytterligare tydligt drag i säkerhetiseringsretoriken är de polariserande 

ideationella toposen: här representerade av demokrati–terrorism respektive 

civilisation–terrorism/barbari. Dikotomier är visserligen inte exklusiva för 

säkerhetspolitisk retorik utan förekommer i många olika sammanhang och 

genrer. I dessa tal är de dock så grundläggande och genomsyrande att de bör 

kunna räknas som ett särdrag. Dikotomierna skapar inte bara en polariserad 

världsbild, ett ”vi” mot ”de”. De skapar också identifikation och genererar 

levandegörande beskrivningar och associationer, som i sin tur förstärker 
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polariseringen och späder på känslor som medlidande, rädsla och ilska (se 

nedan 5.3 för en vidare diskussion av polariserande retorik). 

Förekomsten av såväl de strukturella som de ideationella (polariserande) 

toposen leder i sig fram till ännu ett särdrag: säkerhetiseringsretoriken är 

pathosdominerad. Visst ger även denna retorik uttryck för logos och ethos, 

men pathosappellerande drag, såsom värdeladdade ord och emotiva associa-

tioner, gynnas av de berättande strukturer och de dikotomiska världsbilder 

som talen bygger på.  

 Om genrebeskrivningen av talen hade gjorts utifrån en klassisk retorisk 

situationsbestämning skulle ett av talen, Göran Perssons inlägg i parti-

ledardebatten den 18 oktober, ha förts till den deliberativa genren och de 

fem övriga till den demonstrativa genren. Utöver denna definitionsgrund har 

dock inget av talen de angivna genrernas centrala karakteristika. I stället 

tycks de utgöra ett slags hybrider (jfr Hall Jamieson & Stromer-Galley 2001), 

konstituerade av såväl deliberativa som epideiktiska drag. Sammantaget 

talar detta för två saker: 1) att det är rimligt att tala om säkerhetise-

ringsförsök som en egen genre för att kunna göra en kritisk granskning av de 

enskilda försökens intentionella handling (motiv) samt 2) att det tycks vara 

nödvändigt att problematisera och omvärdera begreppet retorisk situation (i 

Bitzers mening). 

I denna avhandlings kapitel tre presenterades Bitzers hypotes om den 

retoriska situationen som en uppsättning tvingande omständigheter, vilka 

påverkar hur ett tal kommer att utformas och presenteras. Vidare 

presenterades där också delar av den kritik som framförts av andra författare 

mot hans vida lästa artikel. Mot bakgrund av föreliggande undersökning av 

tal om terrorism i vår tid är en av de viktigaste punkterna i denna kritik den 

som riktas mot Bitzers perspektiv: kriser finns inte, de skapas genom att 

någon kommunicerar dem (Vatz 1999:230). Alltså bör det vara talaren – 

eller snarare det han eller hon representerar – som kanske först och främst 

utgör de tvingande omständligheterna för ett tal. För att en händelse ska 

kunna lyftas upp till högsta politiska nivå krävs inte bara att den har inträffat 

utan också att den passar in i en politisk agenda och att en aktör utnyttjar 

kairos och yttrar sig om saken. Beroende på vad retorn vill uppnå med sitt tal 

placeras och kommuniceras händelsen alltså in i ett större sammanhang. Det 

är väl detta, dvs. retorns yttersta intentioner med att överhuvudtaget tala om 

ett visst ämne, som skulle kunna utgöra talets tvingande omständigheter. 

Därtill kommer den dimension som utgörs av mottagarnas förväntningar på 

den sociala handlingen säkerhetiseringsförsök medför. Hur det ska 
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utformas, vad det ska innehålla, vem som ska presentera det och i vilket 

sammanhang det ska framföras (jfr Miller 2001:28, Berge & Ledin 2001). 

I detta sammanhang kan en del av Bitzers resonemang vara till hjälp, 

trots hans tveksamma syn på kriser. Givet att det påträngande problemet 

inte tränger sig på av sig självt, utan uppfattas och förmedlas som ett 

problem av någon (eller några), påpekar Bitzer (1997:13) att ett problem kan 

uppfattas olika av olika personer, beroende på aktörens grad av intresse i 

problemet. Detta i sin tur bör påverka hur respektive aktör förmedlar 

problemet. En sådan förståelse av retorisk situation och tvingande 

omständigheter medför också att varje aktör måste ta ansvar för sina 

retoriska responser. I exemplet med terrorattackerna mot World Trade 

Center och Pentagon den 11 september 2001 är det uppenbart att den 

amerikanska regeringen uppfattade handlingen som en direkt attack mot 

deras land, utan omvägar via retoriska konstruktioner. Däremot måste det 

vara en skapad uppfattning, att samma händelse kom att uppfattas och 

sedermera kommuniceras av Sveriges, Rysslands och flera andra länders 

regeringar som ett hot också mot dem. Det är med andra ord svårt att bortse 

från att amerikanska byggnader faktiskt blev förstörda genom medvetna 

handlingar; attackerna kan inte bortförklaras som olyckshändelser eller på 

annat sätt ignoreras av USA:s regering och därför måste de hanteras som hot 

mot landets existentiella värden. Men att exempelvis Sveriges och Rysslands 

regeringar också definierade samma händelse som en säkerhetsrisk mot sina 

respektive länder är retoriska konstruktioner, skapade kriser.  

Det är inte märkligt att världens regeringar visade sympati med USA och 

sände offentliga kondoleanser eller höll minnesstunder för offren – det 

tillhör god ton. Om omvärlden däremot endast hade definierat attackerna 

som en tragedi för den amerikanska befolkningen, hade inte statsledare 

världen över behövt ge förslag på åtgärder mot terrorismen. Märkvärdigt i 

detta sammanhang är att så många kondoleanser efter attackerna innehöll 

såväl hyllningar till offren som hotbildskonstruktioner och förslag på 

åtgärder. De var alltså inte (strikt) hållna inom den epideiktiska genrens 

ramar (dit kondoleansen normalt räknas) utan utformades som 

säkerhetiseringsförsök. 

Av ovan förda resonemang följer en möjlighet att beskriva de retoriska 

genrerna på ett annat sätt än det klassiska. I stället för att enbart utgå från 

den klassiska definitionen (publiken, tidsaspekten, målet/syftet, toposen och 

stilen) är det möjligt att utifrån Vatz (1999:230) resonemang diskutera genre 

genom att först utgå ifrån intentionen: en aktör vill skapa en retorisk 

situation genom att kommunicera en händelse för att detta uppfyller hans 
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eller hennes syften i ett större sammanhang. För säkerhetspolitisk retorik 

innebär detta att en aktör sätter fokus på en hotbild genom att identifiera 

den med en aktuell, dramatisk händelse och presentera förslag på åtgärder 

kopplade till dessa. Genom 11 september-talen identifierade alltså Persson 

och Putin en kris relaterad till en händelse som inte direkt gällde deras 

länder och försökte därmed säkerhetisera den internationella terrorismen. 

Dessa exempel på tal om terrorism är så lika på flera definitionsnivåer att det 

skulle kunna vara rimligt att tala om säkerhetiseringsförsök som en egen 

retorisk genre. 

I samtliga tal använder Persson och Putin nämligen både epideiktisk och 

deliberativ retorik. I samtliga tal finns inslag som hyllar offren för 

attackerna, inslag som hyllar goda värden som demokrati respektive 

civilisation och inslag som klandrar terroristerna. Där finns dock också 

konstruktioner av hotbilder, där Sverige och Ryssland sades hotas av samma 

aggressor som USA attackerades av: den internationella terrorismen. 

Framför allt finns i varje tal, om än med olika konkretionsgrad, förslag på 

åtgärder för att förhindra fler attacker från denna aggressor. Talen bygger på 

samma topos, genererar likartade polariserande symboliska berättelser, har 

liknande dispositioner och har många liknande stildrag, även om talen också 

skiljer sig åt på några punkter – skillnader som framför allt kan förklaras av 

ländernas olika storheter i ett globalt sammanhang samt av aktörernas 

respektive personliga stil och agens. 

 

5.3 Polariserande retorik och demokratisk retorik 

Toposen i talen är som tidigare konstaterats av två slag: de strukturella 

(komponenterna i aggressionsbild, hotbild, säkerhetieringsbild och kommu-

nikationsbild) och de ideationella säkerhetspolitiska toposen (samverkan 

och civilisation–barbari respektive demokrati–terrorism). 

De säkerhetspolitiska toposen är framför allt av vikt för talens 

dispositioner, men hjälper också retorerna att framkalla vividness, dvs. att 

levandegöra talen för mottagarna. Detta är av stor betydelse för att appellera 

pathos och identifikation, till exempel med offren för attackerna. Den 

berättande karaktären gör att mottagarna känner igen sig och blir receptiva 

för informationen. Strategin underlättar dessutom talarens möjlighet att 

förstärka de delar av ett tal, som kan tänkas appellera till mottagarnas 

känslor och sinnen. 
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De dikotomiska toposen vittnar å sin sida om en i högsta grad bipolär 

världsuppfattning. Richard W. Leeman (1991) och Richard Jackson (2005) 

har studerat terrorismens och kontraterrorismens retorik och, var för sig, 

funnit att denna typ av tal ofta utgår från en bipolär världsuppfattning.73 

Polariseringen tydliggörs genom att retorn hyllar den goda sidan respektive 

klandrar den onda sidan med hjälp av ordval som kan underordnas 

civilisation och barbari (Leeman 1991:73, Jackson 2005:47–51). De tal som 

Jackson och Leeman studerat är baserade på samma topos och är lika 

pathosdominerade som de tal som analyserats i föreliggande studie.  

Retoriska responser, som utgår från sådana polariserande topos, kan 

underlätta för talarna att finna uppslag och formuleringar som appellerar till 

känslor såsom rädsla och ilska (gentemot fienden, situationen etc.). I de tal 

Leeman analyserat (1991:76f.) är levandegörande beskrivningar, metaforer 

och hyperboler vanliga strategier för att mana fram dylika känslor. Ilska kan 

exempelvis manas fram genom att beskriva offrens oskuld, ett tydligt 

kännetecken även för Göran Perssons retoriska responser på 11 september-

attackerna. Rädsla framkallas genom att i detaljerade beskrivningar 

visualisera terroristhandlingen, något som exempelvis Putin gör i sitt tal till 

regeringsmedlemmarna den 8 oktober. Dessa känsloappellerande sätt att 

gestalta situationen kan i sin tur användas som argument för att vidta 

åtgärder i den påvisade krisen. När fienden har utmålats som barbarer och 

deras handlingar som allvarliga hot mot den civiliserade världen, mot 

demokratin, måste talaren visa vilja att agera för att inte framstå som svag, 

villrådig eller handlingsförlamad. 

Dispositionen i de undersökta talen utgår som regel från de narrativa 

strukturerna i de identifierade säkerhetspolitiska toposen: aggressionsbilden 

kommer ofta först, följd av en hotbild och en säkerhetiseringsbild. På detta 

vis bildas en argumentstruktur: hotbilden får stöd genom att aggressions-

bildens objekt utökas till att omfatta även den egna gruppen. Om ett ”vi” kan 

anses hotade av den internationella terrorismen, måste samma ”vi” vidta, 

eller åtminstone stödja, åtgärder för att återupprätta säkerheten. På så vis 

förstärker dispositionen effekten av de polariserande symboliska berättel-

serna. 

För att skapa en sådan känsla av gemenskap, av ett hotat ”vi”, krävs att 

aktören får mottagarna att känna igen sig i situationen. Åter är det talens 

polariserande topos som används för detta ändamål: om aktören lyckas 

                                                
73 Båda forskarna har framför allt undersökt amerikansk kontraterroristisk retorik. Deras slut-
satser är därmed inte självklart direkt överförbara till alla andra kulturkontexter. 
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förankra föreställningen om en bipolär värld, där ett gott ”vi” står mot ett ont 

”de”, förstärks identifikationen med den egna gruppen. Ett yttre hot 

sammansvetsar gruppen mot något snarare än kring egna, goda värden.  

Även om Persson och Putin i föreliggande studie utgår från sinsemellan 

snarlika topos (demokrati–terrorism respektive civilisation–terrorism/ 

barbari) använder de dem på något olika sätt när de söker åstadkomma 

identifikation. Persson framhäver det goda i demokratin och den öppna 

världen, men är något vag när det gäller terrorismen. Han söker också 

levandegöra framställningen genom utförliga, vardagliga beskrivningar av 

offren för 11 september-attackerna. För detta syfte använder han många 

positivt värdeladdade ord och fraser. Detta sätt att skapa ett ”vi” och ett ”de” 

väcker sympati för den goda sidan och möjliggör identifikation med den. 

Samtidigt kan denna fokusering av de hotade goda värdena framkalla ilska 

gentemot och rädsla för den hotande onda sidan. Putin å sin sida håller sig 

mer strikt till kortfattade fraser, som tydliggör polariseringen.  I de fall där 

han utvecklar någon av de narrativa komponenterna så gäller det oftast de 

onda terroristerna. Med andra ord använder Putin i något större 

utsträckning än Persson negativt laddade ord och fraser i sina bilder. Putin 

skapar identifikation genom separation från det onda i stället för att, som 

Persson, visa på gemenskap med det goda. 

Vissa delar av säkerhetiseringsretoriken efter 11 september framstår alltså 

genom föreliggande undersökning som högst bipolär. Talen underbyggs av 

narrativa strukturer och dikotomiska topos, som tillsammans förstärker 

polariseringen. De skapar förutsättningar för att appellera till sådana 

känslor, som retorerna kan använda för att mana fram vilja till handling. En 

sådan polariserande retorik är sluten till sin karaktär och hindrar andra 

synsätt än det egna att släppas fram i debatten. I Leemans undersökning är 

denna slutna kommunikation helt dominerande i såväl terrorismens som 

kontraterrorismens retorik. Han argumenterar (1991:92–116) dock för att 

man i stället bör försöka nå en demokratisk retorik i kontraterroristiska 

sammanhang. Den bipolära hållningen är nämligen en reflexion av 

terroristernas retorik som låser diskursen i en agonistisk världsbild uppdelad 

i ”vi” och ”de”. Med en sådan reflexiv retorik hamnar den demokratiska 

retorn i ett retoriskt dilemma: det är motsägelsefullt att framhäva 

demokratin samtidigt som man anammar och därmed accepterar 

terroristernas bipolära, och i många fall fundamentalistiska, omvärlds-

uppfattning. Den reflexiva retoriken blir per definition odemokratisk ur ett 

kontraterroristiskt perspektiv, i synnerhet om man som Persson och Putin 
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bygger upp sina framställningar utifrån toposen demokrati/civilisation–

terrorism/barbari.  

I en demokratisk, icke-reflexiv, retorik ska retorn sträva efter att visa 

respekt för mottagaren och en vilja att informera mottagaren till fullo, så att 

varje individ kan göra ett eget ställningstagande. Dessutom ska denna 

retorik bygga på intellektuell ärlighet, dvs. talaren ska noggrant reda ut det 

förestående problemet, så att presentationen inte blir motsägelsefull. Ett sätt 

att uppnå en sådan intellektuell ärlighet kan vara att basera sin retorik på 

detaljerad och nyanserad argumentation i stället för påståenden och 

känslomässiga upp-maningar (Leeman 1991:102–112, jfr även Jørgensen 

2007:725f.). På så sätt blir den demokratiska retoriken en öppen 

kommunikation som bjuder in flera olika perspektiv i debatten. 

Denna metod att med respekt för mottagaren och genom intellektuell 

ärlighet åstadkomma en demokratisk retorik har en stark anknytning till det 

retorikern Wayne C. Booth (2004) kallar lyssnandets retorik (LR).74 Den 

eftersträvansvärda formen av LR (Booth ger exempel på några olika 

varianter, s. 46ff.) innebär att båda sidor medvetet söker förflytta sig bortom 

sina ursprungliga åsikter till en ny gemensam version av sanningen. För att 

nå det målet måste båda sidor samtidigt verkligen lyssna på motståndarens 

argument och försöka övertyga denna att i utbyte också lyssna (s.47). 

Lyssnande av detta slag handlar alltså inte om att bara artigt ”höra på” utan 

om att lyssna på och överväga den andras argument, försöka förstå dem och 

dessutom vara beredd att ändra ståndpunkt. Endast då kan man nå målet 

med LR: att finna en gemensam grund för vidare argumentation. Umberto 

Eco (1994:76f.) har en liknande inställning. Retorik, som bygger på verkligt 

intellektuell ärlighet, kan leda till att retorn ändrar sin inställning. På det 

viset blir retoriken som övertygandeteknik ett medel för att skapa 

medvetenhet. 

Booth (2004:47ff.) menar inte att all LR nödvändigtvis är etisk. 

Intentionen att verkligen förstå andra perspektiv än sina egna och att vara 

beredd att ändra sin ståndpunkt om man finner sig övertygad är den enda 

försvarbara. Såväl den förhandlingsinriktade som den agonistiska retorn kan 

ha goda intentioner, med allas bästa för ögonen, och därmed utöva etiskt 

försvarbara strategier. Oförsvarbart är dock att praktisera en LR-teknik för 

egen vinnings skull. Tillfällen finns, då LR inte är produktiv och då andra 

medel än retorik behövs för att lösa situationen till allas bästa. Just detta, att 

                                                
74  Booth jämför LR med två andra typer av retorik: ”Win-Rhetoric” (WR) och ”Bargain-
Rhetoric” (BR) (2004:43–54). 
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ha allas bästa för ögonen, tycks vara vad Booth anser mest eftersträvansvärt 

och det som ska driva aktörer i en retorisk situation. Då är vi tillbaka hos 

Quintilianus och vir bonus (Institutio Oratoria XII.I §1). 

Den etiska aspekten av LR innebär en balansgång för retorn mellan 

publikanpassning och självcensur. Retorn måste anpassa sitt tal till 

åhörarna, efter de gemensamma grunder som retorn kommit fram till, med 

sin inledande LR och med publikens bästa för ögonen. För att retoriken ska 

vara etiskt försvarbar måste retorn göra detta utan att oreflekterat överge 

eller ljuga om sina egna åsikter (Booth 2004:50–54). 

När det gäller säkerhetiseringsretorik är denna anpassning till publiken 

svårare att åstadkomma idag än för bara 100 år sedan. Booth beskriver 

svårigheterna som två revolutioner (2004:111f.). För det första talar han om 

mediaglobalisering. Massmedia har givit aktörerna en stor, mångfasetterad 

och välinformerad publik. Anpassning till en specifik publik blir därmed 

vanskligare, eftersom det går att kontrollera vad en aktör har sagt tidigare till 

en annan publik i samma ämne. För det andra talar han om vapen-

globalisering. Dagens massförstörelsevapen har gjort krig till globala ange-

lägenheter. Lokala krig är i praktiken omöjliga, eftersom varje krig på grund 

av massförstörelsevapnens karaktär och räckvidd får globala konsekvenser. 

Också andra aspekter av dagens samhälle bidrar till att krig globaliseras: 

ekonomi, miljö, naturtillgångar, migration, osv. Därtill medieras krigen 

snabbare och i fler kanaler och kan på så sätt uppmärksammas av en större 

skara nu än förr och göras till en angelägenhet för den som så önskar. 

Trots dessa ”revolutioner” är fortfarande många säkerhetspolitiska tal 

utformade för en lokal publik. Aktörerna tycks glömma att de har en publik 

som består av både anhängare och motståndare. De använder gamla mönster 

och strategier för krigsretorik såsom polarisering och pathosdominans – 

anpassade till den redan övertygade anhängaren – i stället för att lyssna på 

och överväga argument, som kan appellera till hela publiken. Dessutom, vad 

som ur etisk synvinkel är än värre, har de ofta glömt eller bortsett från att ha 

hela världens bästa för ögonen, till förmån för sitt eget och den lokala 

publikens bästa. Om den lokalanpassade retoriken fungerar för alla åhörare 

är kanske ingen skada skedd, även om retorn inte kan sägas ha praktiserat 

LR i en etiskt försvarbar mening. Booth frågar sig (2004:114) om man kan 

kalla en retorik som får stöd av den egna ”sidan” men samtidigt skapar fler 

motståndare för framgångsrik. Hans svar är nej:  

 

They cannot win the new wars unless their words and images 

portray effective thinking about how they will be heard globally and 
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how they imply some chance of improving the world‟s future. Only 

if they have listened to the international audience, thinking hard 

about both the local welfare and the welfare of the world, can their 

words be judged as not only successful but totally justifiable. 

(Booth 2004:114) 

 

Detta att inkludera alla åhörare – eller så många som möjligt – i alla faser av 

konstruktionen av ett säkerhetiseringsförsök bör med andra ord också vara 

en väsentlig del av en demokratisk retorik. En bipolär retorik förutsätter och 

reproducerar en monistisk och agonistisk världsbild om vad som är rätt och 

fel. Frågan är dock om vi ärligt kan mena att bara ”vi” har rätt. Finns det inte 

många olika möjliga ”riktiga” världsbilder? För att ta reda på det behövs LR, 

identifikation med den andra, kollektiv agens och demokratisk retorik. Det 

behövs ett sätt att tänka och formulera en bild av världen som tillåter 

pluralism och som inte utesluter alternativa vägar och mål. 

Ett sätt för säkerhetiseringsaktörer att åstadkomma en öppen och 

demokratisk retorik på ett mer konkret plan vore att huvudsakligen bygga 

sina tal på topos som inte är polariserande till sin karaktär. En sådan 

inventio är dock inte enkel att åstadkomma. Såväl föreliggande under-

sökning som Leemans (1991), Lakoffs (1991), Jacksons (2005), och Mrals 

(2004) studier pekar nämligen mot samma slutsats: det språk som används i 

säkerhetiseringsförsök säger något om hur människan reagerar i en 

krissituation. När vi utsätts för extraordinära händelser tenderar vi att 

förenkla världen, vilket gör situationen överskådlig och därmed lättare att 

kontrollera. Ett av de vanligaste sätten att förenkla tycks vara att falla 

tillbaka på kända symboliska berättelser, vilka i dessa sammanhang ofta är 

dikotomiska. 

Kanske beror det dikotomiska draget på, som Walter Ong (1990) hävdar, 

att den västerländska retoriken, på grund av sitt ursprung i den muntliga 

grekiska traditionen, är agonistisk: 

 

Utvecklandet av en omfattande retorisk tradition är utmärkande 

för västerlandet och sammanhänger (oavsett vad som är orsak och 

verkan) med benägenheten hos grekerna och deras kulturella 

epigoner att driva motsatser till sin spets, såväl när det gäller 

själsliga som utomsjälsliga företeelser: detta till skillnad från 

indierna och kineserna, som programmatiskt sökte minimera alla 

motsatser. (Ong 1990:129) 
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Retoriken vilar ju på en inledningsvis muntlig tradition och en av 

muntlighetens (till skillnad från skrifttraditionens) särdrag är det agonistiska 

och antitetiska uttrycket (Ong 1990:57ff.), vilket till olika grad alltså kan ha 

reproducerats inom den retoriska traditionen till våra dagar. Därtill talar 

aktören oftast till en (tänkt) motståndare, vilket ytterligare späder på den 

agonistiska karaktären hos retoriken (jfr Weiner 2006). Om detta 

agonistiska drag hos retoriken som utövad konst fått gå oförändrad genom 

seklerna kan det vara ännu en förklaring till den så ofta förekommande 

polariseringen i säkerhetiseringsretoriken. Detta är dock troligen inte den 

enda, och kanske inte ens den främsta, förklaringen.  

Även om de flesta säkerligen föredrar en demokratisk retorik verkar det 

som om de polariserande symboliska berättelserna är det vanligaste sättet 

att bygga upp säkerhetiseringsretorik, vilket i sin tur pekar på diskursens 

komplexitet. Det är inte så enkelt som att, som Leeman gör, avfärda retoriska 

responser som bygger på bipolära topos som terroristisk och att därmed 

utpeka terroristerna, med sin produktiva retorik, som demokratins 

förstörare. Med ämnets komplexitet följer vikten av att komma ihåg att ”den 

enes terrorist är den andras frihetskämpe”. Denna gamla sanning faller lätt 

ur minnet om dikotomin demokrati–terrorism också etableras som 

forskningsparadigm. Inbyggd i de säkerhetspolitiska problemens struktur 

ligger nämligen ytterligare en förklaring till att de polariserande 

berättelsestrukturerna om ett ”vi” mot ett ”de” återberättas i extrema 

situationer (som exempelvis vid terrorattacker). En attack förutsätter en 

aggressor och ett aggressionsobjekt. Oavsett perspektiv och identifikation 

kommer situationen att uppfattas som ett motsatsförhållande mellan två 

parter. Detta förhållande är tämligen oproblematiskt. Det svåra inträffar när 

en aktör tar ställning i en konflikt, söker förklaringar till den och förmedlar 

detta i form av analyser och andra typer av säkerhetiseringsförsök.  

Eftersom motsatsförhållanden tycks vara så grundligt cementerade i 

säkerhetspolitiskt tänkande 75  är det viktigt att säkerhetiseringsaktörer – 

oavsett om de är forskare eller politiker – nyanserar framställningen av agg-

ressionsbilder, hotbilder och säkerhetiseringsbilder och inte hemfaller till 

generaliseringar. I stället för att bygga säkerhetiseringsförsöken på 

symboliska berättelser, som är klart polariserande och som genom olika 

slags amplifikationsstrategier underblåser känslor som rädsla och ilska, bör 

                                                
75  Jfr Sundelius (2004:49–52). När han sammanfattar anföranden vid en säkerhetspolitisk 
konferens leder den fram till tre huvudfrågor att diskutera vidare: ”skydd mot”, ”skydd av” och 
”hantering när det händer”, dvs. dikotomiska förhållanden som kan beskriva hotbilder samt 
säkerhetiseringsåtgärder.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 

aktörerna finna andra topos som kan tjäna till att undvika förenklingar och 

till att lugna och dämpa sådana känslor som visserligen ändå kommer att 

florera. 

Persson dämpade effekten av de polariserande berättelserna när han 

manade till lugn, samling och eftertanke. Han vände sig i dessa situationer 

till gemene man och till sina regerings- och riksdagskolleger. Putin gjorde 

inga sådana explicita försök att lugna och dämpa sina mottagares känslor. 

Snarare underblåste han motsättningen mellan angripare och offer genom 

att fokusera på aggressor och hotare. I det sista talet i undersökningen 

(4.2.3) handlade det till och med om demonisering av fienden. Den troligaste 

förklaringen till att de två skiljer sig så tydligt från varandra på denna punkt 

kan återfinnas i deras olika retoriska och säkerhetspolitiska agens, nationellt 

såväl som internationellt. Putin och Ryssland har rebeller i Tjetjenien att 

bekämpa. Putin ansåg av allt att döma att han tjänade på att underblåsa 

bilden av en bipolär värld och att appellera till pathos genom demonisering 

av fienden. Därmed kunde han tänkas få stöd för sin militanta inrikespolitik. 

Persson och Sverige hade ingen sådan inhemsk konflikt eller annan politisk 

agenda, som gjorde en så stark beskrivning av hotaren nödvändig. 

Skillnaden mellan Ryssland och Sverige i storlek och möjlighet till inflytande 

på global nivå har också betydelse för de två företrädarnas olika sätt att 

hantera situationen. Ryssland hade under den aktuella tiden både politisk 

ambition och militära krafter att understödja ett bipolärt förhållningssätt, 

något som Sverige saknade. Därför skiljer sig också de två statsledarnas 

retoriska responser åt: respektive agens och retorisk situation utgjorde 

ramar för vad som kunde sägas (och också menas), medan politisk agenda 

avgjorde vad som sades inom dessa ramar, dvs. vilka perspektiv som lyftes 

fram. 

Min analys av Perssons och Putins tal har visat att ingen av dem använde 

en helt sluten, polariserande retorik men inte heller en helt och hållet öppen 

och demokratisk retorik. Båda hade dock ett retoriskt verktyg som kunde ha 

använts för att formulera en demokratisk, icke-reflexiv retorik: toposen 

samverkan kan skönjas i samtliga undersökta tal. Denna topos kan vara ett 

sätt för säkerhetspolitiska aktörer att ändra på perspektiven i diskursen, 

eftersom den kan ligga till grund för detaljerade resonemang och öppna för 

diskussioner om hur samhället bör se ut och hur man kan nå dit. I Perssons 

tal är toposen samverkan överlag mer framträdande än i Putins tal. Detta 

kan kanske förklaras av talarnas olika förberedelsetid inför talen, men lika 

gärna av den svenska djupt rotade traditionen och erfarenheten av att 

samarbeta över olika slags gränser. Samverkan har i Sverige potential att bli 
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en symbolisk berättelse, om den inte redan är det. Tyvärr får emellertid de 

polariserande symboliska berättelserna den mest framträdande platsen i de 

undersökta säkerhetiseringsförsöken och därmed fungerar toposen 

samverkan enbart som en amplifikation för dessa. Resultatet av detta blir en 

variant av en symbolisk berättelse: ”Vi” (demokratin/civilisationen) ska 

samverka för att bekämpa ”dem” (terrorismen/barbariet). Med andra ord 

blir samverkan ett verktyg underordnat kampen mot terrorismen i stället för 

att få en framträdande och överordnad roll som topos för maktfördelning, 

problemformulering och säkerhetiseringsförsök. 

Med en öppen, demokratisk retorik baserad på topos som exempelvis 

samverkan följer inte att man behöver ge efter för terroristers krav utan det 

handlar snarare om att angripa problemet på ett annat plan. Även om 

konflikten finns där och inte kan negligeras utan att kravet på ärlighet 

förbigås bör nog fokus i säkerhetiseringsförsöken ligga i problemets lösning. 

Aggressionsbilder och hotbilder är med andra ord nödvändiga komponenter 

även i en mer demokratisk retorik, även om tonvikten bör läggas på 

säkerhetiseringsbildens mål och medel. För att en säkerhetiseringsbild ska 

kunna bli slagkraftig trots mindre polariserande och pathosappellerande 

aggressionsbilder och hotbilder måste identifikation med situationen skapas 

genom att aktören ger andra alternativ än offerrollen eller angriparrollen. 

(Möjligheten till identifikation genom generellt moraliskt ställningstagande 

för fred kunde vara ett sådant alternativ.) För att skapa sådana möjligheter 

måste säkerhetiseringsaktörer för det första utmana och nyansera etablerade 

hotbilder genom att söka en bred definition av orsakerna till osäkerhet, 

oroligheter och konflikter i världen. Med andra ord måste man arbeta efter 

ett bredare säkerhetsbegrepp än det traditionella (territoriella och militära) 

säkerhetsbegreppet. För det andra måste aktörerna komma fram till 

bestående lösningar på dessa problem, samt för det tredje visa vilja att 

genomföra dem. Ett säkerhetiseringsförsök skulle därmed med nöd-

vändighet drivas av två teser: en som riktas mot att lösa den akuta krisen, 

uppkommen av den extraordinära händelsen, och en som syftar till att lösa 

problemet på lång sikt genom förebyggande arbete. För att kunna göra detta 

måste säkerhetiseringsaktörer dock vilja, våga och orka ta den långa vägen 

över detaljerade och intellektuellt ärliga resonemang. Samtidigt måste man 

som mottagare vilja, våga och orka lyssna på och överväga den typen av 

säkerhetiseringsförsök. Det gäller också att lyssna på andra aktörer än de 

som på ett eller annat sätt innehar problemformuleringsprivilegiet – att 

tilldela fler aktörer agens – och att verkligen föra en dialog om hur världen är 

beskaffad.  
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Att, som Bush, tilldela agens enbart inom myndigheterna och uppmana 

resten av folket att sköta sitt, låta livet gå på som vanligt (Bush 010920), 

innebär att kommunikationen stängs för andra än de redan invigda. Detta 

resulterar i att samma gamla mönster för tanke och tal upprepas. För att 

hålla kommunikationen öppen och möjliggöra upptäckten av gemensamma 

behov – i stället för att dessa ska kontrolleras av ett fåtal – i en given 

situation, bör Werders (2000) vision om att sträva efter kollektiv retorisk 

agens vara fruktbar. Med hennes tanke följer att toposen samverkan också 

får en tydligt etisk innebörd: ”If we see rhetorical agency as the fundamental 

feature of our ethos, then our primary mode of action will be to survey a 

situation, to identify the collective resources, titles, and expertise available, 

and to release them for the common good.” (Werder 2000:22) Om 

maktstrukturer luckras upp kan också tankemönster brytas. 76  Detta 

förutsätter dock en övergång från maktspråk till ett mångstämmigt språk 

som bygger på interaktion. En sådan mångstämmig dialog behöver 

nödvändigtvis inte vara konsensussträvande. Gudrun Weiner (2006:75f., 

105ff., 254ff.) diskuterar, med utgångspunkt i bl.a. Chantal Mouffes (2000) 

begrepp agonistisk pluralism, dissensus och agonistisk retorisk strategi som 

en förutsättning för demokrati. I vårt moderna samhälle, som är så präglat 

av mångfald på många nivåer, behövs ett visst mått av konfrontation för att 

engagera medborgarna i samhällsdebatten och för att så många röster som 

möjligt ska kunna göra sig hörda i dialogen. Därmed inte sagt att vi inte 

behöver samlas kring centrala etisk-politiska grundstenar (Weiner 2006:15, 

106). Dissensusstrategin är bör med andra ord vara viktigt att beakta för att 

nå demokratins mål i ett internationellt perspektiv. Konsensus har dock 

traditionellt varit rådande i svensk säkerhetspolitik. De övergripande och 

långsiktiga mål som sätts upp, och de riktlinjer som dras, ska kunna följas 

oavsett regeringsparti. 

Ytterligare ett konkret verktyg i denna strävan att åstadkomma 

demokratisk retorik, som Leeman (1991) skisserar (han talar om att till fullo 

informera publiken), är att tala klarspråk. Att använda begripliga ord, ge 

definitioner (stipulationer om så är nödvändigt, men då på ett ärligt sätt), 

                                                
76 Ett tydligt exempel på kollektiv agens som förutsättning är 2006 års vinnare av Nobels 
fredspris, dr Muhammad Yunus och Grameen Bank. Grundidén är att ge microlån och syftar till 
hjälp till självhjälp och låntagarna är också ägarna av banken (se www.grameenfoundation.org 
för detaljerad information). Modellen har varit framgångsrik i Bangladesh där den startades och 
har troligen förhindrat en hel del fattiga människor från att tvingas till desperata handlingar. 
(Därmed inte sagt att individuell agens inte kan spela en viktig roll i liknande sammanhang. Jag 
tänker här på när världsstjärnor som Bono och Angelina Jolie, tack vare sin status, på olika 
vägar kan hjälpa människor från svår nöd och svält.) 
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undvika vagheter och svårtolkade eufemismer etc. gör att publiken – i sin 

helhet – kan ta till sig informationen och därmed komma fram till ett 

reflekterat ställningstagande (jfr Eco 1994). 

Möjligen är 11 september-attackerna ett alltför extremt exempel för att 

belysa hur en mer demokratisk säkerhetspolitisk retorik bör se ut. Den 

mediala genomslagskraft, som de dramatiska bilderna av attackerna fick, 

kanske omöjliggjorde en sådan demokratisk retorik som Leeman förordar, 

på grund av de starka känslor de väckte – åtminstone i nära anslutning till 

attackerna. Då fick de långsiktiga lösningarna på problemet stå tillbaka till 

förmån för att lösa den akuta situationen. 

David Zarefsky (2004:152f.) ger några intressanta uppslag till alternativa 

responser på terrorattackerna, som hade kunnat möjliggöra en öppen, 

demokratisk retorik: ”We forgive our enemies”, ”We have suffered a great 

tragedy but life must go on”, ”We must decide together what to do about this 

threat; I call therefore for unfettered public discussion”, ”We must show the 

world, by the power of our example, that fighting is not the way to resolve 

our differences”, ”We must recognize that this is a calamity sent to us by God 

as punishment for our sins.” Dessa responser förutsätter LR (Booth 2004) 

och skulle ha tvingat aktören (dvs. Bush) att verkligen se situationen i andra 

perspektiv än sina egna. I samma andetag medger Zarefsky (2004) 

emellertid bestämt att dessa alternativ hade varit (och är) fullkomligt 

omöjliga i den samtida amerikanska kulturen. Detta förefaller rimligt. 

Däremot kan man ifrågasätta hållbarheten i Zarefskys konstaterande: ”Crisis 

do not invite deliberation; their urgency forestalls it” (2004:153). Det är 

nämligen svårt att föreställa sig någon form av säkerhetspolitisk respons som 

inte föregås av ett visst mått övervägande. Det är nämligen inte respons i 

form av akut hjälp till de direkt drabbade av terrorattackerna den 11 

september, som Zarefsky talar om, utan retorisk och, möjligen, militär 

respons. Det förefaller svårt att bortse från att terrorattackerna – och den 

kris de skapade – gav upphov till en diskurs: kriget mot terrorismen bedrivs 

inte bara med militära medel utan också i högsta grad med retoriska. 

Dessvärre är det tydligt att den säkerhetspolitiska retoriken efter 

terrorattackerna inte i första hand har baserats på LR. Booth får tvärtom rätt 

i sitt konstaterande: ”At a given tragic moment, LR disappears, violence 

takes over, and rhetrickery casts off all thought, on all ‟sides‟: except about 

how to win” (Booth 2004:119). 

Persson och Putin faller efter 11 september 2001 kanske inte helt och 

hållet in i en säkerhetiseringsretorik utan LR. Frågan är dock, om de 

verkligen var lyhörda för åsikter hos den internationella publik som kunde 
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tänkas lyssna på dem? Min analys visar att så ej var fallet. Talen är 

synnerligen lokala i så måtto att de båda vänder sig till ”sina” sidor i den 

uppkomna situationen. De gör emellertid försök att nyansera beskrivningen 

av situationen, Persson kanske främst genom att uttrycka en vision om 

förebyggande arbete (i regeringsförklaringen den 18 september 2001) och 

Putin i viss mån när han signalerar för dialog med de olika inhemska 

religiösa samfundens ledare (i talet i duman den 24 september 2001). 

Just på grund av att de undersökta talen i så stor utsträckning följer 

etablerade mönster för en polariserande och pathosdominerad säkerhets-

politisk retorik – så som den hittills sett ut – är detta extrema exempel 

givande. Dessa för säkerhetspolitik stereotypa tal kan utgöra grunden för en 

diskussion om vad som kan vara på annat sätt, oavsett om det gäller etiska 

överväganden, retorisk agens, topos, dispositionsmönster eller ordval.  

Med några års distans till terrorattackerna den 11 september 2001 har 

beskrivningarna av dem i media blivit mer dämpade. Den polariserande 

retorik, som följde efter händelserna, har dock lämnat bestående avtryck i 

den säkerhetspolitiska diskursen. Från att ha beskrivits med levandegörande 

formuleringar har attackerna kommit att få en närmast symbolisk status: 

inte minst som en markering för den tidpunkt då världen förändrades. Man 

har kommit att tala om en värld uppdelad i ett före och ett efter kampen mot 

terrorismen. Det är fråga om en värld där ”vi” står mot ”de”, även om 

sympatierna kanske har förändrats och gränserna med tiden blivit 

otydligare. Idag behöver inte attackerna beskrivas. Det räcker med att 

datumet 11 september omnämns för att det ska fungera som argument i ett 

säkerhetiseringsförsök, som har med terrorism att göra. Kanske har de 

levande beskrivningarna av attackerna påverkat våra känslor så starkt, att de 

blivit en del av den symboliska berättelsen om det goda mot det onda. Man 

kan dock hoppas att säkerhetspolitiska aktörer ska kunna bryta gamla 

invanda mönster så att den säkerhetspolitiska retoriken kan utvecklas från 

att vara sluten och polariserande till att bli öppen och demokratisk. 
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Framtida projekt 

Säkerhetspolitik rör det extrema: existentiella värden står på spel oavsett om 

det är fråga om terrorism, miljöförstöring, börsras eller något annat som 

uppfattas som hot mot vår säkerhet. Även om en icke-polariserande retorik 

är önskvärd, är den sannolikt inte möjlig när det gäller vissa säkerhets-

politiska situationer. När existensen är hotad kommer känslorna att styra 

våra överväganden. Förnuftet får stå tillbaka till förmån för bipolära 

omvärldsuppfattningar reproducerade genom våra symboliska berättelser. 

Likväl är det inte rimligt att per definition kategorisera alla tal som baseras 

på polariserande topos och andra dikotomier som odemokratiska. 

Bedömningen bör också baseras på de övriga topos, som retorn använder i 

sitt säkerhetiseringsförsök. Till detta kan läggas frågan om vilka talaren 

(aktören) har lyssnat på, vilka som har tilldelats eller skaffat sig 

handlingsmöjlighet i situationen och vilka syften som ligger bakom 

säkerhetiseringsförsöken. Liksom begreppet demokrati har demokratisk 

retorik ingen absolut definition: det handlar inte om antingen – eller. 

Snarare ligger de båda begreppen på ett kontinuum och kan bedömas som 

mer eller mindre uppfyllande av de värden vi lägger i kontinuet. Den 

komplexitet i den säkerhetspolitiska retoriken, som framkommit i 

föreliggande avhandling, öppnar för många olika uppföljande forsknings-

projekt.  

Fler studier behövs framför allt för att tydligare kunna definiera 

säkerhetiseringsretorik som en egen genre: med andra säkerhetspolitiska fält 

än terrorism i fokus, kanske med andra språk-/kulturkonstellationer, och 

gärna i samarbete med statsvetare för att också kunna bedöma de politiska 

konsekvenserna av valda retoriska strategier. I detta sammanhang vore det 

intressant att vidare pröva den analysmodell som använts i föreliggande 

studie. 

Ett snävare projekt, men för den sakens skull inte mindre intressant, 

utgår från pathos som mer framgångsrik retorisk strategi än logos i 

säkerhetspolitiska sammanhang. Detta kan anas utifrån föreliggande 

undersökning och skulle behöva undersökas i en ny, kanske experimentellt 

uppbyggd, studie. 

Aspekter som genus, ålder och etnicitet har fått stå tillbaka i min 

undersökning Exempelvis skulle det vara intressant att utifrån begreppet 

agens studera hur olika säkerhetiseringsaktörer, med olika bakgrund, genom 

retoriska yttranden skapar, får och/eller tilldelar plats i den säkerhets-

politiska debatten. 
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Slutligen visar min avhandling på ett behov av framtida studier om 

symboliska berättelser och andra narrativa retoriska strategier och drag. Mer 

specifikt kunde det vara av intresse att, utifrån exempelvis Kenneth Burkes 

pentadic criticism och klusteranalys, utveckla ett projekt tillsammans med 

såväl litteraturforskare som drama- och filmvetare kring berättelsens 

betydelse för människans skapande av föreställningar om omvärlden. I ett 

sådant projekt skulle man kunna söka kulturella och historiska förklaringar 

till hur demonisering respektive identifikation skapas och undersöka vilka 

skäl det finns för sådana inslag i omvärldsbeskrivningar. 
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Summary 

 

This dissertation is a cross-cultural examination of rhetorical responses to 

security issues. The analysis focuses on the terrorist attacks on World Trade 

Center and Pentagon September 11, 2001 and the subsequent (following 

military) US operation in Afghanistan. These events generated a wide array 

of rhetorical responses around the world, in which the threat posed by 

international terrorism was established as an urgent issue for security 

politics. 

 

Aims 

The overall aim of the dissertation is to elucidate the interplay between 

security politics and rhetoric. In more concrete terms, the presence of 

security threats in rhetorical responses is investigated as well as the effects of 

these threats on the rhetoric of security politics. A key question is: What 

rhetorical means are used by securitising actors (mainly representatives of 

government) in order to form securitising moves, intended to influence 

various audiences (e.g. domestic public opinion, international opinion, other 

governments) in various rhetorical situations and cultures (such as Sweden 

and Russia)? The dissertation also has a normative, evaluating aim. The 

evaluation of the securitising moves is based on rhetorical strategies and 

resources used by the actors. The questions asked are: Were the rhetorical 

responses formed in the most well-suited way in the alleged situation and 

did the rhetorical responses reveal the central values on which the 

securitising moves were based? 

In chapter 1 the theoretical basis and aims are presented. Chapter 2 is a 

discussion of related research and constitutes the theoretical basis of the 

dissertation. The chapter focuses on rhetoric of security politics. In chapter 3 

the framework for analysis is described. This chapter also contains a 

discussion of key concepts used, and analytical considerations taken. The 

analyses of the speeches are presented in chapter 4. This chapter also 

contains a concluding discussion of the descriptive results of the analyses. 

Chapter 5, finally, is a discussion of theoretical conclusions.               

 

Chapters 1 and 2. Theoretical basis 

The first two chapters contain a survey of the theoretical contexts of the 

dissertation. Chapter 1 provides a short introduction to two theories, on 
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which the dissertation is based: rhetoric and the so called securitisation 

theory (Copenhagen School). The terrorist attacks of September 11, 2001, are 

the events utilized as empirical sources. These events, as well as the world 

wide (rhetorical) responses in the aftermath of the attacks, are briefly 

described. 

The theoretical discussion of chapter 2 focuses on studies of rhetoric of 

security politics. Within the field, only a few studies have been reported so 

far and moreover, these studies were largely descriptive by nature. Most of 

the studies arrived at the conclusion that the rhetoric of security politics is 

antagonistic. The conclusion is that rhetoric of security politics is based on, 

and reproduces, a bi-polar world view (Leeman 1991; Bergman-Claesson 

1994; Wagnsson 2000; Silberstein 2002; Zarefsky 2004; Jackson 2005; 

Mral 2005). Leeman (1991), Zarefsky (2004), Jackson (2005) and Mral 

(2005) raise a note of warning against the consequences of this kind of 

antagonistic, bi-polar rhetoric. They argue that such rhetoric may escalate 

rather than prevent the violence of conflicts. Hence the authors seem to 

desire more nuanced rhetorical responses to security issues, as an alternative 

to the bi-polar responses. It should be remarked, however, that these authors 

do not present any suggestions on how this alternative rhetoric might be 

formulated. Security rhetoric is considered to appeal strongly to 

identification. This appeal enhances the bi-polar world view on which the 

rhetorical response is based. It also enhances appeals to pathos since 

dangers and fears may directly affect members of an audience identifying 

themselves as a possible target of a threat. Silberstein (2002) and Zarefsky 

(2004) also elucidate the role of rhetoric in the securitising actor‟s 

attainment of agency on the international arena.  

A key concept of the dissertation is security threat. The securitisation 

theory deals with security threats as a communication process. The focus is 

on how some threats become urgent security issues on the political agenda. 

The pivotal points of the process are: 1. A favourable political framing may 

define the issue as a security threat. 2. A dramatic event may make the 

security threat appear concrete. 3. Credible and established securitising 

actors must define the event as a security threat. 4. These definitions must be 

communicated to the public opinion. 5. The threat must be met by 

appropriate reactions. The speech acts involved in this process are referred 

to as securitising moves. Rhetorical responses to the terrorist attacks can 

thus be defined as securitising moves, and this is how they are scrutinised in 

the present dissertation. To the best of my knowledge, no securitisation 
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studies based on a rhetorical approach have been reported in the Northern 

European literature so far.  

 

Chapter 3. Framework for analysis 

A major task within the present project has been the design of a framework 

apt to analyse securitising moves. The framework is based on rhetorical 

criticism, mainly inspired by Burke‟s pentadic criticism (1945), and the 

securitisation theory. A pilot study of a number of rhetorical responses to the 

terrorist attacks of September 11 revealed conspicuous narrative structures. 

In the framework, these structures are referred to as images. They are topoi 

specifically related to securitisation and as such, verbal representations of 

the speakers‟ interpretations of various events, actors and objects related to 

the security issues. Four discrete images were defined, of which three were 

directly related to key factors of the securitisation process: The image of 

aggression describes the dramatic event and includes aggressor, aggression 

act and object of aggression. The image of threat describes the security 

threat and includes threat actor, threat and threatened object. The image of 

securitisation describes measures taken against the security threat and 

includes securitising actor, securitising measure and securitising end. In 

addition to these three securitisation images (or topoi) a more general image 

was defined to reflect communicative relations between speaker and the 

audience. This image is referred to as image of communication and includes 

sender, communication act and recipient. All images also include time and 

space. 

All four images and their components are used to analyse the securitising 

moves. The moment of aggression (dramatic event), the security threat and 

the security measures are described as isolated images and also by an 

integrating approach. Images are described in terms of vivid or faint, 

abstract or concrete, detailed or swift and ambiguous or clear. The functions 

of the images and their components are evaluated based on appeals to logos, 

pathos, ethos and identification. Some images, or parts of images, are more 

prominent than others.  Their descriptions form clusters, supposed to reveal 

the speakers‟ main perspectives on the issue. The rhetorical key concepts and 

means used in the supplementary analysis are also defined and discussed in 

chapter 3. 

The analysis was carried out on three speeches held by the Swedish Prime 

Minister Göran Persson and three speeches by the President of the Russian 

Federation Vladimir Putin. All six speeches were rhetorical responses to the 

terrorist attacks on World Trade Center and Pentagon September 11, 2001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 

and the US military operation in Afghanistan. The speeches and methods 

used to select them are described at the end of chapter 3. This description is 

followed up by a discussion, which deals with the translation of the Russian 

speeches and problems associated with rhetorical criticism of translated 

texts. 

 

Chapter 4. Descriptive results of the analyses of six speeches 

The analyses are carried out speech by speech, and image by image. The 

analysis of each speech is ensued by a concluding remark and the chapter is 

completed by a general discussion, focusing on such traits which may reflect 

similarities or differences in motives between the two speakers. 

The analyses revealed both similarities and dissimilarities between 

speeches presented by the two speakers. Three key topoi pervaded all 

through the analyses: democracy–terrorism (Persson), civilisation–

terrorism/barbarism (Putin) and cooperation (Persson and Putin). These 

topoi appear in all speeches and influence each other reciprocally, admittedly 

to various extents. Democracy–terrorism and civilisation–terrorism/ 

barbarism stand out in the images of aggression and images of threat, while 

cooperation stands out in the images of securitisation. In Persson‟s speeches 

the dominating topos is cooperation, in Putin‟s speeches civilisation–

terrorism/barbarism. 

The dichotomising and antagonistic topoi (democracy/civilisation–

terrorism/barbarism) achieve strong appeals to pathos. In Persson‟s 

speeches such appeals are based on positive descriptions of the victims of the 

terrorist attacks whereas in Putins speeches, they are based on negative, 

demonising descriptions of the terrorists. These antagonistic topoi are also 

markers for identification. They appeal to an including “we”, exclusion from 

“them” or a combination of the two. The topos cooperation enhances 

including appeals to identification by allusion to uniting institutions and 

common actions towards terrorism. Most of all, the cooperation topos seems 

to enhance the speakers‟ ethos. Through detailed proposals of common 

measures to be taken against terrorism, the speakers stand out as 

cooperative, enterprising, and energetic. The analyses of the topoi show that 

both speakers regard security problems associated with international 

terrorism from an antagonistic perspective. There are, however, tendencies 

towards more nuanced approaches to the problem. The cooperative actions 

proposed (as diplomacy and education) suggest that Persson and Putin have 

recoiled from an entirely antagonistic counter-terrorist rhetoric. 
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Despite the fact that all speeches were undertaken in the wake of the 

same dramatic terrorist attacks, they differ with respect to specific attack(s) 

referred to. In all speeches there are images of aggression which describe 

the terrorist attacks of September 11, 2001. In addition to this, there are 

images of aggression which describe the US military operation in 

Afghanistan, the general struggle against terrorism, and the Russian military 

operations in Chechnya. The most common image of threat describes the 

threat which international terrorism poses toward democracy and 

civilisation. Persson also gives expression to an image of threat which deals 

with the risk associated with a weakened UN. Putin connects the rebellion in 

Chechnya with the threat posed by international terrorism. The images of 

securitisation are of many different kinds. Cooperation across borders is 

suggested by both Persson and Putin. Persson focuses his descriptions of 

cooperating actions on the UN, while Putin offers direct help to the US 

operation in Afghanistan. The images of communication constitute the two 

speakers‟ direct addresses to their audiences. 

A general pattern of interrelation among the images appears from the 

analyses. Images of threat define the security dilemma and their main 

function is to be the driving force of the securitising moves. Images of 

aggression make the images of threat concrete, thereby proving the severity 

and validity of the security threat. Images of securitisation describe how the 

security dilemma ought to be solved, and in so doing they augment the 

images of threat. There are deviations from this pattern. Images of 

aggression can be the driving force of the securitising move. They can also 

be examples for comparison related to the same image of threat as other 

images of aggression. Images of communication establish various kinds of 

relation between speaker and his/her audience, thereby enhancing other 

images of the securitising move. 

In images of aggression and threat, appeals to pathos predominate 

whereas in images of securitisation and communication, appeals to logos 

and ethos are the most important means of persuasion. The images have 

more versatile rhetorical functions than implicated by the general pattern 

described above. They may constitute the narratio of a speech or an appeal to 

identification. They may be used to enhance ethos, appeal pathos, and to 

express the speakers‟ perspective of the security issue at large. Persson‟s 

images are in general more elaborated and vivid than are Putin‟s images. 

The analyses of topoi and images disclose that Persson and Putin 

approach the problem of international terrorism from different angles. They 

both want to engage in the struggle against terrorism, but the central values 
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which motivate their securitising moves differ. Obviously, Persson tends to 

fight for democracy and Putin to fight against terrorism. Persson‟s motive 

and intention of his securitising moves are made clear through his distinct 

description of the securitisation ends: to defend democracy against 

terrorism. However, the absence of concrete suggestions on how this ought 

to be done renders the total impression of the image of securitisation rather 

vague and the ends seem remote. Putin‟s motives and intentions are not 

easily evaluated. He focuses on actions against terrorism in rather detailed 

and concrete manners; on the other hand, he does not reveal any distinct 

ends regarding the struggle against terrorism. 

The similarities between Persson‟s and Putin‟s securitising moves are 

easily explained, insofar as they are rhetorical responses to the same events 

and global problem. Hence it is less remarkable that these responses are 

based on similar topoi. The dissimilarities may be explained in three ways. 

The two speakers have different individual rhetorical styles. Moreover, there 

are different domestic circumstances regarding terrorism in Sweden and 

Russia. The final and most important explanation, however, relates to the 

speakers‟ different agency on the global political arena regarding security 

issues.  

 

Chapter 5. Theoretical conclusions 

The interplay between rhetoric, security politics, and agency is discussed in 

chapter 5. Agency works in various ways. A securitising actor may have 

acquired agency due to his/her position, be allotted agency by other actors, 

or gain agency through rhetorical actions such as securitising moves. Persson 

and Putin represent countries with widely different global positions and 

agencies regarding security issues. The agency which comes with the 

country‟s position determines what room will be available for the two actors 

(Persson and Putin) to express their securitising moves, including offer of 

resources in the struggle against terrorism. They may, however, also gain 

enhanced agency through their securitising moves. Due to his strong global 

agency, Putin is capable of gaining enhanced agency to deal with Russia‟s 

domestic problem with terrorism, by including the rebellion in Chechnya in 

the image of threat regarding international terrorism. Persson, representing 

a small country, is allotting agency to UN, EU and the US. This is in essence 

how Sweden may exert influence in the struggle against terrorism. 

The possibility of defining the rhetoric of security politics as a genre of its 

own is also discussed in this chapter. The speeches analysed show more 

similarities than dissimilarities. They are based on the same topoi and have 

•



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257 

the same main purpose to warn or to calm down. In addition they are 

constituted on the same basic structures (images of aggression, threat and 

securitisation). The differences are less related to genre and more to 

circumstances outside the speeches, such as individual style and agency. The 

prominent basic topoi democracy – terrorism and civilisation – 

terrorism/barbarism may by themselves formulate arguments sufficient to 

define this rhetoric as a specific genre. Similar topoi have been found in 

previous studies of rhetoric of security politics (Leeman 1991, Jackson 2005). 

The frequent use of these dichotomising topoi, and in particular the 

consequences of this use, has raised a question regarding the intentions 

behind the securitising moves. The use of dichotomising topoi establishes an 

antagonistic perspective on problems related to terrorism. This perspective 

rests on a bi-polar world view which prevents other perspectives from 

emerging in the discourse. In addition, this antagonistic rhetoric reflects the 

terrorists‟ bi-polar world view. More democratic and reasoning rhetorical 

responses appear in the securitising moves of Persson and Putin, where the 

topos cooperation has a predominant position. 

The final discussion of this chapter considers possibilities to turn the 

rhetoric of security politics into more reasoning and to efforts to find long 

term solutions. Securitising actors are suggested to base their analyses of, 

and rhetorical responses to, security issues on topoi which are less 

antagonistic and bi-polarizing. The antagonistic relation between aggressor 

and object of aggression might at least partly become subdued provided the 

actor describes the security problem, the parts involved, and the solutions of 

the conflict in a nuanced and balanced way. The topos cooperation (and 

similar topoi) may become useful devices to accomplish such nuanced 

descriptions. Moreover, by parting from antagonism, the securitising move 

might focus more on the solutions and ends of securitisation than on images 

of aggression and threat.  

In conclusion, distinct and nuanced information of the security problem, 

focusing on solutions and ends, may promote a democratic rhetoric of 

security politics. Such rhetoric may facilitate the development of a more 

reflected stand on security issues among the public opinion and the 

acquisition of more long-term solutions to the security problem. 
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Appendix I 
 

Tal av Sveriges statsminister Göran Persson 
 

Tal av Sveriges statsminister Göran Persson vid minnesstund i Sveriges 

riksdag den 12 september 2001 

 
Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Ärade medmänniskor!  

 
Ett dygn har gått sedan terrorvågen slog till mot USA.  

 
Ett dygn har gått av fasansfulla upplevelser - fasa, smärta, vrede och överväldigande 
sorg för alla dem som direkt drabbats.  

 
Ett dygn har gått och den första känslan av overklighet och chock lämnar plats för 
sorg också för oss som följt händelserna på avstånd.  

 
I dag vajar det offentliga Sveriges flaggor på halv stång.  

 
Vi samlas här för att visa vårt deltagande med alla dem som mist anhöriga och 
vänner, och för att visa vår avsky mot den urskillningslösa terrorn.  

 
Våra tankar går också till de många som skadats, till alla dem som funnits nära 
katastrofplatserna och nu ska gå vidare i livet med den tunga bördan av fasansfulla 
minnen.  

 
* * * 
 

Vi lever i en öppen värld.  
 

Vi har vant oss vid möjligheten att resa fritt, besöka andra länder och kulturer, utbyta 
erfarenheter och kunskap, knyta kontakter och vänskapsband över gränserna. Det är 
en fantastisk möjlighet. 

 
Det är en sådan värld vi vill ha - en värld där vi kan älska och leva tillsammans. 

 
Vi har återigen påmints om hur sårbar den öppna världen är. Hur sårbara våra 
demokratier är, när de ställs inför krafter som är beredda att utmana själva kärnan i 
demokratin - det okränkbara människovärdet. 

 
Vad vi har bevittnat är en terrorattack av hittills otänkbara mått. Måltavlan var 
vanliga människor som du och jag. Människor mitt i vardagen. Människor som nyss 
stigit upp och ätit frukost, sagt hej då till sin livskamrat, kanske lämnat barnen på 
dagis och tagit tunnelbanan till jobbet. 
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Det är en fasansfull tragedi. 
 

De mördade och skadade kommer att räknas i tusental. 
 

Låt oss minnas att det bakom varje enskild siffra vi hör rapporteras finns en 
människa - en människa nyss full av liv, med allt det som gör oss till människor: 
drömmarna och planerna, känslorna och tankarna, det unika och det ändå så lika. 

 
Förlusterna kommer aldrig gå att mäta. 

 
* * * 
 

Det är naturligt att känna sorg och vrede, att känna oro. Det är naturligt att frågorna 
mal. 

 
Hur kunde det hända? Vem kan göra något sådant? Varför? 

 
Ändå krävs att vi ser på situationen med yttersta allvar. 

 
Vad som står klart är att om demokratin inte förmår sätta stopp för terrorismen, så 
förmår terrorismen sätta stopp för demokratin. 

 
Vad som nu krävs är sammanhållning. Alla demokratiska krafter i världen måste 
bilda gemensam front mot terrorismen. 

 
De närmaste dagarna kommer troligen att bringa ökad klarhet. Vi kommer att föras 
närmare sanningen, men också närmare den sorg och smärta som döljer sig bakom 
bilder och rubriker. 

 
Jag hoppas att det ur medkänslan med de drabbade så småningom ska växa ett starkt 
folkligt försvar för det öppna samhället - ett samhälle där vi kan leva tillsammans och 
mötas utan rädsla. 

 
Livet kommer att gå vidare. Men det kommer inte att bli som förr. För de som mist 
nära och kära kommer sorgen alltid att finnas kvar. 

 
De bilder vi nåddes av den 11 september 2001 kommer vi aldrig att glömma. 

 
Jag vill avsluta med att läsa en dikt av Bo Setterlind: 

 
 

Låt intet mörker hindra dig 
att söka Ljuset. 
Och när du funnit det, 
låt andra se, 
pröva, övertyga dig. 

 
Vill du, att ljus ska leva, 
tänd då hos andra 
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samma längtan 
 

Tänd frimodighetens ljus 
i rädslans mörker, 
tänd rättens ljus 
i korruptionens mörker, 
tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker, 
tänd Trons ljus 
i förnekelsens mörker, 
tänd Hoppets ljus 
i förtvivlans mörker, 
tänd Kärlekens ljus 
i dödens mörker. 

 
Tänd ljus! 

 
Tack. 

 
http://www.s-info.se/association/show_news_g.asp?id=323&news=301 (Hämtad  
2001-11-28) 
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Regeringsförklaring den 18 september 2001, Sveriges riksdag 

 
Det började som vilken annan dag som helst. Människor vaknade i förorterna, klädde 
på sig och åt frukost. Föräldrar följde sina barn till skolan. Pendeltågen och 
tunnelbanevagnarna var fullsatta. Manhattans skyskrapor badade i ett behagligt 
sensommarljus. Några tusen New York-bor tog hissen upp till sina arbeten i World 
Trade Center. Det var den 11 september år 2001, för exakt en vecka sedan. 

  
Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, fru talman, ledamöter av Sveriges 
riksdag!  

 
Terrordåden i USA var ett angrepp på oss alla. Vi vill bygga en värld i demokrati och 
öppenhet, där vi kan älska och leva tillsammans, i respekt och ömsesidig förståelse. 
Vi vill att människor ska kunna resa fritt, besöka andra länder och kulturer, utbyta 
erfarenheter och kunskap, knyta kontakter och vänskapsband över gränserna. 

  
Terrordåden blev en grym påminnelse om hur sårbart det öppna samhället är. De 
blev en påminnelse om hur sårbar demokratin är när den ställs inför krafter som är 
beredda att utmana dess själva kärna - det okränkbara människovärdet. Om 
demokratin inte förmår att sätta stopp för terrorismen, så förmår terrorismen att 
sätta stopp för demokratin. 

  
Alla demokratiska krafter i världen måste nu bilda gemensam front i kampen mot 
terrorismen. Vi måste samlas till försvar av det öppna samhälle vi vill fortsätta att 
leva i, till försvar av demokratin och av människovärdet. 

  
Nu gäller det att hålla samman, att betona det som förenar snarare än det som skiljer. 
Över traditionella gränser och barriärer - nu gäller det att samlas. Trots att de 
centrala svenska samhällsfunktionerna har fungerat väl under de dygn som följde på 
attackerna, finns det skäl att närmare granska hur vårt samhälle är rustat i kampen 
mot den internationella terrorismen. Regeringen kommer att ta initiativ till sådana 
insatser. 

  
Fru talman! Låt mig också få uttrycka mitt och regeringens djupa deltagande med alla 
de ungdomar och familjer som i går drabbades av den förfärliga bussolyckan utanför 
Sundsvall. 

  
Fru talman! En rad viktiga beslut ska fattas av denna riksdag under det år som ligger 
framför oss. Vi ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och 
forskningsnation. Vi ska stärka Sverige som välfärdsnation och som världens mest 
jämställda land. Vi ska se till att Sverige fortsätter att gå i spetsen för omställningen 
till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

  
För varje socialdemokratisk regering är kampen mot arbetslösheten den allt annat 
överskuggande uppgiften. Målen för minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning 
kommer att följas noga. Till följd av en lägre aktivitet i den amerikanska ekonomin 
var den internationella konjunkturen svag redan före terrordåden i USA. Hur 
världsekonomin kommer att påverkas av det inträffade är för tidigt att dra bestämda 
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slutsatser om. Den bedömning som presenteras i budgetpropositionen på torsdag 
ligger tills vidare fast. Men leder utvecklingen till stigande arbetslöshet kommer 
regeringen inte att tveka att sätta in nya åtgärder. 

  
Sverige står väl rustat för att möta ekonomiska påfrestningar vid en internationell 
konjunkturnedgång. De offentliga finanserna är starka och visar överskott. 
Inflationen är låg och sysselsättningen hög. De senaste årens ekonomiska politik har 
syftat just till detta, dvs. att skapa trygghet så att inte svängningar i konjunkturen på 
nytt leder fram till att svenska folket tvingas bära stora besparingspaket och 
nedskärningar i välfärden. 

  
Sverige ska vara ett land i rättvisa och trygghet. Det är i tron på människan och 
hennes förmåga att utvecklas i solidaritet med andra som vi formar vår vision. Valet 
står inte mellan tillväxt och rättvisa. Vi är övertygade om att utveckling och jämlikhet 
är varandras förutsättningar. Utvecklingen blir starkare när alla ges möjlighet att 
bidra till den och när alla får del av dess frukter. 

  
Nu når en lång rad satsningar för tillväxt och rättvisa ut till skolor och klassrum, till 
sjukhus och vårdcentraler, till servicehus och hemtjänst. Nu når förbättringarna 
Sveriges hushåll. 

  
Barnen ska stå främst. Barns rätt till säker fritid, lek och rekreation - fastslagen i 
artikel 31 i FN: s barnkonvention - kommer att stärkas, liksom barns skydd mot våld 
och skador enligt artikel 19. En barnolycksfallsdelegation tillsätts. 

  
Vid årsskiftet införs maxtaxan i förskolan i de allra flesta av landets kommuner. Det 
ger tillsammans med de senaste årens barnbidragshöjningar en starkare 
hushållskassa för barnfamiljerna, samtidigt som fler barn får tillgång till förskolan. 
År 2003 införs den allmänna och avgiftsfria förskolan för landets fyra-fem-åringar. 
Nyblivna föräldrar får en längre och bättre föräldraförsäkring. 

  
Genom regeringens särskilda skolsatsning anställs fler lärare och annan skolpersonal. 
Klasserna kan bli mindre. Det nya studiemedelssystemet börjar gälla. Bidragsdelen 
ökar, och fribeloppet höjs kraftigt. 

  
9 miljarder kronor ska användas till att förbättra vården för de psykiskt sjuka, stärka 
primärvården och höja kvaliteten i äldreomsorgen. Ytterligare 3 700 miljoner kronor 
avsätts för att korta köerna och öka tillgängligheten i vården. En nationell 
handlingsplan för att minska narkotikamissbruket läggs fram. 

  
Maxtaxan i äldreomsorgen föreslås träda i kraft i sommar. Ett förbehållsbelopp ger 
egna pengar kvar när avgiften är betald. Ett skydd mot höga tandvårdskostnader 
införs för alla som är över 65 år. En särskild skattesänkning når det stora flertalet 
pensionärer under nästa år. 

  
Efter jul höjs grundavdraget i självdeklarationen. Löntagarna kompenseras från nästa 
år för tre fjärdedelar av egenavgifterna. Skattereduktionen för fackföreningsavgifter 
införs. I enlighet med skattereformens intentioner förändras skatteskalan så att färre 
betalar statlig inkomstskatt. Fastighetsskatten sänks. 
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I somras förbättrades arbetslöshetsförsäkringen. Både den övre skiktgränsen och 
grundbeloppet höjdes. Fler får nu del av en 80-procentig ersättning vid arbetslöshet. 
Ytterligare förbättringar av a-kassan görs nästa år om det statsfinansiella läget så 
medger. I december läggs propositionen om en reformerad arbetsskadeförsäkring 
fram. Stora satsningar görs för att bryta deltidsarbetslösheten. Aktivitetsgarantin 
utvecklas till att bli ett kraftfullt instrument för att hjälpa långtidsarbetslösa och 
socialbidragstagare att få ett arbete. Arbetet med att motverka hemlöshet och 
förbättra de hemlösas situation fortsätter. 

  
En lång rad insatser ska tillsammans leda till att målet att halvera antalet 
socialbidragsberoende mellan åren 1999 och 2004 nås. 

  
Rättstryggheten ska öka. I oktober invigs Växjö polishögskola. Under 
mandatperioden har vi därmed gått från en polishögskola till tre. 900 nya poliser 
kommer att utbildas årligen. Närpolisreformen ska fullföljas. Kriminalvårdens 
insatser för att förebygga återfall i grov brottslighet och drogmissbruk ska öka. Det 
internationella polissamarbetet vidareutvecklas. Ungas brottslighet ska mötas med 
tydlighet, men också med stöd för att undvika att unga fastnar i en kriminell livsstil. 
Skyddet för kvinnor som utsätts för våld och hot intensifieras. Stödet till brottsoffer, 
särskilt bland barn och unga, stärks. 

  
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar alla delar av regeringens politik. Det innebär 
att utmana invanda tänkesätt, arbetsformer och normer. Regeringen presenterar i 
höst en metodhandbok som stöd i arbetet med att uppnå jämställdhet inom alla 
samhällsområden. 

  
Sverige ska vara ett land i sammanhållning och utveckling. 

  
Landets vägar, järnvägar, farleder och flygplatser ska förbättras. En särskild satsning 
görs nu för att åtgärda akuta brister i underhåll av vägar och järnvägar. Ett 
sammanhållet program läggs fram för en modernisering av infrastrukturen. 319 
miljarder kronor avsätt fr.o.m. 2004. 

  
All utbildning - från förskola till forskarutbildning - ska hålla högsta kvalitet. En 
särskild satsning görs för att säkra kvaliteten och vidareutbilda personalen i 
förskolan. 

  
Arbetet med att säkra kvaliteten i grundskolan intensifieras. Ytterligare 4 000 lärare 
ska bli behöriga. Modersmålsundervisningen stärks. Alla elever ska få det stöd de 
behöver för att nå kunskapsmålen. De nya resurser som tillförs skolan ska i första 
hand gå till de elever som behöver få sina kunskaper förstärkta. En utvecklingsplan 
för skolan presenteras. Gymnasieskolan ses över, liksom skollagen. Lika villkor ska 
råda för kommunala och fristående skolor. Vinstintresset ska inte styra. 

  
Värdegrundsarbetet i skolan intensifieras. Ett demokratiskt förhållningssätt kan inte 
kommenderas fram. Det måste praktiseras redan i klassrummet. Vikten av tolerans, 
respekt och ansvar måste genomsyra undervisning och skolmiljö. 
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Högskoleutbyggnaden och det förbättrade studiemedelssystemet kompletteras med 
en kraftfull satsning på att bryta snedrekryteringen till högskolan. Det långsiktiga 
målet är att hälften av en årskull ska ha börjat högskolestudier vid 25 års ålder. 

  
Kraftsamlingen kring svensk forskning fortsätter. Målet är att fördubbla 
examinationen i forskarutbildningen inom tio år. Sverige ska behålla sin ledande roll 
inom utvecklingen av biotekniken. Den forskningsetiska granskningen ska bli 
tydligare och allmänhetens insyn och inflytande öka. 

  
Arbetet med regionala tillväxtavtal utvecklas. Skattelättnader införs för vissa företag i 
de delar av landet som har de största geografiska lägesnackdelarna. Likvärdiga villkor 
i hela landet för att bedriva näringsverksamhet eftersträvas. Statliga insatser behövs 
för bättre kapitalförsörjning i vissa fall. EU: s strukturfonder ger viktiga bidrag. 
Satsningar görs på turismen. Distansutbildningen byggs ut kraftigt. Ett nätuniversitet 
inrättas. 

  
Effektivare konkurrensregler utformas från konsumentens perspektiv. Bättre 
fungerande marknader ger lägre priser, bättre kvalitet och ett ökat utbud av varor och 
tjänster. 

  
Karteller ska med kraft bekämpas. En sammanslagning av Konkurrensverket och 
Konsumentverket övervägs. Regeringen kommer att ta initiativ till en omfattande och 
förutsättningslös utvärdering av de genomgripande avregleringar och förändringar av 
offentlig verksamhet som genomdrivits under senare år. 

  
Småföretagandet stimuleras. Arbetet med ett system för individuell 
kompetensutveckling fullföljs. Exportfrämjandet förstärks på strategiska marknader, 
och särskilda satsningar görs inom framtidsbranscher som bioteknik samt 
informations- och kommunikationsteknik. 

  
Välfärden ska hålla hög och jämn kvalitet i hela landet. Sverige ska ha en långtgående 
solidarisk utjämning mellan kommuner och landsting. Kommuner med särskilt 
kraftig befolkningsminskning får höjt stöd för att garantera en bra samhällsservice. 
Fortsatt ekonomiskt stöd ges för omstrukturering av kommunala bostadsföretag med 
många tomma lägenheter. Statens engagemang när det gäller kommunernas 
bostadsföretag ska öka. 

  
En stark utveckling i hela landet förutsätter att tillväxtregionerna kan fortsätta att 
utvecklas. Bättre trafiklösningar i storstäderna presenteras. Den nationella 
storstadspolitiken fullföljs. Segregationen i våra större städer ska brytas. 

  
Bostadsbyggandet måste öka. Minst 25 000 nya bostäder behöver byggas årligen och 
uthålligt under en följd av år. Närmare 4 miljarder kronor satsas på 
bostadsbyggandet under de närmaste fem åren. 

  
Fru talman! I sommar har Gösta Berling dansat polska på tiljorna i berättarladan i 
Sunne. Kung Lear har rannsakat sitt livsverk under bar himmel bland ruinerna på 
Gotland. I Botkyrka har bejublade Cirkus Cirkör installerat sig och tränar 
cirkuskonster med kommunens ungdomar. 
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Från norr till söder arbetar människor i lokala föreningar och studiecirklar med att 
visa upp och lära mer om vår samtidshistoria - det industriella kulturarvet. 

  
Trollformler, ugglepost och magiska svärd fångar just nu en ny generation läsare. Det 
säljs mer böcker än på många år i Sverige. 

  
Nya unga filmare har tagit oss med till förorten, till den första kärleken, till 70-talets 
boendekollektiv, och publiken bara växer. 

  
Kulturen når fler grupper än någonsin. Den positiva utvecklingen ska stärkas. 

  
Ökat stöd ska ges till de regionala musik- och teaterinstitutionerna, de fria teater- och 
dansgrupperna liksom till Konstfrämjandet och Skådebanan. Skolbiblioteken får 
ökade resurser. Kulturmiljövården stärks. Presstödet höjs, och ett särskilt stöd införs 
för lördagsutdelning av dagstidningar. Uppbyggnaden av en organisationsstruktur för 
svensk form och design ges stöd. Mångkulturell verksamhet får särskilt stöd, liksom 
språk och kultur hos våra nationella minoriteter - samer, sverigefinnar, 
tornedalingar, romer och judar. En filmvårdscentral förläggs till Grängesberg. Den 
kraftigt sänkta bokmomsen måste komma alla Sveriges bokälskare till del. 

  
Regeringen fortsätter sin mångåriga satsning på kulturen. Skälet är enkelt. För att 
låna orden av en ung läsare i Kamratposten: "Fantasi är det viktigaste som finns ifall 
man vill leva ett lyckligt liv. Man blir klokare, man blir en roligare människa och man 
förstår problemen i världen bättre." 

  
Fru talman! Människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång. Alla 
människors kunskap och kreativitet ska tas till vara. All diskriminering på 
arbetsmarknaden måste upphöra. Tekniska möjligheter för att anpassa arbetsplatser 
till personer som har funktionshinder måste tas till vara. 

  
Ett modernt arbetsliv kräver en anpassning till människors livssituation och 
förutsättningar. Stressen måste minska. De anställdas inflytande över det egna 
arbetet och arbetstiden ska öka. Heltid bör vara det naturliga, deltid en möjlighet. 
Alla kvinnor och män ska ha rätt till ett arbete som det går att försörja sig på, 
ofrivillig deltid och timanställningar motverkas, lönediskriminering bekämpas. 

  
Nationella mål för ökad hälsa i arbetslivet tas fram. Hälsobokslut prövas som en 
modell att göra arbetslivet friskare. Det traditionella arbetsmiljöarbetet stärks. 
Utvecklingen mot alltfler och längre sjukskrivningar måste hejdas. Starkare 
ekonomiska drivkrafter ska stimulera arbetsgivare att ta större ansvar för 
arbetsvillkor, liksom för förebyggande och rehabiliterande arbete. Regeringen bjuder 
in arbetsmarknadens parter till samtal och medverkan för att bryta ohälsan. 

  
Den offentliga sektorn måste vara en förebild för att forma ett mänskligare arbetsliv. 
Sverige behöver fler välfärdsarbetare. Arbetsvillkoren måste bli så mycket bättre att 
många fler unga väljer välfärden för sitt yrkesliv. 
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Fru talman! Sveriges utveckling ska inte bara vara ekonomiskt och socialt hållbar. Vi 
måste bygga ett ekologiskt uthålligt samhälle. Tillväxt som skapas med metoder som 
undergräver mänsklig hälsa och livskvalitet, som ödelägger miljön eller utarmar 
naturtillgångar är i grunden inte tillväxt - de långsiktiga mänskliga, ekologiska och 
sociala kostnaderna överstiger de kortsiktigt ekonomiska vinsterna. 

  
De nära sambanden mellan hälsa och miljö uppmärksammas särskilt. Krafttag tas 
mot skadliga kemikalier. Initiativ tas för att förbättra inomhusmiljön. Luft eller 
byggnadsmaterial ska inte utgöra en hälsorisk i våra hem, på arbetsplatser, skolor och 
dagis. Mat ska produceras på ett säkert, hållbart och etiskt sätt. Sverige ska driva på 
för att EU:s jordbrukspolitik reformeras. Djurskyddet stärks och en 
djurskyddsmyndighet inrättas. 

  
Den biologiska mångfalden i havsmiljön och i skogs- och odlingslandskapet ska 
garanteras. Särskilt värdefulla naturområden, livsmiljöer och arter ges ett varaktigt 
skydd. 

  
Klimatpolitiken ges högsta prioritet, nationellt såväl som i det internationella 
samarbetet i EU och FN. Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska. 
Kyotoprotokollet ratificeras. Förberedelserna för det avgörande världstoppmötet om 
hållbar utveckling i Johannesburg nästa år är i full gång. Som ett stöd för 
klimatpolitiken fortsätter den gröna skatteväxlingen. Skatterna på koldioxidutsläpp 
och elkonsumtion höjs, medan skatterna på arbete sänks. 

  
Främjandet av förnybara energikällor och en mer effektiv energi- och 
resursanvändning ska ske genom nya och mer marknadsbaserade styrmedel. Sverige 
ska fortsatt aktivt bidra till att utveckla den europeiska inre marknaden för energi, 
särskilt i Norden och Östersjöområdet. Barsebäcks andra reaktor ska stängas så snart 
de villkor riksdagen lagt fast är uppfyllda, vilket regeringen bedömer blir fallet senast 
före utgången av 2003. 

  
Fru talman! Det är på dagen 40 år sedan FN: s dåvarande generalsekreterare Dag 
Hammarskjöld föll i sin tjänst för alla människors rätt att leva i fred och frihet. Än i 
dag inspirerar hans minne vårt fasta engagemang för en värld fri från krig och 
förtryck. Sverige ska vara en drivande kraft i arbetet för global rättvisa. 

  
Utvecklingen blir inte hållbar förrän alla länder och människor får del av den. Trots 
att världens samlade välstånd växer fortsätter klyftan att vidgas mellan rika och 
fattiga. Demokrati, välstånd och mänskliga rättigheter måste komma alla till del. Med 
ökade möjligheter följer också ökat ansvar. Världens regeringar har åtagit sig att 
halvera fattigdomen till år 2015. 

  
Den svenska politiken för global utveckling stärks. Biståndet närmar sig 
enprocentsmålet. Arbetet för att lätta fattiga länders skuldbörda fortsätter. Kraftigt 
stöd ges till FN:s nya globala aids- och hälsofond. 

  
En fri och öppen handel med överenskomna spelregler är det mest kraftfulla 
instrumentet för att åstadkomma utveckling och sprida ekonomiska framsteg. Sverige 
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verkar för att Världshandelsorganisationen i november ska kunna inleda 
förhandlingar där utvecklingsländernas behov står i centrum. 

  
Arbetet med en svensk globaliseringsstrategi fullföljs. Demokratiska motvikter 
behövs. Åtgärder för att skapa ett robust internationellt finansiellt system ska 
övervägas, gärna i EU och i annan internationell samverkan. 

  
Regeringen ska i alla internationella forum tillsammans med progressiva krafter 
aktivt driva utvecklingen mot ökad internationell rättvisa. 

  
FN:s roll och uppgifter växer. I en tid av kraftig internationalisering och ökad 
rörlighet ökar behovet av en gemensam värdegrund. FN och dess säkerhetsråd har 
det övergripande ansvaret för att säkra internationell fred och mänskliga rättigheter. 
Sverige ska på alla sätt bidra till att FN respekteras av alla länder, fungerar effektivt 
och får tillräckligt med resurser. 

  
Det svenska EU-ordförandeskapet blev en framgång och en källa till ökade kunskaper 
i Sverige om det europeiska samarbetet. En bred folklig debatt om det framtida 
samarbetet i unionen ska främjas. Med besluten från bl.a. EU-toppmötet som grund 
vill regeringen bidra till ekonomiska reformer och full sysselsättning i Europa. Det är 
i Sveriges intresse att införandet av eurons sedlar och mynt blir en framgång. EU-
samarbetet på det rättsliga området intensifieras. Sverige ska i europeisk samverkan 
ha en generös och human flyktingpolitik. 

  
Med EU: s utvidgning och Rysslands integrering i det europeiska samarbetet tar vi 
vår historiska chans att slutligen sätta stopp för Europas uppdelning i öst och väst. 
Regeringen verkar för att utvidgningen genomförs enligt de mål om tidtabell som 
lades fast vid EU-toppmötet i Göteborg. Handel, bistånd och krishantering ska vara 
viktiga delar när EU: s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas. 

  
Samhörigheten i närområdet, i Norden och i Östersjöregionen ska stärkas. Som 
ordförande i Barentsrådet 2001-2003 sätter Sverige fokus på utvecklingen i en väldig 
och rik region. 

  
Sveriges säkerhetspolitiska linje, militär alliansfrihet med möjlighet till neutralitet 
vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. Den senaste tidens händelser 
illustrerar på nytt att hoten mot vår säkerhet kan vara av många olika slag. 

  
Regeringen eftersträvar en bred uppslutning kring Sveriges säkerhetspolitiska linje 
med den militära alliansfriheten som grund. De konstruktiva överläggningarna med 
riksdagspartiernas företrädare om formuleringen av denna linje fortsätter. 

  
Totalförsvarets reformering fortgår. Totalförsvarsplikten moderniseras. 

  
Fru talman! Ärade ledamöter! I år fyller den allmänna och lika rösträtten 80 år. 

  
En människa, en röst - sådan är demokratins grundtanke. Den vilar på principen om 
alla människors lika värde, varje människas okränkbarhet. Det är vår tids största och 
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vackraste idé. Med terrordåden i USA skärps återigen insikten: Demokratin kan 
aldrig tas för given. Den måste alltid vinnas på nytt. 

  
Regeringen fortsätter arbetet med kunskapsspridning, forskning och åminnelse av 
Förintelsen som en väg att stärka demokratin och människovärdet. Minnet av 
Förintelsen innebär inte bara en möjlighet att lära av historiens mörka sidor. 
Historien bär också på de goda förebilder som vi behöver i dagens arbete för att 
stärka demokratin. 

  
En sådan förebild, som för alltid förtjänar att bli ihågkommen för sina outtröttliga 
insatser för människovärdet, är Raoul Wallenberg. Regeringen kommer att tillkalla 
en utredning för att granska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg. 

  
En ny myndighet - Forum för levande historia - inrättas 2003 i Stockholm för frågor 
som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i 
Förintelsen. Den nya myndigheten ska ha sitt säte i Stockholm men verka i hela 
landet. 

  
Den årliga regeringskonferensen Stockholms Internationella Forum hölls i januari 
2001 på temat "Kamp mot intolerans". Den var en internationell kraftsansträngning 
för att öka beredskapen att bekämpa antidemokratiska krafter och intolerans i alla 
dess uttryck. Med ytterligare en internationell konferens under första halvåret 2002 
fortsätter regeringen kraftsamlingen för att motverka etniska konflikter och förhindra 
folkmord i framtiden. 

  
Fru talman! Alla människors lika värde har slagits fast i internationella konventioner 
och nationella lagar världen över. Men den viktigaste pusselbiten kan aldrig lagstiftas 
fram. 

  
Det är vi själva som utgör demokratin. Det är i mötet mellan människa och människa 
som demokratins styrka avgörs. Demokratin ger aldrig bara rättigheter. Den innebär 
också skyldigheter. Den kräver av var och en av oss att vi aldrig väljer likgiltigheten 
eller glömskan. Den kräver att vi var och en tar aktiv ställning. 

 
 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?${BASE}=PROTARKIV0102&${THWIDS}=0.
47]1083841367207979&${HTML}=PROT_DOK&${THWURLSAVE}=47]108384136
7207979 (Snabbprotokoll, hämtad 2004-05-06) 
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Inledningsanförande i partiledardebatt den 17 oktober 2001, Sveriges 

riksdag 

 
Herr talman! Det har nu gått en dryg månad sedan de fasansfulla terrordåden i USA 
skakade världen. Bilderna av World Trade Center i lågor finns i vårt minne som en 
förfärlig påminnelse om världen av i dag. I varje nyhetssändning, i varje dagstidning 
påminns vi om terrorismen: människor i sorg, bombastiska uttalanden från talesmän 
för terrornätverket al-Quaida, spridning av mjältbrandsbakterier och människor på 
flykt. Ingen av oss lämnas oberörd av detta. Det är en tid av starka känslor, en tid av 
växande otrygghet. 

 
Herr talman! I tider av oro behöver vi varandra. Jag har alltsedan den 11 september 
manat till allvar och samling, till beslutsamhet och ansvarskänsla för det samhälle 
som vi har byggt upp tillsammans och som vi, trots alla dess brister, känner stolthet 
över. Också i vårt land har det upptäckts brev med okänt innehåll. Även om ingen 
smitta har hittats i de svenska försändelserna är det viktigt att ansvariga myndigheter 
fortsätter att arbeta för högtryck. På samma sätt är det viktigt att vi som har att leda 
landet lever upp till vårt ansvar. 

 
Men många behöver dela ansvaret. Få saker skrämmer så som hot kopplade till 
nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel. Vad vi står inför är dåd avsedda att 
skapa just oro. Rädsla och handlingsförlamning är terrorismens yttersta syfte. Oron 
får inte överskugga beslutsamheten att handla. Allvar är vad som krävs, och 
konstruktivt samarbete. 

 
När det gäller de nukleära, biologiska och kemiska hoten finns redan en arbetsgrupp i 
funktion inom Regeringskansliet. Den består av en rad myndigheter och departement 
och har i uppgift att samordna förberedelser, uppmärksamma brister och förbättra 
beredskapen och förmågan hos ansvariga myndigheter att samordna och hantera hot 
och händelser av denna typ. 

 
I budgetpropositionen avsattes 10 miljoner kronor för att stärka detta samarbete. 
Regeringen har med anledning av den senaste tidens händelser givit gruppen direktiv 
och resurser för att påskynda arbetet. Ett exempel på nya åtgärder är att en 
jourberedskap nu byggs upp, som gör det möjligt att få kontakt med viktiga forskare 
dygnet runt och året runt, en beredskap som tidigare inte funnits. 

 
Även det internationella samarbetet har intensifierats på alla nivåer i olika organ. På 
fredag kommer EU:s stats- och regeringschefer för andra gången på en månad att 
mötas för att bl.a. diskutera kampen mot den internationella terrorismen. På global 
nivå är ett revitaliserat FN nyckeln till framgång. För en vecka sedan beslöt 
regeringen ska underteckna FN:s konvention om bekämpning av finansieringen av 
terrorism. Ett femtontal olika åtgärder planeras nu också inom ramen för 
Justitiedepartementets ansvarsområde i samarbete med övriga EU-länder, FN och 
Europarådet. 

 

•



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283 

Trots den stora mängd insatser som vi har vidtagit sedan terrordåden för en dryg 
månad sedan måste vi ändå fråga oss: Räcker detta? Är Sverige tillräckligt rustat i 
kampen mot den internationella terrorismen? Vi måste vända på alla stenar och på 
nytt genomlysa samhällets beredskap. I regeringsförklaringen utlovade jag initiativ 
till sådana insatser. Regeringen kommer under hösten att tillkalla en särskild 
utredningsman med följande uppdrag, som vi kommer att samråda med riksdagens 
partier omkring: 

 
För det första ska en kartläggning och analys göras av myndigheternas beredskap 
inför extraordinära händelser och deras arbete i anslutning till och tiden efter 
händelserna i USA den 11 september. Hur fungerade rutiner, samband, jourlistor, 
instruktioner och förordningar? 

 
För det andra ska utredaren se över Sveriges förutsättningar att bidra i det 
internationella samarbetet. På detta område pågår för närvarande ett intensivt 
internationellt lagstiftningsarbete t.ex. vad avser information om bankkonton. 
Utredaren ska dock belysa om det alltjämt finns luckor i regelsystemet eller i 
myndigheternas förutsättningar att verka över gränserna i extraordinära situationer. 

 
För det tredje ska utredaren se över om prioriteringarna är optimala och 
resurstilldelningen tillräcklig inom och mellan de många sektorer och myndigheter 
som berörs. 

 
För det fjärde ska utredaren överväga om det på några områden finns behov av en 
särskild lagstiftning vid extraordinära situationer. I Sverige har vi på flera områden 
särskild lagstiftning som kan sättas i kraft vid krig och krigsfara. Något motsvarande 
regelsystem finns dock inte för andra extrema händelser. Bör ett sådant införas? 

 
För det femte ska utredaren översiktligt studera lagstiftning och centralt 
myndighetsarbete i några med Sverige jämförbara länder. Särskilt bör 
uppmärksammas insatserna som vidtagits efter den 11 september 2001. Vad kan vi 
lära av andra länder? 

 
Så långt det i regeringsförklaringen aviserade uppdraget. 

 
Herr talman! Ingen vettig människa vill se bomber falla. Ingen vettig människa vill 
att oskyldiga personer ska komma till skada. De allra flesta av oss känner stort 
obehag inför det som nu sker i Afghanistan. Jag förstår att många undrar hur FN kan 
sanktionera bombningar av ett land såsom nu sker. Jag tror att det är avgörande att 
vi lugnt och sakligt försöker bena upp de frågeställningar som är aktuella. 

 
Först: Alla länder har rätt till självförsvar – artikel 51 i FN-stadgan. FN:s 
säkerhetsråd har i två resolutioner bekräftat att denna rätt till självförsvar gäller även 
vid storskaliga terroristattacker som den som drabbade USA den 11 september. 

 
Rätten till självförsvar omfattar även militära medel. Men – det tål att understrykas: 
En militär aktion måste ske i överensstämmelse med folkrätten. Det betyder att den 
måste vara riktad mot legitima och avgränsade mål. Det betyder att varje insats måste 
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vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte. Det betyder att den som genomför 
aktionen så långt det är möjligt måste se till att oskyldiga civila inte drabbas. 

 
Förenta staterna och Storbritannien bör nu återkommande rapportera till 
säkerhetsrådet på det sätt som man redan börjat med. Hittills har FN:s säkerhetsråd 
givit ett enhälligt stöd för de militära aktionerna. Enighet råder om att aktionerna 
står i överensstämmelse med FN-stadgan och de två säkerhetsrådsresolutionerna. 
Denna syn delas också av årets fredspristagare FN:s generalsekreterare Kofi Annan. 

 
För svensk utrikespolitik har folkrätten alltid varit en hörnsten. Världen behöver ett 
regelverk som skyddar människors säkerhet i alla nationer, såväl små nationer som 
stora. Världen behöver regler som slår fast att den gemensamma utgångspunkten 
alltid måste vara alla människors lika värde. 

 
För detta finns FN och folkrätten. FN-stadgan är det främsta rättesnöret för det 
internationella samfundet. Den kom till för snart 60 år sedan i en tid då konflikter var 
något som huvudsakligen förekom mellan stater. Allt kunde inte förutses av FN-
stadgans fäder. Hoten mot internationell fred och säkerhet förändras. Folkrätten 
måste följa med, utvecklas och anpassas. 

 
Herr talman! Vem ska göra en sådan tolkning? Vem ska stå för att folkrätten ständigt 
förändras och anpassas till sin samtid? Som jag ser det finns det bara ett svar: FN och 
dess säkerhetsråd. Detta är vad som just nu sker. Säkerhetsrådet har givit sitt 
omdöme. Vi har i dag ett FN och ett säkerhetsråd som tar sitt ansvar, som fyller det 
tomrum och de oklarheter som kan finnas i folkrätten. 

 
Naturligtvis gör FN mer än så. FN:s flyktingkommissarie har agerat snabbt för att 
minska det humanitära lidandet i Afghanistan. Världssamfundet ställer upp med 
resurser – drygt 300 miljoner kronor från svensk sida. FN:s säkerhetsråd har agerat 
snabbt för att stoppa tillflödet av pengar till den internationella terrorismen och 
antagit nödvändiga resolutioner som nu tillämpas i nationell lagstiftning. FN:s 
generalsekreterare har agerat snabbt för att förbereda återuppbyggnaden av ett 
demokratiskt och fritt Afghanistan och utsett den förre algeriske utrikesministern 
Brahimi som ansvarig för arbetet. Listan kan göras längre. 

 
Säkerheten i världen är beroende av alla de verksamheter FN ägnar sig åt. Framför 
allt är vår gemensamma säkerhet beroende av ett starkt FN. Kampen mot terrorn 
ökar nu sammanhållningen i världen. Det är inte en kamp mot en religion, mot 
muslimer. Det är en kamp mot mördare och mot terrorister. Det är den kampen som 
förenar. Det är en kamp för demokrati och för människovärdet. 

 
En helt ny koalition har vuxit fram mellan nästan samtliga världens länder. Sida vid 
sida står i dag stater som vi vant oss vid att se på som bittra fiender. Där står USA och 
Ryssland; där står Indien och Pakistan. Det är en helt ny situation som mitt i oron 
inger hopp. Hoppingivande är också att tendensen mot ett allt svagare amerikanskt 
engagemang i FN nu viker. USA närmar sig åter FN. 

 
Vi har i dag ett väsentligt starkare FN än på länge. Detta ska vi värna, inte undergräva 
genom att ifrågasätta säkerhetsrådets rätt att tolka folkrätten. Detta är centralt. Om 
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man hamnar i en situation där man ifrågasätter säkerhetsrådets rätt att tolka 
folkrätten blir det också möjligt att ifrån denna talarstol göra likhetstecken mellan det 
som nu sker i Afghanistan och det som sker och har skett i Tjetjenien. Att vi alltid har 
tagit avstånd från det ryska övervåld som sker i Tjetjenien är ju ett uttryck för just vår 
anslutning till folkrätten. Rysslands kampanj i Tjetjenien har inget stöd av FN:s 
säkerhetsråd. Det är ett våld som inte är proportionerligt i förhållande till sitt syfte. 
Men för den som inte utgår från folkrätten blir det lätt att sätta likhetstecken mellan 
självförsvarsaktionen i Afghanistan och Rysslands övervåld i Tjetjenien. Jag varnar 
för en sådan hållning. 

 
FN fungerar på många sätt precis som vi i ett litet land som Sverige önskar: med kraft 
i sitt agerande, med stark uppslutning från medlemsländerna och med förmåga att 
värna freden, demokratin och människovärdet. 

 
Herr talman! I denna internationella, storpolitiska tid, som ju så direkt påverkar vår 
vardag, blir det väldigt svårt att i en sådan här debatt plötsligt växla spår till att tala 
om skattelagstiftningen för svenska företag eller till att diskutera vägbyggen i 
Norrlands inland eller till att föra samtal om betygssystemets konstruktion i den 
svenska skolan. Allt sådant är viktigt. Det engagerar oss. Vi brinner för det. Men 
samtidigt, i en tid som denna, förstår vi att det just nu också finns andra och större 
saker att samlas omkring än det som för tillfället är stridsfrågorna i svensk 
inrikespolitik. Därför ville jag, herr talman, använda denna partiledardebatts första 
inlägg till att göra denna principiella deklaration om hur vi ser på folkrätten och FN:s 
betydelse. 

 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2001/02:13 
(Snabbprotokoll, hämtad 2001-11-01) 
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Appendix II 
 

Tal av Ryska federationens president Vladimir V. 
Putin 
 

Kondoleans till USA den 11 september 2001 

 
USA har idag konfronterats med en aggressionshandling utan motstycke från den 
internationella terrorismen.  
 
Framför allt uttrycker jag uppriktigt och djupt deltagande med alla drabbade och de 
dödas familjer.  
 
Dagens händelser övergår de nationella gränsernas ramar. Det är en skamlös 
utmaning mot hela mänskligheten, åtminstone hela den civiliserade mänskligheten. 
Och det som har skett idag understryker en gång för mycket aktualiteten i Rysslands 
förslag att förena det internationella samfundets krafter i kampen mot terrorn, denna 
det 21:a århundradets pest.   
 
Det är inte genom hörsägen Ryssland vet vad terror är. Och därför förstår vi bäst av 
allt det amerikanska folkets känslor, och när jag i Rysslands namn vänder mig till 
Förenta staternas folk vill jag säga att vi är med Er, vi delar och känner helt och fullt 
Er smärta. Vi stödjer Er.  

 
http://www.president.kremlin.ru/eng/speeches/2001/09/11/0003_type82912type8
2914_138531.shtml (Hämtad 2007-11-01 (Engelsk version)) 

 
http://www.president.kremlin.ru/appears/2001/09/11/0003_type63374type82634
_28629.shtml (Hämtad 2007-12-03 (Rysk version)) 
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Uttalande av Ryska federationens president V. V. Putin den 24 september 
2001, Moskva 

 
Efter utförandet av de barbariska terrordåden i New York och Washington den 11 
september innevarande år lever världen fram till nu under intrycket av denna tragedi. 

 
Ryska federationen har redan länge, stödjande sig uteslutande på egna krafter, fört en 
kamp mot den internationella terrorismen och inte bara en gång uppmanat det 
internationella samfundet att förena sina ansträngningar. Rysslands position är 
oförändrad: vi är självfallet även nu beredda att göra vår del/insats i kampen mot 
terrorn. Vi föreslår att det först och främst är nödvändigt att rikta uppmärksamheten 
mot förstärkande av rollen för de internationella instanser och institutioner som blev 
skapade för förstärkandet av den internationella säkerheten. Det är FN och FN‟s 
säkerhetsråd. Det är även nödvändigt att energiskt ägna sig åt förbättrandet av den 
internationella rättsliga basen, som skulle tillåta att effektivt och operativt reagera på 
handlingar av terror. 

 
Vad beträffar den planerade antiterroristiska operationen i Afghanistan, så intar vi 
följande position. 

 
För det första. Det är ett aktivt internationellt samarbete i linje med 
säkerhetstjänsterna. Ryssland överlämnar och ämnar att fortsättningsvis överlämna 
information som det har om infrastruktur, internationella terroristers vistelseorter 
och baser för träning av stridskämpar. 

 
För det andra. Vi är redo att överlåta Ryska federationens luftrum för genomflygning 
för flygplan med humanitära frakter till området för genomförandet av denna 
antiterroristiska operation. 

 
För det tredje. Vi har samordnat denna position med våra allierade bland de 
centralasiatiska staterna. De delar denna position och utesluter inte för egen del 
möjligheten av överlåtande av sina flygfält. 

 
För det fjärde. Ryssland är även redo att, om det krävs, ta del i internationella 
operationer av rekognoserings- och räddningskaraktär. 

 
För det femte. Vi ska utöka samarbetet med Afghanistans internationellt erkända 
regering med herr Rabbani i spetsen och kommer att ge dess väpnade styrkor extra 
hjälp i form av leveranser av militär utrustning och teknologi. 

 
Andra mera djupgående former av samarbete mellan Ryssland deltagarna i den 
kontraterroristiska operationen är möjliga. Detta samarbetes djup och karaktär 
kommer direkt hänga på våra förhållandens nivå och kvalitet med dessa länder och 
på samförståndet inom kampens mot terrorismen område. 

 
För koordineringen av arbetet med alla ovan nämnda frågor är en grupp skapad av 
mig ledd av Ryska federationens försvarsminister S.B. Ivanov. Denna grupp ska 
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samla och analysera inkommande information, och även praktiskt samverka med 
operationens deltagare. 

 
Vi anser även att händelserna i Tjetjenien inte kan betraktas utanför kampens mot 
den internationella terrorismen kontext. Dessutom förstår vi att dessa händelser även 
har en egen förhistoria. Jag antar att det till nu har funnits människor i Tjetjenien 
som har tagit vapen i händerna under påverkan av falska och förvrängda värden. Idag 
när den civiliserade världen har fastställt sin position i förhållande till kampen mot 
terrorn, måste var och en fastställa sin position. En sådan chans måste ges även dem, 
som ännu inte lagt ned vapnen i Tjetjenien.  

 
Därför erbjuder jag alla deltagare i olagliga beväpnade formeringar och dem som 
kallar sig politiker att omedelbart avbryta alla kontakter med internationella 
terrorister och deras organisationer. Under loppet av 72 timmar gå till officiella 
företrädare för de federala maktorganen för diskussion av följande frågor: ordningen 
för avväpning av dessa olagliga beväpnade formeringar och grupper och ordningen 
för deras anslutning till ett civilt liv i Tjetjenien. I den federala maktens namn 
kommer V.G. Kazantsev, bemyndigad företrädare för Ryska federationens president i 
det Södra federala distriktet, i vilket Tjetjenien ingår, att genomföra dessa kontakter. 

 
Jag skulle även vilja utnyttja tillfället till att säga några ord om dagens möte med 
föreståndarna  för Rysslands muslimska samfundsstyrelser. Detta möte blev 
genomfört på deras initiativ. De gick ut med ett förslag att i Moskva genomföra en 
Internationell islamisk konferens under parollen ”Islam mot terrorn”. Jag delar deras 
oro som dykt upp i samband med den situation som utvecklas i världen. Och utan 
några som helst tvivel, kommer detta stöd till genomförandet av konferensen att bli 
givet. Jag anser att man effektivt kan kämpa mot religiös fanatism och extremism, 
inte bara islamsk, utan även i varje annan mening, endast med aktivt deltagande av 
de religiösa samfunden själva.  

 
Tack för uppmärksamheten. 

 
http://www.president.kremlin.ru/events/311.html  
(Hämtad 2001-10-18) 

 
http://www.president.kremlin.ru/eng/speeches/2001/09/24/0002_type82912type8
2914_138534.shtml  (Hämtad 2007-11-01 (Engelsk version)) 
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Ryska federationens presidents framträdande vid sammanträde med 

medlemmar av Ryska federationens regering den 8 oktober 2001, 

Moskva 

 
God dag, ärade kollegor 

 
Jag vill först och främst kort informera er om att USA:s president igår klockan 8 
meddelade att inom 1–1,5 timmar inleds operationen mot de terroristbaser som är 
inkvarterade på Afghanistans territorium.  

 
Jag tvivlar inte det minsta på att USA:s ledarskap och President G. Bush kommer att 
göra allt som står i deras makt för att inte Afghanistans befolkning ska lida. 

 
Jag anser att en sådan utveckling var väntad. Eftersom, ni vet, de tragiska 
händelserna den 11 september i år ryckte bort sju tusen människors liv – det 
överstiger drygt två gånger Ryska Federationens förluster under markoperationerna 
mot terrorister i Tjetjenien som började 1999. Det skulle inte kunna finnas en sådan 
kolossal förlust utan motsvarande svarsreaktioner. Jag tror att denna reaktion var 
väntad inte bara av dem som kämpar mot terrorismen. Jag tvivlar inte på att denna 
reaktion var väntad även av terroristerna själva. De visste utmärkt vad de gör, vad det 
leder till och räknade med en sådan möjlig händelseutveckling. De provocerade 
världens ledande länders ledarskap till en sådan händelseutveckling. Samtidigt tror 
jag att de denna gång har räknat fel. Detta är människor som under de senaste 
decennierna tagit kontroll över enorma penningströmmar, grundade på oljedollar 
och handel med narkotika. De använder dessa pengar för att tilldela slag, monstruösa 
i sin grymhet, och räknar med att de kommer att kunna använda dessa pengar för att, 
å ena sidan, tilldelande slag av liknande slag och för att paralysera dessa länders folks 
vilja till motstånd. Och å andra sidan använder de dessa pengar till att förleda den 
allmänna opinionen, de använder dessa medel till påverkan på den allmänna 
opinionen genom massmedier, kontrollerade av dem. De räknar med att den 
moderna civilisationen har blivit belåten, blivit otymplig och förlorat förmågan till 
motstånd. Det är inte bara på detta kalkylen har gjorts. Det är inte i sista hand som 
denna kalkyl har gjorts på det att de, som tidigare i år, ska lyckas manövrera mellan 
olika kraftcentra, stödja sig på än den ena, än den andra flanken, så som har skett 
väldigt många år. 

 
I den hemska tragedin den 11 september blev världen vuxen. Terroristerna förleddes 
av sin fräckhet och självsäkerhet. En sådan sammanhållning av det internationella 
samfundet inför olyckans ansikte hade de inte väntat sig. Vi skulle gärna vilja att 
denna sammanhållning visade sig vara den allra bästa formen, och att terroristerna i 
sitt eget skinn kände resultatet av det internationella samfundets gemensamma 
ansträngningar i kampen mot terrorn. 

 
Ryska Federationen har redan förklarat sina parametrar för deltagande i 
antiterroristiska operationer. De kvarstår oförändrade. Vi organiserar dessutom en 
storskalig humanitär hjälp till Afghanistans folk, och kommer att öka 
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ansträngningarna i denna riktning. Vi kommer att koordinera våra ansträngningar 
med det internationella samfundet och med europeiska och amerikanska partners. 

 
Detta är det som jag så här till en början skulle vilja säga angående problemet med 
kampen mot terrorn. 

 
http://www.president.kremlin.ru/events/327.html 
(Hämtad 2001-10-15) 
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