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Krig, kjønn og fred
Idet redaksjonen for dette nummeret av NIKK magasin avsluttes, skjer
terroraksjonene i Madrid. Den internasjonale debatten som nå pågår
om hvordan bekjempe den stadig økende terrorismen, gjør dette
temanummeret om krig og fred høyst aktuelt. Her analyseres koblingen
mellom krig, terrorisme og konstruksjoner av maskulinitet. Andre
temaer er krigsretorikk i kjønnsperspektiv, voldtekt i krig, forestillinger
om kvinner og fred i historisk perspektiv, militæret og kvinnelig soldater
og integrering av kjønnsperspektiv i FNs fredsbevarende virksomhet.

Som den innledende artikkelen viser, har ”krigen mot ter-
rorismen” som president Bush proklamerte etter 11. september, delvis
ført til at tradisjonelle kjønnsroller i forhold til krig og fred har blitt
styrket. Det kan skje en ”remaskulinisering” av samfunnet i tider med
stor usikkerhet og væpnede konflikter, ”the return of manly men” sym-
bolisert ved den amerikanske brannmannen i New York og den
amerikanske soldaten i Afghanistan. Men en krigstilstand kan også løse
opp forestillinger om kjønn. Dagens kriger har endret karakter. Krig er
ikke lenger nasjonalstatens forsvarsstyrker som kjemper mot hverandre
etter folkerettslige regler, men hovedsakelig indre konflikter der sivile
først og fremst rammes. Skillet mellom sivil/militær og hjem/front som
fulgte kjønnsskillene, er i stor grad opphevet. Dette gjelder ikke minst
under terrorangrep, der sivile er både middel og mål, og terroristen
også kan være kvinne.Dermed oppløses konstruksjonen av kvinner som
sivile og menn som soldater.

Tradisjonelt knyttes krig til det kulturelle bildet av mannlighet, og fred
knyttes til forståelsen av kvinnelighet.Men svensk forskning viser at også
dette bildet slår sprekker når det postmoderne militæret etterlyser
flere kvinner. Argumentet er at militæret trenger kvinner fordi de er
annerledes enn menn, de skal være flinkere til å kommunisere og til å
løse konflikter. Kvinnene i det nye militæret må paradoksalt nok være
tilstrekkelig ”feminine” for å passe inn. Samtidig som de skal være like
og behandles likt med menn, skal de altså være avvikende i forhold til
den mannlige normen. Men ønsket om kvinnelige soldater kan også
være et uttrykk for at samfunnet ikke lenger ser militærtjeneste som en
realisering av maskulin medborgeridentitet, påpeker de to svenske
forskerne.
Menns vold mot kvinner i krig er et tema som tas opp i flere av artik-
lene.Tendensen er at kvinner utsettes for stadig råere seksualisert vold
i krig. ”Kvinnekroppen har blitt en slagmark som de stridende parter
slåss om”, heter det i UNIFEM-rapporten ”Women,War and Peace” om
konsekvensen av væpnede konflikter for kvinner. En av de to forfatterne
av rapporten, tidligere forsvarsminister i Finland, Elisabeth Rehn, er
portrettert i Intervjuet denne gangen.

Foto: Fredrik Neumann/Sam



3NR. 1 - 2004     NIKK magasin   

in
nh

ol
d:

NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

NR. 1 - 2004

NIKKmagasin

KRIG,
K J fl N N
og fred

Gender in UN peace keeping?
Gender mainstreaming of UN peace sup-
port operations is a step towards the right
direction, yet this mainstreaming offers only
a partial solution to the problem. SIDE 14

Voldtekt i krig
Voldtekt av kvinner i krig ble særlig etter
krigen i Bosnia, ansett som militærstrategi
for å ydmyke fienden, men det kan ikke for-
klare alt ved den seksuelle aggresjonen mot
kvinner i krig, sier den norske psykiateren
Solveig Dahl. SIDE 17 

Mænds vold – et enormt 
globalt problem
”Vi er tvunget til at erkende et ofte ignore-
ret men absolut essentielt faktum: Mænds
vold repræsenterer et af de største globale
sociale problemer,” skriver Keith Pringle, pro-
fessor ved Aalborg universitet. SIDE 23

Metaforens potens i krig
Når nye våpensystemer prøves ut, snakkes
det gjerne om ”nye fødsler”. Det er “sønn”

GENUS OCH “KRIGET MOT TERRORISME”
”Kriget mot terrorismen” komplicerar bilden av kvinnor som

civila och män som stridande. Idag ser vi en utveckling där ter-
rorister, inte minst i form av självmordsbombare, inte alls

utgörs av enbart män. Kravet på de civilas immunitet 
kompliceras dessutom av det faktum att terrorister 

inte kan betraktas som ”militära”.

SIDE 4

KVINNER = FRED?
Forestillingen om kvinners fredeligere ”natur” var  en del av

grunnlaget for egne fredsorganisasjoner for kvinner, og den ble
brukt av  organisasjonene i deres mobilisering. I tillegg har de

kvinnelige fredsforkjemperne vært utsatt for kritikk fordi de
essensialiserte kjønn. Men dette bildet stemmer ikke 

helt når vi ser på fortidens aktører.

SIDE 10

Intervjun: Elisabeth Rehn
INTERNATIONELL KARRIÄR I KVINNOFORSVAR
Min karriär som Finlands försvarsminister har varit till stor nytta.

Jag har lärt mig hur militärer tänker – när de tänker, sejer
Elisabeth Rehn som har gjort internationell kometkarriär som en

järnhård försvarare av kvinnors rättigheter i krisområden. Hon hål-
ler kurser för militärer i hela Norden om vikten av att respektera

kvinnors rättigheter i de områden man tjänstgör.

SIDE 20

eller  “guttebarn” ved vellykket testing,
”jentebarn” eller “datter” om våpenet
viser seg å være mislykket. SIDE 26

Den postmoderna militären 
och kvinnliga soldater
Det sägs ofta att kvinnor är speciellt
lämpade att tjäna det nya Försvaret
därför att de är olika män. Men para-
doxalt nog måste kvinnliga militärer
vara tillräckligt feminina. SIDE 30

Kjønn i forskning i Norden 
og Europa
I det framtidige nordiske forskningsrom-
met bør kjønns- og likestillingsperspektiv
inn i all virksomhet, sier NIKKs direktør
Solveig Bergman. Samtidig foregår det
et omfattende arbeid med kjønn og
likestilling innen forskning i Italia og i
mange europeiske land.
SIDE 34 og 36

Hva skjer i nordisk manns-
forskning? SIDE 38
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t terrorismen"
r och genusperspektiv

"De militära svaren på terrorattackerna vilar på gamla 
genusbaserade krigsmetaforer. Men krig löser även upp
föreställningar om genus."



NIKK magasin                                                                                             NR. 1 - 20046
Fo

to
:M

ar
tin

 v
on

 K
ro

gh



7NR. 1 - 2004                                                                                                                                        NIKK magasin     

”Kriget mot terrorismen” har till dels inneburit att traditionella genusroller 
i förhållande till krig och fred vuxit sig starkare. Men det finns också inslag 

i utvecklingen som visar på det motsatta. Liksom i andra pågående konflikter
finns i kriget mot terrorismen ingen klar gräns mellan hem/front och civil/militär,

och därav heller inte de traditionella associationerna till genus.
De militära svaren på terrorattackerna vilar emellertid på och 

underblåser gamla genusbaserade krigsmetaforer.

V arje tid har sin hotbild. Frågor
om det rättfärdiga eller orätt-
färdiga i att använda våld i

politiska syften är ständigt återkomm-
mande i vår politiska diskurs, men fokus
skiftar med den globala utvecklingen.
Under 1980-talet diskuterade vi kärnva-
penkapprustningen och huruvida det
kunde vara berättigat att tillverka vapen
med potential att ödelägga hela den
mänskliga civilisationen. Under 1990-
talet debatterades det etiskt lämpliga i att
gå in med militära interventioner i län-
der där inomstatliga konflikter blossat
upp, aktualiserat av krigen i Rwanda och
forna Jugoslavien. Idag talar vi om ”kri-
get mot terrorismen”. Detta begrepp har
kommit  att beteckna hela den interna-
tionella militära och politiska utveckling
som tagit fart efter terrorattackerna mot
World Trade Center den 11 september
2001. USA är den drivande kraften, till-
sammans med sina allierade. Det är USA
som främst menar sig vara i krig med
terrorismen och det är i hög grad USA:s
politiska ledares reaktioner och beslut
som styr utvecklingen.

Detta har lett till två krig hittills, ett
i Afghanistan och ett i Irak. De militära
svaren på terrorattackerna har etiskt rätt-
färdigats genom ett resonemang där våld
blir tillåtet i syfte att oskadliggöra ”det
onda”, dvs. det som man menar hotar
ens egen gemenskap, ens egna ideal och
livsstil. Det paradoxala är att samma
mönster verkar finnas på bägge sidor i
konflikten. Den moraliska diskursen
utmärks av att den är hierarkiskt upp-
byggd, där endast den egna världsbilden
har egentlig legitimitet. I denna hierar-

kiska struktur är genus ett centralt inslag.
Kulturella normer för manlighet och
kvinnlighet, vilka är starkt knutna till
våld och icke-våld i de flesta kända kul-
turer, påverkar också den etiska legitime-
ringen av både terroraktioner och de
militära svaren på dem.

Genusmetaforer  i krig   
Genusmetaforer har alltid varit en del av
militarismen. Vi kan tänka på de propa-
gandabilder som spreds under första
världskriget där vitklädda kvinnor
strödde blommor över soldaterna när de
drog ut till fronten eller på affischerna
under andra världskriget som uppma-
nade unga män att göra sin plikt och
värna fosterlandet med hjälp av bilder på
hur fienden hotade att våldta ”det egna
landets kvinnor”. Men genusmetaforer
har även färgat ordkriget mellan ameri-
kanska ledare och Usama bin Laden,
både före och efter 11 september 2001. I
ett reportage i den arabiska TV-kanalen
al-Jazeera i december 1998 säger bin
Laden att han och hans bröder sett ”feg-
heten hos de amerikanska soldaterna” i
Somalia och fortsätter sedan i nästa
andetag med att kalla dem ”women sol-
diers”. De amerikanska soldaterna är allt-
så fega, ”kärringaktiga” och omanliga.
”Ledarna i den regionen har fråntagits
sin manlighet”, säger bin Laden i inter-
vjun (Al-Jazeera december 1998, citerad
i Tickner 2002:333).

I USA har flera kvinnliga skribenter,
både journalister och forskare, visat hur
efterspelet till attackerna den 11/9 i
mediabevakningen framställdes som ”the
return of manly men” (Brown 2001).

Carol Gilligan har påpekat att trots att
både brandkår och polis i USA har
många kvinnliga medarbetare var bilden
av dem som rusade till undsättning
direkt efter attackerna i huvudsak den av
modiga män som offrade sig för att rädda
och skydda andra (Gilligan i Brown
2001). Ann Tickner menar att bilden av
amerikanska soldater som stred för
fosterlandet i Afghanistan för att hämnas
angreppet på USA helt osynliggjorde att
den amerikanska armén idag rymmer
många kvinnliga soldater (Tickner
2002:335). Efterspelet till terrorattack-
erna visar också hur vår acceptans av ett
”remaskuliniserat” samhälle alltid är
mycket stor i tider av osäkerhet, hot och
väpnade konflikter. Under sådana för-
hållanden tenderar människor att söka
sig till det bekanta, det trygga och igen-
kännbara. Traditionella genusuppfatt-
ningar kan vara en viktig del i sådana
invanda mönster.

Att krig kan kopplas till genus på ett
stereotypt sätt är välkänt: Att kriga hör
till den kulturella bilden av manlighet,
att ta avstånd från dödande och våld hör
till den kulturella förståelsen av kvinnlig-
het. Men krig löser även upp före-
ställningar om genus – det har uppmärk-
sammats av kvinnliga forskare och
debattörer under lång tid. Alva Myrdal
påpekade det redan under andra världs-
kriget i en artikel i Idun: ”Vinst eller för-
lust för kvinnorna?” (Myrdal 1942). I
mer sentida forskning kan man lyfta
fram 1990-talets postmodernt influerade
forskning där man talade om ”upplös-
ningen” av stora berättelser, inklusive de
om genus och krig ( se t.ex. Cooke

Av Anna T. Höglund

Teol. Dr. och forskare i etik vid Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskapvid Uppsala universitet

anna.hoglund@teol.uu.se
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1993). Men i argumentationen om kri-
get mot terrorismen verkar - i alla fall vid
en första anblick - klockan snarast ha vri-
dits tillbaka. De exempel jag givit ovan
befäster snarare än löser upp den tradi-
tionella bilden av hur genus och krig
hänger samman. Med utgångspunkt i ett
antagande om att genus är en central del
i den etiska legitimeringen av militärt
våld vill jag emellertid, i resten av arti-
keln, visa att bilden är betydligt mer
komplex.

Legitimeringen av våld
Inom politisk filosofi och etik är det
dominerande förhållningssättet till mili-
tärt våld att det under vissa villkor kan
vara rättfärdigt, vad som traditionellt
har kallats ”läran om det rättfärdiga kri-
get”. Denna tradition behandlar dels
frågan om när det kan vara tillåtet att
starta ett krig och dels hur ett krig i så
fall bör föras, dvs. vilka medel och
metoder som är tillåtna i krig. Varje del
innehåller en rad specificerade krav, t.ex.
att våld är tillåtet i självförsvar efter en
väpnad attack och att de civila skall ha
immunitet i krig, det vill säga att de i
möjligaste mån skall hållas utanför stri-
derna. Det grundläggande etiska resone-
manget går ut på att det ibland kan vara
rättfärdigt att använda ett, i och för sig
ont, medel i syfte att undanröja något
värre ont. Individers intressen får ibland
stå tillbaka för det kollektiva intresset av
att skydda vissa värden i ett samhälle. 

Den etiska argumentationen om-
kring militärt våld är en i högsta grad
genusbaserad diskurs. Väletablerade
etiska teorier om rättfärdiga krig har av
genusforskare avslöjats som genomsy-
rade av och uppbyggda kring normer
för manlighet och kvinnlighet, relater-
ande till kvinnors och mäns skilda erfa-
renheter av och uppgifter i väpnade
konflikter (se t.ex. Ruddick 1989,
Reardon 1996, Höglund 2001, 2003a
och b). Samtidigt har man pekat på dia-
lektiken i diskursen: Etiska teorier
reflekterar inte en ”verklighet” av krig
och fred; de är även en del i den diskurs
som skapar och upprätthåller kulturella
föreställningar om både krig och genus. 

De centrala genusmetaforer som
genomsyrar rättfärdigandet av krig är
främst upprätthållandet av skiljelinjen

mellan offentligt/privat, vilket i sin tur
legitimerar andra uppdelningar, främst
civil/militär, krig/fred, hem/front. I
enlighet med gällande kulturella genus-
normer hänförs kvinnor och kvinnlig-
het till det civila. Civilas erfarenheter
hålls emellertid oftast utanför teorierna,
vilket medfört att kvinnors erfarenheter
av krig osynliggjorts. Då det gäller grän-
sen mellan hem och front upprätthålls
den genom resonemang om de civilas
immunitet, där man skiljer mellan sol-
dater vid fronten och soldater hemma
på permission. Ofta antas både implicit
och explicit att män i huvudsak åter-
finns i – och har ansvaret för -
kriget/fronten medan kvinnorna ansva-
rar för freden/hemmet. Detta medför i
sin tur att bilden av mannen som
beskyddare av kvinnan, den beskydd-
dade, ideligen återskapas.

Postmoderna forskare visade mot
slutet av 1990-talet hur krigen efter
andra världskriget inte stämde med
denna bild. Ny avancerad vapenteknik
och ett ökande antal inomstatliga, iställ-
let för mellanstatliga konflikter, som tra-
ditionella teorier nästan uteslutande
intresserat sig för och utgått från, gjorde
det omöjligt att upprätthålla en skarp
gräns mellan civilt och militärt och hem
och front. Därmed, menade man, löstes
även genusmetaforerna i anslutning till
dessa begrepp upp (Cooke 1993). I ett
krig där det inte finns någon front, eller
där fronten finns överallt, blir genusroll-
lerna radikalt omdefinierade. Att hämta
vatten eller köpa bröd – en traditionell
kvinnosyssla förknippad med hemmet
och det civila livet - blir plötsligt associ-
erat med manliga värderingar som risk-
tagande, heroiska handlingar och mod
(Allen 1996:26).

Komplexa samband
Anne Tickner har hävdat att kriget mot
terrorismen, i enlighet med människors
strävan efter invanda traditionella 
mönster och roller i tider av hot och
osäkerhet, vridit klockan tillbaka
beträffande relationen mellan krig och
genus (Tickner 2002). Men om legiti-
meringen av krig så starkt varit 
beroende av en traditionell syn på 
konflikter, som i sin tur är strakt kopp-
lad till genus, kan man också hävda att

”kriget mot terrorismen” har problema-
tiserat bilden. 

Å ena sidan visar de senaste årens
händelser att ”kriget” ser ut som vi tän-
ker oss att det alltid har gjort. Det var
män som utförde terrordåden mot
World Trade Center och det var manli-
ga politiska och militära ledare som
kommenterade och fattade beslut om
vedergällningarna. I det tal till nationen
som president Bush höll strax innan
bombningarna av Afghanistan inleddes,
riktade han sig direkt till den amerikan-
ska armén med en retorik fylld av
anspelningar på hegemonisk manlighet
och bilden av mannen som krigare. ”Var
redo. Ni skall göra oss stolta”, sade han
bland annat, ord som fick hundratals
amerikanska unga män att strömma till
värvningslokalerna för att anmäla sig
som frivilliga i kriget. 

I Sverige var det inledningsvis myck-
et få kvinnor som gavs mediautrymme
för att kommentera händelseutveckling-
en. När de väl tilläts göra det tog de
oftast avstånd från både terrorattackerna
och från bombningarna. En klar könss-
skillnad framkom dessutom i de opi-
nionsundersökningar om synen på
USA-bombningarna som gjordes i
Sverige hösten 2001. Kvinnor var i
högre grad än män kritiska till vedergäll-
lningsattackerna. Samtliga dessa exem-
pel bekräftar den traditionella, kulturell-
la bilden av sambanden mellan genus
och våld.

Å andra sidan luckrar den aktuella
utvecklingen också upp kulturella före-
ställningar om både krig och genus.
Krig är uppenbarligen inte längre en
fråga om nationalstaters arméer som kri-
gar mot varandra enligt folkrättens
regler. Efter terrorattackerna hade USA
att bekämpa en fiende som inte syntes,
som inte hade ett avgränsat territorium
att slå mot och som definitivt inte följde
de internationella krigsreglerna - man
använde t.ex. civila som både medel och
mål i terrorattackerna. 

Terrordåd som krighandlingar
För att bemöta detta oreglerade våld
valde man emellertid att tillgripa en tra-
ditionell form av reglerat våld som man
hävdade kunde rättfärdigas med hjälp av
etablerade krigslagar och teorier. För att
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lyckas med detta argumenterade man
för att terrorattackerna inte var krimi-
nella handlingar utan krigshandlingar
(alltså väpnade attacker som legitimerar
militärt självförsvar) och att självförsvar
inte bör förstås enbart som svar på en
direkt attack, utan även inbegripa före-
byggande attacker, något som både juri-
diska och etiska regler för krigföring
hittills fördömt.

Likaså komplicerar kriget mot terro-
rismen bilden av kvinnor som civila och
män som stridande. Idag ser vi en
utveckling där terrorister, inte minst i
form av självmordsbombare, inte alls
utgörs av enbart män. Kravet på de civi-
las immunitet kompliceras dessutom av
det faktum att terrorister inte kan
betraktas som ”militära”. I egentlig
mening är de civila och skulle därmed
besitta immunitet. Samtidigt kan man
hävda att terrorister inte är oskyldiga
civila, vilket ofta varit en grundläggande
orsak till civilas immunitet, nämligen
deras relativa oskuld i konflikten, deras
utanförskap och icke-relation till kriget.
Resultatet har blivit att motattackerna
från USA och dess allierade har riktats

mot militära mål i stater som man anser
stöttar terrorister i någon form, samti-
digt som man alltså definierar upprinn-
nelsen till krigen – attackerna den 11
september – som krigshandlingar, allt i
syfte att etiskt och juridiskt kunna rätt-
färdiga de militära svaren på dem. 

Jag menar att vi kritiskt måste skär-
skåda de resonemang som används för
att rättfärdiga kriget mot terrorismen,
både etiskt och ur genusperspektiv. Det
finns en fara i att betrakta terrordåd som
krigshandlingar, och inte som kriminell-
la handlingar. Den typ av oreglerat våld
som terrorismen utgör likställs med stat-
ligt kontrollerat våld om man reagerar
på den som om det handlade om krigs-
handlingar. Det osynliggör de bakom-
liggande orsakerna till terrorismen och
förhindrar sökandet efter alternativ till
våldsbaserade lösningar - alternativ som
förmodligen skulle ge mer långsiktiga
resultat. Likaså finns en fara i att hålla
fast vid illusionen om att den genusba-
serade bilden av krig är oförändrad.
Genom att synliggöra att så inte är fall-
let kan vi också avslöja ihåligheten i den
etiska legitimeringen av de militära sva-

ren på terrordåd. Om vi inte gör det
riskerar våldsspiralen att trappas upp,
till förfång för män och kvinnor på alla
sidor i konflikten.

REFERENSER:
Allen, Beverly 1996: Rape Warfare.The Hidden Genocide
in Bosnia-Herzegovina and Croatia. Minneapolis, London:
University of Minnesota Press.
Brown, P. L. 2001: Heavy Lifting Required:The Return of
Manly Men. New York Times, 28 oktober, del 4, s. 5.
Cooke, Miriam 1993: (Wo)-man Retelling the War Myth.
Cooke, Miriam & Woollacott,Angela (red.): Gendering War
Talk. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, s.
177-204.
Höglund,Anna T. 2001: Krig och kön. Feministisk etik och
den moraliska bedömningen av militärt våld. Uppsala
Studies in Social Ethics 26. Uppsala:Acta Universitatis
Upsaliensis.
Höglund,Anna T. 2003a: Gender Aspects of the
Legitimisation of Military Force – a Post-September 11
Perspective. Gender and Peace Processes – an Impossible
Match. Utsikt mot utveckling 19. Uppsala: Collegium for
Development Studies at Uppsala University, s. 7-17.
Höglund,Anna T. 2003b:War on Terrorism – Feminist and
Ethical Perspectives. Security Dialogue, vol. 34, no. 2, Sage
Publications, June 2003, s. 242-245.
Myrdal,Alva 1942:Vinst eller förlust för kvinnorna? Idun nr.
55, 1942.
Reardon, Betty A 1996: Sexism and the War System.
Syracuse, New York: Syracuse University Press.
Ruddick, Sara 1989: Maternal Thinking:Towards a Politics of
Peace. Boston, Mass.: Beacon Press.
Tickner, J.Anne 2002: Feminist Perspectives on 9/11.
International Studies Perspectives 2002:3, s. 333-350.



NIKK magasin                                                                                             NR. 1 - 200410

Kvinne=fred?

Husmødrenes demonstrasjonstog i 1948 mot melkesalgsrasjonalisering.
Her fra Stortinget, kvinnene bærer plakater med påskrift, bl.a "Vi vil ha
våre melkeutsalg i fred", "Nu er vi skuffet, dette er urett mot oss", "Dette
vil vi ikke finne oss i", "Vi vil ikke ha no melkeåk". Foto: SCANPIX 
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Kvinnefredsbevegelsens historie
Av ELISABETH LØNNÅ 
Dr. philos.
elisabeth@mint.no

I andre halvdel av 1800-tallet vokste det fram en forestilling i den vestlige,
industrialiserte verden om at kvinner var mer fredelig anlagt enn menn, og at de
hadde evner og en spesiell forpliktelse til å skape fred. Forestillingen om kvinners
fredeligere ”natur” var  en del av grunnlaget for egne fredsorganisasjoner for
kvinner, og den ble brukt av  organisasjonene i deres mobilisering.

S amtidig ligger denne forestil-
lingen til  grunn for at kvinne-
fredsbevegelsen har vært karak-

terisert som maternalistisk og essensia-
listisk. Empiriske  undersøkelser og
nylesing av tekster fra kvinnefredsbeve-
gelsen fram til andre verdenskrig kan
imidlertid gi et mer nyansert bilde av de
kvinnelige fredsforkjemperne og hva de
sto for. 

Egne fredsorganisasjoner for kvinner
går i alle fall tilbake til 1896, da den før-
ste internasjonale organisasjonen ble
stiftet i Frankrike. Før andre verdenskrig
var Internasjonal Kvinneliga for Fred og
Frihet (IKFF) den største rene fredsor-
ganisasjonen for kvinner, med avdeling-
er i 32 land. De to store, internasjonale
kvinneorganisasjonene International
Council of Women og International
Women’s Suffrage Alliance hadde freds-
saken på programmet fra starten av, og
for begge var den det viktigste arbeids-
området i mellomkrigstiden.

Kvinnepolitisk feilaktig?
Til tross for stor aktivitet i kvinnefreds-
bevegelsen over lang tid, har det vært
lite historisk forskning om dette temaet.
I noe av det som har vært skrevet finnes
en avvisning av kvinnefredsbevegelsen
som kvinnepolitisk feilaktig og/eller his-
torisk uinteressant. Slike synspunkter

henger sammen med den poststruktura-
listiske vendingen innenfor kvinne-
forskningen, og har antakelig ført til at
interessen for temaet har vært mindre
enn den ellers kunne ha vært. 

Den mest toneangivende av alle
kvinne- og kjønnshistorikere de siste 20
årene og en fremstående representant
for poststrukturalismen, historikeren
Joan W. Scott, skrev i 1987 essayet
”Rewriting History - om kjønn i første
og andre verdenskrig” (Scott 1987).
Scott mener her at forskning med
kvinner i fokus ikke har umiddelbar
relevans i forhold til annen historisk
forskning. Det viktige er ikke å studere
kvinners innsats, holdninger, erfaringer
og uttrykk i seg selv, men å bruke analy-
sen av gender til å skrive historien på en
ny måte: 

“The question then becomes, not
what was the impact of the wars on
women, but what does the history of
women reveal about the politics of
war?” (Scott 1987: 30).

Artikkelen uttrykker sentrale ele-
menter av det Joan W. Scott også ellers
har stått for innenfor kvinne- og kjønns-
historien, og som Gro Hagemann har
oppsummert slik: 

”Kvinnehistoriens potensial ligger
ikke i økt kunnskap om kvinner i seg
selv, men i følge Scott i analysen av

kjønnsforskjellenes betydning for sosia-
le, økonomiske og politiske maktfor-
hold” (Hagemann 2003: 33).

Scott pekte på at historisk forskning
om verdenskrigene til da først og fremst
hadde dreid seg om en synliggjøring av
kvinners situasjon. Den hadde vært ret-
tet mot kvinners muligheter i yrkes- og
samfunnsliv, mot krigens følger for
utviklingen av politiske rettigheter og
mot kvinners holdninger til krigen, for
eksempel innenfor fredsbevegelsen. Når
det gjaldt kvinner i fredsbevegelsen,
skrev hun at det var svært få kvinner
som protesterte mot krigen, og at nasjo-
nalt samhold i virkeligheten var mye
viktigere enn kvinners protest. I under-
teksten ligger det at dette i seg selv gjør
kvinnefredsbevegelsen mindre interes-
sant som forskningstema.

”Separat kvinnehistorie”
ikke relevant?
Men hvorfor skulle ikke historien om
kvinnefredsbevegelsen kunne bidra til å
belyse nettopp kjønnsforskjellenes
betydning for krig og fred? En historie
om kvinnelige fredsforkjempere burde
kunne ta opp for eksempel de mulighe-
tene kvinner forsøkte å skaffe seg for
handlingsrom i en politisk virkelighet
hvor menn hadde så å si all formell
makt, hvilke saker de syntes det var



NIKK magasin                                                                                             NR. 1 - 200412

viktig å fremme fordi de ellers manglet
på det  politiske kartet, og samling og
splittelse blant kvinner som skyldtes at
kjønn noen ganger telte mer, andre
ganger mindre i forhold til andre iden-
titeter. Scotts krav om å bruke kjønn
på en måte som belyser den politiske
historien burde nettopp gjøre en histo-
risk analyse av kvinners innsats for fred
interessant. 

Scott fremholdt i sin artikkel at en
”separat kvinnehistorie” tenderer til å
bekrefte forestillingen om at kvinner til-
hører en spesiell sfære. Dette mente hun
kunne legitimere eksisterende kjønns-
forskjeller og den ulikheten som er
knyttet til dem. Men hvis vi unnlater å
ta for oss gruppen kvinner eller grupper
av  kvinner som forskningsobjekt, er det
samtidig en risiko for at vi i noen tilfel-
ler fratar oss muligheten til å finne ikke
bare likheter mellom kvinner som
kjønn, men også forskjeller, forandring-
er, spenninger, konflikter og allianser –
mellom kvinner, men også mellom
kvinner og menn. 

Den poststrukturalistiske diskusjo-
nen har ført til nødvendige bestrebelser
på å se kvinner som individer med en
sammensatt identitet. Men dette kan
trekkes så langt at det ikke blir menings-
svarende i en historisk sammenheng. I
mange tilfeller vil en nyskriving være
avhengig av empiri som best skaffes
fram ved å sette fokus på kvinner som
gruppe eller grupper. Når man ikke kan
skrive om kvinner som kategori, blir det
vanskelig å skrive om kvinnebevegelsen
overhodet. Kvinnene i fredsbevegelsen
var en del av den bredere kvinnebeve-
gelsen, og blir selvsagt også rammet av
dette. I tillegg har de kvinnelige freds-
forkjemperne vært utsatt for kritikk
fordi de essensialiserte kjønn. En slik
kritikk kan  være på sin plass innenfor
en politisk debatt eller når man tar for
seg sin egen samtid, men den kan føre
til et fortegnet bilde når den anvendes
på fortidens aktører. 

Ingen rene posisjoner
I boka Om Kärlek, som handler om
Ellen Key og hennes posisjon i svensk
intellektuell historie, tar Claudia Lindén
opp en diskusjon om forholdet mellom

essensialisme og konstruktivisme basert
på Keys tekster (Lindén 2002). Lindén
hevder at dikotomien essensialisme –
konstruktivisme er ahistorisk og anakro-
nistisk som beskrivelse av feminismens
historie. Det finnes ingen rene posisjo-
ner, skriver hun. Ordene hadde andre
konnotasjoner den gang enn de har nå,
og fremfor alt var det andre konfliktlin-
jer som hadde mye større betydning.

Nettopp Ellen Key er blitt brukt av
Jean Bethke Elshtain som eksempel på
en ekstrem form for kvinnelig sjåvi-
nisme (Elshtain 1990). Elshtain er
sterkt kritisk til kvinnefredsbevegelsen,
som hun hevder har hatt og har som
mål en verden styrt etter en kvinnelig
harmonimodell som i virkeligheten bare
er patriarkatet snudd på hodet. Som
viktigste historiske eksempel trekker
hun frem Ellen Key, som rundt forrige
århundreskifte spilte en viktig rolle for
kvinnenes fredsagitasjon. Key er for
Elshtain en typisk representant for en
absolutistisk konstruksjon av en kvinne-
lig fredsdrøm: 

“This feminized version of liberal
internationalism finds one spokeswo-
man proclaiming in the World War I era
that women are to be the saviors of
humanity, the avatars of pacific
Motherhood, the harbingers of the
future order” (Elshtain 1990: 265).

Som belegg henviser hun til Ellen
Keys War, Peace and the Future, ”origi-
nally published in the 1920s”, som hun
sier. Keys bok ble i virkeligheten skrevet
i 1914, altså i den første verdenskrigens
første år, og het på svensk Kriget, Freden
och Framtiden (Key 1914). Min
gjennomlesing viser at Key her har en
forsiktig og utprøvende tilnærming til
kjønn. Hun advarer mot å tro at kvinner
kan gjøre slutt på krigen, for erfaringen
har vist at kvinner er like nasjonalistiske,
ja like krigshissende som menn. Likevel
ser hun et håp i en tendens hun mener
nå viser seg hos en del kvinner, og som
hun håper med tiden vil bli mer
utbredt: medlidenhet for krigens ofre,
også når de tilhører fienden, sammen
med viljen til å skaffe seg medbestem-
melse i krigens og fredens politikk. Hun
tror ikke den pågående krigen vil føre til
varige endringer, men håper at den for-

andringen i holdninger som hun synes
hun ser en gang i fremtiden skal føre til
et fredelig samfunn. Så skriver hun: 

“Skall man verkligen kunna vinna
detta av framtiden, då måste denna
framtid i lika grad formas av kvinnor
som av män” (Key 1914: 63).

Maternalismen i historisk
sammenheng
Leila Rupp har vist at det lar seg gjøre å
skrive om kvinner i fredsbevegelsen på
en måte som er nyansert nok til å få
fram at femininitet ikke er en stabil,
biologisk eller kulturell egenskap, samti-
dig som den generaliserer nok til å vise
et fellesskap mellom kvinner som kunne
føre til handling (Rupp 1998).
Gjennom et grundig empirisk arbeid får
hun fram hvordan samarbeidsbånd
mellom kvinner ble opprettet på tvers av
ulike kulturer, ideologier og nasjonalite-
ter, i det hele tatt på tvers av tradisjonell
tilhørighet. Rupps konklusjon er at en
ny, kollektiv, internasjonal identitet ble
skapt i mellomkrigstiden. Den var skjør
og sårbar, men sterk nok til at den
kunne bygges videre på da andre ver-
denskrig var over. 

Hva så med kritikken av fredsfor-
kjemperne for å fremme stereotypier og
å essensialisere kvinnene? Leila Rupp
karakteriserer kvinneorganisasjonenes
politikk som grunnleggende maternalis-
tisk. Hun siterer blant annet en uttalelse
av Carrie Chapman Catt, leder for
International Women’s Suffrage
Alliance, fra 1931: 

“All wars are men’s wars. Peace has
been made by women but war never”
(Rupp 1998: 84).

Hun viser at det fantes ulike typer
argumenter for å gå inn i en fredsorga-
nisasjon for kvinner. Ett viktig punkt
var at kvinner led mye – noen mente
mest - under krig. Voldtekt og ”traffic-
king” i kjølvannet av krig ble også tatt
opp som viktige grunner til å arbeide
mot krig. Men kjernepunktet i argu-
mentasjonen var moderskapet. Det var
det som først og fremst gjorde kvinner
forskjellige fra menn, og det var det som
ga dem evnen og viljen til å skape fred.
Moderskapet ble da ikke sett som
begrenset til det biologiske. Alle kvinner
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var potensielle mødre, og alle kunne
påta seg et sosialt moderskap. Den ung-
arske pasifisten Rosika Schwimmer
uttrykte det slik:   

“Even women who are not physical-
ly mothers, feel all as the mothers of the
human race” (Rupp 1998: 85).

At kvinner tok utgangspunkt i
morsoppgaven og omsorgen for barna i
sin politiske virksomhet, må sees i en
historisk sammenheng, slik Leila Rupp
gjør. Dette var en tid da de som hadde
anledning hadde hjemmet som sin
hovedoppgave. Åpenbart måtte argu-
menter som spilte på tradisjonell
kvinnelighet stå seg godt og gi avsender-
ne en retorisk fordel. Biologisering var
dessuten en del av tidens mentalitet.
Biologi ble brukt som forklaring på for-
skjeller i intelligens og helse, mellom
sosiale klasser, mellom nasjoner eller
såkalte ”raser” – og mellom kjønn. Den
eldre kvinnebevegelsen arbeidet på bak-
grunn av og i opposisjon til en patriar-
kalsk biologisme, og tilpasset sine argu-
menter etter det (Dahlerup 2001). 

I min lesning av tekster skrevet av
kvinner i fredsbevegelsen fra forrige
århundreskifte til andre verdenskrig,
finner jeg ofte referanser til freden som
kvinnenes ”naturlige” oppgave, og
appeller til kvinnene om å skape fred
som en del av sitt ansvar som mødre. I
enkelte tilfeller kan vi også finne ren
biologisme – men snudd på hodet, slik
at biologien forklarer kvinnenes – ikke
mennenes overlegenhet. Dette er imid-
lertid ikke hele bildet. 

Fredspedagogikk
Lederne for den norske avdelingen av
Internasjonal Kvinneliga for Fred og
Frihet fram til andre verdenskrig, Emily
Arnesen, Martha Larsen Jahn og Marie
Lous Mohr, ser ikke ut til å ha vært spe-
sielt opptatt av kvinnelige egenskaper.
Hverken i organisasjonens beretning fra
1915 til 1940 eller i foreningsorganet
Fred og frihet finnes det maternalistiske
vurderinger eller appeller. Derimot
hadde ligaen et ønske om å styrke kvin-
ners mulighet til å drive politikk, og om
å trekke fram kvinner som gjorde noe
for freden. Styret minnet medlemmene
om at kvinnenes likestilling var av vital

betydning for fredens sak. IKFF arbei-
det gjennom mange år for at organisa-
sjonens stifter, den store amerikanske
sosialarbeideren,  filosofen og forfatte-
ren Jane Addams, skulle få fredsprisen.
Det lyktes - Addams fikk fredsprisen i
1931. Organisasjonen forsøkte også
flere ganger å få en kvinne inn i Nobel-
komiteen. Det lyktes den ikke med
(Holmbo Ruge 1995).

Et sentralt arbeidsfelt for de kvinne-
lige fredsforkjemperne fra slutten av det
19. århundre og fram til andre verdens-
krig var utdanning til fred. Her dreide
argumentasjonen seg ikke om medfødte
egenskaper, men om menneskets foran-
derlighet under ulike kulturelle og sosi-
ale forhold. Den første store internasjo-
nale fredsorganisasjonen for kvinner,
Ligue des femmes pour le désarmement
géneral, som ble stiftet i 1896, baserte
seg nettopp på fredspedagogikk.
Skolenes historiebøker skulle skrives
helt om, ønsket den. En ny oppdragelse
av nye generasjoner skulle følge.
Sangene som mødrene sang for sine
barn, skulle lyse av hat mot militaris-
men. Historiens Napoleoner skulle
fremstilles som uhyrer, og i stedet skulle
vitenskapens og litteraturens helter hyl-
les (Fredsbladet mai 1896).

For nordiske kvinner var fredspeda-
gogikken det viktigste satsningsområde i
flere år fra 1919 av. Det året utarbeidet
norske dr. Emily Arnesen i IKFF en
plan for å opprette et permanent inter-
nasjonalt oppdragelses- og undervis-
ningsråd som skulle fremme freds-
tanken hos ungdommen. Hensikten
med rådet var, som dr. Arnesen skrev, ”å
bekjempe krigen i menneskenes hjerter”
(Folkefred januar 1919). Det skulle
gjøres ved å gi barn og ungdom sansen
for utvikling av fredelig organisasjon 
og internasjonal rettsmoral. Undervis-
ningen i alle land skulle være slik at den
tok vare på nasjonale verdier uten å bli
sjåvinistisk.

Forskningsstrategi
En forskningsstrategi som legger opp til
at man ikke fokuserer på kvinner som
gruppe, innebærer en viss fare for at
man får et mangelfullt empirisk funda-
ment for videre teorier, slik vi kan se et

eksempel på hos Jane B. Elshtain. Leila
Rupp viser derimot at det er fullt mulig
å fokusere på kvinner i fredsbevegelsen
på en nyansert og kritisk måte, som gir
rom for forskjeller, for innsikt i kon-
struksjonen av kjønn og for analyse av
maktforhold mellom kjønnene. Når jeg
selv har tatt for meg tekster fra kvinne-
fredsbevegelsen, særlig i Norge i mel-
lomkrigstiden, har jeg så funnet at
Rupps bilde av kvinnefredsbevegelsen
kan nyanseres ytterligere. Mater-
nalismen spiller her en mindre rolle enn
det som kommer fram hos Rupp. Det er
først når søkelyset settes på gruppen
kvinner eller grupper av kvinner, at slike
nyanser og forskjeller kan komme til
syne.

Artikkelen er basert på Lønnås prøveforelesning om
kvinner i fredsbevegelsen i forbindelse med hennes 
doktordisputas tidligere i år.

REFERANSER:
Dahlerup, Drude (2001):“Ambivalenser och strategiska val.
Om problem kring begreppen särart och jämlikhet i kvin-
norörelsenoch i feministisk teori”. I Kvinnovetenskaplig
tidskrift nr. 1, s. 34
Elshtain, Jean Bethke, ”The Problem with Peace”. I Elshtain
og Tobias (eds.) (1990):Women, Militarism and War. Essays
in History, Politicis and Social Theory. Savage, Maryland:
Rowman and Littlefield 
Holmboe, Mari Ruge (red.) (1995): ”Norsk gruppe av
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 1915-1940. Et
forsøk på internasjonalt samarbeid.” (IKFFs beretning fra
1915 til 1940 med kommentarer) Oslo: IKFF 
Hagemann, Gro (2003): Feminisme og historieskriving.
Inntrykk fra en reise. Oslo: Universitetsforlaget
Key, Ellen (1914): Kriget, Freden och Framtiden. Sthlm.:
Bonniers
Lindén, Claudia (2002): Om kärlek. Litteratur, sexualitet
och politik hos Ellen Key. Sthlm.: Symposion
Rupp, Leila (1998):Worlds of Women.The Making of an
International Women’s Movement. Princeton, N.J:
Princeton University Press
Scott, Joan W. (1987):“Rewriting History”. I Higonnet,
Jensen Margaret Randolph, Jane Jenson, Sonya Michel and
Margaret Collings Weitz (eds.) (1987): Behind the Lines.
Gender and the Two World Wars.Yale Univ. Press



NIKK magasin                                                                                             NR. 1 - 200414

Why  involve gender 
in UN peace keeping?
By TARJA VÄYRYNEN
Research Director,Tampere Peace Research Institute (Tapri)
tarja.vayrynen@uta.fi

Increasing the number of women in UN peace support operations does not deal
with the fundamental question, namely how to change the structures of the
organisation that have rendered gender silent in the first place when dealing
with security, conflict and peace the last fifty years. Integrating gender fully into
UN peace operations requires thinking critically the rationale of the organisation
and investigating the type of femininities and masculinities the organisation 
produces.

United Nations peacekeeping –
or peace support operations
as peacekeeping is now called

– has been used as an instrument for
international intervention in armed
conflicts for over fifty years, but the
organisation did not issues specific
requests for women peacekeepers until
the 1990s. Since the Beijing conference

in 1995, requests have been made for
mainstreaming gender into all of the
UN activities, and increasing the num-
ber of women in organisation’s peace
support operations has been emphasised
in a variety of UN documents. The
Security Council Resolution 1325 in
October 2000 states clearly that women
have an important role in the preven-

tion and resolution of conflicts and in
peace-building. It stresses the ‘impor-
tance of their equal participation and
full involvement in all efforts for the
maintenance and promotion of peace
and security, and the need to increase
their role in decision-making with
regard to conflict prevention and resolu-
tion’ (S/RES/1325).   
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Gender mainstreaming of UN peace
support operations is a step towards
right direction as argued for example by
Louise Olsson and Torunn Tryggestad
(2001) in their Women and Inter-
national Peacekeeping, yet  this main-
streaming offers only a partial solution
to the problem that is more complex
than the organisation sees it to be. The
problem is not so much the low number
of women in peacekeeping missions as it
is the entire culture of the organisation
(Väyrynen, 2004). Integrating gender
fully into UN peace operations requires
thinking critically the rationale of the
organisation and investigating the type
of femininities and masculinities the
organisation produces. 

Civilians main sufferers
Why has mainstreaming gender into
peacekeeping has become a part of the
UN’s agenda on peace, war and security
in particular during the past decade?
The effectiveness of UN peace opera-
tions has been criticised after the end of
the Cold War and the organisation itself
has recognised the need to think anew
about the operations. Post-Cold War
conflicts are seldom wars where states
fight against each other. Rather, they are
complex emergencies where many
actors engage in political violence over a
variety of issues. Civilian populations
are the main sufferers of this new war-
fare. Post-Cold War conflicts lead to
massive population displacements, and
in many conflicts 80 percent of refugees
are women and children. Moreover, the
majority of civilian victims are women
and children. UN peace operations face
also more and more the use of sexual
violence as a systemic strategy in the
times of war. For example, during the
war in Bosnia in the beginning of the
1990s tens of thousands (the estimate
figure is between 20 000 and 60 000) of
women were raped, among them
teenage girls (NUPI-report 2001,
Olsson 1999, Rehn and Johnson Sirleaf
2002).

The need to think anew about peace
support operations has been felt so
strongly that UN Secretary-General
Kofi Annan commissioned a report

from an international panel lead by for-
mer Algerian foreign minister Lakdar
Brahimi to recommend measures to
improve UN’s capacity to plan and
carry out international peace opera-
tions. Although the Brahimi Report
(2000) did not intend to tackle the gen-
der dimensions of peace operations
directly, it suggested several actions to
be taken to improve the effectiveness of
the operations, including increasing
women’s participation in the operations.

Furthermore, other UN documents
– among them the Windhoek Declar-
ation, the Millennium Declaration and
the convening of the General Assembly’s
twenty-third special session entitled
“Women 2000: Gender equality, devel-
opment and peace for the twenty-first
century” (Beijing + 5) – deal with gen-
der issues directly and notice that
women have not had an equal access
and participation in peacebuilding and
peace support operations although civil-
ians, particularly women and children,
account for the vast majority of those
adversely effected by armed conflict.
These documents acknowledge that
women have been denied their full role
in multidimensional peace support
operations both nationally and interna-
tionally, and the gender dimension in
peace processes has not been adequately
addressed.

Protection from sexual abuse
It is also argued in these documents that
women do have important roles in the
prevention and resolution of conflicts.
Therefore, according to UN’s new poli-
cy, gender equality should permeate the
entire mission of peace support opera-
tions. The special need to protect
women’s security in conflict zones is also
noted by the organisation. It calls all
parties to armed conflict to take special
measures to protect women and girls
from gender-based violence, particularly
rape and other forms of sexual abuse.

The UN has adopted the strategy of
mainstreaming, ranging from spe-
cialised training to increased representa-
tion of women in managing and resolv-
ing conflicts, when encouraging gender
equality. There is, for example, a request

for training for all peacekeeping person-
nel on the protection, special needs and
human rights of women and children in
conflict situations. The number of
women in all decision-making levels in
conflict resolution and peace processes
has to be increased, according to the
UN documents. There should be 50
percent women in managerial and deci-
sion-making positions. Women are seen
to be suitable for field-based operations
too, and their contributions and roles
should be expanded especially among
military observers, civilian police,
human rights and humanitarian person-
nel. These measures are, however,
bound to remain partial unless the UN
engages itself in the reflection of its own
origin and nature.

The UN and modernity
UN peace operations can be seen to rep-
resent modernity and its problem-solv-
ing attitude par excellence. The prob-
lem-solving attitude coincides with cog-
nitive-instrumental rationality that has
marked the self-understanding of
modernity. This type of rationality aims
at instrumental mastery of the world
and its uncertainties. In this view,
rationality is measured mainly by assess-
ing whether goal-directed interventions
to the world are successful. Philosopher
Michael Oakeshott (1984) notes that
the central agent for knowledge produc-
tion in modernity is the modern
“Rationalist” whose reason is aimed at
problem-solving and whose character is
that of the engineer. The mind of the
“Rationalist” is controlled by the appro-
priate technique, and his or her atten-
tion is related to his or her specific
intentions. According to Oakeshott, the
view takes purpose as the distinctive
mark of rational conduct: rational con-
duct is behaviour deliberately directed
to and governed solely by the achieve-
ment of a formulated purpose. In con-
sequence, the view reduces human
mind to a neutral instrument, to a piece
of apparatus in service of purposes (see
also Väyrynen 2001).

An example of the UN’s modern
problem-solving attitude  can be found
in its thinking about war. The UN con-
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siders war to be a recognised political
and social problem to be solved, not one
set or kind of problem among a vast
majority of possibilities. It is one thing
to ask what is the appropriate policy
with which to response to violent con-
flict and war, and another to show how
contemporary modes of problematising
conflict and war are peculiar when seen
in a particular historical and political
context, namely, in the contexts of liber-
al market economy and of modern
nation-state system. In other words, the
impact of modern nation-state system
and liberal market economy on war in
different locations of the world should
be carefully examined before taking
peacekeeping action. This seldom takes
place before UN starts peace support
operations.

By emphasising the state as a major
actor in global politics, the organisation
dismisses the possibility that many
internal conflicts originate from the vio-
lent structures of states and that the
Westphalian state system itself may
bring about political violence. Since the
modern sovereign state intends to offer
the instrumental solution for the chal-
lenge set forth by different forms of
identity claims, it becomes a system of
inclusion and exclusion and is often a
source of social and political violence.
This violent dimension of the modern
state system is left almost totally
unproblematised by the UN.

Reliance of expertise 
knowledge 
A counterpart of the modern problem-
solving attitude is a reliance of expertise
knowledge. The Brahimi report (2000),
which is thought to represent the most
innovative thinking in UN peace opera-
tions, trusts heavily on the role of
expertise in solving the problem of vio-
lence. It is argued in several places of the
report that information gathering for
databases on peace and security with the
help of military analysts, experts on
international criminal networks and
information system specialists are need-
ed in order to strengthen peace opera-
tions. Similarly, it is suggested that
police officers and related experts as

national pools should be earmarked for
the UN peace operations. 

It follows from this problem-solving
attitude that the tools of mainstreaming
gender into UN peace support opera-
tions rely on instrumentalist solutions
too. In his report in 1998, the Secretary-
General defines mainstreaming as a
placing of an issue within the pre-exist-
ing institutional, academic and discur-
sive framework. The placing aims at
integrating gender perspective into the
pre-existing frameworks, and it is seen
to be opposite of marginalisation
(Olsson, 1999). It can be argued that
the aim is to add the gender element to
the existing state-centred and patriar-
chal practices of conflict resolution and
peacebuilding, not to challenge the
organisation’s foundations in modernity
and instrumental rationality. Increasing
the number of women in peace support
operations – in other words, adding the
female expertise to the operations – does
not deal with the fundamental question,
namely what are and how to change the
structures of the organisation that have
rendered gender silent in the first place
when dealing with security, conflict and
peace. In other words, it has to be asked
why conflict and war have been seen in
the organisation for over fifty years in
such a manner that these issues do not
involve gender. 

Re-phrasing  the problem
There is no primary gender identity that
is a platform for action and politics and
that could be added to peace support
operations as the UN thinking and pol-
icy on peace operations seems to sug-
gest. There are, rather, certain feminini-
ties and masculinities that are bound to
become the hegemonic forms of femi-
ninity and masculinity. However, there
are always zones of ambiguity where
neither of these prevails or where mixed
variations of them come to the fore.
Femininities and masculinities are not
enacted only by individuals, but also by
groups, institutions and cultural forms,
such as the UN (see Connell, 2002).
The problem the United Nations faces
should be re-phrased. It is not how gen-
der can be integrated in the UN activi-

ties concerned with conflict resolution
in general and peace support operations
in particular as the UN problematises
the issue to be. The question is how the
UN itself produces certain type of fem-
ininities and masculinities as hegemon-
ic. By remaining within the confines of
modernity, the UN produces neoliberal
modes of masculinity and femininity
where the problem-solving epistemolo-
gy gives priority to the “Rationalist” and
manageralist masculinity and renders
the variety of ambivalent and unsecured
masculinities and femininities silent.
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Vold mot den kvinnelige sivilbefolk-
ningen i krig har alltid vært kjenneteg-
net ved bruk av seksualisert vold. I tidli-
gere kriger ble disse overgrepene fram-
stilt som tilfeldig utagering  og voldelig
grenseoverskridelse i ekstreme situasjo-
ner. I krigen i Bosnia på midten av nit-
titallet ble det fokusert på at voldtektene
også var en bevisst strategi for å bryte
ned fienden og drive befolkningen på
flukt.

– I dagens kriger er angrepene i stor
grad rettet mot  det sivile samfunn
gjennom terrorisering og mishandling
av sivile, og da har voldtekt av kvinnene
blitt enda mer omfattende, sier Solveig
Dahl. Hun kom til det tidligere
Jugoslavia under krigen som spesialråd-
giver for Norsk Folkehjelp etter at rap-
portene om massevoldtekter av kvinner
hadde begynt å komme ut. Med sin
lange erfaring fra arbeidet med voldtatte
kvinner i Norge skulle hun kartlegge
behovet for prosjekter for kvinner og
lære opp personell.

Menn blir ødelagt
– Særlig i tradisjonelle, patriarkalske
samfunn der menn har ansvar for å
beskytte kvinner og barn, er voldtekt av
kvinnene en effektiv strategi. Når kvin-
ner angripes, påfører det mannen skam

fordi det demonstrerer at han er maktes-
løs. Kombinasjonen av skam og frykt
bryter ned motstanden og fører til at
befolkningen flykter. I krigen i Bosnia
var nettopp poenget å skremme befolk-
ningen til å forlate landområder. Vold-
tektene var en del av den etniske rensin-
gen. I Serbia fortalte en kvinnelig
psykologiprofessor meg at et voldtekts-
mottak som før hadde mye besøk, ble

stående tomt under krigen. Det var
ingen voldtektsofre, for voldtektsmen-
nene hadde dradd i krigen. Hun fortalte
at seksualforbrytere ble sluppet ut av fra
fengslene og sendte i krigen for å bli med
i de paramilitære gruppene. Det var
disse som  begikk de fleste overgrepene. 

Så militærstrategi forklarer ikke alt
ved den seksuelle aggresjonen mot
kvinner i krig. Solveig Dahl mener det
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Voldtekt i krig 
– mer enn krigsstrategi
Av TRINE LYNGGARD
Redaktør av NIKK magasin

Voldtekt av kvinner i krig  ble særlig etter krigen i Bosnia ansett som en militær
strategi for å ydmyke fienden. Den norske psykiateren Solveig Dahl har lang
erfaring fra psykososialt arbeid med krigsofre. Hun spør seg om krigsvoldtektene
er uttrykk for et mer sammensatt problem som har med kjønn og maskulinitet å
gjøre. – Tendensen er at kvinner utsettes for stadig råere seksualisert vold i krig.
Hvordan krig ødelegger menn psykisk og hvordan det rammer kvinner, er det
fokusert alt for lite på, konstaterer hun.
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Fokus må rettes også på den psykiske ødeleggelsen av menn i krig, sier psykiater 
Solveig Dahl.



er mye vi ikke forstår av det som har
skjedd og som nå skjer i andre kriger.

– Det vanlige bildet er at mennene
kommer tilbake fra krigen og blir tatt i
mot av sine kvinner som helter. Men det
er en annen side som jeg synes det må
fokuseres mer på. Menn kommer ofte til-
bake fra krigen som ødelagte mennesker.
Det er menn som har vokst opp i et sivilt
samfunn hvor drap og vold er straffbart.
De får så en rifle i handa og blir bedt om
å drepe og gjøre alt det som de har lært at
de ikke skal gjøre. Hva gjør det med dem,
og hvordan er det for dem å komme til-
bake og tilpasse seg det sivile liv? Vold
mot menn og ødeleggelse av menn er en
kjempeutfordring for psykiatrien og reha-
biliteringen, sier Solveig Dahl. 

Hun peker på at det finnes væpnede
konflikter hvor grusomhetene mot sivil-
befolkningen er mer omfattende enn i
Bosnia, men hvor mishandling, seksuali-
sert vold, seksualdrap og lemlestelse av
kvinnekropper foregår uten at verden er
særlig oppmerksom på det. Hjelpe-
arbeidere fra for eksempel Afrika rappor-
terer om at overgrepene mot kvinner sta-
dig blir mer ekstreme. 

Seksualisert aggresjon 
og kvinnehat
– Fra Kongo kommer de forferdeligste
rapporter, om kvinner som ikke bare blir
voldtatt, men overgriperne stikker
geværet inn i  kvinnens skjede og avfyrer
skudd. Kvinner blir funnet med
avskårede bryster. Dette er ikke bare
kroppsmutilering, det er uttrykk for en
seksuell aggresjon som jeg ikke forstår.
Mye av overgrepene i krigen på Balkan
kan ikke forklares bare ut fra mili-
tærstrategi, det må også ha vært seksu-
alisert aggresjon og kvinnehat. Mye
tyder også på at en bestemt gruppe kvin-
ner var spesielt mål for interneringen i
leire, nemlig forretningskvinner, dom-
mere, advokater, leger. Det kan bety at
disse kvinnene skulle knekkes for det de
representerte; den ressurssterke kvinnen.
Jeg har en kroatisk stipendiat nå som
jobber med dataene over forsvunne i
Kroatia. Hun har et arkivmateriale med
over tre tusen registrerte forsvunne, hvo-
rav ca 500 kvinner. Typisk for mennene

var at de var mellom 18-50 år. De er
sannsynligvis drept fordi de var poten-
sielle soldater. Men det merkelige er at
kvinnene var over 50 og de fleste over 65
år. Dette var bondekvinner i grenseom-
rådene, og det er mulig at de var blitt
igjen på gården da de andre flyktet, fordi
de tenkte at de som eldre kvinner var
trygge og ikke ville bli utsatt for voldtekt
og drap. Men de er forsvunnet, og da er
de antagelig drept. Man kan spørre seg
hva som var hensikten med disse
drapene på gamle kvinner. Det er mange
ting rundt krigens og terrorens psykolo-
gi vi ikke forstår, mener psykiateren.

Voldtekt krigsforbrytelse
Mens voldtekt i krig ofte har blitt fortiet,
var det nye med krigen i det tidligere
Jugoslavia at voldtektene fikk stor inter-
nasjonal oppmerksomhet og ble fordømt
av FN som krigsforbrytelse. Men langt
fra alle kvinnene som var ofre, ønsket at
all oppmerksomheten ble rettet mot
voldtektene. De ble skremt av all opp-
merksomheten og fryktet at det skulle
føre til mer stigmatisering.

– Voldtektene ble brukt som propa-
ganda av den bosniske siden i krigen,
men ikke av kvinnene selv. Jeg traff selv
mange flyktningekvinner som var provo-
sert når nyheter om massakre og tortur,
konsentrasjonsleire og fordriving av
mennesker ikke klarte å vekke samme
forargelse som voldtektene. Men jeg
mener tross alt at oppmerksomheten
rundt voldtektene var bra, fordi det satte
fokus på kvinnenes situasjon i krig og
førte til egne hjelpeprosjekter for
kvinner. Det var også kvinner fra Bosnia
som engasjerte seg mot voldtektene, og
med  støtte fra kvinner i Vest-Europa
fikk de voldtektene opp som et tema på
FNs menneskerettighetskonferanse i
Wien i 1993. Det førte til at FN for før-
ste gang anerkjente voldtekt i krig som
en krigsforbrytelse. Det var et veldig
gjennombrudd for temaet voldtekt i krig.
I dag er dette innlemmet i alle
menneskerettighets rapporter. 

Før hun dro til Bosnia i 1993 hadde
Solveig Dahl forsvart sin doktoravhand-
ling om helsekonsekvenser av voldtekt
basert på undersøkelse av voldtatte som

oppsøkte det den gang nystartede vold-
tektsmottaket på Oslo kommunale lege-
vakt. Hun var selv med på opprettelsen av
dette første voldtektsmottaket for
kvinner i Norge hvor hun var ansvarlig
for å bygge opp det psykososiale tilbudet.

– Jeg ville at mitt fag psykiatrien og
resten av helsevesenet skulle forstå at
voldtekt er et problem som angår vårt
fagfelt. Vold har helsemessige konsekven-
ser også psykisk, som må tas alvorlig, sier
Solveig Dahl. 

I det tidligere Jugoslavia, først og
fremst i Bosnia og Kroatia, fikk hun
ansvaret for opplæring av personell i hvor-
dan møte kvinner som har vært utsatt for
voldtekt. 
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Voldtekt var et ikke-tema og en skam,
så jeg måtte først få personalet til å snak-
ke om det, slik at de kunne klare å for-
holde seg til at flyktningekvinnene
begynte å snakke om sine erfaringer. Jeg
kunne her gjøre bruk av hva jeg hadde
funnet i min forskning. Kvinner som har
vært utsatt for voldtekt har, i likhet med
andre traumatiserte, behov for nettverks-
støtte og sosial støtte, å bli ivaretatt og
ikke utstøtt. Så det var mye arbeid med
holdninger.

Kjønnspespektiv på
flyktningetilværelsen
Som  overlege ved Psykososialt senter for
flyktninger ved Universitet i Oslo er hun

opptatt av å trekke inn kjønnsperspekti-
vet i forståelsen av traumatiserte krigs-
flyktninger.

– Kvinner som krigsflyktninger er
ekstra sårbare. I tillegg til å oppleve
tapene av nære personer og ødelagte
hjem, må de legge ut på en strabasiøs
flukt. Tradisjonelt er kvinnene vant til å
ha en mann som tar ansvaret og beskyt-
ter dem. I krig hender det ofte at de
plutselig står uten noen og må selv ta
ansvaret for barn og andre familiemed-
lemmer alene. Som enslige kvinner på
flukt er de utsatt for overgrep, også i
flyktningeleire. Det finnes mange beret-
ninger om hvordan flyktningekvinner og
barn har vært utsatt for vold av dem som

er satt til å beskytte dem. Det er som
regel menn som har kontrollen i flykt-
ningeleirene, og utdeling av mat og
utstyr går gjennom dem. Kvinnene må
tekkes mennene for å få mat til seg og
ungene. Jeg så selv hvordan kvinnene
først kunne bli helt hjelpeløse i en flykt-
ningesituasjon, særlig kvinner fra mer
tradisjonelle samfunn på landsbygda. De
følte seg hjelpeløse fordi de var vant til
menn som bestemte, og så var de plutse-
lig overlatt til seg selv. Men etter hvert
mobiliserte de nye ressurser, de fant nye
måter å overleve på. Det ble ofte konflik-
ter når mennene kom tilbake fra krigen
som ødelagte og arbeidsløse, mens kvin-
nene hadde klart seg og fått en ny selv-
stendighet.

– Kjønnsperspektiv på den mannlige
flyktningens situasjon og på menn i krig
er ofte fraværende. I Bosnia var også
menn som kjønn et mål for terroren.
Den mannlige motstanderen skulle tilin-
tetgjøres selv om han ikke kjempet ved
fronten. Sivile menn i stridsdyktig aldrer
mellom 18-50 år ble likvidert eller øde-
lagt gjennom internering i konsentra-
sjonsleire, mishandling og tortur. 

Fra heltestatus til 
degradering
– Etter de erfaringene jeg har med kli-
nisk praksis, ser jeg at den mannlige
flyktningen har store tilpasningsvanske-
ligheter, ikke minst fordi vi i Norden
har en annen kjønnskultur. Som alle
flyktninger har han mistet sin trygghet
og tilhørighet, sine kjære og sin eien-
dom. Men han har også mistet sin sosi-
ale status og sin rolle som familieover-
hode, og med det sin opplevelse av verdi
som mann.  Menn kan oppleve å gå fra
en heltestatus til total degradering, og
det gir seg dessverre altfor ofte utslag i
vold og mishandling av kvinner og barn.
Så av hensyn til både menn, kvinner og
barn må fokus også rettes på den psykis-
ke ødeleggelsen av menn i krig. De er
også ofre, sier Solveig Dahl. 
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n Från militärt försvar
till kvinnoförsvar
ELISABETH REHN intervjuad av ANNA-LENA LAURÉN

Finländska Elisabeth Rehn var en medelålders fyrabarns-
mamma när hon kastade sig in i politiken. Hon hånades
såväl av sina motståndare som egna partikamrater som en
småborgerlig societetsfru. Tjugo år senare har Rehn gjort
internationell kometkarriär som en järnhård försvarare av
kvinnors rättigheter i krisområden. Hennes senaste upp-
drag är att bevaka de mänskliga rättigheterna, i synnerhet
kvinnornas position, under återuppbyggnaden av Balkan.
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– Jag behöver inte buga för aukto-
riteter – jag har nått en ålder där man
kan säga nästan vad som helst. Det är ett
faktum att det internationella samfun-
det leds av män, vilket ofta leder till att
kvinnor i krisområden får det sämre när
till exempel FN eller EU rycker in, säger
Elisabeth Rehn.

Vi har stämt träff på ett café i
Helsingfors dit Rehn anländer punkt-
ligt. Snön har fallit ymnigt över södra
Finland de senaste dagarna, vilket inne-
bär att denna före detta parlamentariker,
minister och internationella diplomat
får stiga upp tidigt för att skotta snö.
Rehn bor ute på landet och är van vid
att klara sig själv – inte bara när det gäll-
ler att ta sig ut till vägen i knähöga snö-
drivor.

Mot alla odds
Hennes röst är vänlig och behaglig,
blicken av stål. Det är lätt att begripa
varför denna kvinna så ofta väckt så stor
irritation hos det manliga politiska eta-
blissemanget i Finland. Världens första
kvinnliga försvarsminister, FN:s männ-
niskorättsrapportör på Balkan och Kofi
Annans specialsändebud har en irrite-
rande förmåga att inte anpassa sig efter
de ramar som det politiska etablisse-
manget stakat ut för henne. 

En medelålders kvinna och före
detta hemmafru ska inte bli försvarsmi-
nister. Hon ska inte uppträda med
samma självsäkerhet och pondus som
vilken general som helst. Hon ska inte
näpsa etablissemanget genom att nästan
bli vald till Finlands president 1994,
trots att alla odds var emot henne: en
kvinna som tillhörde landets svensk-
språkiga minoritet. 

Och hon ska inte, vid 69 års ålder,
alltjämt vara oförskämt respektlös mot
allt vad etablissemang heter. I egenskap
av ordförande för den arbetsgrupp inom
stabilitetspakten som övervakar demo-
kratisering och mänskliga rättigheter på
Balkan är Elisabeth Rehn visserligen en
del av etablissemanget. Men hon vägrar
anamma någon förbindlig ton mot det
internationella samfundet.

– Jag har nyligen läst en utmärkt
rapport av kvinnoorganisationer i
Kosovo, som konstaterar att kvinnorna i

själva verket fått det sämre sedan det
internationella samfundet tog över led-
ningen. Det politiska ledarskapet på
Balkan består nästan enbart av karlar,
som nu förhandlar med en rad karlar
från EU och FN. Alla beslut fattas av
män, över huvudet på kvinnorna i
området. De få kvinnor som lyckas nå
regeringsposter på Balkan anammar ofta
den manliga rollen och gör sitt yttersta
för att vara minst lika hårda och kom-
promisslösa som männen. Jag antar att
de inte vågar annat, säger Rehn.

Skoningslös mot FN-arbetare 
Hon riktar skoningslös kritik mot FN-
arbetare som utnyttjar prostituerade på
fältet. Detta har i själva verket lett till att
handeln med kvinnor och barn ökar.
Sedan Elisabeth Rehn och Ellen
Johnson Sirleaf från Liberia gav ut sin
rapport ”Women, War and Peace” har
FN:s generalsekreterare Kofi Annan
infört en nolltoleransregel mot FN-
medarbetare som köper sexuella tjänster.

– De får enkelbiljett hem. Men man
borde gå mycket längre och verkligen
straffa de män som köper kvinnor och
barn. Under mina resor träffade jag en
mängd flickor på 15-16 år som hade
utnyttjats av internationella hjälparbe-
tare, bland annat fredsbevarare. Det är
en kriminell handling att utnyttja min-
deråriga, och de som gör det borde ställ-
las till svars, antingen i det land där de
begått brottet eller i sitt eget hemland. 

Problemet är att FN-arbetarna
åtnjuter immunitet i de områden där de
jobbar – en immunitet, som enligt Rehn
borde fråntas dem. Hon exemplifierar
med hur den tragiskt avlidne FN-topp-
tjänstemannen Sergio Vieiro de Mello
handlade då han ansvarade för FN:s
fredsbevararinsats på Östtimor.

– När en FN-polis på Östtimor
anklagades för att ha utnyttjat minder-
åriga beslöt de Mello att frånta honom
hans immunitet. Polisen som hade
begått brottet blev sedan dömd, vilket
var det enda rätta.

Kurser för militärer
Rehn håller kurser för militärer i hela
Norden om vikten av att respektera
kvinnors rättigheter i de områden man

tjänstgör. Senast besökte hon Royal
Danish Defence College i Köpenhamn
och den finländska polisskolan i
Tammerfors.

– Jag förklarar för dem hur viktigt
det är att respektera de lokala kvinnorna
och inte utnyttja dem. Om de verkligen
inte kan hålla sig tills de åker hem är det
bättre att de inte alls åker ut som freds-
bevarare, säger Rehn.

Hennes personliga engagemang
sträcker sig ända till att hjälpa individer
som råkat illa ut.

– Senast hjälpte jag en kvinna som
fått barn med en finländsk fredsbeva-
rare. Han erkände att barnet var hans
men ville inte betala underhåll. Nu har
jag fått honom att göra det.

Rehn anser att det är hennes plikt
att vara konsekvent också i praktiken.

– Eftersom jag försöker agera kraft-
fullt på den principiella nivån kan jag
inte avstå från att hjälpa dem som
verkligen behöver det. Men det är klart
att jag har mina begränsningar. Hur
gärna jag än skulle vilja har jag inte

ELISABETH REHN:

1979-1995: Ledamot i Finlands
riksdag

1990-1995: Finlands försvarsmin-
ister

1991-1995: Finlands jämställd-
hetsminister

1994: Får drygt 46 procent av
röstern i andra omgången i det fin-
ländska presidentvalet.

1995-1997: FN:s människo-
rättsrapportör på Balkan

1998-1999: Kofi Annans special-
sändebud på Balkan

2002: Ger ut FN-rapporten
”Women, War and Peace” tillsam-
mans med Ellen Johnson Sirleaf

2003- : Ansvarar för demokratiser-
ing och mänskliga rättigheter,
inbegripet jämställdhet, inom
Stabilitetspakten för sydöstra
Europa (ett samarbete mellan EU,
FN, OSSE och Europarådet)
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kapacitet att göra något för alla. 
Elisabeth Rehn har i flera samman-

hang sagt att kvinnors kroppar blivit ”det
nya slagfältet” i konflikter. Att män i krig
våldtar fiendens kvinnor i syfte att föröd-
mjuka honom är ingenting nytt. Det nya
är den systematik och skala som våldtäk-
terna antagit, säger Rehn.

– Till exempel i Rwanda trummade
radion ut dag och natt att alla hutumän
skulle våldta så många tutsikvinnor som
möjligt. Framför allt HIV-positiva män
uppmanades gå ut och våldta. På Balkan
fanns fångläger för kvinnor där våldtäk-
terna var satta i system. I Östra Timor
våldförde sig den indonesiska armén
metodiskt på lokala kvinnor, i Kongo
träffade jag inte en enda flicka över tolv
år som inte blivit sexuellt utnyttjad. I
Sierra Leones grymma inbördeskrig våld-
tas flickorna och stympas. 

– Detta är det nya – det handlar inte
om enskilda övertramp av odiscipline-
rade soldater utan om ett systematiserat
handlingsmönster. Och eftersom så
många av dagens konflikter är inbör-
deskrig har råheten bara blivit värre.
Inbördeskrig har en tendens att vara
extra våldsamma, säger Rehn.

Själv har hon haft stor nytta av att
kombinera sitt humanitära arbete med
sina erfarenheter som försvarsminister.

– Min karriär som Finlands försvars-
minister 1991-1995 har varit till stor
nytta. Jag har lärt mig hur militärer tän-
ker – när de tänker. 

Skrattet blänker till i Rehns ögon. 
– Men sedan jag fick mina interna-

tionella uppdrag har jag också ändrat
åsikt i vissa frågor. Jag godkänner till
exempel inte längre att Finland vägrar
underteckna Ottawa-avtalet om att för-
bjuda trampminor. Finska armén place-
rar visserligen inte ut minor på måfå,
men varje utplacerada mina är en mina
för mycket. Även om man vet var minor-
na ligger måste de röjas, vilket är ett otro-
ligt tidskrävande och farligt arbete.
Innan det är avslutat hinner många
olyckor ske. Det är ingen idé att tala för
internationella konventioner om man
själv vägrar följa dem.

Upplevde kriget som flicka
Hur klarar man som representant för ett

nordiskt välfärdsland av att möta krigets
fasor på ställen som Bosnien-
Hercegovina och Sierra Leone? Blir inte
kontrasten för stor?

– Jag har en bakgrund som många
ofta glömmer därför att få minns hur för-
färligt gammal jag är. Jag är född 1935
och upplevde kriget som liten flicka.
Tillsammans med mina två systrar skick-
ades jag från vårt hem i finska Mäntsälä
till ett elevhem i Grankulla utanför
Helsingfors, där vi skulle gå i skola på
svenska. Där fick man lära sig att använ-
da armbågarna. Vi fick mat som lagades
på unket mjöl och maskätna ärter från
arméns gamla lager. När vi fick komma
hem var vi så hungriga att vi vände på
tallrikarna och slickade dem som katter.
Jag vet vad krigets fasor och armod inne-
bär, för jag har upplevt dem själv.

Elisabeth Rehn växte upp, gifte sig
ung, skaffade i rask takt fyra barn och var
hemmamamma i sju år. Efter det arbe-
tade hon på sin mans företag och som
lärare på ett högstadium.

– Det gick bra för min mans företag
och ett tag var vi till och med lite rika.
Sedan gick företaget i konkurs och vi för-
lorade allt, till och med vårt hem. Även
vissa ”vänner” som plötsligt försvann.

Erfarenheten gav Rehn skinn på
näsan. Hon har ett mycket praktiskt sätt
att se på motgångar. Det gäller bara att
tackla dem, som allting annat i livet.

– Jag blev invald i riksdagen 1979. I
valet 1987 fick jag ca 11 000 röster. Då
var partiet (Svenska folkpartiet) tvunget
att utse mig till gruppordförande för att
inte behöva utnämna mig till minister.
Jag glömmer aldrig hur nervösa pojkarna
var inför vår första presskonferens. De
var övertygade om att jag skulle skämma
ut hela riksdagsgruppen.

Vissa män har, enligt Rehn, en
inbyggd skräck för att kvinnor ska göra
bort sig.

– Den attityden har jag mött hela
mitt liv. De har alltid sett mig som en
dum blondin trots att jag bevisat motsat-
sen så många gånger. Själv har jag varit
mer road än tagit illa vid mig. Dessutom
har det gett mig kämpaglöd. Tammefan,
jag ska visa dem, har jag tänkt.

Jantelagen har hon aldrig brytt sig
om. Hennes uppenbara självförtroende

har inte setts med blida ögon i Finland,
trots att landet gärna ser sig som ett av de
mest jämställda länderna i världen.

– Som kvinnlig politiker ska man
inte tro att man är något. Men jag har
alltid haft ett gott självförtroende. Jag
tror på min egen kapacitet. Och jag bryr
mig inte om vad de säger om mig. De får
tycka vad de vill, jag går min egen väg,
och oftast har det gått riktigt bra, säger
Rehn med den blandning av självsäker
sarkasm och varm ironi som är typisk för
henne.

Mönstret går igen även när det gäller
Rehns internationella uppdrag. När FN
behövde en ny människorättsrapportör
på Balkan 1995 och ställde en förfrågan
till Finland svarade regeringen att man
inte hade någon lämplig person. 

– Då ringde Tysklands utrikesmi-
nister Klaus Kinkel personligen upp mig
och frågade om jag kunde tänka mig att
ta det här uppdraget. Jag sade naturligt-
vis ja och arbetade som människorätts-
rapportör fram till 1997, då Kofi Annan
utsåg mig till sitt specialsändebud i
området.

Tiger ihjäl genusaspekten
Trots att Elisabeth Rehn fick stor upp-
märksamhet i medierna då hon presente-
rade sin rapport om kvinnor i krig så
anser hon att jämställdhetsaspekten fort-
farande är en andra klassens fråga i de
flesta internationella sammanhang.

– Jag ledde en arbetsgrupp under den
senaste folkmordskonferensen i
Stockholm och följde med hela konfe-
rensen från början till slut. När det var
min tur att hålla ett anförande medde-
lade jag att jag följt med konferensen i tre
dagar utan att en enda gång hört orden
”kvinnor, konflikter och folkmord” näm-
nas. Det kan väl aldrig bero på att det här
auditoriet är fullt av män? tillade jag. Det
blev dödstyst i salen. Hade jag varit utri-
kesministeriets ordinarie tjänsteman
hade jag antagligen fått sparken. Men i
den här åldern behöver man inte buga
för auktoriteter längre.

Rehn har flera exempel på hur man i
internationella sammanhang ständigt
försöker tiga ihjäl genusaspekten.

– Jag fick nyligen en inbjudan till
Tirana att hålla ett föredrag i april om
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G lobalisering som koncept er
et fokus som har fået meget
opmærksomhed i en lang

række akademiske discipliner, i løbet af
de sidste 15 år - særlig inden for sam-
fundsvidenskab og humaniora. Der er
flere grunde til at dette koncept er blevet
kraftigt kritiseret i de senere år. Kritiske
transnationale perspektiver på mænds
adfærd har dog kun langsomt taget fart i
løbet af 90’erne (Connell 1991, 1998;
Hearn 1992; Pringle 1998). På mange
måder blev den store landvinding Con-
nell’s artikel fra 1998. Her fremhæver
Connell globaliseringen af bestemte
hegemoniske former af maskulinitet, der
kan knyttes til ”Vestlig kapitalisme”.
Denne artikel har på mange måder sat
betingelserne for de efterfølgende diskus-
sioner om transnationalitet, ligesom den
senere redigerede bog af Bob Pearse og
mig selv, har bidraget til diskussionen
(Pease and Pringle 2001). I denne bog
som indeholdt gennemgange af mænds
adfærd i forskellige regioner i Afrika,
Amerika, Asien, Australien og Europa,
søgte vi både at udvikle Connell’s tese og
samtidig pointere dens begrænsninger.

Udviklingen af et 
transnationalt perspektiv
For mig er Connell’s vigtigste bidrag
ikke så meget detaljerne i hans tese om
den globale business maskulinitet, men
snarere den generelle opmuntring, til at
se det sande omfang af de forskellige for-
mer for undertrykkelse, der associeres
med mænds adfærd. Han hjælper os til
at udvikle en bevidsthed om, at på trods
af at ”kultur” er meget vigtig for form-
givningen af forskellige og dynamiske
former for kønnet undertrykkelse ver-
den over, så er der også mange sammen-
hænge (både i tid og sted) i dette billede.
Pearse og Pringle’s bog (2001) gør klart
omfanget af den globale udbredelse af
hvad Connell kalder den ”patriarkalske
dividende”. Videre indikerer bogens
bidrag, at nogen af de mest udbredte
manifestationer af denne dividende ver-
den over, også er noget af de mest ond-
artede: Særlig den massive udbredelse
(både kvantitativt og geografisk) af
mænds vold mod kvinder, børn og mod
andre mænd. Således har Jeff Hearn vist,
at der er sammenhænge mellem mænd
og vold både i det åbenlyst patriarkalske
Britten og det mere ligestillede Finland

Jorden rundt er mænds vold en af de mest centrale
grunde til kvinders mistrivsel. Derfor er vi nødt til at
erkende det ofte ignorerede, men absolut væsentlige
faktum: Mænds vold er et af de største globale
sociale problemer. I konteksten af mænds voldelige
adfærd som et transnationalt fænomen, spiller 
organiseret vold – ikke mindst i krig – en stor rolle.

Mænds vold –  
et enormt globalt
problem
Af KEITH PRINGLE
Professor i sosialt arbeid ved Aalborg Universitet
keithpringle6@aol.com

kvinnors betydelse i politiken. I inbju-
dan betonade arrangörerna att de inte
var intresserade av någon ”gender histo-
ry”. Rubriken de gav mig lydde: ”The
importance, if any, of women in poli-
tics”! Ibland får jag verkligen anstränga
mig för att behärska mig och inte göra
mig själv omöjlig.

Elisabeth Rehns liv har kantats av
stora framgångar men också svåra mot-
gångar. Den senaste är djupt personlig –
hennes man drabbades av ett svårt sjuk-
domsanfall och låg medvetslös i tre veck-
or.

– Läkarna gav honom tio procents
chans att överleva. Då tänkte jag: I så fall
får Ove hör till de tio procenten! Och
han klarade sig, trots läkarans farhågor.
Nu väntar jag på att få hem honom till
påsken.

Den mest retfulla förlusten 
Det gäller att aldrig ge upp. Så kunde
man beskriva Elisabeth Rehns liv. Hon
har vunnit mycket och förlorat ibland.
Den mest retfulla förlusten är antagligen
de fyra ynkliga procentenheter som stod
mellan henne och att bli Finlands presi-
dent 1994. Det är en förlust som skulle
göra de flesta politiker bittra, men inte
Rehn. Inte för att hon lider av falsk blyg-
samhet. Hon hade gärna velat bli presi-
dent. Men hon är alldeles för upptagen
av sina nya uppgifter för att gräva ned sig
i det som varit. 

Vi bryter upp. Elisabeth Rehn kör
till sitt arbetsrum på utrikesministeriet
för några timmars arbetssession. Sedan
skall hon till sjukhuset för att hälsa på
sin man, som hon besöker varje dag.
Rehn manövrerar suveränt mellan de
internationella uppdragen och dagliga
sysslor som snöskottning, sjukhusbesök
och promenader med hunden.

När vi tagit avsked tänker jag att jag
mycket väl kan förstå varför hon retar
somliga, eftersom hon är så uppenbart
medveten om sin egen betydelse. Hon
är varken anspråkslös eller självutplå-
nande. Ändå verkar hon i grund och
botten inte ta sig själv på blodigt allvar
på det sätt som beslutsfattare ofta tende-
rar göra. 

För Elisabeth Rehn verkar huvudsa-
ken vara att njuta av sitt arbete.
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(Hearn 2001) – et faktum som jeg også
selv har undersøgt for nyligt i en stor
undersøgelse af Sveriges børnevelfærds-
system (Pringle 2004). Dertil kommer at
Lesley Doyal (1999) har vist, at mænds
vold mod kvinder er en af de mest cen-
trale grunde til kvinders psykiske og
fysiske mistrivsel verden over. Vi er altså
tvunget til at erkende et ofte ignoreret
men absolut essentielt faktum: Mænds
vold repræsenterer et af de største globa-
le sociale problemer og derfor skal vide-
re akademisk, politisk og praktisk arbej-
de der drejer sig om sociale emner og
mænd ikke mindst deres vold, udvikles
hurtigt og inden for en global kontekst.

Organiseret vold
Indenfor denne kontekst af mænds vol-
delige adfærd som et transnationalt
fænomen, spiller organiseret vold ikke
mindst i krig, en stor rolle. Et relativt
overset aspekt af dette emne er forholdet
mellem det Connell kalder hegemoniske
former af maskulinitet og tilblivelsen af
racisme og etnisk had. Sidste år færdig-
gjorde det EU finansierede tematiske
netværk om ”The Social Problem and
Societal Problematisation of Men and
Masculinities” deres arbejde med at
samle og gen-analysere flere forskellige
typer data om mænds adfærd rundt om i
Europa (Hearn et al. 2003). En af rap-
portens konklusioner var. at selvom der
er lavet nogen akademiske undersøgelser
af mænd som ofre for racisme, har der
været meget stor stilhed om samspillet
mellem hegemoniske manifestationer af
maskulinitet og den faktiske udførsel af
racisme i den akademiske verden. Dette
vil selvfølgelig ikke sige at mænd aldrig
giver udtryk for racisme: Dette ville ikke
give mening. I stedet vil det sige, at skal
vi forstå den proces som fører til racisme,
er et aspekt (blandt mange) af denne for-
ståelse de sociale og strukturelle dyna-
mikker som forbinder racisme til domi-
nante former for ”at være mand”.

Forståelse for mens misbrug
af magt
Michael Kimmel (2001) giver et glim-
rende eksempel på den type analyser der
bør blive udført i langt højere grad.
Kimmel giver i sit arbejde en forståelse

af, at mænd der føler sig ”berøvet” ofte
kan udvise en meget undertrykkende
opførsel: Det vil sige at mænd der føler
sig relativt magtesløse af og til tyr til mis-
brug af magt. Han bruger højreoriente-
rede militser i USA som et effektivt
eksempel. Dette er bestemt en vigtig
erkendelse. Ikke desto mindre vil jeg
påpege, at man skal være forsigtig her.
De dynamikker som fører til at mænd
opfører sig undertrykkende kan være
mange og have mange lag. I denne kon-
tekst vil det være uklogt at antage, at alle
eller at de fleste af mænds undertrykken-
de væremåder er skabt gennem følelser af
berøvethed. Hvis vi f.eks. adopterer
Connell’s brug af konceptet ”cathexis”
(Connell 1987), kan vi se hvordan man
kan forstå nogen mænds ”udførsel” af
undertrykkende maskulinitet på en
anden måde: Hvor misbrugen af magt i
sig selv bliver uløseligt bundet til følel-
sesmæssig og seksuel tilfredsstillelse
(Pringle 1995).

Når vi ser os rundt i verden – enten
i storpolitiske sfærer eller i mænds dag-
liglivssfære – virker det som om der er
rigelig bevis på at mænd, inklusiv meget
magtfulde mænd, opfører sig undertryk-
kende primært fordi de nyder det. Så
samtidig med at jeg anerkender at
Michael Kimmel’s pointe er meget vig-
tig, ser jeg det ikke som den eneste måde
at forstå nogen mænds misbrug af magt
på. Nogen gange (men selvfølgelig ikke
altid) kan diskursen om ”berøvelse” blive
brugt af nogen mænd til at retfærdiggø-

re en undertrykkende adfærd, som har
en mere fysisk grund. Nogen gange kan
vi også se en interaktion mellem flere
forskellige dynamikker der fører til at
mænds vold som opererer sammen og til
samme tid.1 Forholdet mellem hegemo-
niske former for maskulinitet og etnisk
undertrykkelse er også for nyligt under-
søgt i forbindelse med opbygningen af
nye nationer i Central- og Østeuropa:
processer tæt forbundet med bevægelsen
mod øst for både den Europæiske Union
og Nato – og med nylige politiske opfor-
dringer til EU om at udvikle et mere
åbent militær (Novikova et al. 2004).

Teoretiske hensyn
Den særligt fokuserede kvalitet af
mænds vold kan også give vigtige land-
vindinger i udviklingen af en mere kom-
pleks forståelse af hvordan kønnede
magtreletioner hænger sammen med
andre former for undertrykkende magt-
former, såsom dem man forbinder med
etnicitet, klasse, alder, seksualitet og
handikappede. Lad os f.eks. tage masse-
voldtægterne af bosniske kvinder under
Balkankrigen – hvilket kun er et eksem-
pel på et meget bredere fænomen både
historisk og geografisk (McCollum et al.
1994). I forsøget på at forklare hvordan
magtrelationer der er associeret med
klasse, etnicitet og køn krydser hinanden
på en kompleks og dynamisk måde, for-
mulerer Avtar Brah følgende pointe:

”It is no coincidence...that women
occupy a central place in the processes of

Fo
to

:M
ar

tin
 v

on
 K

ro
gh



signification embedded in racism and
nationalism...women are crucial to the
construction and reproduction of natio-
nalist ideologies. Women may serve as
the symbolic figuration of a nation.
They are also seen as embodiments of
male honour, and as such become a site
of contestation for this honour. Hence,
the defense of women and children
becomes a rallying slogan of men going
to war, while the women themselves
from opposing factions fall victim to
rape and other sexual atrocities….”
(Brah 2001, p. 218)

Når vi tænker på den proces som
fører til disse skræmmende, men ikke
usædvanlige handlinger, er det vanskeligt
og måske umuligt at skille de undertryk-
kende dynamikker der associeres med
køn fra de dynamikker der associeres
med etnicitet. Connell (1987) ser på at
hegemoniske former for heteroseksuali-
tet som centrale for konstruktionen af
hegemoniske former for maskulinitet. Vi
kan vi spørge os selv, om det er muligt i
disse tilfælde at skille de magtrelationer
der associeres med køn, etnicitet og
heteroseksualitet fra hinanden. I forsøget
på at forstå sådanne voldelige handling-
er, kan det være konceptuelt mere præ-
cist at se disse magtrelationer som et
organisk hele som er større end de enkel-
te dele, og som involverer processer der
er langt mindre mekaniske end begrebet
”intersektionalitet”2 implicerer. Sagt på
en anden måde, følger man West and
Fentsermaker(1995), når man kigger på
tilfælde af undertrykkelse såsom masse-
voldtægterne af bosniske kvinder, er
konceptet ”intersektionalitet” måske sta-
dig for mekanisk til at forstå sammen-
smeltningen mellem køn, etnicitet og
heteroseksualitet. En bedre måde at kon-
ceptualisere disse hændelser på er ved at
se på disse undertrykkende processer
associerede med køn, etnicitet og hetero-
seksualitet som værende gensidigt kon-
stituerende frem for intersektionelle.3

Spørgsmålet om hvorledes man kon-
ceptualiserer hvordan forskellige under-
trykkende former for magt relaterer sig
til hinanden, har en meget bredere soci-
al betydning end mænds vold. Ikke
desto mindre forbliver det et faktum at
emnet mænds vold – særligt i en trans-

national kontekst – giver nogen af de
skarpeste eksempler på hvorledes gensi-
digt konstituerede magtrelationer funge-
rer. Lad os f.eks. tage et andet emne med
bred transnational relevans: Den kom-
mercielle seksuelle udnyttelse af børn.
Lad os overveje børns position i f.eks.
sydøst Asien eller i Baltikum i forhold til
mænd fra Vesteuropa (ikke mindst fra de
nordiske lande og fra England) der syste-
matisk misbruger disse børn. Eller ligele-
des, lad os overveje tilstanden hos de
børn fra disse regioner som systematisk
fragtes til Vesteuropa for at blive mis-
brugt af mænd her. I begge tilfælde er vi
vidner til undertrykkende magtrelatio-
ner associeret med mange forskellige
dimensioner; i det mindste køn, etnici-
tet, klasse, seksualitet og alder. Og
endnu en gang ser vi at disse dimensio-
ner sammensmelte: Det er umuligt at
sige hvor f.eks. køn ender og etnicitet
begynder – de bliver et. Dette gælder for
et helt spektrum af involverede magtre-
lationer.

De nordiske lande 
hænger efter
Til sidst kan vi spørge os selv hvor de
Nordiske lande er placeret i dette trans-
nationale mønster af mænds vold? De
Nordiske lande er ofte portrætteret og
kan lide at portrætterer sig selv som en
oase af civilisation i en verden af barba-
rer. En relativ ny undersøgelse af mænds
vold i både Finland (Heiskanen og
Piispa 1998) og i Sverige (Lundgren et
al. 2001) indikerer stærkt at kønnet bar-
barisme også eksisterer i de Nordiske
lande – og blandt den hvide etniske
majoritet. Det faktum at kritiske studier
af mænds voldelige adfærd generelt er
meget mindre udviklet i Norden end i
resten af den engelsk talende verden
(Pringle 2003), kan altså ikke begrundes
med at denne voldelige adfærd ikke
finder sted i Norden. Hvorfor disse stu-
dier mangler er emne for en anden arti-
kel. Det vigtige point for denne artikel er
at hvis mænds voldelige adfærd er et
enormt globalt problem (lige så relevant
i de nordiske lande som andre steder), så
er kritiske studier af denne adfærd et
vitalt element i at forandre dem. Over alt
– uden undtagelse.
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Mitt siktemål er å kaste lys over
latent (det kognitive/episte-
mologiske) og manifest bruk

av metaforer i forståelsen og omtalen av
internasjonale relasjoner, først og fremst
i tilknytning til krig. Metaforen er ikke
uten grunn den mest studerte retoriske
figur – den er allestedsnærværende, men
ikke alltid like betydningsfull. Vi men-
nesker ser noe ved hjelp av noe annet.
Den visuelle dimensjon gjennomsyrer –
og sukrer – store deler av vår tankevirk-
somhet.

Metaforer med dype røtter
Noen metaforer er ofte ren ornamente-
ring, andre – gjerne kalt rotmetaforer –
stikker dypt og er grunnleggende for
både tenkning og språkbruk innen hele
fagområder. Likevel kan disse skillelin-
jene være vanskelige å trekke. Man kan
for eksempel lett komme til å se presi-
dent George W. Bush´ metaforiske ut-
/innspill, for eksempel ”crusade” og
”axes of evil”, som ren ornamentikk –

noe de selvsagt kan være. De kan der-
imot like gjerne vise hen mot dyptligg-
ende tankemønstre og følgelig tilhøre
rotmetaforene. 

Paul A. Chilton (1995) viser at filo-
sofen og statsviteren Hobbes var – og er
– helt sentral for å forstå hvordan en
mekanisk hobbesiansk tenkning og for-
ståelse av mennesket, stat og suverenitet
gjenspegler seg også i internasjonal poli-
tikk og i dagens dominerende vestlige
sikkerhetsdiskurs. Menn(esk)enes natur
var, i følge Hobbes, å  bevege seg inn på
andres felt og ut av sitt eget, drevet av en
nærmest medfødt form for appetitt,
begjær, makt – og aversjon. Med det
hobbesianske mekaniske blikket måtte
menn(eskene) derfor holdes i tømmer –
i overført eller metaforisk forstand
måtte de ”be contained” og inngå i en
samfunnskontrakt. (Se også Tickner:
1992). Det dominerende bilde på tenk-
ning om enkeltstater og relasjoner til
andre stater blir følgelig dette: Som
kroppen og hjemmet, må stater  og

interessesfærer beskyttes, ha klare de-
markasjonslinjer mellom det interne og
det eksterne og således være ugjennom-
trengelige. (Konferer oppdemningspoli-
tikken fra den ”kalde krigen” – policy of
containment.)

Når stater fremdeles langt på veg ses
på som eneaktører og enkeltpersoner,
bidrar dette – i alle fall i noen grad – til
å skyve fokus bort fra relasjoner mellom
de styrende og de styrte. Manglende
fokus på det sammensatte og problema-
tiske i forholdet mellom styrende og
styrte blir et slags sort hull eller “black
box” i forståelse av en stat, og dermed i
forståelse av interne konflikter. Det set-
ter spor, mener Chilton, også i forståelse
av trans- eller internasjonale konflikter
fordi det innebærer manglende fokus
ikke bare på ulike lands interne konflik-
ter, men også på kontakter mellom for-
skjellige grupper mennesker på tvers av
landegrensene – et annet sort hull eller
“black box”. 

Fra Hitlers Festung Europa, Win-

Metaforens potens 
i krig og u-fred
Av BERIT VON DER LIPPE
Språk- og medieforsker og førsteamanuensis, Norges Markedshøyskole/BI
berit.v.d.lippe@bi.no

”Ondskapens akse” er ett av president Bush´ særdeles lite vellykkete metaforiske
utspill. Det er mer enn et tilfeldig eller uheldig retorisk uttrykk og har kulturelle
røtter langt tilbake i tid – noen hundre år før Hitler-Mussolini ledet aksemakt-
ene. Den øvrige religiøse, gammeltestamentlige retorikken er også mer enn 
forsnakkelser eller ”bare retorikk”. Å gå via metaforen, er én måte å nærme seg
krigerske arenaer på og dermed blottlegge visse sider ved maskuline og derfor
kjønnete arenaer.
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ston Churchills annonsering i 1946 om
at ”jernteppe hadde senket seg over
Europa” som forvarsel til ”den kalde kri-
gen”, fram til dagens ad-hoc-pregete
alliansebygning, lever kontainer-begre-
pet videre – om enn i en mer geopolitisk
spredt variant. Det todelte bildet eller
perspektivet på verden som inndelt i
god eller ond, tydeliggjøres ikke minst
ved metaforen ”ondskapens akse”.
Denne aksen må nødvendigvis referere
til noe annet og for Bush jr. tilsvare ”det
Gode”, det han sjøl mener ”the
American way of life” representerer
(Lippe:2002).

Terrorister fins mange steder på vår
skadeskutte klode og kan følgelig ikke
plasseres geografisk på tradisjonell måte.
Begrepene, derimot, kan i en viss for-
stand erstatte denne spredtheten og
fange inn det virkelighetens mangfol-
dighet ikke åpner for. ”Ondskapens
akse” er i så måte et fengslende bilde.
Siden menneskers – og staters – iboende
drivkrefter framstår som naturgitt, legi-
timeres føre-var-prinsippet – det være
seg i form av preventive kriger eller for-
kjøpskriger. Dette er ikke av ny dato,
men har blitt særlig tydelig i ”krigen
mot terror”, og særdeles klart kommet
til uttrykk i ”Paradise and Power”, skre-
vet av Robert Kagan (2003) – for øvrig
en av de mest anerkjente tenketankerne
til George W. Bush. 

Mekanikk og moral
Språkforskeren Georg Lakoff utvider
det hobbesianske perspektivet jeg så
langt har skissert. Han går inn i det han
ser som kjennetegn på det politiske og
kulturelle landskapet hvor den 
nordamerikanske sikkerhetsdiskurs fin-
ner sted (Lakoff: 1995). Tenkningen
domineres – i dag som i går - av dikoto-
mier, basert på vi-de oppfatning: Verden
er fremdeles delt i en god og en vond
del. Tøff og hard oppførsel i det godes
tjeneste, blir alltid forsvart. Lakoff viser
hvordan kropp, riktignok – og i tråd
med tradisjonell forståelse av interna-
sjonal politikk for øvrig – en ikke-kjøn-
net kropp, kontinuerlig fungerer som
referanse for tenkning og språkbruk 
om stabilitet, styrke og dominans. 
Å være sterk, viser både til militær 

styrke, samt “moralsk-styrke-meta-
foren”. Det eller den onde kan og skal
ikke respekteres. Det eller den skal kon-
tinuerlig bekjempes og angripes uten
respekt. Bare en øye-for-øye-tann-
for-tann-holdning kan bidra til sterk
sjøldisiplin. Å mangle disiplin, er sim-
pelthen umoralsk. 

Moralsk grensesetting omfatter
påbud om å holde seg på den rette veg.
Overløperne er ikke bare farlige avvi-
kere, men de kan lede andre til å bli det
samme. For å minske smittefaren, kre-
ves segregering mellom det rene og det
urene, det friske og det sjuke.
Skillelinjene mellom det gode og onde,
det rette og gale må på ingen måter
utviskes. Høgest moralsk autoritet bør
tildeles foreldre, særlig faren, Bibelen og
den rette lederen om fremmede stater
framstår som trusler for eget land.
Nasjonen blir da et hjem med én fami-
lie, beskyttet av den gode far og hans
medhjelpere. Dette preger tenkningen
så vel som språkbruken – på det mani-
feste plan. Det er forståelser og diskursi-
ve praksiser mennesker av begge kjønn
vokser opp – eller ned – i. Derfor skulle
det heller ikke forbause at mennesker av
begge kjønn aksepterer og til tider
applauderer dominerende tenkning om
og forståelse av sikkerhet, krig og fred.  

I denne patriarkalske forestillings-
verden dominert av det mekaniske blik-
ket synes kjønn uinteressant – den eller
det ser ganske enkelt ikke (etter) kjønn.
Særdeles tydelig blir forståelse av kjønn
og kropp ved moralske spørsmål. Tenker
vi ikke fremdeles ofte på kropp og sek-
sualliv når det gjelder jenta, mens det
andre kjønnets uskyld peker hen mot
det ikke-seksuelle, som forretningshem-
meligheter eller kriminalitet? spør
Frigga Haug (Haug: 1990). Sjøl spør
jeg: Tenkes det ikke på både økonomisk
og militær styrke når det snakkes eller
skrives om moralsk styrke? Å være mili-
tært svak, er med det dominerende
patriarkalske blikket fremdeles feigt – og
feminint – ”sissy” og ”whimpish”.
Moral og språkbruk knyttet til moralske
verdier har den dag i dag ulik betydning
for de to kjønn, hevder Haug. At krop-
pene i krig tildeles ulik betydning, vet
vi. I krig blir kvinner fremdeles kropp –

kropp som skal beseires, erobres og tas
på en annen måte enn mannens kropp.
Ydmykelse av kvinner og menn skjer
ofte på ulike måter (glimrende beskrevet
av hooks:1990).

”Teknostrategisk språkbruk”
Teknologisk hyperavanserte våpen, styrt
av droner og ikke mennesker, bidrar
ytterligere til legitimering av en meka-
nisk-religiøs og sivilisert forståelse av
(post-)moderne kriger. ”Våre våpen”,
anvendt for ”det gode” mot ”det onde”
inngår som en tilnærmet naturlig del av
korstog-metaforikken. Heller ikke
denne tenkningen er av ny dato, den har
bare blitt løftet opp på tidligere ukjent
nivå. Den første atombombeprøven ble
kalt Trinity - enheten av Far, Sønn og
Den Hellige Ånd - de tre maskuline
krefter ved Skapelsen. De involverte var
de innvidde, medlemmer av preste-
skapet. Når nye våpensystemer ble
prøvd ut og viste seg å fungere ”etter
planen”, snakkes det gjerne om ”nye
fødsler”. Det er sønn eller guttebarn ved
vellykket testing, hunkjønn - jentebarn
eller datter - om fødselen ikke gir liv,
altså om våpenet viser seg å være mis-
lykket. Enkelte metaforiske nettverk er
av mer religiøs og kristen karakter, ofte
knyttet opp til far, sønn og jomfrubil-
der. Land uten atomvåpen er ”jomfrue-
lige. Når USA ikke er det, skyldes det
den posisjonen man mener å inneha,
som far og patriark. Andre land enn de
tilhørende NATO, samt det tidligere
Sovjet, ble ansett å være for umodne til
ha visse våpensystemer - de ville ikke
vite hva som var til deres eget beste.
“Foreldre må sette grenser for sine
barn”, ble det sagt. 

Carol Cohn, nordamerikansk språk-
forsker, levde i nesten ett år sammen
med disse ”innvidde”, riktignok under
Ronald Reagans regime, men med aktu-
alitet også – eller ikke minst – i dag: 

“Jeg fant meg sjøl utmattet, men
intenst fascinert – ikke av atomvåpnene
eller bilder av atomødeleggelser – på
grunn av den fullstendige abstraksjon og
fjernhet den faglige språkbruken vitnet
om i forhold til det jeg opplevde som
det virkelige liv. Jeg ble overmannet av
spørsmålet: Hvordan er det mulig å
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tenke og snakke på denne måten?”
(Cohn:1987).

Jeg vil dvele ved Cohns observasjo-
ner og det hun kaller “teknostrategisk”
språkbruk. Grunnleggende for den tek-
nostrategiske tenkningen er at uansett
teknologisk utvikling og våpensystemer,
ligger en generell, men spesifikk tenke-
måte: en formal og matematisk model-
lering, spillteoretisk preget og lineær.
Det dreier seg om en tenkemåte til men-
nesker med potensiell makt over en hel
klodes eksistensberettigelse, med andre
ord; om våre liv.

Rene bomber
Med stor ro og uten vibrasjoner i stem-
men snakker man(nen) om “first stri-
kes” og ”/counterforce exchange”s og
“limited nuclear war”, akkurat som man
gjør hvis debatten dreier seg om kompa-
rative verdier av henholdsvis “minimum
deterrent posture” eller “nuclear war-
fighting capability.” Virkeligheten eller
verden ordene refererer til, synes å tilhø-
re en annen verden utenfor og bortenfor
den de er opptatt av. Menneskedrap
heter “kollateral ødeleggelse”. Militære
mål vil ofte inkludere alt man finner
militært relevant, fra skofabrikker til
matproduksjon. Derfor dreper man
aldri mennesker; man sikter heller inn
skofabrikker. I 1984 innførte det nord-
amerikanske   forsvarsdepartement for-
bud mot ord som drap, enn si mord, i
forbindelse med rapporter om mennes-
kerettigheter eller brudd på disse. Nå
het det “unlawful or arbitrary depravati-
on of life”, ulovlig eller vilkårlig frari-
velse av liv (Lippe:1999).

I dag registreres ikke antall drepte
tilhørende ”de andre” – språkproble-
mene eller valg av ord er således over-
vunnet. Verre er det når egne/våre sol-
dater drepes. ”Body bags” var en gang
en eufemisme man valgte for å unngå
benevnelser med eksplisitt referanse til
død(e mennesker), smerte, lidelse og
savn.  Den retoriske innpakning falmer
gjerne etter noen tid. Det som skulle
skjules, står fram i all sin grellhet. I dag
heter det ”transfer cases”. 

Cohn karakteriserer troen på og
tenkningen om ”rene bomber” som den
”teknostrategiske” grunnstruktur eller

stamme; herfra løper greiner i flere ret-
ninger. 

Fundamentet for og troen på det
rene ligger i den abstrakte tenkemåten,
modellert på og via komputer-rasjona-
litet. “Våre rasjonelle aktører følte seg
hevet over mulig kritikk, politisk press
fra befolkningen og enhver form for den
myriade av faktorer som gjerne følger
med menneskelige handlinger og avgjø-
relser. De ville utelukkende reagere på
kvantifiserbare størrelser knyttet til
matematiske kalkyler om megatonna-
sje.” Språkbruken er snever og lukket
for alt som måtte angå menneskelige
lidelser – sånt prat anses å være fullsten-
dig uprofesjonelt. I tillegg, sier Cohn,
anser disse fagfolkene  seg for å være i
besittelse av “det perfekte” språk; et
språk som representerer hele spekteret
av sannheter og totalt uavhengig av
enhver annen form for kunnskap. Iso-
leringen av egen teknisk kunnskap fra
sosiale, psykologiske og moralske tanker
eller følelser, er det eneste legitime. 

Abstraksjoner fjernt fra liv 
og død
Konsekvensen av dette er at man kan
snakke om å forsvare visse politiske mål,
visse mennesker og deres levemåte uten
å stille  spørsmål ved at dette faktisk
skjer med våpen.  I denne type språk-
spill er det heller aldri snakk om mulig-
heten for å ødelegge og drepe nettopp
det man hevder å ville forsvare. På
denne måten skjermes aktørene og de
skjermer seg sjøl – i noen grad. For det
første betyr det at  forskere tilknyttet
forsvarsdepartementet faktisk lar high-
tech-våpen stå for tenkningen – det er
våpnenes effektivitet man lar tale.
Denne tenkningen er nå overført til
tenkning om sikkerhetsspørsmål – i eks-
trem variant hvor blant annet spill-teo-
retiske modeller gir føringer for “war-
fighting rationality”. 

Begreper som presisjon, strategiske
mål og en uheldig feilbombing framfor
dødelige våpen som resulterer blodslakt
av tusenvis av mennesker, barn, eldre og
syke, er illustrasjoner på nettopp en
abstrakt tenke- og talemåte som bidrar
til å tåkelegge og dermed legitimere
krig(shandlinger). ”Våre” våpen er

moralsk høgverdige, teknologien er
avansert og derfor god fordi den uteluk-
kende benyttes i kampen mot ”the evil”
eller ”evil-doers”, altså terror, terrorisme
og terrorister. Brodermord – “fratricide”
eller ”friendly strikes” – forekommer når
et våpen treffer og ødelegger ett av ens
egne. Når det snakkes om ”sårbarhet”
og ”overlevelsesevne” handler det ute-
lukkende om våpen. Tingliggjøring av
mennesker og menneskeliggjøringen av
våpen(bruk) skjer på flere plan og på
mange måter. Det handler om abstrak-
sjoner uten referanser til liv og død,
smerte og tragedie. Det som teller er
den interne logikken – både på det
manifeste og på det latente (epistemolo-
giske) nivå. Språkbruk og tenkning inn-
går vitterlig i spennende allianser... 
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Den svenska neutralitetsdoktri-
nen har blivit historia. I dag
präglas Sveriges försvars- och

säkerhetspolitik av långtgående nedskär-
ningar och ett närmande gentemot övri-
ga EU-länders försvar. I det alliansfria
och neutrala Sverige hade kvinnor och
män olika förväntningar på sig vad gäll-
de landets försvar. Allmän värnplikt för
män men inte för kvinnor bidrog till att
skilda medborgar- och könsideal för
kvinnor och män kontinuerligt återska-
pades. Hur manifesteras konstruktioner
av kön och medborgarskap i dagens
sökande efter en ny säkerhetspolitik?

Medborgarskap, kön och
nationalism
Sammanlänkat med den nya försvars-
och säkerhetspolitiken finner vi olika
genuskonstruktioner för män och
kvinnor.  Dagens nya säkerhetstänkande
fortfar att bära med sig en differentie-
ring av manliga och kvinnliga medbor-
gare och hur de bäst kan tjäna Sveriges
intressen. Jean Bethke Elshtain (1989)
har utvecklat begreppen rättrådiga kri-
gare (maskulina soldater) och vackra sjä-

lar (feminina icke-kombattanter) i sin
analys av krig, nation och kön. Dessa
ihopkopplade men ojämlika identiteter
för män och kvinnor gentemot staten
manifesteras i ett konstant omskapande
av kategorierna försvarare och de som
ska försvaras. Enligt Ruth Lister (1997)
skiljer sig kvinnors och mäns position
gentemot staten som en följd av att sol-
daten är man. Kvinnor som medborgare
är följaktligen inte ansedda som fullvär-
diga medborgare såsom män. Kon-
struktionen av den manlige medborga-
ren (den rättrådige krigaren) står i rela-
tion till den kvinnliga medborgaren som
understödjer nationen genom sin gär-
ning som moder, för att tala med
Elshtain, i rollen som vacker själ. I bil-
den av Sverige som alliansfri och neutral
stat kan man spåra en likhet mellan
Elshtains begrepp den rättrådige kriga-
ren och Sveriges självpåtagna roll och
beteende på den internationella arenan.
Genom alliansfriheten kunde Sverige
bete sig självständigt och rättrådigt
internationellt exempelvis genom att
uttala kritik mot stormakternas beteen-
de trots den rådande situationen av kallt

Idag  uttrycks behovet av fler kvinnliga militärer på
helt nya sätt i officiella uttalanden och utredningar i
Sverige. Det sägs ofta att kvinnor är speciellt läm-
pade att tjäna det nya Försvaret därför att de är
olika män. Men paradoxalt nog måste kvinnliga mili-
tärer vara tillräckligt feminina för att passa in i den
militära organisationen.

Den postmoderna militären 
Av Erika Svedberg 
Örebro universitet, erika.svedberg@sam.oru.se 

och

Annica Kronsell
Lunds universitet, annica.kronsell@svet.lu.se
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krig. Den svenska värnpliktige soldaten
antogs vara mer rättskaffen än andra sta-
ters soldater i enlighet med neutralitets-
doktrinen. Konstruktionen både av
Sverige och dess soldat liknade alltså
Elshtains rättrådige krigare (Kronsell
och Svedberg 2001a). 

Kraven på förhöjd kompetens 
Antalet kvinnor som har genomgått
värnplikten och officersutbildning i
Sverige har sedan detta blev möjligt
1980 varit endast 1-3 procent. På senare
tid har diskussionen om kvinnor i mili-
tären kopplats till frågan om hur man
bäst ska kunna rekrytera de mest kom-
petenta individerna. Detta är en ny
utveckling då det tills helt nyligen inte
gjordes några ansträngningar att rekry-
tera kvinnor. Informationen till kvinnor
om att göra lumpen var länge mer
avskräckande än uppmuntrande. Men
attityden inom försvarskretsar angående
kvinnliga militärer har gradvis skiftat.
Dåvarande försvarsminister Björn von
Sydow beskrev frågan om kvinnor i
militären som direkt relaterad till hur
effektiv och kompetent den framtida
militära organisationen skulle kunna
bli. Fler kvinnliga militärer skulle bidra
till att organisationen bättre kunde
möta kraven på förhöjd kompetens.
Trots detta kan man fråga sig varför det
är så viktigt att inkludera fler kvinnor.
Hur kommer det sig att det nu är möj-
ligt att föreställa sig någonting som var
otänkbart för inte särskilt länge sedan?
Vad är det som gör att det plötsligt har
blivit möjligt för militära kretsar och
försvarsintresserade politiker att vara så
till synes avslappnade i frågan om att
inkludera kvinnor i stridande position
som ett obligatorium och inte längre
såsom en frivillig extrakraft?

Värnpliktsarmén har gått från 50
000 män som avtjänade värnplikten
varje år till att utgöra endast en tredjedel
av detta antal, 14 900 år 2003. Är det
möjligen så att uppluckringen av det
tidigare så nära samband som rådde
mellan att göra militärtjänst och att ”bli
man” nu gör det möjligt att föreställa sig
att kvinnor i stora skaror träder in och
så att säga ”avmaskuliniserar” Försvars-
makten? Kan det möjligen vara så att

viljan att öka antalet kvinnor i väpnad
tjänst är ett resultat av att samhället
numera inte i samma utsträckning sätt-
ter likhetstecken mellan att fullgöra
plikten och att realisera sin maskulina
medborgaridentitet?

Varför behövs kvinnliga 
soldater?
När kvinnor gavs tillträde till militär
utbildning och yrkesutövning i Sverige
var inställningen från ledningens sida
mycket tydlig i ett avseende: Det var lik-
het som skulle gälla. Det hävdades kate-
goriskt att de kvinnliga soldaternas och
officerarnas inträde inte skulle innebära
att organisationen förändrades. För-
svarsmakten skulle vara könsblind och
soldaten skulle ses som soldat i första
hand och inte som kvinnlig eller manlig
soldat. Då soldater fram tills dess alltid
varit män blev det snart uppenbart att
en manlig norm och standard var fast
förankrad i organisationen. Det blev
alltså tydligt att om könsblindhet som
norm faktiskt skulle gälla som praktik så
var det mycket som måste förändras. 

Som nämnts uttrycks idag behovet
av fler kvinnliga militärer på helt nya sätt
i officiella uttalanden och utredningar.
Vad är då detta ett uttryck för?  Varför
”behövs” det kvinnliga soldater idag när
det aldrig verkar ha ”behövts” i samma
utsträckning tidigare? Till viss del är det
kanske fråga om en generell utveckling
inom militära organisationer som sker
samtidigt över hela västvärlden, något
som benämnts ”den postmoderna mili-
tären”. Begreppet beskriver en militär
organisation som styrs av en något lösare
koppling till national-staten än tidigare.
Militärens uppgifter ökar och blir mer
mångfacetterade, organisationen består
av en större mångfald ifråga om trupper-
nas sammansättning och närheten till
det civila samhället ökar (Moskos, et.al.,
2000, Cooker 2001:94). Men hur pro-
blematiseras kön av dem som föresprå-
kar ökad andel kvinnor i leden? Vid ett
närmare betraktande upptäcker man
snart en kontinuitet i upprätthållandet
av en klassisk dualism som gör det möj-
ligt för en patriarkal ordning att fortgå i
form av en vardagspraktik på organisa-
tionens insida.

Kvinnlighet “rätt” sätt
Visserligen har attityderna förändrats så
att kvinnliga militärer nu accepteras i
stort, men kvinnorna skall samtidigt
vara på ett visst sätt. Förväntningarna på
hur Sveriges kvinnliga soldater och offi-
cerare skall vara är mer komplexa än vad
de någonsin har varit för manliga värn-
pliktiga soldater. Idag sägs ofta att
kvinnor är speciellt lämpade att tjäna
det nya Försvaret därför att de är olika
män. Till exempel hänvisas till studier
som visar att kvinnor är bättre på att
kommunicera än män. Kvinnor, fram-
hålls det, är mer benägna att trappa ner
en konfliktsituation medan män är mer
benägna att eskalera konflikter. Men
kvinnor som söker sig till det militära
bör utstråla kvinnlighet på ”rätt” sätt.
Kvinnor bör inte ha några hemliga
önskningar om att bli eller att vara män.
Paradoxalt nog måste kvinnliga militä-
rer vara tillräckligt feminina för att passa
in i den militära organisationen. Kort
sagt, även om man från officiellt håll
idag inte anser att det bara är ”onaturli-
ga” kvinnor som vill genomgå militär
utbildning, så lever idén vidare om en
naturlig åtskillnad mellan manligt/mas-
kulint och kvinnligt/feminint. Genom
att upprätthålla tankegången om den
naturliga åtskillnaden och olikheten
mellan könen bidrar politiker och mili-
tära representanter till att Sveriges nya
försvars- och säkerhetsutformning fort-
far att ha en konserverande social funk-
tion.

Kvinnliga officerare och soldater har
mycket att berätta om den upptagenhet
som råder bland militära befäl med att
definiera och finna kategoriseringar för
olika typer av feminitet och bestämma
sig för vilken typ av kvinnlighet som
uppfyller kompletteringsbehovet. Det är
vanligt förekommande att kvinnliga
militärer får motta hjälpsamma tips och
råd från manliga överordnade angående
hur de bör gå, tala, klä sig, ha håret och
på andra sätt bete sig. För att inge
respekt är det viktigt att, vid sidan av
alla andra krav, även uppfylla militärens
inofficiella ”feminitetsstandard”. Ett
honnörsord i sammanhanget är natur-
lighet. Det innebär att hon inte ska ha
åstadkommit sitt attraktiva utseende
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med hjälp av attiraljer som kvinnor
annars kan använda såsom smink, hår-
uppsättningar, nagellack. Framförallt så
bör hon bete sig ”naturligt”. Vår forsk-
ning visar dessutom att sökandet efter
den rätta typen av feminitet som passar
in i det militära livet ibland kommit att
bli en standardiserad del av de tester
mönstrande kvinnor genomgår. Termen
för att kategorisera den kvinnlighet
som man inte vill ha in bland de värn-

pliktiga är manhaftighet (Svedberg och
Kronsell, 2002).

Kvinnor i militären konfronteras
alltså med traditionella uppfattningar
om hur en kvinna skall vara. Hon måste
förhålla sig till dessa konstruktioner och
bestämma sig för hur hon själv vill fram-
tona. Ska hon vara morsa, en av grabb-
barna, eller vampen? Denna process av
identitetsformering för kvinnor i militä-
ren kan liknas vid en balansgång mellan
formella och informella normer inom
Försvarsmakten. I vår forskning har vi
funnit ett dubbelbottnat förhållningss-
sätt gentemot kvinnor i militären.
Samtidigt som de ska vara lika och
behandlas likadant som männen så
anses de ändå avvikande från den man-
liga normen. Kvinnor i militären är
avvikande, delvis för att de är kvinnor,
delvis för att de frivilligt underkastat sig
värnplikten. Som könade är de udda i
egenskap av representanter för det
kvinnliga könet eftersom de, till skillnad
från det stora flertalet kvinnor, valt att
genomgå militär träning ämnad för
män. Med ett könsblint betraktelsesätt
är de också ovanliga genom att de frivill-
ligt underkastat sig att för resten av livet
omfattas av en värnpliktslag ämnad att
gälla endast den manlige medborgaren.

Förnyad debatt om kvinnlig
värnplikt
I mars 2003 röstade de Värnpliktigas
årliga kongress för första gången igenom
ett förslag om att Sverige skulle införa
riktig allmän värnplikt, alltså för både
kvinnor och män. Diskussionerna som
föregick omröstningen på Värnplikts-
kongressen var intressanta. Frågan
handlade här om huruvida Värnplikts-
kongressen skulle stödja värnpliktsar-
méns fortsatta existens eller inte. Det

stod alltså mellan värnpliktsarmé eller
professionell armé. Frågan om kvinnlig
plikt diskuterades sålunda inte som en
fråga om plikt för alla medborgare, utan
istället såsom en fråga om hela värnplik-
tens varande eller icke-varande. Ett vik-
tigt argument som framhölls var dock
demokratiargumentet. Kvinnlig plikt
skulle stärka folkförankringen, ett cen-
tralt begrepp för värnpliktsrörelsen.

I januari 2003 publicerade Expres-
sen en liten notis av Inger Segelström,
socialdemokratisk rikspolitiker. Notisen
behandlade debatten om kvinnlig värn-
plikt i Sverige. Segelström ifrågasatte ett
tidigare inlägg om orättvisan i att unga
kvinnor är fria att göra vad de vill, sam-
tidigt som unga män är bundna i värn-
pliktslagen att tjäna staten i 15 månader.
Segelström påminde läsarna om att varje
år är 100 000 kvinnor gravida i 9 måna-
der, kvinnor är också föräldralediga i
större utsträckning. Så länge som den
här situationen består, dvs att kvinnorna
tar större ansvar för barnen så kunde
Segelström inte se någon anledning till
varför kvinnor dessutom borde åläggas
värnplikten. Reaktionen lät inte vänta
på sig. I en teveutsänd debatt möttes
Segelström och tre yngre politiker (fp,
m och vp). De yngre politikerna var alla
eniga och uttryckte stor förvåning över
att en ledande feminist kunde vidhålla
att kvinnors plikt gentemot staten var
att föda barn och ta hand om barn. 

Generationssplittring 
Segelström-debatten illustrerar att frå-
gan om kvinnlig värnplikt idag snarare
är kontroversiell över generationerna än
över en höger-vänster eller feministisk-
ickefeministisk skala. Med andra ord
finner vi idag en generationssplittring
mellan yngre och äldre feminister över
huruvida kvinnor och män skall vara
underställda samma plikt gentemot lan-
dets militära försvar. Kathy Ferguson,
amerikansk statsvetare, beskriver ett
annat, äldre spänningsfält inom femi-
nismen. Kontroversen mellan två femi-
nistiska ståndpunkter ser Ferguson som
någonting positivt, en möjlighet till
utveckling av analysen. Fergusons ut-
gångspunkt är att feministisk teori är
praktik. Istället för att se splittringen i

skilda angreppssätt och ideologiska rött-
ter inom feminismen som ett problem
som till varje pris måste ”lösas”, vore det
bättre att ägna sig åt att undersöka och
analysera patriarkatet i praktiken. För
detta behöver vi olika inriktningar inom
feminismen. Ferguson säger: ”The vex-
ing question is, then, What exactly
constitutes patriarchy’s reproduction?
(Ferguson, 1993, 3). 

Poängen är att genom att forma koa-
litioner och kombinera olika slags femi-
nistiska utblickar kommer vi att nå nya
insikter angående hur patriarkatet fun-
gerar och återskapas i praktiken. När det
gäller kvinnlig värnplikt skulle diskuss-
sionen mycket väl kunna breddas på det
sätt som Segelströms argument innebär.
Vi behöver diskutera pliktbegreppet på
ett mer nyanserat och inkluderande sätt
än bara som en fråga om att genomgå
militär träning. Genom att tänka på
feministisk teori som praktik, genom att
forma teoretiska och politiska koalitio-
ner över generationsgränser och ideolo-
giska spänningsfält bland feminister
skulle en ny analys av försvarsfrågan och
medborgarskapet möjliggöras. Utman-
ingen för den äldre generationens femi-
nister, och i många fall fredsaktivister,
skulle då bli att avhålla sig från att ånyo
vända försvars- och säkerhetsfrågor
ryggen. Dessa frågor är alltför viktiga,
inte minst därför att de i förlängningen
har tydliga implikationer för hur vi tän-
ker på kön och medborgarskap. 
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Hvitboken om å utvikle Norden til en
ledende region for forskning og innova-
sjon (NORIA) er nå under  behandling
i de nordiske landene, og allerede før
sommeren skal beslutninger tas i
Nordisk Ministerråd. Hvitboken trekker
opp retningslinjer for det felles nordiske
forskningsrommet, et “indre marked”

for forskning og forskningsfinansiering,
der formålet er å styrke nordisk forsk-
nings konkurransekraft internasjonalt.
Dette er en klar parallell til det som nå
skjer i EU, der man er i gang med å
utvikle et europeisk forskingsområde
(ERA), en sentral idé i EUs sjette ram-
meprogram. Det nordiske samarbeidet

skal få en mer utadrettet og internasjo-
nalt fokus enn tidligere og være et
“springbrett” inn i ERA. Hvitboken
fokuserer på strategiske, organisatoriske
og ressursmessige spørsmål, mens tema-
tiske eller innholdsmessige prioritering-
er  er utelatt. Samarbeidet mellom
forsknings- og næringslivssektorene sees
som vesentlige for å nå de mål som
Hvitboken staker opp.

Mangler kjønnsperspektiv
– NIKK savner at det nevnes andre sen-
trale målsettinger for nordisk forsk-
ningspolitkk enn en styrking av
Nordens konkurransekraft og økono-
misk vekst. Det er viktig at også kvali-
tetsorientert grunnforskning får en for-
sterket rolle i en omorganisering av
forskningspolitikken. De pågående
raske og fundamentale samfunnsen-
dringene griper dypt inn i sosiale og kul-
turelle forhold og oppfatninger av kjønn
og kjønnsrelasjoner. Det er derfor bekla-
gelig at Hvitboken totalt mangler en
strategi for integrering av kjønnsper-
spektiv i  all forskning, slik EUs sjette
rammeprogram  har, sier Solveig
Bergman. 

Hun etterlyser også større betoning
av tverrvitenskapelig  og tverrsektoriell
forskning, likeledes av samfunnsviten-
skap og humanistisk forskning. Forsk-
ningspolitikken er allerede i høy grad
fokusert på teknologi, naturvitenskap
og policy-orientert forsking.

– NIKK ser det som viktig at de tra-
disjonelle grensene innen forsknings-
verdenen utvides. Kjønnsforskningen
er et utmerket eksempel på  en virksom-
het som ikke bare omfatter hele forsk-
ningsfeltet, men også tangerer de fleste
andre sentrale samfunnsmessige felt.
Det er viktig å  vektlegge sektorovergri-
pende og tematiske forskningsprogram
som tidligere har fått nordisk støtte,
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Av TRINE LYNGGARD

– Det framtidige nordiske forskningsrommet bør
følge Nordisk Ministerråds målsetting om integrering
av kjønns- og likestillingsperspektiv i all virksomhet,
sier Solveig Bergman. NIKKs nye direktør er kritisk til
deler av den omleggingen av nordisk forsknings-
politikk som den såkalte Hvitboken streker opp.
Hun frykter også for de konsekvensene omleggingen
kan få for kvinne- og kjønnsforskningen og generelt
for tverrvitenskapelig samfunns- og humanistisk 
forskning.

Kjønnsperspektiv må inn 

Solveig Bergmann
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som programmene Norden og Europa,
Velferdsforskningsprogrammet og
Kjønn- og voldprogrammet. 

Styrke det samnordiske
Når det gjelder finansieringsstruktur
forslår Hvitboken en økt samnordisk
satsning på forskning, men stiller  sam-
tidig store krav til nasjonal delfinansie-
ring , da de samnordiske midlene fore-
slås begrenset til max 30 prosent. 

– Det er problematisk særlig for
humanistisk og samfunnsvitenskapelig
forsking, da et sånt system forutsetter
samordning av nasjonale forsknings-
agendaer, som neppe er realistisk. For
eksempel kan kvinne-, manns- og
kjønnsforskningen ha vanskeligheter
med å oppnå delfinansiering fra nasjo-
nale offentlige eller private finansier-
ingskilder. Dessuten kan kravet om
betydelig nasjonal delfinansiering av
Nordisk Ministerråds forskningsinstitu-
sjoner skape problemer for en del insti-
tusjoner som fungerer bra og har utvik-
let en nordisk spesialkompetanse som
det kan være vanskelig å videreføre i en
nasjonal enhet, sier Solveig Bergman,
som samtidig understreker at NIKK
ønsker velkommen en overgripende
strategi for å  styrke det samnordiske
som hittil har hatt for lite ressurser og
vært organisatorisk oppsplittet. 

” Sosiologiens kjønn”
Hun viser til at for kvinne- og kjønns-
forskningen har nordisk samarbeid all-
tid vært viktig. Selv var Solveig Bergman
den første koordinatoren for nordisk
kvinneforsking fra 1991, og det var også
hun som fikk i oppdrag av Nordisk
Ministerråd å utrede etableringen av det
som i 1995 ble NIKK. Omtrent samti-
dig som da hun begynte som direktør på
NIKK i november i fjor,  fikk NIKK
innvilget midler fra Nordisk Forsker-

utdanningsakademi (NorFA) til å en
nordisk forskerskole i tverrvitenskapelig
kjønnsforskning i en femårsperiode.
Det er nettopp forskningssiden på
NIKK den nye lederen vil styrke. Hun
er selv forsker og  disputerte i 2002 ved
Åbo Akademi i Finland med en sosiolo-
gisk avhandling som sammenligner
1970- og 80-tallets kvinnebevegelser i
Finland og Vest-Tyskland. Hennes
forskningsinteresse er først og fremst
innen politikkforskning og komparative
studier, og hun har nå tatt initiativ til ett
prosjekt på NIKK om “den nordiske
sosiologiens kjønn”. Her ønsker hun å
se på hvilken betydning nordisk kvinne-
og kjønnsforskning og feministisk teori
har  hatt for utviklingen av sosiologien
som akademisk disiplin i Norden. 

Dobbelt strategi
– Den nordiske kvinne- og kjønnsforsk-
ningen har fra starten av hatt en dobbel
strategi; på den ene siden å bygge opp
ett ”eget rom” og på den andre siden å
integrere kjønnsperspektiv i de tradisjo-
nelle universitetsdisiplinene. Sosiolo-
gien var en av de første akademiske disi-
pliner som ble  påvirket av kvinne- og
kjønnsforskningen allerede på 1960-tal-
let. Det sies ofte at den nordiske sosio-
logien har vært forholdsvis mottakelig
for feministisk teori og for kvinner som
forskere. Det er på tide å granske denne
påstanden kritisk og samtidig studere
komparativt hvordan denne ”mainstrea-
ming” strategien har gitt seg utslag i de
forskjellige nordiske land.

Solveig Bergman ønsker også å bidra
til å styrke den nordiske komparative
forskningen på kvinnebevegelser, som er
hennes eget felt. Dette også tema på den
nordiske konferansen i Island i juni om
kvinnebevegelsen som NIKK er med-
arrangør for, og NIKKs nye leder håper
at flere nye nordiske forskernettverk og

projektidéer oppstår under denne kon-
feransen.

Kvinnebevegelsen før og nå
– Hva karakteriserer  egentlig det 21.
århundrets nordiske kvinnebevegelser?
Kvinnebevegelsen er langt fra død som
enkelte hevder, men den har tatt andre
ytringsformer og debatten foregår på
andre arenaer. Men mange av de samme
debattene pågår i dag, om kropp, seksu-
alitet og vold. Kanskje er den største for-
skjellen at debatten ikke lenger bare går
innenfor nasjonalstaten, men er blitt
transnasjonal. Vi har fått for eksempel
globaliseringskritiske bevegelser der
feminister spiller en aktiv rolle. En
utfordring for både kvinnebevegelsen og
kvinne- og kjønnsforskningen i Norden
er å finne samarbeidspartnere innenfor
det sivile samfunn både i det nye
Europa og internasjonalt. 

Nye prosjektre
I tillegg til egne forskningsinitiativ får
NIKK oppdrag fra de nordiske likestil-
lingsministrene, og i år igangsettes to
nye nordiske prosjekter i NIKKs regi.
Det ene går ut på å initiere og å koordi-
nere forskning på pornografisering av
det offentlige rom og hvilken påvirk-
ning denne trenden har på unge men-
neskers oppfatning av kjønn. Det andre
prosjektet handler om å styrke det nor-
diske mannsforskningssamarbeidet ved
å etablere en felles nordisk forsknings-
plattform for menn og likestilling. 

Men akkurat nå er Solveig Bergman
særlig opptatt av at NIKK skal spille en
rolle i de store forandringene som raskt
finnet sted innen nordisk og europeisk
forskningspolitikk.

n i nordisk forskning!
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Hvordan skaber vi vækst for
tanke og viden? Hvordan
ønsker vi at leve i (post)

moderne tider?  Spørgsmålene kom fra
en af dagens mest visionære indledere,
filosofiprofessoren Francesca Brezzi, der
er medlem af Roma Tres rektornedsatte
udvalg for lige muligheder. Universi-
teterne bør, sagde hun, skabe åbenhed
for forskellighed og vise sig som steder,
hvor det kan lykkes. Hun pegede på
universitetets rolle som spydspids eller
pilotprojekt i afsøgningen af nye veje i
den moderne kultur, også når det gælder
udviklingen af kulturelle og organisato-
riske modeller, som inkluderer køn og
forskellighed. Der findes ingen lette
svar, pointerede Brezzi, men vi kan
begynde at reflektere over vore veje.
Noget som også er aktuelt i den nordis-
ke sammenhæng efter de sidste års store
universitetsreformer. 

Dette ville, argumenterede professor
Brezi, være en aktuel udmøntning af
universitetets værdier om viden, retfær-

dighed og fordybelse samt det at udvik-
le bevidsthed om andre og regler i et fæl-
lesskab med andre. En sådan bredde i
forståelse af forskellighed og lige mulig-
heder vil også bidrage til tankens vækst
og til forståelse af forskellighed. Her
pegede Brezzi på Equal opportunities
som nøglebegreb for det moderne sam-
fund og for fremtidens universitet. 
(Equal opportunities er en af EU trakta-
tens bærende piller.)  Samtidig så hun
begreber om lige muligheder og køn i
videnskab som centrale elementer i for-
muleringen af en ny position for univer-
sitetet i det (post)moderne samfund.
Det nye universitet må fokusere på kul-
tur og betydningen af køn på  alle
videnskabelige områder. 

Konferencen i Rom kan ses om et
midtvejs initiativ imellem den i 2001
afholdte konference Gender and
Science og en kommende konference i
2005. Begge disse konferencer arrange-
res af det særlige Women and Science
sekretariat i Europakommissionen.

Disse konferencer er led i sekretariatets
iøvrigt omfattende og målrettede doku-
mentations, informations og netværks-
virksomhed, som udfoldes af sekretaria-
tet. Denne konference var kommet i
stand på nationalt  initiativ i forbindelse
med det italienske formandskab af EU i
efteråret 2003. 

På det retoriske plan fejlede velviljen
overfor initiativer, der skal balancere
kønsulighederne i universitets- og
forskningsverden ikke noget. Fra EU
kommissæren for forskning, fra den ita-
lienske forskningsminister, fra ROMA
TREs rektor, var der denne dag stor
opbakning til at gøre noget ved sagen.
Som i en del andre EU sammenhænge
blev  rekruttering af flere kvinder til aka-
demia kædet sammen med visioner om
økonomisk vækst og konkurrencedyg-
tighed. Den såkaldte Barcelona aftale
opererer med en målsætning om, at EU
skal nå op på at anvende 3 procent af
bruttonationalproduktet på forskning i
2010. Det er en vækst, som betyder, at

Mainstreaming eller Upstreaming?

Køn og ligestilling 
i europæisk forskning  
Af HILDA RØMER CHRISTENSEN 
Koordinator for Kønsforskning  i Danmark 
hilda.roemer.christensen@sociology.ku.dk

I begyndelsen af december 2003 blev der afholdt  en konference om køn og
ligestilling i europæisk forskning: Women in Science: Mainstreaming Gender
Equality in the European Research Area. Konferencen fandt sted i et af disse fancy
nye auditorier, som mange steder skyder op i tilknytning til den nyeste genera-
tion of universiteter. Med sin beliggenhed i et udbombet industriområde i det
sydlige Rom, udgør ROMA TRE, hvor konferencen fandt sted, selve sindbilledet på
dette skift fra industri til videnssamfund med alt hvad dertil hører af masseuni-
versitet og nye former for vidensproduktion.
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der er behov for omkring 750.000 for-
skere i Europa i de kommende år.  Med
et EU gennemsnit på ca.1.9 procent vil
væksten fordoble mange landes nuvæ-
rende niveau for forskningsinvestering-
er. Det er således mobilisering af
arbejdskraftreserverne/intelligensreser-
verne og øget konkurrenceevne, som
motiverer indsatserne på dette område.
Kritiske røster, bl.a. i Norden mener, at
ligestillings- og retfærdighedsargumen-
ter skulle tælle noget mere.  For et
(skeptisk) nordisk ligestillingsblik er det
værd at minde om, at ressourceargu-
mentet slet ikke er så nyt endda. Det
blev allerede anvendt i forbindelse med
take off for de nordiske velfærdsstater,
f.eks. i Gunnar og Alva Myrdals berøm-
te Kris i befolkningsfrågan fra 1935.
Her blev der som bekendt  udkastet de
første samlede visioner for et ligestillet
velfærdssamfund, hvor kønsligestilling
også blev kædet sammen med foran-
dring og økonomisk vækst. 

Den vanskelige 
mainstreamingen
Mainstreaming – eller Upstreaming?
Formuleringen kom fra Nicole Dew-
andre, som er leder af EU’s Women and
Science sekretariat, og udgjorde en slags
status for mainstreamingstrategien i
EU’s forskningspolitik. Til forskel fra de
mere optimistiske meldinger fra tidlige-
re, ikke mindst fra EU bureaukratiet,
om mainstreaming strategiens potentia-
ler, var Nicole Dewandre nu mere pro-
blematiserende. Hun pegede på vanske-
lighederne ved at oversætte ordet og jar-
gonen og på forskellige uklarheder og
ambivalenser.  Måske er det mere ram-
mende at tale op up-streaming i stedet
for mainstreaming, hvilket indikerer at
integrationsstrategien ikke alle steder
har været lige let. Samtidig er det helt
klart, at mainstreaming ikke står i mod-
sætning til at bevare og udvikle enheder,
møntet på udvikling af kvalificering af
køn og ligestilling. Det, der nu praktise-
res er en mangfoldighed af strategier og
denne mangfoldighed må ses som barn
eller børn af mainstreamingstrategien.  (

Resultater af Women and Science
anstrengelserne i forbindelse med det 6.
rammeprogram har bl.a. været at antal-
let af kvindelige evaluatorer er gået op
fra 15 til 25 procent. 

Ineke Klinge fra Mastrict Universi-
tet i Holland havde et par gode præcise-
ringer af hvad  mainstreaming eller gen-
der equality strategien indebærer,
udtrykt i forkortelserne: WP og GD.
Women´s participation and Gender
Dimension. Begge indikatorer var ble-
vet anvendt i evaluering af kønsdimen-
sioner i evaluering af EU’s 5 rammepro-
gram vedrørende Life Sciences, der vel
nærmest kan oversættes til sundhedsvi-
denskab.  Samtidig problematiserde hun
hvad viden om køn egentlig betyder og
gav selv nogle gode eksempler på hvad
kønsmæssig viden indenfor sundheds-
forskning kan betyde. Hun pointerede,
at  gender refererer til begge køn og ikke
kun til kvinder. Kønsspecifikke behov
og kønsdimensioner skal ind i forskning
på følgende områder, i relation til hypo-
teser, forskningsprojekter, metoder og
specificeres i forhold til resultater. 

Køn skal specificeres i biologiske
forsøg og i kønnede populationer. Ineke
Klinges indlæg demonstrerede således,
hvordan mainstreaming i praksis sam-
virker med viden om køn og køns-
forskning.

Målrettet arbejde
Women and Science sekretariatet har
dokumenteret de markante kønsulighe-
der både i den offentlige og senest i den
industrielle forskning. Både dansk og
europæisk forskning viser, at udvikling-
en ikke automatisk går den rigtige vej.
Derfor er det tvingende nødvendigt at
der bliver gjort en indsats på mange pla-
ner. At offentlige og private organisatio-
ner begynder at kigge kritisk på sig selv
og at der på regeringsniveau bliver gjort
en indsats for at prioritere og synliggøre.  

Konferencen demonstrerede det
omfattende arbejde med køn og ligestil-
ling i forskning på alle niveauer, som
gøres i Italien og i mange europæiske
lande for tiden. Hvor man ud over

Europa arbejder målrettet med disse
problemstillinger på mange niveauer,
befinder Danmark sig med et par
hæderlige undtagelser på et historisk
lavpunkt. Det kan man kun undre sig
over og beklage. Og forhåbentlig gøre
noget ved.

Norden må samle seg
Italienerne har det godt med EU, også
på feltet Women and Science. I dagens
opsummerende session pegede oplægs-
holderen på, at en række af de italienske
ønsker til det nye 6. rammeprogram var
blevet efterkommet. I  den efterfølgende
debat blev der især fokuseret på forhold
udenfor akademia, manglen på vel-
færdsforanstaltninger, sammenhæng
mellem familie og arbejde osv. Her
peger eksemplerne fra de nordiske lande
på, at problemet snarere ligger indenfor
den akademiske kultur. Efter min
mening er der brug for at Norden sam-
ler sig om at gøre sig mere gældende i
denne sammenhæng: Både strategisk og
forskningsmæssigt. Det ville være en
oplagt opgave for NIKK og Nordisk
Ministerråd at tage hånd om en bedre
koordinering af den fremtidige nordiske
indsats.
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Finansiert av det nordiske velferds-
forskningsprogrammet tar forskergrup-
pa ”Velferd, maskulinitet og sosial inn-
ovasjon” spesielt opp muligheter og hin-
dringer for velferdsutvikling gjennom
tematikken maskulinitet og sosial inno-
vasjon. Prosjektet er basert bl.a. på kvali-
tative intervjuer med menn i omsorgs-
praksis. Viktige emner er nordisk teori-
og metodeutvikling i forhold til interna-
sjonal maskulinitetsforskning, nordisk
komparasjon, betydninger av kjønnsre-
latert innovasjon, og utvikling av mer
endringsorientert metode- og teorifor-
ståelser.

Den andre forskergruppa, finansiert
av NOS-H, studerer mannlighetskon-
struksjoner i Norden i perioden 1790 til
1940. Det overgripende formålet er å
forstå de prosesser som har formet
mannligheter i de nordiske landene.
Moderniteten medførte grunnleggende
forandringer i forståelsen av det mannli-
ge, og disse er tett sammenkoplet med
overgripende samfunnsmessige endring-
er, industrialisering, urbanisering og
rasjonalisering. De hendelser som for-
met de nordiske samfunnene har også
hatt betydning for hvilke mannlighets-
ideal som har blitt overordnet.
Mannlighetsidealene har på sin side for-
met de nordiske landene, så for å forstå
”det nordiske” trengs også en forståelse
av mannligheten.

Helene Aarseth
Mag. art. i sosiologi og stipendiat ved
Senter for kvinne- og kjønnsforskning,
Universitetet i Oslo, Norge:

Min orientering mot mannsforskningen
startet på slutten av 80-tallet, parallelt
med at jeg som fersk student ”oppdaget”
kvinneforskningen og feministisk teori.
På denne tiden var det ennå lite fokus på
mannen som kjønnet subjekt. Dette
bidro, slik jeg så det, til at en del femi-
nistiske teorier endte opp med å kon-
struere mannen som en slags abstrakt
bærer av og agent for patriarkalsk makt.
Jeg ønsket å få vite mer om menns egne
opplevelser, motivasjoner og fortolk-
ninger av de prosessene som genererte
denne patriarkalske makten. 

En underliggende motivasjon var
nok at jeg var opptatt av endring. Hvilke
prosesser hemmet og hvilke kunne frem-
me endringer i de kjønnsmaktstruktu-
rene de feministiske analysene tydelig-
gjorde? Jeg opplevde vel noen begrens-
ninger i ”nå må menn ta en større del av
byrdene”-tilnærmingen, som på den

tiden preget den politiske likestillings-
diskursen i de nordiske landene. For å si
det litt forenklet, ønsket jeg å problema-
tisere forestillingen om at kvinnene bare
tapte og mennene bare vant på den
eksisterende kjønnsarbeidsdelingen. 

Nå 15 år senere har jo mannsfors-
kningsfeltet eksplodert i omfang. Vi har
fått flere studier av hvordan menn kon-
struerer nye identiteter og utvikler nye
maskuliniteter både her og der. Nordiske
studier av den nye ”nærværende-far-
maskuliniteten” viser for eksempel at
menns manglende deltakelse i omsorgs-
arbeid i familien ikke bare handler om
utbytting av kvinners gratisarbeid, men
også om disiplinering til lønnsarbeid og
om opplevelse av tap av evne til omsorg
for seg selv og andre. Det handler om at
kjønn også virker begrensende for menn.
For meg er denne type problematisering
av maskulinitet og videreutviklinger av
kjønnsmaktanalysen viktige inntak til
forståelser av kjønn, makt og arbeid

Nå holder jeg på med ett doktor-
gradsprosjekt med arbeidstittelen ”kvin-
ners og menns identitetsprosjekter i
arbeids- og familieliv” og det nordiske
prosjektet som fokuserer på sammen-
hengen mellom nye utforminger av mas-
kulinitet og endringsprosesser i arbeids-
og familieliv. Jeg er opptatt av hvordan
våre identitetsprosjekter genereres i livs-
sammenhengen, i dialektikken mellom
våre subjektive opplevelser av mening,
lyst og motivasjon på den ene siden og
symbolske og materielle strukturer knyt-
tet til kjønnsarbeidsdelingen på den
andre. 

Om jeg skal peke på en utfordring i
forholdet mellom manns- og kvinne-
forskningen vil jeg kanskje særlig trekke
fram behovet for å utvikle noen nye
tematiseringer av endring. Det er en
ganske lang vei fra en forståelse av at
menn er overordnet og  kvinner under-
ordnet i alle sammenhenger og til evig
tid på den ene siden og til mye av dagens
poststrukturalistiske analyser av flytende
identiteter og subjektposisjoner på den
andre. Dette er en litt karikert framstil-
ling, men jeg mener det er behov for
noen mer reelle møter mellom de ”nye”
konstruktivistiske forståelsene av masku-
linitet og mannlig identitet og de

Mannsforskerne i to nordiske forskningsgrupper
møttes i februar i år til en fire dager lang workshop
som NIKK var medarrangør av. Her forteller en for-
sker fra hvert nordisk land hvordan de kom med i
forskernettverket og hva de selv har som forsknings-
interesse. De fem tilhører to forskergrupper som er
knyttet til hvert sitt nordiske forskningssprogram.

Hva skjer innen nordisk 
mannsforskning?
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”gamle” analysene av strukturell kjønns-
makt knyttet til økonomi og arbeidsde-
ling.

Steen Baagøe Nielsen
Phd studerende, cand. mag. i Historie og
Pædagogik og adjunkt ved Roskilde
Universitetscenter, Institut for
Uddannelsesforskning, Danmark:

Engagementet i mandeforskning be-
gyndte efter en generel interesse for
kønsteori. Gennem mit studium var jeg
i starten af 90erne blevet introduceret
for bl.a. Foucault, Lacan og feministisk
køns- og litteraturteori som Kristeva,
Belsey og Butler. Disse synes jeg var
meget inspirerende og søgte nye og
spændende svar på forståelsen af relatio-
nen mellem identitet, køn og sprog. Da
det danske netværk for Mandeforskning
blev inaktivt ca. 1996 har jeg løbende
deltaget i det Nordiske  netværks works-
hops, konferencer og forskningssamar-
bejder. Det har været en stor støtte for
mit arbejde i dette felt. 

Min forskning centrerer om mænd
og omsorg - og om de kønnede dimensi-
oner af omsorgsarbejdets og de pædago-
giske institutioners modernisering og
professionalisering. I min Ph.d. analyse-
rer jeg med udgangspunkt i debatten om
mænd i daginstitutioner – baggrunden
for efterspørgslen efter mænd. Jeg analy-
serer sammenhænge mellom daginstitu-
tionsfeltets modernisering, samfundets
androgynisering og de konkrete pæda-
gogfaglige aktualiseringer af køn og køn-
nede betydninger. En central pointe er
her at fastslå at mænds positionering i
daginstitutionsfeltet må anskues i lyset
af at daginstitutionsfeltet er substantielt
(kvinde)kønnet. Bl.a. fordi daginstituti-
onens ledelse - under moderniseringen
af den offentlige sektor – i stigende grad

frakobles reelt ansvar for den daglige
organisering af arbejdets kerneområder,
reproduceres en række symbolske køn-
sarbejdsdelinger - og dermed også kvin-
ders offentlige ‘omsorgsmonopol’.
Konsekvensen på institutionen er at
mandligt personale ‘centrifugeres’ til den
symbolske periferi af institution og/eller
eleveres til institutionens ledelse.

Endelig beskæftiger jeg mig også
med mere klassiske ligestillingstemaer,
såsom udvikling og arbejdsdelinger i
familien - og sammenhæng imellem
arbejdsliv og familieliv - særligt set fra
mænds perspektiv. I det Nordiske samar-
bejdsprojekt Welfare, Masculinity and
social innovation under det Nordiske
Velfærdsforskningsprogram fokuserer vi
særligt på mænds handlinger,læring og
sociale innovation under utraditionelle
kønsmæssige vilkår, særligt når de tager
længerevarende orlov til børnepasning.

Jeg ser mandeforskningen (eller
maskulinitetsforskningen - som vi i sti-
gende grad kalder det i Danmark), som
en integreret del af kønsforskningsmiljø-
et og som en nødvendig og kvalifice-
rende del af ligestillingsdebatten. Forsk-
ningen om mænd har imidlertid samti-
dig behov for særskilt profilering - ikke
alene fordi der er behov for fokus på
mænds forandringer, men også fordi
forskningen synes at have en særlig ‘mis-
sion’ - i hvert fald i Danmark – hvor
ligestillingsdiskussioner har vanskeligt
ved at blive accepteret og integreret i den
brede offentlige debat.

ANN CATRIN ÖSTMAN
Fil.dr og forsker ved Institutet för
Kvinnoforskning och historiska institutio-
nen, Åbo Akademi, Finland:

Mitt intresse för forskning om män och
manlighet tog sin början i en studie om
agrara kvinnor och deres arbete kring
sekelskiftet 1900. I många nordiska
områden har kvinnor haft ett stort
ansvar för jordbruksarbetet: kvinnorna
har ofta ensamma skött om mjölkarbete,
de har arbetat tillsammans med männen
i åkerbruket. Och många gånger kunde
de utföra manligt kodade arbetsuppgif-
ter. Men män utförde sällan kvinnoarbe-
te. Min första fråga lydde: vad betydde
könsarbetsdelningen för synen på kvinn-
lighet? Och snart väcktes en ny fråga:
vad betydde detta för föreställningar om
manlighet?

Idag studerar jag främst något som
kunde kallas bondeidealisering, utgångs-
punkten är texter - skrivna på svenska i
Finland kring det förra sekelskiftet - som
beskriver allmogen och bondebefolk-
ningen. Det är vanligen en fri och egali-
tär man som skildras. Mitt syfte är att
läsa bondebeskrivningar - publicerade i
tidningar, tidskrifter och böcker - som
manlighetskonstruktion: jag visar hur
bilden av “bonden”ingår  i ett formande
av manslighetsideal och av könsrelatio-
ner. I några artiklar om agrar manlighet
har jag även utgått från folkminnesmate-
rial (t.ex. uppteckningar och frågelistor),
brev och livshistorier. 

Jag försöker kombinera olika teore-
tiska ansatser. Diskussioner kring köns-
begreppet - och feministisk forskning -
är den viktigaste utgångspunkten för
mej. I min doktorsavhandling för jag
bl.a. en diskussion om hur Joan Scotts
könsbegrepp, som sätter ett hierakiskt
skillnadsskapande i fokus, kan användas
i mera socialhistoriskt inriktade studier.
Men samtidigt har jag även i allt större
omfattning börjat utnyttja ansatser som
kunde kallas för manshistoriska, dvs.
tolkningssätt som sätter sökljuset på för-
ståelser av olika manligheter. 

Idag är det svårt att avgränsa ett stort
forskningsområde i två distinkta fält.
Men visst ser jag skillnader i val av poli-
tik, teori och tema mellan kvinnoforsk-
ning och mansforskning. När jag själv
ska välja “identitet” blir begreppet femi-
nistisk forskning viktigt.



NIKK magasin                                                                                             NR. 1 - 200440

JONAS LILIEQUIST
Fil. dr i historia och docent vid Umeå 
universitet i Sverige:

Intresset för att studera föreställningar
om manlighet och omanlighet väcktes
under avhandlingsarbetet, men inte som
någon medveten inriktning utan snarare
som ett försök att förklara varför så
många unga män och ynglingar anklaga-
des och avrättades för vissa typer av sed-
lighetsbrott i 1600- och 1700-talens
Sverige. Inspirationen hämtades främst
från socialantropologiska studier av
manlighet i Medelhavsvärldens heder
och skamkulturer, men också från den
begynnande historiska forskningen om
manlig homosexualitet och den dåva-
rande kvinnohistoriska forskningen. 

Med tiden har studiet av manlighets-
och omanlighetsföreställningar alltmer
kommit att hamna i fokus i min fortsat-
ta forskning. I centrum står frågan om
hur anspelningar på manlighet och
omanlighet har använts för att legitime-
ra respektive ifrågasätta enskilda mäns
och grupper av mäns anspråk på makt
och hegemoni över såväl kvinnor som
andra män under olika tider. Detta har i
sin tur främst studerats med utgångs-
punkt från mäns våld och sexualitet.
Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på
1600- och 1700-talen men med bety-
dande utvikningar både bakåt och fram-
åt i tiden. Källmaterialet har utvidgats
från en ganska snäv inriktning på rätts-
material till ett brett register av allt från
dagböcker till teaterpjäser. 

Det viktigaste som jag tycker mig ha
kommit fram till är nog omanlighetsbe-
greppets centrala betydelse - både som
en strategi i den historiska samtiden för

att ifrågasätta respektive stärka makt och
social prestige, och som ett analytiskt
redskap som gör det lättare att fånga
dynamiken och föränderligheten i histo-
riska manlighetskonstruktioner. Mans-
forskningen är som jag uppfattar det en
central del av genusforskningsfältet och
behöver inte på något sätt stå i motsats-
ställning till feministisk forskning. 

Mansperspektivet och mansforsk-
ningens viktigaste uppgift är tvärtom
enligt min åsikt, att utveckla och fördju-
pa den kritiska analysen av en kön-
smaktsordning som också drabbar och
förkväver män. Häri ligger en emancipa-
torisk potential som dock inte får förta
en strikt vetenskaplig hållning.
Mansforskning får lika lite som feminis-
tisk forskning förfalla till politisk kor-
rekthet.

Sigrídur Matthíasdóttir 
M.A. og ansatt ved Humanistisk Institut,
Islands Universitet, Island:

Mit udgangspunkt i mandsforskningen
har været studier i nationalisme, køns-
historie og feminisme. Det som i første
omgang vækkede min interesse var den
tætte sammenhæng mellem den natio-
nale identitet, konstruktionen af en nati-
onal “guldalder“, og mandlighed. 

Empirisk har jeg arbejdet med vigti-
ge skrifter fra den islandske nationsop-
bygning i det 20. århundredes første
halvdel. Formålet har været at analysere
de forskellige identiteter som kommer til
udtryk i disse kilder og hvordan de
hænger sammen, særlig ud fra spørgsmål
om magtforhold. Endvidere arbejder jeg
med mandlige reaktioner til kvindesa-

gen. Kilderne i det henseende er bl.a. det
islandske Althingis publikationer.

I min forskning har jeg bygget på
resultater fra nationalisme forskningen,
som f.eks. John Hutchinsons og flere
forskeres teorier om betydningen af en
“national guldalder“ i nationsopbyg-
ningen. Vigtig indfaldsvinkel er hypote-
sen om nationalitetsidealets og maskuli-
nitetsidealets sammenfiltring (fremhæ-
vet af f.eks. George L. Mosse). For det
andet teorier om sammenhængen mel-
lem den moderne individualisme og et
mandligt subjekt, hvor jeg bygger på den
amerikanske historiker Joan Scott.
Endvidere arbejder jeg nu med hypote-
sen om mandlighedens krise ved århun-
dredeskiftet 1900, i forbindelse med
kvindesagen.

Mine fund ligger bl.a. i at det natio-
nale og det mandlige ligger uhyre tæt
sammen men at dette får udtryk på
meget forskellige måder, d.v.s. i forskelli-
ge identiteter som henviser til forskellige
grupper af mænd. Et af disse idealer er
ensbetydende med det man kan kalde
det “islandske selv“ eller det nationale
subjekt som ifølge nationalmyten “våg-
nede op“ under den “nationale væk-
kelse“ og bestod ikke mindst af moderne
politiske idealer som frihedstrang, for-
nuft og ligestillingsidealer, samt åndelig
overlegenhed. Det “islandske selv“ ser
således ud til at være nært beslægtet med
det liberale, mandlige politiske individ
og ser først og fremmest ud til at henvi-
se til et overordnet mandlighedsideal
indenfor nationalstaten. Jeg har også
dette mannsideal sitt overordnede for-
hold til bondeidealet. 

Jeg tror ikke at forholdet mellem
kvindeforskning og mandsforskning bør
defineres for entydigt. I min egen forsk-
ning hænger disse tæt sammen. Jeg har
brugt metoder som er udviklet inden for
kvindeforskningen og kombineret med
metoder fra mandsforskningen. Jeg
mener  generelt at det er spændende og
vigtig at forene studier i mænds magt
over kvinder, i den kvinde/kønsfors-
kningsmæssige tradition, med studier i
mandlig identitet, disciplinering af
mænd og mandlig “avmagt“.

Redigering og fotos:  Knut Oftung
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När feministforskare vill
förlöjliga och avfärda
queerteorin, berättar de
gärna en skröna.

Den låter så här: Queerteorin menar att
genus och sexualitet består av identiteter
som antas och upprätthålls av helt
självmedvetna aktörer. Dessa aktörer kan
välja och vraka bland alla möjliga iden-
titeter, och de kan byta dem ungefär som
vi väljer och byter kläder. För att förmed-
la sina valda identiteter agerar man ut dem
performativt; det vill säga, som ett skåde-
spel. Man klär sig för rollen för att sedan
spela den. En del människor gör detta på
ett konventionellt sätt, andra gör det på

okonventionella sätt. Men oavsett om
rollen som spelas är konventionell eller
inte, så är det just det performativa
agerandet som vi alla ska uppfatta som
den spelande människans identitet, och
att ifrågasätta eller kritisera någons
agerande är att göra våld på denne, vilket
något som varje förnuftig och politiskt
progressiv individ borde undvika att göra.
Den som agerar ut sin identitet är helt i
kontroll av hur den utvalda identiteten
uppfattas, och vederbörande bestämmer
således helt och hållet hur hon eller han
ska uppfattas av andra. Än en gång är det
som med våra kläder: om jag klär mig i
smoking, borde folk uppfatta och
acceptera att jag signalerar formalitet. Om
jag, en person med penis, bär klänning
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Kan vi inte gå vidare?
Svar till Eva Lundgren

Av DON KULICK1

Professor vid Department of Anthropology,
New York University, och Centrum för Genusstudier,
Stockholms Universitet
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och kallar mig Marlene, borde de upp-
fatta och acceptera mig som kvinna. 

Den avslutande delen av denna fem-
inistfabel om queerteori påstår att, efter-
som queerteori ser på genus och sexu-
alitet som identiteter man fritt kan välja
mellan, och eftersom de som alltid haft
större frihet att välja fritt är män, så är
queerteori till syvende och sist inte
något annat än ett mansprojekt masker-
at som radikalt nytänkande.

Om den här skrönan vore riktig i sin
beskrivning av någon som helst dimen-
sion av queerteori,  så kunde vi alla före-
na oss bakom det feministiska förkas-
tandet av densamma. Problemet är bara
att skrönan är just det – en missvisande
och falsk fabel. 

I en artikel som publicerats två
gånger i NIKK magasin (1/2003 och på
engelska i 3/2003) kritiserar Eva
Lundgren, professor i sociologi vid
Uppsala Universitet, queerteori. Hennes
text är ett skolexempel på skrönversio-
nen av queerteori. Det är omöjligt att
veta om Lundgren bestämt sig för att
medvetet misstolka queerteori, eller om
hon helt enkelt fullständigt missförstått
den. Oavsett vilket, är det hon anför så
grundläggande fel och oinformerat att
man undrar om hon överhuvudtaget
öppnat en bok om ämnet under de
senaste tio åren. Jag känner mig föran-
ledd att kommentera hennes artikel av
huvudsakligen två skäl. Dels för att jag
på ett nedsättande och avfärdande sätt i
artikeln är utpekad som en som “känner
sig som en queer-expert” (i motsats,
antar jag, till någon som verkligen är
det). Och dels för att jag menar att den
skandinaviska forskningens rykte skadas
av att en så här simpel vantolkning av
queer teori – av ett slag som i övriga
delar av världen redan förekom och
avfärdades för tio år sedan – fortsätter
att cirkulera i vad som framhålls som en
ledande tidskrift för skandinavisk
genusforskning.

Låt oss därför ta det från början:
1. Det är sant att queerteori hävdar

att “folk förstår sig själva via de kulturel-
la tecken för kön och sexualitet”, som
Lundgren fastslår (nr. 1/2003, s. 9).
Detta är dock inget annat än det
grundläggande strukturalistiska axiom

som säger att varje enskild individ inte
återskapar världen på nytt. Vi lär känna
oss själva och andra via de betydelse-
bärande element (de tecken) som finns
tillgängliga för oss i kulturen, i samhäl-
let och i språket. Det betyder inte att
individen till fullo kan förstå eller kon-
trollera dessa element. Tvärtom, struk-
turalismens grundläggande antagande
är att semiosis (dvs. meningsskapande
processer) alltid står över individens
kontroll, eftersom meningen alltid är
delad – i dubbelbetydelsen (1) att den är
delad bland människor, och (2) att den
inte är enhetlig, utan består av tecken
som betyder något bara i förhållande till
andra element som ingår i samma sys-
tem.

2. Eftersom betydelse bara uppstår i
relation till andra element, och eftersom
ingen till fullo kan behärska eller kon-
trollera det system av betydelsebärande
element som utgör språk och kultur,
strider det mot allt förnuft att påstå –
som Eva Lundgren hävdar att queerteori
gör – att alla människor har samma
förståelser för dessa kulturella tecken,
eller att alla använder sig av dem på
samma sätt. Om detta vore fallet skulle
vi inte vara människor, utan hjärnlösa
robotar. Så ännu en gång är det precis
motsatsen till det som Lundgren hävdar
som gäller. Ett centralt axiom inom
queerteorin är att alla kulturella tecken
– också de som utgör det som vi ser på
som “kön” och “sexualitet” – är mångty-
diga, instabila, och sårbara.

3. Dessutom: varje kulturellt på-
stående bär på sin motsats. Att beordra
en liten pojke som tycker om att leka
med dockor att inte bete sig som en
bög, ger pojken information inte bara
om hur icke-bögar beter sig, utan också
om hur bögar beter sig. Språket utgör
verkligheten i detta fall inte genom att
bestämma hur pojken kommer att bli –
att kalla honom för bögig är inte en
försäkran om, att han inte kommer att
bli en bög. Språket utgör verkligheten
genom att reproducera det klassificer-
ingsschema (bög/icke-bög) till vilket
pojken tvingas förhålla sig.

4. Detta betyder att queerteori inte
hävdar att människor kan bestämma
hur de kommer att uppfattas av andra.

Återigen: tvärtom. Queerteori betonar
skillnaderna som finns mellan det som
språkfilosofen J.L. Austin kallade illocu-
tionary force, eller uppsåtet bakom ett
uttryck eller en handling och dess per-
loctionary effect – dvs. dess resultat. Det
är inte en människas intention som styr
vår tolkning av honom eller henne. Det
en person vill uppnå med sitt sätt att
presentera sig för omvärlden genom
attribut och handlingar är inte nöd-
vändigtvis samstämmigt med hur
dennes yttre och handlande uppfattas
och tolkas. En person i klänning kanske
önskar att bli uppfattad som kvinna,
men kan aldrig endast med denna vilja
att bli uppfattad som kvinna styra hur
han eller hon faktiskt uppfattas och
vilka effekter hans eller hennes yttre
kommer att få. 

5. De politiska skälen för att betona
skillnaden mellan illocution och  per-
locution (alltså: mellan avsikt och
effekt) har att göra med insikten, att
språk och kultur aldrig kan helt bestäm-
ma vad människor tänker och känner.
De betydelser och praktiker som utgör
den sociala positioneringen “man” och
“kvinna”, eller “homosexuell” och “het-
erosexuell”, är aldrig helt solida och
bestämningsbara. I stället är de frag-
mentariska, sårbara, instabila och hela
tiden mottagliga för motstånd och
förändring.

Det är typiskt för det slags feminism
som Eva Lundgren verkar representera
att hon förankrar sitt angrepp på queer-
teori i ett kritiskt förhållningssätt till
transpersoner. Det enda hon gör dock, är
att återupprepa den gamla radikalfemi-
nistiska kritik som har förekommit
alltsedan Janice Raymonds bok The
Transsexual Empire publicerades 1979.
Lundgren har rätt till sin uppfattning om
transpersoner och transpolitik, men att
bara rapa upp det slitna mantrat “De Är
Onda” utan att förhålla sig det minsta till
den otroligt stora mängd litteratur på
området som kommit ut under det
senaste decenniet är ett uttryck för
undermåligt akademiskt arbete.

Det är också ett uttryck för under-
måligt akademiskt arbete att använda
människor som Esben Esther eller Jojo
Pettersen för att representera queerteori.
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En person som Esben Esther är i allra
högsta grad intelligent och vältalig, och
hin är definitivt queer i betydelsen
omstörtande. Men Esben Esther är inte
akademiker och hin har inte som mål
att utveckla teorin som sådan. Att
använda citat från Esben Esther för att
avfärda queerteori är som att citera
Madonna för att avfärda feministisk
teori.

Eva Lundgren är förstås välkommen
att fokusera på transgenderism som en
utgångspunkt för en kritik av queerte-
ori. Men väljer hon att göra det vore det
inte orimligt att begära att hon åtmin-
stone tog del av de publikationer som är
författade av transpersoner vilka själva
anser sig bidraga med teoretiska inlägg.
Det finns gott om sådana individer:
Riki Anne Wilchins, Kate Bornstein,
Jay Prossner, Jason Cromwell, Judith
Halberstam och Pat Califia har alla
skrivit böcker som diskuterar queerte-
ori. En seriös bekantskap med dessas
tankar ur Eva Lundgrens feministiska
perspektiv skulle möjligen kunna leda
till intressanta insikter. Det skulle defin-
itivt vara mer intellektuellt utmanande
än att ägna sig åt billig pilkastning på
lätta måltavlor.

Jag vill avsluta med att lyfta fram

ytterligare ett billigt påhopp i
Lundgrens artikel. Ett, enligt mitt för-
menande, synnerligen illvilligt sådant.
Det rör vad jag inte kan tolka som annat
än en illa dold homofobi. Homosexuella
män i Stockholm påstås ställa krav “om
att få använda offentliga parker för att
knulla och suga av varandra i andras
bekräftande blickar” (nr. 1/2003, s. 11).
Vad i all världen ska det betyda? Vad kan
vara den bakomliggande orsaken till en
sådan löjlig formulering annat än en
vilja att misskreditera och demonisera
homosexuella mäns sexualitet? 

Manlig homosexualitet har alltid
varit en nagel i ögat för feministisk teori,
som inte klarar av att förhålla sig till
bögars sexualiteter utan att, på de mest
besynnerliga sätt, få det till att handla
om kvinnor. Vissa radikala feminister
(Sheila Jeffreys är praktexemplet) hand-
skas med detta begreppsmässiga problem
genom att framställa bögar som höjden
av patriarkal ondska. Det hela är mycket
fånigt: heterosexuella män är onda efter-
som de förtrycker och misshandlar kvin-
nor. Men homosexuella män är än värre
eftersom de inte intresserar sig för kvin-
nor överhuvudtaget!

Det enda ett sådant teoretiserande
gör, är att ge de feminister som före-

språkar det ett pseudo-respektablet
täcke bakom vilket de kan gömma sig
när de basunerar ut homofoba åsikter
som under vilka som helst andra sam-
manhang skulle väcka bestörtning och
bemötas av stark kritik.

Eva Lundgrens artikel i NIKK mag-
asin är, enligt min åsikt, ett oroväckande
exempel på hur hat mot homosexuella
män förblir ett framträdande drag hos
vissa feminister. Alla som arbetar med
queerteori – t o m de av oss som bara
“känner sig” som experter – välkomnar
ett intelligent och kritiskt engagemang i
queerfrågan. Eva Lundgrens artikel är
dessvärre allt annat än något sådant.
Den gör oss i stället alla en otjänst
genom att den tvingar oss att slösa bort
tid på att bemöta argument som är
baserade antingen på grava missförstånd
eller på total missuppfattning av queer-
teori, allt – till på köpet – kryddat med
en dåligt kamouflerad homofobi. 

Skulle vi inte kunna lämna sådana
här platta och klichee-artade skrönor
bakom oss en gång för alla och gå vidare
till intellektuella diskussioner?

1 Ett stort tack till Håkan Lindqvist och Jonas Tillberg för
deras hjälp med översättningen.
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