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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate how the Nobel Committee uses the concept of 

peace in their press releases about the Nobel Peace Prize. This essay starts by 

investigating various articles and books to establish a basic understanding of how to 

efficiently investigate peace. This research then prompts us to investigate the related 

concepts of War, Conflict and Violence. It also tasks us to investigate a possible 

expansion of the concept in the context of a expanding globalised world. We could also 

relate ideas of peace to ideas of democracy and world order.  

 

This is done through Kosellecks methods of ”begriffsgeschichte”, by investigating the 

use of these various terms as well as their semantic field, we get an idea of how they’re 

conceived, and thus, the context in which they are used. This essay uses press releases 

found on the Nobel Prize Committee website as well as the award speeches as 

complements. 

 

This essay shows us how the concept of peace has grown, incorperating new ideas of 

justice, democracy and human rights. This can be seen in the context of an increasingly 

complex, westernized, globalised world, furthering the need for wider, more nebulous 

concepts to describe it. 
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1 Inledning 

“Fred” ett väldigt viktigt begrepp vi ofta inte reflekterar mycket över. Fred kan ofta ses 

som ett huvudsakligt mål i en stor del av världen. Ett flertal organisationer som till 

exempel FN existerar främst för att främja just freden. Men vi reflekterar ofta inte på 

vad vi egentligen menar med det. Vi tänker oss kanske att vi menar ”frånvaron av 

konflikter, våld och krig”, men behövs det något mer för att skapa ”fred”? Vi vill 

kanske finna hur vi bäst skapar fred, men hur detta ska gå till beror först och främst på 

hur vi definierar och använder oss av begreppet. Exakt hur använder vi oss av detta 

begrepp och hur har denna användning utvecklats historiskt? 

 

Statsvetenskapen har ett antal svar på dessa frågor. I liberal tradition finner vi tanken 

om “den demokratiska freden”, vilket sammankopplar begreppet med liberala 

demokratier och deras värden. En vidare definition av “fred” återfinns hos Global Peace 

Index, som inkluderar allt från externa konflikter till andelen fångar och politisk 

instabilitet i sitt index genom att urskilja mellan vad man kallar för ”positiv fred” och 

”negativ fred” (Institute for Economics and Peace 2017). Det faktum att det finns ett så 

många olika definitioner och synsätt illustrerar hur oklart fredsbegreppet egentligen är. 

 

Sedan 1901 har en kommitté bestående av fem norska parlamentariker delat ut Nobels 

fredspris. Priset har sitt ursprung i Alfred Nobels testamente där han önskade att fem 

priser årligen skulle delas ut till de mest begåvade inom fem olika områden. Fredspriset 

var ett av dessa. Nobels fredspris ses idag som väldigt prestigefullt. Vi kan således fråga 

oss, hur avgör de vem som ”bäst” på fred? Vem som får priset reflekterar såklart till viss 

del kommitténs egna värderingar, men kan även ses som en skapelse av sin kontext, vad 

som förstigår på den internationella arenan när priset delas ut.  

 

Likaså kan vi tänka oss att priset formar kontexten, när en viss individ hyllas och får 

pris för att ha skapat fred i världen förändras vår bild av vad fred innebär. På så sätt får 

Nobelkommittén en viktig roll i att forma begreppets innehåll. Av denna anledning 

kommer denna studie att undersöka hur exakt detta begrepp används för att motivera 

utdelningen av fredspriset. Genom att använda oss av en begreppshistorisk metod kan vi 

få ut hur kommittén sett på fred historiskt och därmed få ökad förståelse för vad det 

egentligen innebar att till exempel stifta ett fredsavtal eller dela ut ett fredspris under 

olika tidsperioder. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur begreppet “fred” uttrycks i 

Nobelkommitténs motiveringar för fredspriset under de senaste 40 åren, och hur 

begreppet har förändrats över tid. Utifrån detta syfte är frågeställningarna: 

 

• Hur använder sig Nobelkomittén av termerna ”peace” och ”peaceful” såväl som de 

relaterade termerna ”war”, ”violence”, ”conflict” och ”non-violence” för att uttrycka 

begreppet ”peace” i sina pressmeddelanden 1979-2017? 

• Vilka övriga termer förekommer i dessa texter och hur förhåller sig de till 

fredsbegreppet? 

 

2 Teori och Bakgrund 

I denna sektion skapar vi först en kort bakgrund till Nobels fredspris, följt av en 

begreppslig bakgrund till ”fred”. Därefter presenteras ett antal relevanta studier som alla 

har studerat begreppet ”fred”. Slutligen ställs all denna forskning i relation till denna 

studie. 

 

2.1 Nobels Fredspris 

En viktig bakgrund att ta hänsyn till finner vi i Alfred Nobels testamente, där han 

skriver: 

 

and one part to the person who shall have done the most or the best work for 

fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for 

the holding and promotion of peace congresses – Alfred Nobel 1898 

 

Detta utgör Nobels egen syn på “fred”, där han beskriver vilka aspekter av fred han 

anser vara centrala för att en viss individ eller organisation ska få priset (Nobel Media 

AB 2014). Denna definition är förmodligen inflytelserik i Nobelkommitténs 

beslutstagande och det är således mycket intressant att se hur Nobelkommittén har 

förhållit sig till dessa kriterier i sin användning av fredsbegreppet. Nobels tankesätt var 

till stor del påverkat av den tidiga modernismen, vilket i sig hade sina rötter i 

upplysningen. Hans trodde starkt på mänsklighetens framsteg och rationalitet och var 

inspirerad av tänkare som Immanuel Kant. Fredsprisets framgång och prestige idag kan 
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ses som ett resultat av dess ålder och tradition, som grundar sig i att den byggdes upp 

som en del av den globala fredsrörelsen under det tidiga 1900-talet. Denna fredsrörelse 

resulterade även i organisationer som till exempel Nationernas Förbund. Prisets 

framgång skulle även kunna förklaras av att den är en del av en familj av priser, samt av 

den höga prissumman (Lettevall 2009, ss. 57-58). 

 

2.2 Teoretisk bakgrund - Begreppet “fred” 

Under upplysningstiden kom fredsbegreppet att börja diskuteras av många tänkare som 

till exempel Immanuel Kant. Man började för första gången tala emot kriget och dess 

fasor. Det handlade således om att ställa sig emot krig snarare än att reflektera över vad 

fred innebar. Fred har därför historiskt ofta kommit att ses i relation till sin motsats, 

krig. Vi vet inte nödvändigtvis vad vi specifikt syftar till när vi använder oss av 

begreppet. Man skiljer ofta på den inre, personliga freden och den yttre, politiska 

freden, i denna studie fokuserar vi endast på den senare (Lettevall 2009, ss. 53-55). 

 

Fred har som sagt traditionellt sett ofta ställts i relation till begreppet “krig”, men ibland 

även i relation till ”konflikt” och ”våld” i allmänhet. För att förstå synen på fred är det 

därför även relevant att förstå synen på krig och konflikter (Rummel 1981). Inom vissa 

tankegångar har fred framställts som ett undantagstillstånd medan krig är något 

naturligt, men även det motsatta har hävdats. Det finns både negativa såväl som positiva 

föreställningar av både krig och fred. Begreppen är mycket beroende av varandra, 

förändras det ena är chansen stor att även det andra har förändrats (Lettevall 2009 ss. 

54-55). 

 

Johan Galtung (1962) presenterar en uppdelning som brett används i fredsstudier idag. 

Han delar in fredsbegreppet i negativ och positiv fred. Med “negativ fred” syftar han 

helt enkelt till frånvaron av direkta antagonistiska konflikter och våld. “Positiv fred” 

syftar till frånvaron av strukturell våldsamhet och närvaron av rättvisa. Denna 

utbredning är endast möjlig genom att Galtung omdefinierar ”våld”, så att begreppet 

även inkluderar all form av strukturell ojämlikhet och orättvisa som förhindrar individer 

att uppnå sin potentiella förmåga. Våld enligt detta synsätt är indirekt, strukturellt och 

orättvist. “Positiv fred” ses här som en form av social rättvisa. Denna uppdelning 

används flitigt i annan forskning (Rummel 1981) och index som till exempel “Global 

Peace Index” (Institute for Economics and Peace 2017). 
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Ett nyare synsätt säger att fred kan likställas med en världsordning. ”Fred” är utifrån 

detta perspektiv ett tillstånd av samexistans, sammarbete och harmoni mellan stater. 

Den säkerställer mäniskans överlevnad i en kontext av globala hot som kärnvapenkrig, 

miljökatastrofer med mera, och presenterar således något av ett kosmopolitiskt 

synsätt. Fred skapas enligt detta perspektiv genom utvecklingen av internationella 

organisationer, institutioner, avtal och lagar. Individuella stater som agerar själviskt för 

att tillfredsställa sina egna interna behov är enligt detta synsätt problematiska för freden. 

(Rinehart 2005). Denna fredliga världsordning kan upphållas av abstrakta lagar, normer 

eller sociala regler, men vissa förespråkar även mer konkreta, styrande lagar med en 

centraliserad “world government”. Detta synsätt återfinns bland andnat hos 

organisationer som “Institute for World Order” och “World Law Fund” (Rummel 

1981). 

 

En annan viktigt teori är den om “den demokratiska freden”. Denna teori hävdar kort att 

demokratier aldrig förklarar krig mot varandra.  I en vidare tolkning inkluderar denna 

teori även idéen att demokratier är mindre våldsamma i allmänhet. På så sätt kan 

demokrati ses som centralt för byggandet av fred, då den förhindrar krig och strukturell 

våldsamhet. Motsatt innebär den även att totalitära regimer har större chans att förklara 

krig mot varandra, samt att de har mer internt, strukturellt våld än demokratier. (ibid).  

 

2.3 Tidigare studier 

Salomon (2009) gör i sin artikel “Synen på Krig och Fred. En Begreppshistoria.”  en 

begreppshistorisk analys av begreppen “krig” och “fred” i en svensk kontext under de 

senaste 400 åren. Denna analys ställs sedan i relation till Sverige långvariga fred under 

senare år. Hans frågeställning gäller när och varför nya fredsrelaterade 

ordsammansättningar och begrepp introducerades till det svenska språket. Han noterar 

att man under 1600-och 1700-talen använde sig av mestadels positiva sammansättningar 

med “krig”, som till exempel ”krigslycka” och ”krigsheder”. Under 1800-talets andra 

hälft förekom mestadels vetenskapliga sammansättningar med ord som bland annat 

“krigshistoria”, vilket indikerade att krig inte längre sågs som något naturligt utan 

snarare något som krävde reflektion och studering. Under 1900-talet började även 

negativa sammansättningar förekomma. På samma sätt började positiva 

sammansättningar av fred förekomma under samma tidsperiod. Han noterar att detta var 
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en brytpunkt för synen på krig och fred. Detta ser Salomon som ett resultat av det 

växande civilistionstänkadet, med moral individualism, och kosmopolitiska ideal. Hans 

slutsats är den att denna ordbildning skapade en förväntningshorisont för fred i svensk 

politik, som gjorde det enklare för Sverige att “tänka i termer av fred, sträva efter fred 

och ta avstånd från krig” (Salomon 2009). 

 

Talentino (2006) diskuterar begreppet “peace-building” i sin uppsats “One Step 

Forward, One Step Back, The Development of Peace-building as a Concept and a 

Strategy”. ‘Den undersöker de teoretiska och praktiska förändringarna i “peace-

building” som begrepp sedan det kalla kriget. Hon gör detta genom att dela in FNs 

fredsuppdrag i tre kategorier: “Limited peace-building”, “Extented peace-building” och 

“Nation-building”. Dessa tre representerar olika sätt FN har försökt bygga fred på. 

Studien visar en utveckling från ett mer begränsat uppdrag under 80-talet, som främst 

fokuserar på att följa sitt mandat genom att tillhandahålla teknisk support och humanitär 

assistans, till en mer utökad roll under tidigt 90-tal med fokus på politiska reformer och 

säkerhet. Slutligen ser hon en ytterligare utökad roll efter 1995 som söker att aktivt ta 

del i hur länder styrs och byggs upp. Studien visar alltså på en förändrad syn på hur 

mycket FN bör engagera sig i sina uppdrag för att bygga fred. Hon noterar i följande 

stycke att fokus har skiftat från “peacekeeping” till “peace-building”: 

 

Peace-building therefore replaced peacekeeping as the main thrust of international 

objectives. Increasingly, theoretical and practical experience argued for extending 

conflict resolution principles to the post-conflict period and developing strategies for 

reforming or even rebuilding states. This expanded the notion of resolution from 

simply trying to stop violence to also attempting to prevent its re-emergence. 

(Talentino 2006) 

 

Bulloch (2008) tolkar likt denna studie begreppet “fred” i Nobelprisen i sin artikel: “For 

Whom Nobel Tolls? An Interpretive Account of the Migration of the Concept of Peace 

as Perceived through the Solemn Eyes of Norwegian Lawmakers.” Han ser priset i en 

kontext av en liberal tanketradition som gradvis utvidgas till att inkludera idéer om 

rättvisa. Han ser dock attackerna mot World Trade Center den elfte september 2001 som 

en central brytningspunkt för denna utveckling. Därefter följer en normativ diskussion 

för hur fred bör förstås i kontexten av världen efter dessa attacker. Han argumenterar för 
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en förståelse av fred som säkerhet och ordning och mot fred som rättvisa. Han hävdar 

att det i efterväldet blivit uppenbart i diskursen att det inte finns någon universell 

förståelse om rättvisa. Han presenterar därför sökandet efter rättvisa som en omöjlig 

uppgift som i slutändan underminerar byggandet av politiska institutioner och säkerhet. 

Slutligen argumenterar han för att tilldela ett framtida nobelpris till Interpol för att 

markera ett nytt paradigmskifte. 

 

2.4 Relation till denna studie 

Utifrån vår förståelse av att fred bör ställas i relation till krig, våld och konflikter 

kommer denna studie även undersöka dessa relaterade begrepp. Galtungs (1962) 

uppdelning i positiv och negativ fred kan bidra till ytterligare förståelse för hur 

kommittén använder sig av begreppet, och gör att vi kan tolka begreppsanvändningen 

och det semantiska fältet utifrån vilken syn på fred de representerar. Detsamma kan 

sägas om tolkningen av fred som demokrati, vi kan förstå begreppens användning samt 

dess semantiska fält på ett nytt sätt om vi tar hänsyn till perspektivet att demokrati 

innebär fred. Slutligen kan synsättet om fred som världsordning ge oss en förståelse för 

begreppets utveckling i kontext av nya globala utmaningar och utvecklingar. 

 

Salomons (2009) undersökning utgör ett exempel på hur en begrepphistorisk 

undersökning av begreppet ”fred” skulle kunna ske. Till skillnad från denna studie 

undersöker han endast i en svensk kontext, samt under ett par århundranden snarare än 

40 år. Salomon visar på hur krig har utvecklats från att vara något positivt, till något 

vetenskapligt på 1800-talet och slutligen något negativt under 1900-talet och framåt. 

Denna studie skulle kunna visa på en ytterligare utveckling och utvidgning av 

begreppet. Salomons text kan dock tjäna som en god förförståelse av begreppets tidigare 

historia. 

 

Talentinos (2006) undersökning av ”peacebuilding” ger oss en inblick i hur synen på 

hur man avser att fred bör byggas under slutet på 1900-talet. Studien fokuserar på ett 

relaterat begrepp under en liknande tidsperiod, så dess resultat är på så sätt väldigt 

relevant för denna studie. Talentino visar att FN har fokuserat mer och mer på 

förebyggande aspekter genom uppbyggandet av stabila samhällen snarare än att endast 

lösa konflikter. Detta ger oss en insikt i begreppets utvidging, vilket är viktigt att ta 

hänsyn till när vi analyserar Nobelkommitténs texter.  
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Bulloch (2008) argumenterar för hur fredsbegreppet har förändrats i enighet med en 

liberal tanketradition efter 11 september-attackerna och hur detta ska ses som någonting 

negativt. Då hans studie är normativ är den annorlunda ifrån denna. Dock ger den ett 

antal insikter i hur begreppet fred har utvecklats. Till exempel är det intressant att se om 

hans idéer att dessa attacker förändrade synen på fred sammanställer med denna 

undersökning. 

 

3 Metod och Material 

3.1 Begreppshistoria och Koselleck 

Denna studie kommer att beskriva begreppet “fred” och dess förändring som begrepp 

genom en begreppshistorisk metod. Begreppshistoria grundar sig i en tolkning av hur 

begrepp har använts historiskt, och vilken utveckling som har skett i denna användning 

(Kurunmäki 2012, ss. 177-178).  Det finns två huvudsakliga skolor av begreppshistoria, 

Quentin Skinners och Reinhart Kosellecks. Denna studie kommer främst att fokusera på 

Kosellecks metod, då den passar bättre in på vad denna studie vill genomföra.  

 

Kosellecks metod vill använda sig av både en synkron samt en diakron analys. I en 

synkron analys undersöker vi de begrepp som används ihop med huvudbegreppet och 

ser hur de relaterar till varandra. De många olika begrepp som sätts ihop med 

fredsbegreppet utgör dess semantiska fält. När begrepp tillkommer eller försvinner från 

det semantiska fältet förändras huvudbegreppet. Det är också viktigt att undersöka 

begreppets asymmetriska motbegrepp, de begrepp som ställs som motsats till begreppet. 

I begreppet ”fred”s fall är detta begrepp som våld, krig och konflikt. I en diakron analys 

jämför vi begreppet och dess semantiska fält vid olika tidsperioder för att få fram hur 

det har förändrats. På så sätt får vi in begreppets temporalitet i texterna, hur det förhåller 

sig till både framtiden och det förflutna (ibid, ss. 183-184). 

 

Denna analys kan göras från två olika perspektiv, den semasiologiska analysen utgår 

ifrån ett begrepp i form av ett viss ord (som i vårt fall ordet ”peace”) och försöker få ut 

vad som uttrycks med det ordet, medan en onomasiologisk analys försöker få ut vilka 

olika ord som uttrycker samma begrepp. I vårt fall gör vi främst en semansiologisk 

analys, då fredsbegreppet inte har några uppenbara synonymer i dessa texter (ibid). 
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Begreppet ”fred” utgör vad Koselleck kallar för ett ”basic concept”. Sådana begrepp är 

oumbärliga för politisk diskussion, utan en förståelse av dessa kan vi inte heller förstå 

politiska texter. Ett begrepp med denna status är ofta sammanställt i en enskild term 

eller ord, vilket ”fred” är.  Samtidigt är begreppets innebörd oftast omstritt och oklart, 

vilket gör deras tolkning historiskt signifikant. De appliceras i en stor mängd olika 

historiska kontexter och ackumelerar därmed en stor mägnd olika innebörder. Detta 

skiljer dem ifrån rent tekniska termer och begrepp. Ett sätt vi kan studera dessa begrepp 

på är genom att likna deras utveckling med parallela begrepp eller motsattsbegrepp 

(Lehman & Richter ss. 64-67). Som denna studie har etablerat, kan ”fred” ofta förstås i 

förhållande till sina motbegrepp. Dessa är ”krig”, ”konflikt” och ”våld” (Rummel 1981). 

Även dessa tre kan sägas utgöra ”basic concepts”. Genom att förstå dessa begrepp som 

”basic concepts” får vi ut dem som enskilda ord och löser därmed det vanliga 

begreppshistoriska problemet om hur vi identifierar ord i en text (Kurunmäki 2012, ss. 

206-207). 

 

Enligt Koselleck existerar ett reciprokalt förhållande mellan begrepp och kontext. 

Begrepp innehåller både aspekter från det förflutna, nutiden och framtiden. Genom att 

förstå detta kan vi genom att förstå begrepp och hur de har utvecklats få ut nya aspekter 

av sociala och politiska förändringar. Detta är relevant att ta hänsyn till i analysen 

(Lehman & Richter 180-183).  

 

Genom att använda oss av Kosellecks metod kan vi få ut fredsbegreppets historiska 

utveckling och därmed få en ökad förståelse för sociala och politiska förändringar. Vi 

kan till exempel till större grad förstå varför ett land förklarar krig om vi förstår vad krig 

och fred innebar under den specifika tidsperioden. Genom att förstå den historiska 

innebörden av fredsbegreppet kan vi tolka historiska texter och händelser i ett nytt ljus 

(Kurunmäki 2012, ss. 179-181). 

 

3.2 Material 

Som textuell källa kommer denna studie använda sig av de pressmeddelanden som 

Nobelkommittén släpper i samband med att prisvinnaren tillkännages. Dessa finns 

tillgängliga via Nobelkommitténs egna hemsida (Nobel Media AB 2017) och har 

släppts offentligt sedan 1979. Det finns således totalt 38 olika pressmeddelanden 
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tillgängliga som var och en består av mellan 200–500 ord. Då dessa syftar till att 

motivera för allmänheten varför en viss individ eller organisation förtjänar att belönas 

för att ha skapat “fred” får vi en insikt i hur de ser på fred. Motiveras ett pris exempelvis 

med att vinnaren har avslutat en viss konflikt kan vi dra slutsatsen att kommitéen ser på 

fred som frånvaron av konflikter.  

 

En alternativ källa skulle kunna vara de tal som kommitténs medlemmar håller under 

prisceremonin. Problemet med dessa är att de är betydligt längre än pressmeddelandena, 

och vi hade därför inte kunnat undersöka lika många av dem inom studiens räckvidd. 

Detta hade gjort det svårare att hitta någon begreppshistorisk förändring. Dessa tal är 

dessutom mindre koncisa jämfört med pressmeddelandet, vilket hade gjort 

undersökningen av dess relevanta begrepp svårare. Dock kommer dessa tal användas för 

att komplementera och bekräfta det som studien finner i pressmeddelandena. På så sätt 

kan vi säkerställa våra fynd. De kan även användas för att komplettera när 

pressmeddelandena är otillräckliga. Även dessa finns tillgängliga på Nobelkommitténs 

hemsida (Nobel Media AB 2017). 

 

3.3 Materialbearbetning 

Denna studie kommer först och främst identifiera förekomsten av termerna ”peace” och 

”peaceful” samt möjliga sammansättningar som har gjorts med dessa. Därefter 

undersöks vilka innebörder dessa ges i texten. Samtidigt är fred något som måste förstås 

i relation till sin motsats (Rummel 1981). Av denna anledning kommer denna studie 

även undersöka termerna ”krig”, ”våld” och ”konflikt”. Slutligen väljer vi utifrån vår 

förförståelse och en förundersökning av texterna även ut termen ”non-violence” för att 

uttrycka ”fred”, då denna ofta används synonymt med fred och utgör således något av 

onomasiologisk aspekt. Sammanfattningsvis kan vi säga att detta utgör en 

operationalisering av hur begreppet ”fred” kommer undersökas i texterna. 

 

Därefter kommer denna studie försöka ställa begreppen i ett visst semantiskt fält. Det 

vill säga, utveckla hur de förhåller sig till övriga begrepp i texten. Detta görs för varje 

individuell text. De mer ingående motiveringstalen finns tillgängliga för att komplettera 

och säkerställa fynden i pressmeddelandena. Utifrån vad anses vara centralt eller 

intressant väljs ett antal av dessa ut för att göra nedstamp i och undersöka djupare. 
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Därefter sker en jämförelse över åren för att få fram om någon utveckling har skett i 

begreppets använding och innebörd, den diakrona analysen. 

 

3.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer som sagt endast undersöka Nobelkomitténs pressmeddelanden 

mellan 1979 och 2017, samt vid behov de tal som har hållts under själva priscermonin 

under samma period. Det hade dock varit utöver studiens räckvidd att undersöka 

samtliga av dessa tal. Det är under denna tidsperiod som Nobelkommittén har offentligt 

släppt sina motiveringar offentligt. Perioden är samtidigt lång nog för att vi ska kunna 

notera signifikanta förändringar, och kort nog för att passa inom räckvidden för en 

kandidatuppsats.  

 

Studien är även begränsad till endast avsnitt där termerna ”peace”, ”non-violence”, 

”violence”, ”conflict” och ”war” förekommer, som ska bidra till en ökad förståelse av 

hur begrepppet ”fred” används.  Denna studie hade kunnat använda sig av ytterligre 

termer för att reprensetera fred, men för att stärka reliabiliteten och förhindra att 

slutsatsen blir alltför beroende av de termer som valts, kommer studien begränsas till 

dessa fem termer. 

 

Denna studie begränsar sig även till en rent extern syn på dessa begrepp i en kontext av 

internationella relationer. Ett begrepp som ”fred” kan även hänvisa till exempelvis 

”peace of mind” eller något rent metaforiskt om en persons välmående men det är inte i 

denna förståelse vi söker att analysera begreppet. 

 

Denna studie söker endast att kartlägga begreppens semantiska fält samt historiska 

utveckling, enligt Kosellecks metod. Den undersöker inte, enligt Skinners metod, 

språkhandlingar i en retorisk kontext som vill få ut författarens intentioner. Vi kan som 

sagt utifrån Kosellecks metod få ut en ökad förståelse för de politiska och sociala 

förändringar (Kurunmäki 2012), men vi kan exempelvis inte få ut något om vilket syfte 

Nobelkommittén hade i att använda begreppet på ett visst sätt. Tolkningen kommer 

även endast ske utifrån de texuella bevis som existerar i dessa specifika texter samt 

utifrån vår förförståelse av den historiska kontexten och dess utveckling. En studie med 

större räckvidd hade kunnat lägga större fokus på att etablera begreppshistorisk 

bakgrund för samtliga begrepp. 
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4 Resultat och Analys 

Här följer en kort sammanfattning av resultatet utifrån frågeställningarna, hur de 

etablerade begreppen används samt vad det semantiska fältet består av. De olika åren 

har grupperats utifrån när begreppens användning har förändrats. Dessa är inte skarpa 

linjer utan endast en uppdelning för att göra analysen enklare. Alla av Nobelkommitténs 

texter är hämtade från Nobel Media AB (2017) om inte annat angivs.  

 

4.1 1979-1987 

Under denna tidsperiod kan vi se att fred ofta kopplas ihop med flera olika sociala 

rörelser. Fred kopplas ihop med kamper mot fattigdom (1979), flyktingkriser (1981), 

appartheid (1984) med flera. Det betonas att detta sociala arbete ska ske på ett ”fredligt” 

och ”icke-våldsamt” sätt. Detta kan ses i kontext av det stora antalet nya sociala rörelser 

som pågick under denna tidsperiod, och en ökad allmän medvetenhet om sociala 

problem i samband med utökad mediarapportering (Buechler 2007). Fredspriset kopplas 

till många olika rörelser genom språket i dessa motiveringar, vilket bygger legitimitet 

för dem. 

 

Det semantiska fältet innehåller många termer som kan tänkas kopplas till dessa sociala 

rörelser. Termer som ”equality”, ”inclusion”, ”humanitarian” och ”humanity” kan 

kopplas till de många sociala rörelserna då flertalet av dem gällde frågor om 

inkludering, som kamperna för de svartas, kvinnors och HBTQ-rättigheter. En fras som 

”all of humanity” enar oss alla oavsett ras eller kön. Det förekommer även hänvisningar  

till jämställdhet och rättigheter, vilket också var ett mål för många av dessa rörelser. 

Slutligen kan termer som ”public opinion” och ”practical work” referera till hur dessa 

grupper arbetar. Följande stycke illustrerar väl hur det semantiska fältet ser ut under 

denna period: 

 

The Norwegian Nobel Committee believes that Elie Wiesel, with his message and 

through his practical work in the cause of peace, is a convincing spokesman for the 

view of mankind and for the unlimited humanitarianism which are at all times 

necessary for a lasting and just peace. – Nobelkommittén 1987 
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I detta stycke återfinns begreppet ”peace” med  termerna ”mankind” och 

”humanitarianism”. Vi ser hänvisningar till mänsklighet och mänskligheten. Man 

betonar även vikten av sociala rörelser genom termen ”practical work”. 

 

Slutligen förekommer även hänvisningar till en mer traditionell syn på fred som 

frånvaron av våld genom begrepp som ”non-violence”. De motiverar även att dessa 

sociala rörelser kan innebära ökat sammarbete och mindre konflikt mellan stater. Detta 

visar med andra ord att fredsbegreppet inte hittills har utvecklats mycket över tanken att 

fred är frånvaron av konflikter. Fred skapas inte nödvändigtvis genom att rättvisa skapas 

för dessa grupper, men för att de reducerar spänningar och konflikter. 

 

4.1.1 Nedstamp – Lech Walesa 

Lech Walesa tilldelades Nobels fredspris 1983. Vid denna tidspunkt hade det kalla 

kriget mellan USA i väst och Sovjetunionen i öst pågått i över 30 år och många öststater 

hade sakta börjat bryta sig loss ifrån Warzawapakten. Ett av dessa som stog i centrum 

var Walesas Polen. Det sker ingen direkt hänvisning till denna konflikt i texten, 

möjligtvis för att undvika ta alltför stark ställning. Det faktum att kommittén ändå ger 

priset till Walesa implicerar samtidigt en viss ställning. Vi kan även se en viss tendens 

till en viss ställning i ordvalet, vilket vi kommer utforska nedan. 

 

Tidigt i talet betonas fred i relation till Human Rights. Det sker en direkt hänvisning till 

FNs deklaration om mänskliga rättigheter, som Nobelkommittén sägs hämta mycket 

inspiration från. Mänsikliga rättigheter beskrivs som nödvändiga för en långvarig fred 

och kommittén etablerar klart att dessa idéer ingår i deras definition av fred. Walesa 

relateras sedan till flera andra prisvinnare som Martin Luther King och Adolfo Pérez 

Esquivel. Denna liknelse gör att vi kan förstå Walesas kamp i förhållande till tidigare 

sociala rörelser, även om hans kamp inte nödvändigtvist har mycket gemensamt med 

dessa. 

 

Man kan även notera flera hänvisningar till mänsklig enighet och inklusion. Detta kan 

förstås i förhållande till tidsperiodens kamp för social inklusion och rättvisa för utstötta 

grupper. Här finner vi fraser som ”the human family” och flera relaterade termer som 

till exempel ”humanity”, som vi till exempel kan se i följande utdrag: 
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We believe that it is in the spirit of Alfred Nobel's legacy that the Peace Prize should 

be a gesture of solidarity with those who, in the service of peace, campaign for 

humanity's highest ideals. 

 

Vi finner även sammansättningar av termerna  ”peace” och ”freedom” vid ett par 

tillfällen i texten i hänvisning till vad Walesa har skapat. I kontrast till dessa begrepp 

ställs förtryck, domination och terror, vilket kan ses som en subtil kritik mot 

Warzawapakten och Sovjet. Detta är det närmsta till ett konkret ställningstagande i 

konflikten vi kan finna i texten. 

 

I slutet av talet finner vi begreppen ”negotiation” och reconciliation”. Detta kan ses som 

en tidig föregångare till mycket av den diskussion som vi kommer se under nästa 

tidsperiod, när det Kalla Kriget avslutas och mycket fokus läggs på att försoning och 

lösningen av långvariga konflikter.  

 

4.2 1988-2000 

Under denna period avslutades det långvariga kalla kriget. Världen hade under en lång 

period varit uppdelad i öst och väst. Vi kan av denna anledning se en stor betoning av 

att lösa långvariga konflikter och försoning över nationsgränser. Vi ser en vilja att 

bygga en stabil, säker grund för framtida fred och stabilitet. Dock kan vi notera att 

endast ett av prisen under denna period gavs ut till en individ som var direkt involverad 

i fredsprocessen mellan Sovjet och USA (Priset till Gorbachev 1990). Samtidigt kan vi 

som sagt se en attityd av försoning och sammarbete i de flesta av priserna, viljet i sig 

har implikationer för hur man såg på relationerna mellan öst och väst. 

 

Under denna tidsperiod finner vi en högre betoning av diplomati, sammarbete och 

försoning i relation till fred. Man betonar lösningen av konflikter genom fredliga medel, 

och sammarbete som går över nationslinjer. Man beskriver ofta hur man vill ”bygga 

broar” mellan stridande grupper genom samtal och avtal. Termer som ”reconciliation” 

förekommer ofta. Vi ser även de första hänvisningarna till ”demokrati” i det semantiska 

fältet (Men detta begrepp kopplas inte direkt till fred förrän på 2000-talet). Detta kan ses 

som början på en något unipolär världsordning runt USA och väst, vilket yttrar sig i att 

västerländska strukturer som demokrati förekommer i det semantiska fältet (Cox 2014).  
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Vidare vill man att den fred som byggs ska vara långvarig, detta kan vi se genom att 

sammansättningen ”lasting peace” förekommer ofta under denna period. Man betonar 

organisationer, avtal och policies i relation till att skapa fred, och fred beskrivs ofta som 

en slags ”process”. Många av prisvinnarna är involverade i lösningen av långvariga 

konflikter som i Sydafrika (1993), Israel (1994) och Nordirland (1998). Ett exempel 

från pressmeddelandet 1998: 

 

The Norwegian Nobel Committee expresses the hope that the foundations which have 

now been laid will not only lead to lasting peace in Northern Ireland, but also serve 

to inspire peaceful solutions to other religious, ethnic and national conflicts around 

the world. 

 

I detta stycke ser vi mycket av det vi tidigare diskuterat om denna period. Fredliga 

lösningar på långvariga konflikter som ska leda till en hållbar fred. 

 

Allt detta kan relateras till studien av Talentino (2006) som har diskuterats tidigare. 

Talentino såg en utveckling i hur FN går till väga i sina fredsuppdrag under denna 

period, från vad han kallar för ”peacekeeping” till ”peace-building” och slutligen 

”nation-building”. Han såg att FN blev mer och mer involverade i grundläggande 

säkerhetsarbete i de nationer de ingrepp i. Detta fokus på att bygga fred och säkerhet 

kan kopplas till det vi diskuterat här. Man vill ”bygga” en varaktig fred genom avtal, 

dialog och försoning. 

 

4.2.1 Nedstamp -  Joseph Rotblat & The Pugwash Conferences 

Detta pris tilldelades 1995 för Rotblats och Pugwashs arbete för att eliminera 

kärnvapen. Detta är signifikant då frågan om nukelär proliferering hade blivit central 

efter kalla krigets slut. USA och Ryssland gick in i två nya avtal för nedrustning 

(START och START II) och gulfkriget 1990 hade lett till nya upptäckter om Iraks 

kärnvapenforskning. (Greitens 2014, ss. 381-383). Slutligen, efter Sovjets uppdelning 

blev det oklart var landets vapenarsselaner tog vägen och många fruktade då att 

terroristorganisationer och andra farliga grupper skulle få tag på dem (Cox 2014, s. 68). 

Av denna anledning sågs det säkerligen som viktigt att belöna en grupp som arbetat 

emot prolifereringen av kärnvapen, då dessa vapen riskerar lägga grunden för framtida 

konflikter och krig. 
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Talet beskriver hur kärnvapen tidigare endast har används under en krigsituation, vilket 

i sig beskrivs som en extrem situation. Man ser nedrustning och elimineringen av 

kärnvapen som en viktig kamp, men samtidigt ser man att det enda sättet att garantera 

att de aldrig används igen, är att skapa en värld utan krig.  

 

Slutet på det kalla kriget markerade även ett paradigmskifte inom internationella 

relationer. Tidigare under kalla kriget hade den realistiska skolan med idéer om 

maktbalans dominerat diciplinen, men efter skolan misslyckades med att fullständigt 

förklara hur kriget avslutades kom nya idéer att ta form (Cox 2014, 66-67). Kärnvapen 

hade tidigare tjänat som en avstäckningsmetod, eftersom både USA och Sovjet hade 

kärnvapen vågade ingendera attackera den andra under rädslan av motangrepp. På så 

sätt skapades en maktbalans (Greitens 2014, s. 375). Efter krigets slut började man 

istället arbeta för att förhindra spridningen av kärnvapen till nya stater eller grupper, 

samt för att ytterligare minska arsenalen hos de länder som redan hade dem (ibid, s 

383). 

 

Detta skifte noteras i texten då talaren skarpt går emot idéen att fred kan skapas genom 

maktbalans och avskräckning. Istället förespråkas fred utifrån en rent moralisk grund:  

 

The conditions for peace are now seen as disarmament and fraternity, in other 

words the elimination of fear and the promotion of a peaceful mentality rooted in 

the human spirit. It is work for this kind of peace that Nobel wanted the Norwegian 

Nobel Committee to honour. The will is based on a concept of peace with a moral 

content. 

 

Enligt texten säger mänsklig moralitet till oss att krig och konflikter är fel. Fred ses som 

elimineringen av konflikter och byggandet av brödraskap mellan nationer. Talaren 

betonar vidare vikten av sammarbete och försoning för att bygga fred. Detta är tidsenligt 

med det vi diskuterat i det föregående avsnittet.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att detta tal ger oss en bild av fred som elimineringen 

av konflikter, och förebyggandet av dessa genom byggandet av brödraskap mellan 

nationer, samt nedrustning. Denna fred sägs ha en moralisk grund snarare än en 
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realpolitisk. De centrala termerna som ”krig” och ”fred” förekommer inte ofta med när 

det gör det ger de oss god insikt i hur kommitttén ser på begreppen. 

 

4.3 2001-2007 

Attacken mot World Trade Center 11 september 2001 kan ses som en viktig vändpunkt 

i fredsbegreppets utveckling. Efter dådet förklarade den amerikanska presidenten 

George W. Bush krig mot terrorismen. Denna handling kan sägas ha förändrat både 

”krig” såväl som ”fred”. Den internationella arenan utvecklades från att krig utkämpas 

mellan individuella konkreta stater, till en där krig kan utkämpas mot mer abstrakta 

idéer, som terrorism, mot multi-nationella aktörer som Al-Queda, eller inom stater i 

form av inbördeskrig. När krigen förändras, förändras även freden. Under föregående 

period såg vi flera hänvisningar till fred som en slags ”process”, där fred skapas när 

konflikter elimineras genom diplomati och försoning mellan nationer. Dessa termer blir 

betydligt mindre vanliga under denna period, då krig och fred inte längre är något som 

nödvändigtvis sker mellan två eller flera konkreta nationer (Lettevall 2009). 

 

Under denna tidsperiod finner vi ett semantiskt fält som har utökats med ”mänskliga 

rättigheter” och ”demokrati”, två begrepp som ofta ställs samman med idéer om ”fred”. 

Här ser vi ett exempel på detta från pressmeddelandet 2006: 

 

Lasting peace can not be achieved unless large population groups find ways in 

which to break out of poverty. Micro-credit is one such means. Development from 

below also serves to advance democracy and human rights. 

 

Ursprunget till denna utveckling kan vi delvis se i periodens situation. USA hade sedan 

kalla kriget varit ensam supermakt i världen. Samtidigt hade formen av krig och fred 

utvecklats i och med 11 september-attackerna och således kunde inte längre traditionella 

fredsavtal lösa de nya globala konflikterna. Kampen för fred blev därför något mer 

ideologisk. Användingen av begreppet demokrati och mänskliga rättigheter 

respresenterar således spridningen av västerländska/amerikanska värden, som sågs 

kunna skapa fred. Teorier om att demokratin och dess värden skapar fred var något som 

existerat länge i amerikansk diskurs (Rummel 1981).  
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Under denna period ser vi hur komitteen bemöter många olika nya globala frågor och 

ställer fredsbegreppet i förhållande till dessa, som till exempel islamism (2003) och 

kärnkraft (2005) och utökar på så sätt fredsbegreppet till att innehålla idéer om just 

dessa. Detta knyter ofta lokala kamper för rättvisa till globala problem. Här finner vi de 

första hänvisningarna till kvinnors rättigheter (2003, 2004 och 2006). Detta kan delvis 

ses som en reaktion till den tredje vågen av feminism som dök upp under slutet på 

1900-talet. Vi ser även för första gången en betoning av miljö och hållbar utveckling 

(2004 och 2007). Detta kan ställas i kontext av händelser som till exempel 

Kyotoprotocollet 1997 och Al Gores presidentkandidatur 2000. Att priser nu tilldelas 

till ”miljökämpar” markerar att miljöfrågat fått rum i den internationella debatten, samt 

att begreppet ”fred” har utvidgats ytterligare. 

 

Alla dessa representerar nya tillvägagångssätt för att skapa fred.  En liknande utveckling 

beskrivs av bland annat Bulloch (2008). Mycket av det som diskuterats här har att göra 

med idéer om rättvisa och har till stor del sitt ursprung i 11 september-attackerna. Detta 

kan även identifieras som resultatet av en liberal tanketradition då det delvis är ett 

resultat av världspolitikens unipolaritet. Vi kan likt Bulloch också notera att vi inte 

finner samma fokus på säkerhetspolitik som under 90-talet under denna period. Att 

avgöra om detta är en god utveckling eller inte är dock inte upp till denna studie. 

 

4.3.1 Nedstamp - Wangari Maathai 

Wangari Maathai fick priset 2004 för skapandet av ”The Green Belt Movement” i 

Kenya, med fokus på att kämpa mot avskogning, och för kvinnors rättigheter och 

ekoturism. Talet inleds med att Maathais pris motiveras av att hon har bidragit till 

hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och demokrati, vilket i sig 

sägs bidragit till att skapa fred: 

 

"The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 

2004 to Wangari Maathai for her contribution to sustainable development, 

democracy and peace. Peace on earth depends on our ability to secure our living 

environment. Maathai stands at the front of the fight to promote ecologically viable 

social, economic and cultural development in Kenya and in Africa. She has taken a 

holistic approach to sustainable development that embraces democracy, human 

rights and women's rights in particular. She thinks globally and acts locally. 
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Användningen i stycket ovan etablerar det semantiska fältet samt dess relation till 

fredsbegreppet. Mänskliga rättigheter och demokrati är, som diskuterat ovan, något som 

ofta sätts ihop under denna tidsperiod, men här introduceras även hållbar utveckling. 

Dessa fyra termer ställs under talents gång ihop vid flera tillfällen. Som diskuterat i 

föregående sektion har betoningen på kvinnors rättigheter och hållbar utveckling sitt 

ursprung i att båda frågor har fått rum i den internationella debatten under denna period.  

 

Detta leder sedan in till en diskussion om hur orättvis resursfördelning är ett 

grundläggande problem globalt som leder till konfliker, ett förhållande som liknas med 

förhållandet mellan demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Talet avslutas med en 

kort dikt där frasen ”Peace with Justice.” förekommer. Denna diskussion samt dikt 

illustrerar mycket av det som Bulloch (2008) diskuterar, att fred har kommit att 

inkludera idéer om rättivsa. Idéen att fred kan skapas genom att jämna ut 

resursfördelningen är även närvarande i Galtungs (1965) idéer om positiv fred. 

 

Slutligen, etablerar talet vid ett tillfälle att krig inte längre utkämpas mellan utan inom 

stater. Under stycket som följer detta används termen ”conflict” ett dussintal gånger, 

kanske för att etablera denna förändring. Man har skiftat ifrån det storskaliga begreppet 

”krig” till det mindre storskaliga begreppet ”konflikt”, vilket klargör den förändring i 

skala vi beskrev i föregående kapitel. 

 

Sammanfattingsvis ser vi ett utökat semantiskt fält, som inkorpererar idéer om 

demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi ser idéer som relaterar till 

tidigare studier om rättvisa (Bulloch 2008) och ojämn resursfördelning (Galtung 1965) 

och vi ser en förändrad skalnivå från ”krig”, till ”konflikt”. 

 

4.4 2008-2017 

Från och med 2008 års fredspris kan vi nästan se en återgång till 90-talets fokus på 

diplomati och mellanstatliga relationer, men vi kan samtidigt se det fortsatta inflytandet 

av det tidiga tjugohundratalet. Vi kan alltså fortfarande se hänvisningar till demokrati 

och mänskliga rättigheter, fast inte i lika stor kvantitet som tidigare. 

 



  
 

 

- 20 - 

Detta resulterar i att en stor mängd olika begrepp och idéer om fred packas in i dessa 

pressmeddelanden. Begreppets semantiska fält är alltså bredare än någonsin tidigare. 

Från 2014 och framåt blir även dessa pressmeddelanden betydligt längre, vilket 

illusterar detta väl. Ofta presenteras en enkel fråga från många olika vinklar, vilket 

lyfter fram komplexiteten i dagens globala problem. Vi ser början på denna utveckling 

under den föregående perioden. I och med att världen blir mer och mer globaliserad blir 

vi mer och mer medvetna om många olika problem genom nya medier som internet. I 

pressmeddelandet 2009 betonas till exempel ett stort antal olika aspekter av Barack 

Obamas presidentskap: 

 

Dialogue and negotiations are preferred as instruments for resolving even the most 

difficult international conflicts. The vision of a world free from nuclear arms has 

powerfully stimulated disarmament and arms control negotiations. Thanks to 

Obama's initiative, the USA is now playing a more constructive role in meeting the 

great climatic challenges the world is confronting. Democracy and human rights 

are to be strengthened. 

 

I detta stycke omnäms Obamas arbete för diplomati, demokrati, mänskliga rättigheter, 

klimatet och i kärnvapenfrågan. I andra delar av texten förekommer även hänvisningar 

till internationella institutioner. Det verkar alltså som att man försöker koppla dessa 

priser till så många olika frågor som möjligt. 

 

Slutligen kan vi se något av ett kosmopolitiskt fokus under denna period. Medan man 

under 90-talet fokuserade på sammarbete och konfliktlösning med målet att läka gamla 

sår och återställa relationer, verkar sammarbetet under denna period vilja etablera någon 

form av internationell struktur. Perioden passar alltså mer ihop med synen om ”fred som 

världsordning” än ”fred som frånvaron av konflikter”. Detta ser vi i språket, 

hänvisningar till institutioner och internationell lag såväl som fraser som ”fraternity 

between nations”, vilket betonar internationell samordning och harmoni.  Vi ser ett ökat 

behov av att motivera priserna utifrån de konsekvenser de har på det internationella 

samväldet. Flera motiveringar sker även genom Alfred Nobels kriterier, varav en 

betonar etableringen av ”peace congresses”. Denna sammansättning illustrerar väl hur 

fredsbegreppet yttrar sig under denna period. 
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Vad säger då denna utveckling om den internationella arenan under denna period? Den 

beskriver en ökad komplexitet i många av de frågor vi bemöter, vilket kan ses som ett 

resultat av en mer globaliserad värld. Det är just i kontexten för dessa nya globala hot 

som perspektivet att fred skapas genom världsordning skapades. Ett fokus på 

institutioner och internationell lag representerar ett försök att skapa struktur och 

ordning, med det slutgiltiga målet att säkerställa mänsklighetens överlevnad (Rinehart 

2005). Synen vi finner här är dock inte så stark att den förespråkar en slags central 

världsregering men vill snarare betona sammarbete under någon form av struktur. 

 

Det kan även representera ett ökat västerländskt fokus, då många av dessa institutioner 

och organisationer är etablerade i västerländska länder. En möjlig katalysator för denna 

utveckling skulle kunna vara Barack Obamas presidentskap 2008, vilket stabiliserade 

USAs roll som unipolär makt i världspolitiken. Detta kan ha stärkt tanken om en 

internationell ordning centrerad runt USA och dess värden (Cox 2014 s. 76).  

 

4.4.1 Nedstamp – Juan Manuel Santos 

Juan Manuel Santos tilldelades priset 2016 för att försökt bygga fred mellan 

guerillarörelsen och resten av nationen. Detta yttrade sig i ett fredsavatal och en 

folkomröstning under hösten 2016 som, trots Manuel Santos kamp, röstades ner av 

landets befolkning. Nobelkommittén motiverar ändå han bör belönas för att kämpat så 

hårt för fred och att detta pris kommer att tillåta kampen för fred att fortsätta. 

 

Det vi först märker i detta motiveringstal är att begreppet ”peace” förekommer väldigt 

ofta. Det förekommer i en mängd olika sammansättningar som ”peace congress”, 

”peace accord” och ”peace prorgress”. Detta representerar väl begreppets bredd och 

flexibilitet under denna period. Man kopplar ihop begreppet med ett stort antal olika 

problem som beskrivs hota freden, utöver den egentliga konflikten kopplas droghandel, 

kidnappningar, exklusion och misstro till fredsbegreppet. Talaren nämner vi ett tillfälle 

att det finns ”many roads to peace”, vilket klingar sant här.  

 

Liksom under 90-talet innehåller det semantiska fältet termer som ”reconciliation”, 

”dialogue” och ”peace accord”, men till skillnad från under den perioden betonas även 

internationella aspekter så ofta som möjligt: 
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The peace process has already helped to foster fraternity between different parts of 

the population in Colombia. The civil war has also been a source of tension between 

Colombia and other countries in the region. Ending the civil war once and for all 

could strengthen fraternity not only in Colombia but also across national borders in 

the Americas. 

 

I detta citat ser vi även termen ”fraternity”, vilket vi tidigare identifierat som typisk för 

denna period. Sammanfattningsvis kan vi säga att detta stärker idéen att fred stärks 

genom skapandet av internationell ordning och harmoni. 

 

4.5 Sammanfattning 

Under den större delen av åttiotalet kan vi se hur att Nobelkommittén kopplar samman 

fredsbegreppet främst med olika sociala rörelser och mänskliga rättigheter. Flera priser 

delas ut till just de som lett dessa rörelser. Detta fokus på sociala rörelser gör att 

texterna inkluderar idéer om inkludering och medmänsklighet, i form av termer som 

”humanity”. Premissen att fred skapas när det inte finns konflikter och våld är dock 

fortfarande grundläggande. 

 

När väl kalla kriget går mot sitt slut i slutet av åttiotalet och under resten av nittiotalet 

kan vi istället se ett semantiskt fält med termer i linje med försoning och diplomati. 

Nobelkommittén vill betona byggandet av broar genom att läka gamla sår och lösa 

långa konflikter. Här ser vi även början av en begreppslig utvidgning av fred. Det är 

främst västerländska värderingar som börjar inkluderas i motiveringarna, via begrepp 

som ”demokrati”. 

 

Efter 11 september-attackerna förändrades dock mycket. Krig och konflikter 

utvecklades till att vara något mer än mellan två länder, och på så sätt förändrades även 

fredsbegreppet. Vi ser fler hänvisningar i pressmeddelandena till ”konflikter” än ”krig” 

vilket representerar den mindre skalan dessa nya konflikter ofta befann sig på. Vi ser ett 

expanderat semantiskt fält som representerar västerländska värden genom bland annat 

idéer om ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter”. Slutligen ställer kommittén 

fredsbegreppet i relation till många internationella problem som hållbar utveckling och 

kvinnorörelsen, vilket visar på en ytterligare utvidgning. Fredsbegreppet kom att 

inkludera fler idéer om rättvisa. 
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Från och med 2008 och framåt har vi kunnat notera en gradvis utveckling mot ett mer 

komplext och utvecklat fredsbegrepp. Rent kvantitativt har det semantiska fältet 

utvecklats. Detta ser vi som ett resultat av globaliseringen, vilket har utökat 

komplexiteten i många frågor. Slutligen markerar begrepp som ”peace congress” och 

”international law” något av ett fokus på fred genom världsordning. Denna studie 

spekulerar att detta är ett resultat av en ökad unipolarism runt Barack Obamas USA. 

 

Vi har även sett en viss teoretisk utveckling, före 2001 ser vi främst fred som ”negativ 

fred”, vilket helt enkelt är frånvaron av konflikter. Efter 2001 betonas snarare mer av 

det som Galtung (1962) och Bulloch (2008) diskuterar, idéer om ”positiv fred” som 

betonar närvaron av rättvisa och en jämlik fördelning av resurser. Även idéer om fred 

genom demokrati (Rummel 1981) förekommer. Efter 2008 ökar fokus på fred genom 

någon slags internationell ordning, vilket utgör ett helt annat perspektiv (Rinehart 

2005). Med andra ord, efter hand som det semantiska fältet har utökats, har 

motiveringarna till Nobels fredspris kommit att inkludera nya teoretiska perspektiv om 

fred. 

 

I relation till artikeln av Salomon (2009) kan vi säga att denna studie visar att 

fredsbegreppet fortfarande ses som någonting negativt och vetenskapligt, något som bör 

examineras och diskuteras, men inkluderar även en stor del nya tidsenliga tankar och 

idéer. I hans mening skapar en viss användning av ett begrepp en viss 

”förväntningshorisont” för befolkningen. Av denna anledning kan vi fråga oss om sättet 

vi använder fredsbegreppet påverkar hur vi går till väga för att skapa det. Till exempel 

kan kopplingar till världsordning och demokrati göra att vi börjar se dessa som mer 

naturliga tillvägagångsätt för att skapa fred.   

 

5 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur begreppet ”fred” har uttrycks i 

Nobelkomitténs pressmeddelande sedan 1979. Detta skulle ske främst genom termerna 

”peace”, ”peaceful”, ”non-violent”, ”violence”, ”war” och ”conflict”, samt det 

semantiska fält som existerar runt dem. Denna studie har kommit fram till att begreppet 

fred i allmänhet har utvidgats i Nobelkommitténs texter. Denna utveckling tillskrivs 
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främst globaliseringen, men ett antal nyckelhändelser har präglat den. Vi har här främst 

diskuterat det kalla krigets slut, 11 september-attackerna och Obamas presidentskap. 

Dessa har bidragit till en mer västerländsk fredssyn centrerad runt USA, med ett 

semantiskt fält som inkluderar begreppen ”demokrati”, ”mänskliga rättigheter”, 

”rättvisa”,  med flera. Vi ser även en utveckling där fred går från att vara endast om 

frånvaron av konflikter, till att inkludera idéer om rättvisa, till att slutligen inkludera 

viljan att bygga demokrati och någon form av världsordning. 

 

Vad säger då detta resultatet oss? Det säger oss att världen har blivit mer komplex 

genom globaliseringen, samt mer centrerad runt västvärlden, vilket har yttrat sig i 

Nobelkomitténs texter. Detta är i sig inte en revolutionerande slutsats, men den 

intressanta vinklen här är den effekt denna kontext har haft på våra begrepp. Skillnaden 

är att fred tidigare har refererat till något konkret, en status där två länder inte strider 

mot varandra. Men i dagens komplicerade värld har fred blivit så mycket mer. Fred 

inkluderar idéer om rättivsa, mänskliga rättigheter, dialoger, med flera. Detta gör det 

mer oklart vad man refererar till när man säger ordet ”fred”, och det gör att man kan 

ifrågasätta dess användbarhet som begrepp. Detsamma gäller motbegreppen ”krig”, 

”konflikt” och ”våld”. Dessa hänvisar inte längre till det konkreta tillstånd de gjort 

tidigare. 

 

Detta har ytterligare implikationer för hur vi tolkar olika händelser från olika 

tidsperioder. Om vi till exempel tolka ett fredsavtal från nittiotalet får vi en viss bild av 

vad detta kan tänkas inkluderas i det, medan ett fredsavtal idag kan förväntas innehålla 

betydligt mer. På så är den begreppsliga utveckling vi beskrivit här väldigt relevant att 

ta hänsyn till när vi undersöker olika historiska texter.  

 

En sak som dock bör noteras är att denna studie inte kunnat se någon speciell utveckling 

för termen ”violence”. För alla andra termer har vi kunnat notera olika perioder där de 

använts mer eller mindre eller på olika sätt, men för just ”violence” har inte termen 

används tillräckligt mycket under någon viss period för att kunna notera en stark 

förändring. Detta indikerar att det behövs ytterligare material där ”violence” 

förekommer mer ofta för att studera hur just detta begrepp har utvecklats. 
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Det bör även betonas att denna studie tar ett något västerländskt perspektiv på krig och 

fred, då priset delas ut av ett västerländskt land. Som vi utforskat har betoningen av 

västerländska värden blivit mer framgående, speciellt efter det kalla krigets slut. I 

österländsk kultur finns dock helt annorlunda idéer om krig och fred vars utveckling 

inte har utforskats alls här. Dessa kan ofta inkludera idéer om harmoni, respekt och 

tradition. I till exemepel Kina har man en lång tradition av krigsfilosofi med sitt 

urpsrung i Sun Tzus ”The Art of War”. Att undersöka denna idéutveckling, speciellt i 

kontexten av den globaliserade världen, skulle kunna vara en intressant alternativ studie. 

 

En annat möjligt alternativ för en framtida studie är att istället använda sig av Skinners 

begreppshistoriska metod. Denna sortens metod skulle fokusera på Nobelkommitténs 

pressmeddelanden som talhandlingar. Inom denna analys fokuserar vi på den retoriska 

kontexten som begreppen används i, och vilket syfte kommittén har i att använda sig av 

fredsbegreppet på en visst sätt utifrån denna kontext. Målet är alltså att tolka varför ett 

begrepp används på ett visst sätt, och varför detta förändras. Detta skulle utgöra en god 

komplimitering till denna studie, för att få ut en full förståelse för fredsbegreppet och 

dess användning.  
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