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“Is it not preposterous that not a single Israeli woman, and only one Palestinian 
woman, have held leadership roles at a Middle East peace summit? Instead, the 
negotiators have been men with portfolios of brutal crimes against each other - 
military men who have honed the art of war and who measure their success by 
the unconditional surrender of the other. Is it any wonder that we are still locked 
in combat?  

What we need now is leadership committed to swiftly concluding this era awash 
in blood, leadership that understands the price we pay in death and destruction 
for every hour of delay. What we need now is leadership with expertise at 
reconciliation and rapprochement. What we need now is women.”  

 

(Gila Svirsky, representant för den israelisk/palestinska fredsorganisationen Coalition of 
Women for Peace, i ett tal inför FN:s säkerhetsråd 23 oktober 2002.) 
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Sammanfattning 
 
Inom det forskningsfält som behandlar förhållandet mellan internationella relationer och 
genus, finns det en hypotes som stadgar att kvinnor är mer fredsbenägna än män i 
internationella konflikter. Detta är en omdebatterad hypotes, både när det gäller teoretiska 
förklaringar till förekomsten av en eventuellt större kvinnlig fredsbenägenhet och när det 
gäller dess faktiska giltighet. Empiriska undersökningar har företagits i ett antal olika länder 
för att testa hypotesens hållbarhet, men resultaten har inte varit entydiga. Detta gäller bland 
annat Israel. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i detta faktum, såtillvida att syftet är att gå 
vidare i testandet av denna hypotes giltighet i Israel genom ett nytt angreppsätt. Tidigare 
empiriska undersökningar bygger på ett slumpvis urval av samtliga medborgare och är av en 
kvantitativ karaktär. Denna studie vidgar perspektivet genom såväl ett annorlunda val av 
undersökningsenheter som tillvägagångssätt. Hypotesen om en större kvinnlig 
fredsbenägenhet testas här genom att undersöka dess giltighet bland den aktivt fredsfrämjande 
gruppen av israeliska medborgare. Att på detta sätt koncentrera sig på den aktiva 
befolkningen är intressant ur åtminstone två perspektiv. Finns det stöd för hypotesen här 
skulle resultatet innebära dels en större politisk sprängkraft, då det handlar om en grupp vars 
mål är att påverka samhället, och dels en möjlighet att argumentera för hypotesens giltighet i 
befolkningen i sin helhet, med tanke på dess giltighet bland aktiva fredsförespråkare. Studien 
bygger även på en mer kvalitativt präglad metod, då ett fåtal respondenter har använts i mer 
djupgående intervjuer för att möjliggöra ett belysande av det bakomliggande resonemanget.  
 
I studien undersöks hur representanter för fyra fredsorganisationer i Israel upplever relationen 
mellan medlemmarnas fredsbenägenhet och könstillhörighet. Mer konkret riktas fokus mot 
om det är möjligt att utläsa en skillnad mellan organisationernas manliga och kvinnliga 
medlemmar när det gäller deras vilja till kompromissande i svåra frågor och i deras inställning 
till våld som ett lämpligt medel i arbetet för fred. Dessa två förhållningssätt fungerar således 
som mätinstrument på fredsbenägenhet. Undersökningen visar att det är svårt att finna stöd 
för tanken om att kvinnliga medlemmar är mer fredsbenägna än manliga. Organisationernas 
representanter ger visserligen uttryck för en uppfattning om att det finns en skillnad mellan 
männen och kvinnorna i deras sätt att resonera och agera, men detta resonemang ligger på en 
tämligen abstrakt nivå. Representanterna har svårt att peka på specifika situationer där dessa 
skillnader har fått en verklig, praktisk innebörd, vilket begränsar dessa uppfattningars 
tillförlitlighet. Utifrån avsaknaden av konkreta exempel på situationer där olika uppfattningar 
hos medlemmarna kan härledas till könstillhörighet, är det svårt att på ett trovärdigt sätt 
argumentera för förekomsten av en större kvinnlig fredsbenägenhet. Däremot ger 
representanternas erfarenheter av skilda beteende- och tankemönster mellan könen fog för en 
uppfattning att kvinnor är mer fredskapabla än männen. Sammanfattningsvis ger dock 
resultatet av denna studie inget väl underbyggt stöd för att hypotesen om en större kvinnlig 
fredsbenägenhet skulle vara tillämpbar i Israel.  
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1. Inledning 
 
Fram till 1998 hade aldrig Israels lagstiftande församling, Knesset, sedan dess uppkomst 1949 
bestått av mer än tio procent kvinnor.1 1998 utgjorde kvinnorna sju och en halv procent av 
medlemmarna i Knesset – exakt samma andel som 1949. Idag ligger andelen kvinnliga 
ledamöter på femton procent.2 Detta är ganska anmärkningsvärt, med tanke på den ökade 
betoningen på jämställdhet i moderna stater. Frånvaron av kvinnor på den officiella politiska 
arenan i Israel väcker frågan om vilken betydelse detta förhållande har haft - och har - för den 
förda politiken. Frågan ställs på sin spets i den mest brännande och efterhängsna politiska 
frågan i Israel; konflikten med Palestina. Är det möjligt att tänka sig att ett ökat kvinnligt 
deltagande i det officiella politiska livet skulle innebära en förändrad policy i politiska frågor 
med anknytning till konflikten? Denna hypotetiska fråga får stöd i och med existensen av en 
teori inom ämnesområdet internationella relationer, som innebär att kvinnor är mer 
fredsbenägna än män i internationella konflikter. Under förutsättning att denna hypotes 
stämmer skulle sålunda ett ökat deltagande av kvinnor i just denna politiska fråga, både på 
officiell politisk nivå och på gräsrotsnivå genom exempelvis lobbying, tala för ökade 
möjligheter till en fredlig lösning av Israel/Palestina konflikten. Dessvärre tycks verkligheten 
inte ge ett entydigt stöd för denna hoppfulla tanke. Empiriska undersökningar har företagits 
för att testa hypotesens hållbarhet, men resultaten har varit av skiftande karaktär. Ett antal 
studier har visat att det finns stöd för hypotesen i USA och Europa, men inte i Israel.3 Enligt 
dessa empiriska undersökningar är israeliska kvinnor inte mer fredsbenägna än israeliska 
män. Men det finns åtminstone en studie som påvisat ett visst stöd för tesen också i Israel, om 
än ett mycket begränsat sådant.4 En viss osäkerhet råder därför kring hypotesen och dess 
bärkraft i Israel. Syftet med följande uppsats är inte att en gång för alla reda ut denna 
förvirring. Uppsatsen kan dock sägas ta sin utgångspunkt i den. Tanken om en större kvinnlig 
fredsbenägenhet är så intressant att den helt enkelt är värd fortsatt uppmärksamhet. Att 
studiens ämne, och i synnerhet dess utgångspunkt, ligger snubblande nära beteendevetenskap 
är ett faktum som är svårt att bestrida. Dock finns det en inbyggd politisk sprängkraft i ämnet, 
såtillvida att hypotesen om kvinnors större fredsbenägenhet har en inneboende potential att få 
en reell betydelse för det politiska livet. Vidare är ämnet tätt länkat till fredsforskning, som 
utgör en väsentlig del av området internationella relationer inom det statsvetenskapliga 
ämnesfältet. Detta sammantaget menar jag motiverar att en magisteruppsats inom 
statsvetenskap kan utgå från en starkt beteendevetenskapligt inspirerad teori som denna, utan 
att förlora den statsvetenskapliga grunden. 
 
Ambitionen med föreliggande uppsats är att gå vidare i forskningen kring hypotesen om 
kvinnors större fredsbenägenhet i Israel, och byta infallsvinkel genom ett annorlunda val av 
undersökningsenheter. Ovan nämnda empiriska undersökningar är kvantitativa till sin 
karaktär och bygger samtliga på ett slumpvis urval av israeliska män och kvinnor.5 Av den 
anledningen är det högst sannolikt att de aktuella undersökningsgrupperna rymmer både 
aktiva och passiva medborgare, där andelen passiva troligtvis är betydligt än större andelen 

                                                           
1 Simona Sharoni, ”The Myth of Gender Equality and the Limits of Women´s Political Dissent in Israel”, Middle 

East Report, 1998: 207 s. 25 
2 http://www.knesset.gov.il/mk/eng/MKIIndex_Current_eng.asp?view=0  Besöksdatum: 2005-04-12 
3 Se till exempel Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant, ”Further Tests of the Women and Peace 
Hypothesis: Evidence from Cross-National Survey Research in the Middle East”, International Studies 

Quarterly 1999:43. 
4 Clyde Wilcox, Lara Hewitt och Dee Allsop, ”The Gender Gap in Attitudes Toward the Gulf War: A Cross-
National Perspective”, Journal of Peace Research, vol. 33, no. 1 1996 
5 För utförligare information om dessa undersökningar och dess utföranden , se avsnittet Tidigare empiriska 
undersökningar i teorikapitlet. 
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aktiva. Med aktiva medborgare menas här medborgare som på något sätt tar del i 
verksamheter i syfte att påverka förhållanden, medan passiva medborgare inte gör det. Det är 
möjligt att argumentera för att det är inställningen hos aktiva medborgare som är intressantast 
att studera, då det är denna grupp som rimligtvis är mest betydelsefull för de verkliga 
skeendena. Sannolikt påverkar deras inställning förhållanden i en betydligt större utsträckning 
än de passivas, då poängen med de aktivas engagemang är att vinna gehör för sina åsikter. 
Om uppmärksamhet mer specifikt riktas mot den grupp av medborgare som aktivt arbetar för 
en lösning av konflikten genom medlemskap i fredsorganisationer, framträder en bild som kan 
tyckas utmana uppfattningen att det hos könen existerar en likadan inställning till konflikten 
och dess lösning. I princip ända sedan staten Israels bildande 1948 har ett stort antal icke-
statliga fredsorganisationer etablerats, vars syfte har varit att arbeta för förbättrade relationer 
mellan israeler och palestinier. I början av 1980-talet skedde en markant förändring, då 
kvinnor började sluta sig samman i egna fredsorganisationer.6 Detta är intressant, då det tyder 
på att det fanns grupper som ansåg att kampen för fred kunde drivas på ett annorlunda, och 
troligtvis bättre, sätt av kvinnor. Förekomsten av kvinnliga fredsorganisationer utgör en 
indikation på att det också idag existerar en skillnad mellan hur män och kvinnor generellt ser 
på konflikten och på hur en långsiktig lösning ska uppnås. 
 
Följande uppsats utgår från ovan nämnda förhållande. Ambitionen är att försöka utvärdera 
hypotesens hållbarhet i Israel, utifrån den aktiva skaran av fredsförespråkande medborgare. 
Genom att undersöka om representanter för fredsorganisationer i Israel upplever att en 
skillnad existerar inom respektive organisation mellan män och kvinnor när det gäller deras 
vilja till kompromissande och inställning till våld som godtagbart medel i arbetet för fred, är 
det möjligt att få en uppfattning om hypotesens giltighet bland aktiva medborgare. Då antalet 
fredsorganisationer i denna studie är begränsat till fyra, i kombination med att resultatet vilar 
på kommunicerande med i regel två representanter för respektive organisation, är detta i högre 
grad en kvalitativ studie än en kvantitativ. Det bör framhållas att studiens tillvägagångssätt 
kallar på försiktighet i såväl tolkningar av materialet som resultatet. Möjligheten till en 
generalisering av resultatet är av den anledningen begränsad. Samtidigt är detta en svaghet 
som är inbyggd i all prövning av hypoteser. Hypoteser av detta slag kan aldrig bevisas eller 
motbevisas – de kan bara stödjas eller försvagas, och också det i varierande utsträckning. Det 
bör påpekas att betoningen i studien ligger på att undersöka om det finns stöd för hypotesen i 
Israel, det vill säga att fokus inte i lika hög grad riktas mot en eventuell försvagning av den. 
Detta utifrån det faktum att om ingen skillnad kan utläsas mellan manliga och kvinnliga 
medlemmar i fredsorganisationerna, skulle resultatet kunna uppfattas som tämligen 
intetsägande, då samtliga människor som utgör basen för undersökningen har bekänt sig till 
en allmän strävan efter fred genom deras anslutning till en fredsorganisation. Att detta skulle 
indikera på ett förkastande av hypotesen är tveksamt. Är det däremot möjligt att utläsa en 
skillnad mellan könen är detta synnerligen intressant. Resultatet kan då mycket väl utgöra ett 
stöd för hypotesens giltighet i Israel, med tanke på att om detta förhållande råder bland aktiva 
fredsförespråkare, finns det inget som talar för att detta inte skulle gälla samhället sin helhet. 
Jag vill betona att uppsatsens värde ligger i det bidrag den utgör till det sammanlagda stödet 
för eller emot hypotesens giltighet, vilket utgörs av summan av tidigare forskning inom 
ämnet. Forskningens kumulativa karaktär är på detta vis väsentlig för betydelsen av en 
undersökning som denna. Jag lånar ord av forskarna Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra 
Grant: ”Extending and replicating earlier analyses provides a basis for assessing the 
confidence that published findings deserve. Moreover, replications serve this purpose not only 

                                                           
6 Simona Sharoni, ”The Myth of Gender Equality and the Limits of Women´s Political Dissent in Israel”, Middle 

East Report, 1998: 207 s. 25. Uppkomsten av kvinnliga fredsorganisationer skedde i samband med Israels 
invasion i Libanon. 
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when they challenge existing findings, but also when they validate earlier research… 
Replication is thus an indispensable component of scientific method and an absolute 
requirement for the cumulative production of knowledge.”7 Uppsatsen kan sålunda betraktas 
som ett försök att komplettera testandet av denna hypotes och därigenom bidra till kunskapen 
om vilken trovärdighet den bör tillskrivas på ett större plan. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med följande uppsats är att undersöka om det är möjligt att bland aktiva 
fredsförespråkare i Israel finna stöd för hypotesen att kvinnor är mer fredsbenägna än män, 
genom att ta reda på om representanter för ett antal olika fredsorganisationer upplever att det 
inom respektive organisation existerar en skillnad mellan manliga och kvinnliga medlemmars 
vilja till kompromissande samt i deras inställning till våld som ett godtagbart medel i arbetet 
för fred.  
 
Syftet kan preciseras genom följande frågeställningar: 
 
• Är kvinnor i fredsorganisationer mer villiga att förhandla och kompromissa än män? Med 

andra ord: Finns det en större kvinnlig kompromissbenägenhet? 
• Har organisationernas kvinnliga medlemmar en mer restriktiv och negativ attityd till 

användandet av våld i arbetet för fred än vad de manliga har?  
 
 
1.2 Definitioner av begrepp 

 
1.2.1 Fredsbenägenhet 
 
Fredsbenägenhet är ett nyckelbegrepp i uppsatsen. Av den anledningen bör begreppet 
preciseras lite närmare. Dess huvudsakliga innebörd bör står klart, såtillvida att begreppet 
otvetydigt innebär en välvillig attityd till fred, vilket rimligtvis innebär en vilja att sträva efter 
detta tillstånd.  Denna definition på begreppet är dock inte helt tillfredställande i 
sammanhanget. Här krävs en definition som mer konkret slår fast vad fredsbenägenhet 
innebär. Detta är en nödvändig förutsättning för att kunna mäta och bedöma graden av 
fredsbenägenhet, vilket är uppsatsens syfte. En möjlighet vore naturligtvis att upprätta en egen 
definition, men för att underlätta anknytningen till tidigare forskning har jag valt att utgå från 
en definition som framträder i en artikel av Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant. 
Apropå innebörden av kvinnlig fredsbenägenhet skriver de:  
 

More specifically, it asserts that women are more pacific than men in their 
approach to international relations, being more accepting of compromise to 
resolve interstate disputes and less likely than men to believe that war is 
necessary or appropriate in particular conflict situations.8 

 
Enligt Tessler, Nachtwey och Grant innebär kvinnors fredsbenägenhet att de har en mer 
pacifistisk inställning till internationella relationer. Mer konkret innebär detta att kvinnor är 
                                                           
7 Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant, ”Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence 
from Cross-National Survey Research in the Middle East”, International Studies Quarterly 1999:43 s. 524 
8 Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant, ”Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence 
from Cross-National Survey Research in the Middle East”, International Studies Quarterly 1999:43 s. 520 
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mer villiga att kompromissa för att lösa konflikter mellan stater samt mindre benägna att anse 
att krig är nödvändigt eller lämpligt att ta till i specifika konfliktsituationer. Som den 
uppmärksamma läsaren troligtvis har noterat vid det här laget, är det denna tvådelade 
definition av fredsbenägenhet som har varit vägledande i uppsatsen. Detta kommer bland 
annat till uttryck i att frågeställningarna utgår från dessa två dimensioner av begreppet och att 
uppsatsens generella upplägg bygger på denna indelning. Däremot har jag vidgat den andra 
innebörden, det vill säga den restriktiva inställningen till krig, till att gälla våld mer generellt. 
Detta för att göra definitionen mer tillämplig på situationen i Israel. Att valet föll på denna 
definition innebär inte att den är komplett och inte kan ifrågasättas. Till exempel kan en 
invändning göras mot att viljan till fred mäts efter åsikterna om vägen dit. Om nu män inte är 
lika villiga att förhandla och kompromissa i en konfliktsituation och är mer benägna att tro att 
krig är ett lämpligt medel att ta till än kvinnor, är detta då automatiskt detsamma som att män 
inte vill ha fred i lika hög grad som kvinnor? Kan det inte vara så att män till exempel anser 
att deras metoder fungerar effektivare och leder till ett snabbare slut på konflikter, vilket i sin 
tur innebär att fred återupprättas snabbare? Är det inte tänkbart att olikheter mellan män och 
kvinnor vad gäller kompromissbenägenhet och inställning till våld enbart skulle kunna tyda 
på att könen har skilda tankestrukturer och resonerar annorlunda och att det i slutändan inte 
handlar om en starkare vilja till fred hos kvinnor? Trots detta exempel på en tänkbar 
invändning menar jag att definitionen i grunden är användbar, inte minst på grund av 
avsaknaden av en bättre.  
 
1.2.2 Fredsorganisation 
 
Ytterligare ett grundläggande begrepp i uppsatsen är fredsorganisation. Det kan vara på sin 
plats att kort kommentera detta begrepp, eftersom det annars finns en risk att förvirring 
uppstår om vilka sorts organisationer som egentligen ingår i den kategorin. Då det finns en 
uppsjö av organisationer i Israel som uppger sig vilja främja en fredlig samexistens mellan 
palestinier och israeler, infinner sig förr eller senare frågan om vad som krävs för att en 
organisation ska betecknas som en fredsorganisation. Räcker det med att en organisation 
offentligt går ut och proklamerar att deras ambition är att hjälpa till att skapa fred? Kan en 
organisation vars uttalade syfte är att förhindra rivningar av palestinska hus betecknas som en 
fredsorganisation? Eller den grupp av soldater som gått samman för att tillsammans vägra 
tjänstgöra på ockuperade områden? I en stat som Israel, där hela samhället genomsyras av 
konflikten, påverkas i princip varje samhällsfråga av den. Frågor som rör samhället i sin 
helhet är ofta oupplösligt förenade med frågor som rör konflikten. Av den anledningen finns 
det få enfråge-rörelser, i ordets rätta bemärkelse, i Israel. Som jag ser det kan man antingen 
välja en smal eller vid definition av begreppet fredsorganisation: Antingen betraktar man 
enbart de organisationer med en allomfattande fred som det enda formulerade målet som 
fredsorganisation, eller så betraktar man även organisationer vars uttalade ambitioner inte 
direkt utgörs av åstadkommandet av en total fred, men vars verksamhet ändå tydligt syftar till 
detta. Jag har i följande uppsats valt den vidare definitionen, vilket framkommer tydligare 
under redovisandet av material och metod.  
 
Det kan vidare vara värt att framhålla att ett kriterium för att här betraktas som en 
fredsorganisation inte utgörs av att organisationen och dess medlemmar ansluter sig till en 
icke-våld-princip. Detta kan vid en första anblick uppfattas som tämligen kontroversiellt. Jag 
menar dock att det inte behöver vara det. Min uppfattning är de flesta organisationer som 
arbetar för fred intar en restriktiv attityd till brukandet av våld, utan att direkt ta ställning för 
icke-våld. Denna skillnad är viktig i sammanhanget. Att utgå från en definition av begreppet 
fredsorganisation som innebär att en icke-vålds-princip är en förutsättning, skulle omöjliggöra 
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denna uppsats syfte, åtminstone utifrån den rådande definitionen på fredsbenägenhet. Att 
försöka utläsa skillnader mellan manliga och kvinnliga medlemmar vore tämligen 
meningslöst om i princip ett villkor för medlemskap i organisationen vore ett bejakande av 
icke-våld. Avslutningsvis vill jag klargöra att jag anser att det i själva begreppet 
fredsorganisation ligger att dess medlemmar vill ha fred, det vill säga är fredsbenägna.  
 
 
1.3 Metod 
 
Inledningsvis är det utifrån uppsatsens syfte befogat att ifrågasätta varför undersökningen är 
begränsad till hur representanter för fredsorganisationer upplever situationen. Det bör ju stå 
tämligen klart att en enkätundersökning baserad på organisationernas medlemmar rimligtvis 
skulle ge ett mer tillförlitligt resultat. Detta är naturligtvis svårt att bestrida. Föga 
överraskande beror frånvaron av denna metod i första hand på att det förfaringssättet skulle ha 
varit betydligt mer komplicerat. Det är inte heller säkert att det hade varit praktiskt 
genomförbart, såtillvida att det inte finns någon garanti för att de olika organisationerna hade 
velat, eller kunnat, lämna ut medlemsförteckningar. Enkätundersökningar av detta slag är 
vidare mycket tidskrävande. Ursprungstanken med föreliggande undersökning var dock att 
använda en i huvudsak kvantitativt präglad metod, såtillvida att idén var att inkludera ett 
relativt stort antal fredsorganisationer och utgå från ett tämligen låst frågeformulär i 
kommunicerandet med organisationernas representanter. Detta visade sig dock vara omöjligt, 
då intresset för att medverka i studien visade sig vara mycket begränsat att döma av det ringa 
antal svar jag erhöll. Av den anledningen har studiens metod fått anta en mer kvalitativ 
karaktär, såtillvida att jag har utgått från ett färre antal organisationer och i högre utsträckning 
valt att fokusera på det bakomliggande resonemanget, genom en mer öppen dialog med 
organisationernas representanter. Det begränsade antal representanter som ingår i denna 
undersökning manar dock till en viss återhållsamhet när det gäller den betydelse som 
undersökningens resultat bör tillskrivas. 
 
Studien bygger på fyra fredsorganisationer i Israel; Gush-Shalom, The Peres Center For 
Peace, MidEastWeb samt New Profile. Dessa presenteras närmare i nästa avsnitt. Mer 
specifikt baseras undersökningen på hur representanter för dessa organisationer upplever 
situationen, det vill säga om de uppfattar att det existerar en skillnad inom respektive 
organisation mellan könen i deras inställning till kompromissande och till våld som ett 
gångbart medel i arbetet för fred. Förhållningssättet till dessa två arbetsmetoder har fungerat 
som mätinstrument för bedömandet av en övergripande fredsbenägenhet. Detta utifrån den 
definition på begreppet fredsbenägenhet som uppsatsen utgår ifrån. Representanterna för 
organisationerna är självutsedda, såtillvida att jag i förväg inte hade några konkreta namn eller 
sökte specifika personer. Jag kontaktade organisationerna via deras hemsidor, redogjorde för 
mitt ärende och därefter tog de personer som är med i studien kontakt med mig. 
Organisationerna stod sålunda i sig själva för valet av representanter, där mitt enda uttalade 
krav var att de skulle ha någon form av framträdande roll inom organisationen, då detta skulle 
öka sannolikheten för att de var insatta i organisationen och dess struktur. Att döma av den 
funktion de aktuella representanterna har inom sin organisation, menar jag att deras 
tillförlitlighet är tillräckligt stor, det vill säga att jag anser att de utifrån sina arbetsuppgifter 
rimligtvis borde ha en tämligen god insikt om förhållandena inom organisationen och bland 
dess medlemmar. Majoriteten av organisationerna företräds av två representanter. 
Representanterna inom varje organisation diskuterade sinsemellan de frågor jag ställde och 
gav sedan ett gemensamt svar. Betydelsen av att representanterna gjorde ett gemensamt 
uttalande kan givetvis diskuteras. Förfaringssättet kan å ena sidan ses som ett förstärkande av 
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trovärdigheten i den slutsats som förmedlas, då två personer tycks uppleva situationen på 
samma sätt och ger uttryck för samma ståndpunkt. Å andra sidan kan förfaringssättet 
betraktas som negativt ur ett trovärdighetsperspektiv, då en eventuell förekomst av olika 
uppfattningar inte blir känd och att en visshet aldrig infinner sig om båda representanter 
verkligen är överens, det vill säga upplever situationen på samma vis, eller om de båda fått 
justera sin uppfattning för kunna formulera ett gemensamt uttalande. Jag menar dock att 
fördelen med metoden med ett gemensamt uttalande är större än nackdelarna. Dels för att det 
är troligt att representanterna hade diskuterat frågorna sinsemellan även om svaret skulle ges 
individuellt och dels för att jag menar att om en stor oenighet hade rått mellan 
representanterna hade detta troligtvis framgått, då representanterna sannolikt hade känt ett 
behov av att klargöra att en grundläggande skillnad i uppfattningen existerade.  
 
Det kan vidare vara värt att framhålla att den stora majoriteten av representanterna för 
fredsorganisationerna utgörs av kvinnor. Även betydelsen av detta kan diskuteras. Det är fullt 
tänkbart att kvinnliga och manliga representanter kan uppfatta situationen inom 
organisationen på olika vis, inte minst på grund av att kvinnor och män rent allmänt kan ha en 
tendens att jobba mer mot det egna könet. Här skulle detta innebära att de kvinnliga 
representanterna skulle vara mer insatta i hur de kvinnliga medlemmarna diskuterar och 
resonerar, medan manliga representanter skulle vara medvetna om tongångarna inom gruppen 
av manliga medlemmar. Tillsammans skulle då en kombination av kvinnliga och manliga 
representanter erbjuda den bästa, det vill säga den mest kompletta, bilden av verkligheten. Av 
den anledningen hade det ultimata varit att varje organisation representerades av en kvinna 
och en man. Dessvärre var inte alla organisationer uppbyggda på ett sätt som möjliggjorde ett 
sådant förfarande. Inte alla hade såväl män som kvinnor i positioner som bedömdes som 
lämpliga för att på ett trovärdigt sätt kunna representera organisationen.  
 
All kommunikation med representanterna för organisationerna har skett via mail, under en 
tidsperiod av ungefär två månader (mars-april). Utgångspunkten i kommunicerandet - eller 
startpunkten för själva ”samtalet”, om man så vill - utgjordes av ett antal övergripande frågor 
som jag inledningsvis skickade ut.9 I syfte att få en uppfattning om det fanns en skillnad i 
kompromissbenägenhet mellan medlemmarna utifrån könstillhörighet frågade jag om det var 
möjligt att urskilja en olikhet mellan hur de manliga och kvinnliga medlemmarna anser att en 
fredsuppgörelse skulle se ut. Uppfattas kvinnorna resonera annorlunda i känsliga frågor, som 
gränsdragningen, bosättningarna, Jerusalems status och den palestinska flyktingfrågan? 10 
Vidare undrade jag om det var möjligt att se en skillnad mellan könen i vilka faktorer som 
anses vara särskilt viktiga och betydelsefulla för att en fredsuppgörelse ska bli verklighet. 
Finns det villkor som särskilt de kvinnliga medlemmarna betonar måste vara uppfyllda för 
möjliggörandet av en fredsuppgörelse? För att få en uppfattning om inställningen till våld, 
formulerade jag en fråga om det finns en skillnad mellan könen när det gäller synen på vilka 
medel som ansågs lämpliga i deras strävan efter fred. Förespråkar kvinnor andra sätt och 
metoder än män? Värt att betona här är att jag frågade efter representanternas upplevelser och 
erfarenheter av den aktuella situationen, och inte efter deras allmänna åsikter. Det finns dock 
ingen garanti för att representanterna till fullo har efterlevt detta och lyckats undvika en 
sammanblandning av dessa. Frågeformuläret fungerade som ett slags diskussionsunderlag, 
såtillvida att representanterna själva utvecklade svaren på frågorna och lyfte fram vissa 

                                                           
9 För kunskap om den exakta utformningen av frågorna hänvisas till bilaga 1. 
10 Dessa fyra frågor kan betraktas som knäckfrågor i en eventuell fredsöverenskommelse mellan Israel och 
Palestina, vilket inte minst kommer till uttryck i det faktum att de har skjutits på framtiden i varenda fredsprocess 
hittills. Se till exempel Osloavtalet 1993 och Färdplanen 2003.  Frågorna kommenteras mer utförligt i 
inledningen av redovisandet av det aktuella empiriska materialet. 
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aspekter. Deras egna resonemang ledde i sin tur till ytterligare frågor från mig. Genom 
representanternas egna reflektioner upplevde jag ett genuint intresse och engagemang hos 
dem. All kommunikationen har varit begränsad till mig och en organisations representanter, 
det vill säga att diskussionerna inte har involverat samtliga representanter. Det har således inte 
funnits någon direktkontakt mellan dem.  
 
Att undersökningen bygger på kommunicerande över Internet betraktar jag inte som något 
negativt, i det avseendet att detta förfaringssätt på ett avgörande sätt skulle sänka kvalitén på 
undersökningen. Tvärtom finns det klara fördelar med detta tillvägagångssätt, som snarare har 
en positiv inverkan på undersökningens kvalité. Med tanke på att mail är ett snabbt och 
smidigt kommunikationsmedel är det till exempel lätt att ställa frågor vid oklarheter och 
tvetydigheter. Detta minskar risken för missförstånd. En alternativ metod hade varit intervjuer 
ansikte mot ansikte. Denna form av kontakt är dock relativt resurskrävande, inte minst ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Detta hade för mig en avskräckande effekt. Ytterligare ett alternativ 
utgjordes av telefonintervjuer. Även här var det i första hand kostnaden som avskräckte. Men 
också det faktum att respondenten vid telefonintervjuer avkrävs ett svar relativt snabbt fick 
mig att tveka. Möjligheten till eftertanke och reflektion är begränsad, vilket kan stressa fram 
svar. Vid komplicerade frågor, som i mitt fall, skulle detta kunnat haft en negativ inverkan. 
Utöver det faktum att kommunikation via mail innebär begränsade kostnader, såg jag ett 
värde i att denna kontaktform ger respondenten en större möjlighet att tänka efter innan svar 
lämnas. Den kritik som möjligtvis kan riktas mot denna kontaktform är att det kan vara lättare 
för respondenten att inte vara ärlig, genom att kontakten med utfrågaren är så pass opersonlig. 
Att så skulle ha skett i denna undersökning finner jag vara föga troligt. Respondenterna 
verkade vara uppriktigt intresserade av ämnet och vinsten med oärlighet hos respondenterna 
får i det närmaste betraktas som obefintlig.  
 
 
1.4 Material 
 
Vad gäller den teoretiska grunden i uppsatsen har jag utgått från relevanta artiklar i olika 
vetenskapliga tidskrifter. Genom deras referenslistor har jag fått hjälp att finna lämplig 
litteratur. Jag har således använt mig av en slags baklängesstrategi. Utöver detta 
tillvägagångssätt för att hitta passande litteratur, har jag även fått råd av människor som är 
insatta i ämnet på ett eller annat vis.  
 
Som grund för själva undersökningen ligger fyra israeliska fredsorganisationer: Gush-Shalom, 
The Peres Center For Peace, MidEastWeb och New Profile. När det gäller urvalet av de 
organisationer som jag kontaktade har jag fått god hjälp av såväl Kent Malmqvist som Martin 
Smedjeback. Kent Malmqvist arbetar på Svenska Kristna Studiecentret i Jerusalem, som drivs 
av Studieförbundet Bilda. Han har en god uppfattning om de olika fredsorganisationer som 
finns i området. Martin Smedjeback arbetar på Kristna Fredsrörelsen och har gjort en studie 
om fredsorganisationer i Palestina och Israel för Kristna Fredsrörelsens räkning. Han är av 
den anledningen bra uppdaterad på ett stort antal. Att svar erhölls från just ovan nämnda fyra 
organisationer menar jag inte har någon större betydelse. Att det skulle finnas en avgörande 
skillnad när det gäller detta ämne mellan dessa och de organisationer som inte svarade, finner 
jag inte särskilt sannolikt. Detta inte minst med tanke på den inbördes olikheten i inriktning 
och profilering som finns mellan de organisationer som ingår i undersökningen.   
 
Jag har strävat efter att inkludera organisationer som är tämligen välkända, relativt stora, 
väletablerade samt bedriver en aktiv verksamhet. Detta val bygger på en tro att organisationer 
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som kännetecknas av dessa drag har en tydligare struktur och en större kontroll över 
verksamheten och över medlemmarna. Detta är i det närmaste en förutsättning för att metoden 
med representanter överhuvudtaget ska fungera. Vidare har mitt val av kommunikationsform 
krävt att fredsorganisationerna har haft en hemsida och att det varit möjligt att få kontakt med 
dem via mail. Detta kan också ses som en slags urvalsmekanism, såtillvida att sannolikheten 
för att bedriva seriös hemsideverksamhet rimligtvis ökar i takt med organisationernas storlek 
och engangemang.  
 
Som framkom vid genomgången av definitioner på begreppet fredsorganisation, har jag valt 
en vidare definition på begreppet. Detta innebär att undersökningen innehåller såväl 
organisationer vars primära och överskuggande mål är en lösning av konflikten, som 
organisationer vars fokus i första hand är riktat mot ett mer allmänt samhälleligt problem, 
men där förutsättningarna för att komma till rätta med detta är starkt beroende av en lösning 
av konflikten. När det kommer till kritan utgör en fredsöverenskommelse ett eftersträvansvärt 
mål för båda dessa typer av organisationer. Organisationernas inbördes olikheter menar jag är 
ett berikande inslag i undersökningen, då chansen att täcka in olika typer av 
fredsförespråkande blir betydligt större. Att fredsorganisationerna i denna undersökning 
skiljer sig åt i program och struktur, motiverar en kortare presentation av dem.11 Gemensamt 
för dem är att de saknar en förteckning över sina medlemmar, men de flesta organisationer har 
ändå en relativt god uppfattning om sin storlek. Ingen av organisationerna har heller en 
extrem snedfördelning när det gäller medlemskarans könsfördelning. 
 
1.4.1 Gush-Shalom  
 
Gush-Shalom bildades 1993, i syfte att påverka den israeliska opinionen i riktning mot fred 
och försoning med det palestinska folket. Organisationen arbetar aktivt på en bred front. Den 
bedriver ett långsiktigt arbete genom olika kampanjer som spänner över en längre tidsperiod, 
som till exempel ”National Boycott of Settlements´products”, som startade 1997 och 
fortfarande pågår. Dessa satsningar pågår parallellt med mer direkta aktiviteter, såsom 
demonstrationer och andra aktioner påkallade av vissa omständigheter, som till exempel 
deltagande vid återuppbyggnad av palestinska hus som raserats av den israeliska 
ockupationsmakten. Gush-Shalom arbetar såväl på egen hand som med andra organisationer 
som är inriktade på fred och mänskliga rättigheter samt med palestinier. Organisationen ser 
sig själv som uppbyggd av tre cirklar. Den innersta utgörs av ungefär 100 aktivister som ägnar 
mest tid och energi åt organisationens verksamhet. Den mellersta består av cirka 600 
aktivister som tar en aktiv del i olika sorters aktiviteter. Den yttersta utgörs av åtskilliga tusen 
personer som sympatiserar med organisationen, följer verksamheten, donerar pengar och 
hjälper till att sprida information om organisationens kampanjer och dylikt.12 Gush-Shalom 
representeras i denna studie av Beate Zilversmidt, som ingår i organisationens 
informationsteam. 
 
1.4.2 The Peres Center For Peace  
 
Organisationen grundades 1996 av Simon Peres, vars vision var att skapa ett nytt 
Mellanöstern, där alla människor i regionen arbetade tillsammans för att skapa fred. Denna 
vision skulle förverkligas genom ett samarbete mellan parterna både på ett socialt och 
ekonomiskt plan och genom en nära relation mellan folken. Denna grundläggande idé är 
fortfarande ledstjärna i organisationens verksamhet. Organisationen driver en rad olika projekt 

                                                           
11 För en mer ingående information om de olika fredsorganisationerna, se respektive hemsida. 
12 http://gush-shalom.org/english/intro.html. Besöksdatum: 2005-05-22 
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som alla syftar till att finna en gemensam grund för israeler och palestinier och stärka banden 
dem emellan. Betoning ligger på samarbetsprojekt, där integration och dialog är nyckelord. 
Aktiviteter riktade mot barn och ungdomar betraktas som särskilt viktiga. Projekten handlar 
om allt från ekonomiskt samarbete till gemensamma sportevenemang, kulturträffar, 
hälsocentraler, mediacenter och dylikt. Dessa olika verksamhetstyper sker i samarbete med 
såväl andra NGO:s som statliga inrättningar. Projekten involverar i regel tusentals människor. 
I de regelbundna gemensamma sportaktiviteterna som anordnas för barn deltar till exempel 
över 2000 israeliska och palestinska barn. Organisationen anordnar även utbildningar i till 
exempel fredsfrågor. Tanken bakom organisationens verksamhet är att skapa en medvetenhet 
hos folken om varandra och om fred, och genom detta förbereda båda samhällen för en 
lösning av konflikten.13  Keren Yalon och Smadar Shapira är representanter för The Peres 
Center For Peace i denna studie. Båda dessa arbetar på Peres Center, i första hand 
administrativt. Smadar Shapira är chef för den ekonomiska avdelningen, medan Keren Yalons 
uppgifter är av en mer varierande karaktär.  
 
1.4.3 MidEastWeb 
 
MidEastWeb startades i slutet av 1990-talet av människor som ansåg att en dialog mellan 
israeler och palestinier är en förutsättning för fred och att ett aktivt arbete därför borde 
bedrivas för att öka samtalsutbytet mellan parterna. Organisationens mål är att främja en 
kommunikation mellan människor på båda sidor av konflikten genom bildandet av ett 
nätverk. Som organisationens namn antyder spelar Internet en viktig roll i verksamheten, då 
strategin att skapa dialoger och främja samexistens består av att på nätet fungera som en 
mötesplats för människor. I första hand sker kontaktskapandet via e-mail, men även 
personliga kontakter förekommer. Själva kärnan i verksamheten utgörs av olika dialoggrupper 
som finns på nätet. Dessa är uppdelade efter specifika ämnesområden och ett stort antal 
människor deltar regelbundet i dessa Internet-dialoger. Det finns även dialoggrupper som 
möts ansikte mot ansikte. Varje dag besöks organisationens hemsida av tusentals människor. 
Organisationen publicerar dessutom på sin hemsida aktuella artiklar, förslag på 
diskussionsämnen och annat material som skapats i syfte att främja dialog, som till exempel 
dikter och noveller, samt skickar ut nyhetsbrev till deltagare i dialoggrupperna. 
Organisationen ser som sin främsta uppgift att vara ett dialogforum.14  Representanter för 
MidEastWeb i denna studie är Saida Nusseibeh och Ami Isseroff. Båda var med och grundade 
organisationen. Ami Isseroff är numera chef för organisationen samt samordnare för den 
dialoggrupp som är inriktad på fred. 
 
1.4.4 New Profile  
 
New Profile etablerades 1998 i syfte att verka för en avmilitarisering av det israeliska 
samhället. Visionen är att skapa ett samhälle som präglas av rättvisa, jämlikhet och 
mänsklighet. Det israeliska samhället anses inte uppfylla dessa kriterier, inte minst på grund 
av det krigstillstånd som landet är i. En avmilitarisering, i kombination med ett slut på den 
israeliska ockupationen, betraktas som en nödvändig förutsättning för att visionen om goda 
samhället ska kunna förverkligas. Genom sin betoning på jämlikhet som ett viktigt inslag i 
samhället bär organisationen även en feministisk prägel. Organisationens verksamhet består i 
huvudsak av demonstrationer och andra aktioner, samt ett regelbundet arrangerande av 
offentliga forum, där frågor av detta slag diskuteras. Varje månad samlas aktivister till möte, 
där antalet deltagare i regel är 25-35. Över 1000 personer prenumererar på de nyhetsbrev som 

                                                           
13 http://www.peres-center.org/pages/aboutus.asp. Besöksdatum: 2005-05-22 
14 http://www.mideastweb.org/goals.htm. Besöksdatum: 2005-05-22 
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regelbundet sänds ut via Internet.15 Representant för New Profile i denna studie är Shani Wer 
och Mirjam Hadar. Båda arbetar aktivt i organisationen, bland annat genom planerande och 
arrangerande av olika aktioner. Mirjam Hadar översätter även av dokument som publiceras på 
organisationens hemsida till engelska.  
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Följande undersökning är koncentrerad på israeliska förhållanden. Det är israeliska 
fredsorganisationer som studeras, där medlemmarna utgörs av israeliska medborgare. Jag har 
valt att inte inkludera fredsorganisationer vars medlemmar både är palestinska och israeliska 
medborgare. Detta för att jag anser att det hade försvårat den uppgift som 
fredsorganisationernas representanter i följande undersökning ställdes inför. De skulle då ha 
varit tvungna att skilja mellan de palestinska och israeliska medlemmarna, vilket hade utgjort 
ett komplicerande inslag. Att jag i studien inte inkluderar Palestina är en avgränsning som 
främst grundas på praktiska skäl. Då jag i genomförandet av denna undersökning i hög grad 
har använt mig av Internet, både som kunskapskälla till organisationerna genom deras 
hemsidor och som kommunikationsmedel i kontakten med organisationerna, har detta 
försvårat inkluderandet av palestinska organisationer då israeliska fredsorganisationer i högre 
utsträckning tycks använda sig av Internet. Det har sålunda varit betydligt enklare att såväl ta 
reda på vilka israeliska organisationer som finns och är aktiva som att upprätta en kontakt 
med dem, än med de palestinska. På grund av de kommunikationssvårigheter som skulle ha 
uppstått genom inkluderandet av palestinska organisationer, är jag mer benägen att tro att ett 
resultat som enbart inbegriper israeliska fredsorganisationer ökar möjligheten för mig att 
bättre avspegla den rådande situationen, vilket innebär ett större värde hos studien ur ett 
forskningsperspektiv. Att enbart utgå från de fredsorganisationer som inkluderar både 
israeliska och palestinska medborgare hade varit svårt på grund av det ringa antalet. Samtidigt 
vill jag framhålla att samarbete mellan israeliska och palestinska organisationer tycks 
förekomma i relativt stor omfattning. 
 
Undersökningen är vidare begränsad till att enbart inkludera icke-statliga organisationer, så 
kallade NGO:s. Detta för att jag i största möjliga utsträckning vill koppla bort den direkta 
politiska dimensionen. Det bör dock påpekas att jag inte har tagit reda på hur 
fredsorganisationerna har finansierat sin verksamhet. Det är alltså till exempel fullt möjligt att 
de organisationer som ingår i studien får statliga bidrag av något slag. Jag har dock förbisett 
detta då jag inte har kunnat se att det skulle påverka resultatet nämnvärt.  
 
 
1.6 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som behandlar uppsatsens teoretiska ram. Syftet 
med denna del av uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för den hypotes som uppsatsen 
utgår från. Hypotesen om kvinnors större fredsbenägenhet i internationella relationer är inte 
oomtvistad inom det forskningsfält som behandlar förhållandet mellan genus och 
internationella relationer. Av den anledningen inleds kapitlet med en kortare redogörelse av 
den diskussion som förs kring hypotesen om en större kvinnlig fredsbenägenhet. Betoning 
ligger på de faktorer som framförts som förklaringar till förekomsten av en kvinnlig 
fredsbenägenhet. Dessa förklaringar har även en tendens att fungera som en argumentation för 
existensen av detta fenomen. Medan hypotesen i detta avsnitt behandlas ur ett teoretiskt 

                                                           
15 http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=824. Besöksdatum: 2005-05-22 
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perspektiv, riktas i det påföljande avsnittet fokus i stället mot hypotesens giltighet utifrån ett 
empiriskt perspektiv. Mer specifikt presenteras tre vetenskapliga studier som gjorts i syfte att 
testa hypotesens giltighet och tillförlitlighet i Israel. Min förhoppning är att dessa avsnitt på 
ett tillfredställande sätt ska belysa hypotesen. Efter detta teoriinriktade kapitel följer en 
redogörelse av den empiriska undersökning som uppsatsen vilar på, det vill säga själva 
studien om kvinnor i israeliska fredsorganisationer är mer fredsbenägna än män. Kapitlet är 
uppdelat i två delar, där den första behandlar förekomsten av en eventuellt större 
kompromissbenägenhet hos fredsorganisationernas kvinnliga medlemmar och den andra 
behandlar en eventuell skillnad mellan könen i inställningen till våld som ett lämpligt medel i 
arbetet för fred. För strukturens skull behandlas en organisation i taget. De båda delarna 
avslutas med en kortfattad sammanfattning. Uppdelningen i de två kategorierna ska inte ses 
som definitiv, då gränsen mellan dessa får betraktas som tämligen oklar. Detta framträder 
särskilt när det gäller det bakomliggande resonemanget.  Jag har dock efter bästa förmåga 
försökt hålla mig till denna uppdelning för att i möjligaste mån undvika onödiga 
upprepningar. Det bör även påpekas att redovisandet av det empiriska materialet är 
sammanvävt med en analys av detsamma. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 
slutdiskussion, där slutsatser redovisas och förslag på vidare forskning ges. 
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2. Teori 
 
2.1 Teoretisk diskussion kring hypotesen 
 
Uppsatsens teoretiska ram utgörs av hypotesen att kvinnor är mer fredsbenägna än män i 
internationella konflikter. Hypotesen rymmer sålunda uppfattningen att det existerar en 
generell skillnad mellan mäns och kvinnors förhållningssätt till krig och fred. Denna 
distinktion mellan ett manligt och ett kvinnligt perspektiv på internationella relationer, 
förklaras på olika sätt av forskare. Generellt tycks det manliga perspektivet associeras med 
tävlan, tvång, dominans, våld, omedgörlighet och revirtänkande, medan det kvinnliga i stället 
förknippas med måttlighet, anpassning, kompromissande, tolerans och fredlighet.16 Notera att 
det är möjligt att här argumentera för att hypotesen utgörs av ett antagande som bygger på 
stereotyper. Oavsett detta, är det utifrån denna uppdelning av egenskaper mellan könen som 
kvinnor anses vara mer villiga än män att kompromissa för att nå lösningar på dispyter mellan 
stater och mindre benägna att betrakta krig som ett lämpligt medel att ta till i olika 
konfliktsituationer.  
 
Hypotesen om kvinnors större fredsbenägenhet i internationella relationer är omdiskuterad 
inom forskningsområdet som uppmärksammar förhållandet mellan genus och internationella 
relationer. Diskussionen rör såväl hypotesens tillförlitlighet och validitet, som vilka faktorer 
som kan förklara detta förhållande. Förklaringar till förekomsten av en större kvinnlig 
fredsbenägenhet kan fungera som argumentation för existensen av detta förhållande, 
åtminstone på ett teoretiskt plan. I följande avsnitt är det den teoretiska diskussionen kring 
förekomsten och innebörden av denna hypotes som står i fokus. Genom att kortfattat redogöra 
för de argument och förklaringar till kvinnans större fredsbenägenhet som finns, samt den 
kritik som dessa har stött på, är min ambition att möjliggöra en fördjupad insikt om de 
grundantaganden som hypotesen vilar på. Jag vill betona att de förklaringar som framförs 
knyts till en specifik forskare. Det är mycket möjligt att dessa åsikter framkommer i flera verk 
och förespråkas av flera forskare. De namn som figurerar kan utifrån detta betraktas som 
exempel på de aktuella uppfattningarna. Jag vill vidare betona att den lista på förklaringar till 
existensen av en större fredsbenägenhet hos kvinnor samt på de kritiska inlägg i diskussionen 
som här presenteras, sannolikt inte är komplett. Min uppfattning är dock att den belyser 
spridningen i orsakernas olika karaktärer på ett tillfredställande sätt och ger en bild av på vilka 
grunder den övergripande diskussionen förs. I nästa avsnitt, det vill säga under rubriken 
tidigare empiriska undersökningar, kommer fokus i stället att riktas mot de vetenskapliga 
studier som gjorts i syfte att testa hypotesens giltighet. Syftet med dessa avsnitt är att skapa en 
djupare förståelse för den hypotes som utgör själva navet i uppsatsen, samt underlätta för 
läsaren att såväl placera in denna undersökning i det forskningsfält som spänner över detta 
ämnesområde, som att utvärdera berättigandet av denna uppsats existens.   
 
Ett antal förklaringar till varför en större fredsbenägenhet finns hos kvinnan knyter an till den 
unika, kvinnliga erfarenheten av moderskapet och dess betydelse för kvinnan. Sara Ruddick 
menar till exempel i sin bok ”Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace” att kvinnan är 
mer fredsbenägen, genom att hon besitter en större förmåga till empati och 
kompromissande.17 Detta beteende tycks kvinnan ha en naturlig fallenhet för, såtillvida att 
dessa karaktäristiska drag har sitt ursprung i att hennes traditionella sysslor är av moderlig 
karaktär och rör omvårdnad och fostran. Vidare för Ruddick fram tanken att kvinnor som 

                                                           
16 Se till exempel Mark Tessler och Ina Warriner, “Gender, Feminism, and Attitudes Toward International 
Conflict: Exploring Relationships With Survey Data From The Middle East”, World Politics 1997: 49. 2 s. 251 
17 Sara Ruddick, “Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace” (New York, 1998). 
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mödrar har ett moraliskt ansvar att eliminera våld som ett medel för att nå lösningar av 
konflikter. Kvinnor har i sin modersroll en förpliktelse och, som jag uppfattar det, en inbyggd 
vilja att främja ”maternal thinking” och ”preservative love”. Det finns i detta en idé om att 
kvinnor generellt hyser en kärleksfull inställning till mänskliga relationer överlag. Ruddicks 
argumentationsstrategi innebär att kvinnors vårdande av mänskliga relationer och hennes 
större förmåga till empati och kompromissande, flyttas över på sfären av internationella 
relationer och anses ha genomslagskraft även där. Tillämpat på detta område innebär 
förhållningssättet att kvinnor intar en mer tolerant hållning till andra stater, och därmed 
besitter en större fredsbenägenhet. Männen, som inte är lika involverade i omvårdnaden, 
förknippas i stället med ett hierarkiskt tankesätt och ett betonande av hegemoni och rättvisa i 
internationella relationer. Dessa manliga karaktärsdrag bär, enligt detta resonemang, inte 
samma fredsbejakande prägel som kvinnornas utmärkande personlighetsdrag. Detta leder till 
att Ruddick klassificerar männen som mindre fredsbenägna.  
 
Carol Gilligan är i sin bok ”In a different voice: psychological theory and women´s 
development” inne på samma tankegångar som Ruddick.18 Genom de olika livserfarenheter 
som män och kvinnor har, vilket inte minst härleds till kvinnors större ansvar för omvårdnad, 
utvecklas olika värderingar hos könen. Kvinnor anses värdesätta mänskliga relationer och 
samarbete, medan män i stället betonar individualism och tävlan. Kvinnors värdesättande av 
relationer och samarbete leder enligt Gilligans resonemang till att kvinnor föredrar 
förhandlingar framför krig i större utsträckning än männen. Denna skillnad i inställning 
mellan könen förklaras vidare av att kvinnor i egenskap av mödrar har ett speciellt band till 
sina barn. Kvinnors tendens att se annorlunda på vissa utrikespolitiska frågor än män, vilket 
sker utifrån en större kvinnlig vilja att undvika krig, förklaras med att kvinnor tydligare 
kalkylerar med risken att förlora egna barn i krig.  
 
Även V.S Peterson och A.S Runyan knyter an till moderskapets betydelse för en större 
kvinnlig fredsbenägenhet.19 Enligt dem finns det en uppdelning av kvinnor och män i ”life-
givers” och life-takers”.20 Kopplingen till våld och krig är tydlig. Även om kvinnor aktivt kan 
delta i strider förknippas de inte med krig utan med dess raka motsats fred, genom deras 
producerande av liv. Trots att själva skapandet av nytt liv kräver deltagande av båda könen, är 
det ändå kvinnan som står som symbol för det spirande livet.  
 
Som ovan framkommit finns ett antal argument för tesen att kvinnor är mer fredsbenägna som 
kan härledas direkt till moderskapet. Det finns dock även argument som inte uttryckligen 
bygger på denna koppling, utan i stället betonar andra faktorers betydelse. Clyde Wilcox, Lara 
Hewitt och Dee Allsop menar i sin artikel ”The Gender Gap in Attitudes Toward the Gulf 
War: A Cross-National Perspective” att en förklaring till att kvinnor är mer negativt inställda 
krig, vilket här tar sig uttryck i en negativ hållning till beslut om militära, våldsamma 
aktioner, kan vara att kvinnor inte är lika uppmärksamma och insatta som män på 
utrikespolitiska frågor. 21  Detta förhållande anses särskilt råda i samhällen där kvinnor är 
sämre utbildade än män. Ett argument som har en viss anknytning till detta framförs av J.A 
Tickner i hennes artikel ”Hans Morgenthau´s Principles of Political Realism: A Feminist 
Reformulation” , där hon menar på att kvinnors inställning till internationella relationer 

                                                           
18 Carol Gilligan, “In a different voice: psychological theory and women´s development” (Cambridge, 1982). 
19 V.S Peterson och A.S Runyan “Global Gender Issues” (Boulder, 1993). 
20 V.S Peterson och A.S Runyan “Global Gender Issues (Boulder, 1993). s. 81-82 
21 Clyde Wilcox, Lara Hewitt och Dee Allsop, “The Gender Gap in Attitudes Toward the Gulf War: A Cross-
National Perspective”, Journal of Peace Research, 1996, vol. 33, nr. 1, s. 69 
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bottnar i marginaliseringen av dem i den politiska maktens korridorer.22 Detta har lett till att 
kvinnor historiskt inte har haft tillgång till tvånget som maktinstrument, genom det statliga 
våldsutövandet och lagstiftandet, utan i stället har tvingats förlita sig på övertalandet som det 
enda instrumentet för att kunna utöva makt. Medan männen i större utsträckning har använt 
sig av våldsmetoder för att driva sin vilja igenom, har kvinnor varit hänvisade till enbart sin 
verbala förmåga. Detta har, enligt Tickners resonemang, bidragit till en ökad fredsbenägenhet 
hos kvinnor.  
 
P.J Conover och V. Sapiro argumenterar i sin artikel ”Gender Feminist Consciousness, and 
war” för att feminismen har påverkat kvinnor till att inta en mer fredsorienterad attityd.23 
Feminismens ambition är att tydliggöra och underminera den sociala och politiska strukturen 
som bygger på hierarki, dominans och exploaterande. Från ett feministiskt perspektiv 
karaktäriseras militären av just dessa ting, och därför avvisas militär aktion som ett legitimt 
instrument i utrikespolitik. Individer som hyser sympati för feminismen, uppmuntras genom 
detta till antimilitarism, vilket sålunda betraktas som en förklaring till att kvinnor intar en 
annan hållning än män till krig och fred.  
 
Avslutningsvis är en förklaring till en större kvinnlig fredsbenägenhet att kvinnor är 
ekonomiskt marginaliserade. Denna tanke framförs av Clyde Wilcox, Lara Hewitt och Dee 
Allsop I deras artikel “The Gender Gap in Attitudes Toward the Gulf War: A Cross-National 
Perspective”.24 Den grundläggande tanken är att eftersom kvinnor är mer ekonomiskt utsatta 
än män, är de mer känsliga för kostnader för militära, utrikespolitiska ageranden och intar 
därför en mer negativ hållning till krig. Höga militära utgifter betraktas i detta avseende som 
något som tar bort resurser från inhemska sociala program, som särskilt kvinnor är beroende 
av.25 Att kvinnor är mer fredsbenägna än män motiveras här helt enkelt av att de har mer att 
förlora på krig än vad män har.  
 
De förklaringar och argument för hypotesen som ovan presenterats har dock inte fått stå 
oemotsagda. För att spegla den teoretiska diskussionen kring tesen om kvinnors större 
fredsbenägenhet på ett tillfredställande sätt, krävs att även de invändningar som har gjorts tas i 
beaktande. Den mest omfattande kritiken tycks riktas mot de argument som bygger på 
moderskapets betydelse för kvinnan. A.M Jaggar menar till exempel i ”Feminist Ethics: 
Projects, Prooblems, Prospects” att sambandet mellan omvårdnad och moderskapets 
moraliska skyldigheter inte länkas samman på ett trovärdigt sätt med tolerans, 
kompromissande och andra fredsorienterade politiska normer.26  Kopplingen förklaras inte 
tillfredställande, inte minst för att betonandet av moderskapets betydelse för existensen av 
fredsbenägenhet hos kvinnor inte sker utifrån en tydlig distinktion mellan kvinnor som har 
respektive inte har barn. Detta minskar trovärdigheten hos hypotesen. Jagger menar vidare att 
fokuserandet på moderskapet och kvinnans roll i familjen reducerar kvinnan till en 
endimensionell aktör, vilket leder till en förenkling av ursprungen och orsakerna till deras 

                                                           
22 J.A Tickner “Hans Morgenthau´s Principles of Politicval Realism: A Feminist Reformulation”, i Gender and 

International Relations, ed. R. Grant och K. Newland (Bloomington, 1991). s. 27-40 
23 P.J Conover och V. Sapiro ”Gender, Feminist Consciousness, and War”, American Journal of Political 
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25 Clyde Wilcox, Lara Hewitt och Dee Allsop, “The Gender Gap in Attitudes Toward the Gulf War: A Cross-
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politiska förhållningssätt, inklusive de tendenser till pacifism som kvinnor anses besitta. En 
konsekvens av att kvinnor generellt tillskrivs attribut som förmåga till empati, fostrande och 
omtanke, blir vidare att de traditionella stereotyperna av könen förstärks, vilket hämmar den 
kvinnliga emancipationen. Jaggar är sålunda starkt skeptisk till de förklaringar till kvinnors 
fredsbenägenhet som härleds till moderskapet. Grunden i kritiken tycks ligga i ett allmänt 
värjande mot att det finns en uppsättning av speciella komponenter som karaktäriserar alla 
kvinnor.  
 
J.A Tickner riktar i ”Hans Morgenthau´s Principles of Political Realism: A Feminist 
Reformulation” en intressant kritik mot ovan nämnda förklaringar, såtillvida att hon motsätter 
sig förekomsten av ett direkt orsakssamband mellan kön och fredsbenägenhet, men menar att 
det finns en koppling mellan dessa.27 Tolerans, empati och pacifism är enligt Tickner inga 
medfödda eller socialt konstruerade typiskt kvinnliga normer, utan är normer som är möjliga 
att återfinna i alla befolkningskategorier som traditionellt har haft små möjligheter till 
maktutövande i den offentliga sfären. Utifrån detta är det sålunda felaktigt att tillskriva 
fredsbenägenheten hos kvinnor till deras kön som sådant. Med andra ord finns det ingen 
fredsbenägenhet som per definition är förbehållen kvinnorna. Notera att Tickners kritik inte 
handlar om att kvinnan inte skulle vara mer fredsbenägen. Det hon vänder sig mot är en viss 
typ av argumentation för fenomenet. 
  
 
2.2 Tidigare empiriska undersökningar 
 
Denna uppsats är inte den första att uppmärksamma och testa hypotesen om kvinnors 
fredsbenägenhet. Olika empiriska undersökningar har företagits i detta syfte inom 
ämnesområdet genus och internationella relationer.  Studierna är av skilda slag, vilket kan 
förklaras med att tesen är av en sådan öppen karaktär att den är möjlig att närma sig och testa 
utifrån ett antal perspektiv. Det kan handla om olika sätt att mäta fredsbenägenhet; allt ifrån 
att undersöka inställningen till krig och fred genom att mäta stödet för ett pågående, verkligt 
krig till  rent hypotetiska frågor om vad som för respondenten berättigar startandet av ett krig. 
Undersökningsunderlaget är också av skiftande slag. En del studier är begränsade till en stat, 
medan andra inkluderar flera. En del bygger på ett färre antal djupintervjuer, medan andra 
bygger på enkätstudier med ett betydligt större antal respondenter. De olika karaktärerna på 
studierna kan till viss del förklara det faktum att resultaten har varierat. 
Tolkningsmöjligheterna av ett empiriskt material av detta slag får oundvikligen en tämligen 
vid karaktär. I detta avseende är det svårt att utifrån tidigare undersökningar finna ett entydigt 
stöd för eller mot hypotesens giltighet. Det vore omöjligt att här redogöra för samtliga studier 
som på något sätt knyter an till tanken på ett eventuellt kvinnligt förhållningssätt till 
internationella relationer. Ett sådant förfaringssätt skulle, åtminstone sett från min sida, inte 
heller vara särskilt önskvärt, då inte alla undersökningar är av samma intresse från mitt valda 
perspektiv. Jag har valt att begränsa redovisandet av forskningsläget till att gälla 
undersökningar som bär en tydlig koppling till min infallsvinkel. Mer konkret innebär detta 
att jag i följande avsnitt fokuserar på tre empiriska studier (survey-undersökningar), vars syfte 
är att undersöka hypotesens giltighet, men där testandet sker utifrån olika perspektiv. Den 
gemensamma nämnaren är att de alla inkluderar Mellanöstern.  
 
Clyde Wilcox, Lara Hewitt och Dee Allsop testar hypotesen om kvinnors fredsbenägenhet i 
en undersökning om genusskillnader i attityden till Gulfkriget, genom användandet av data 
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från 1990 bestående av intervjuer av cirka 600 personer vardera i elva städer i olika länder. De 
utvalda städerna utgjordes av Ankara, Bryssel, Frankfurt, Lagos, London, Mexico City, 
Moskva, Paris, Rom, Tokyo och Tel Aviv. Dessa städer valdes i första hand på grund av deras 
inbördes olikheter. Den brokiga skaran av länder rymde såväl moderna stater som 
utvecklingsländer, oljeimporterande som oljeexporterande, direkt konfliktberörda länder som 
mer avlägset berörda samt stater med traditionella könsroller som mindre traditionella 
könsroller. Könsskillnaderna kartlades genom att undersöka tolkningar av olika händelser och 
det känslomässiga stödet för de olika aktörerna. Även stödet för de politiska mål som 
stadgades av FN och inställningen till användandet av våld granskades. Resultatet av denna 
empiriska undersökning visade att det enbart fanns små skillnader mellan könen när det gäller 
tolkningarna av konfliktens händelser, i det känslomässiga stödet för aktörerna och i stödet för 
FN:s politiska mål. Däremot fanns det i samtliga städer, förutom i Lagos och Ankara, en 
tydligare skillnad i stödet för militära aktioner. Kvinnor visade sig vara mindre välvilligt 
inställda till användandet av våld än män. Skillnaderna var visserligen relativt små, men dock 
statistiskt säkerställda.28 Detta sistnämnda förhållande talar för att hypotesen om kvinnors 
fredsbenägenhet går stärkt ur undersökningen. Att inga skillnader uppmättes i de övriga 
mätfaktorerna manar dock till en viss försiktighet i hanterandet av resultatet. 
  
Mark Tessler och Ina Warriner begränsar sin undersökning om relationen mellan genus och 
attityder till internationella konflikter till att gälla enbart Mellanöstern. Studien baseras på 
data från fyra länder; Israel, Egypten, Palestina och Kuwait. Av uppenbara skäl är 
undersökningen i Israel av särskilt intresse här, men det bör påpekas att Tessler och Warriner 
betonar vikten av det jämförande perspektivet som tillämpas genom inkluderandet av de 
övriga staterna. Syftet med studien är att undersöka kopplingen mellan genus och inställning 
till krig och fred på ett systematiskt och empiriskt sätt. De israeliska datauppgifterna samlades 
in 1989 och utgörs av ett nationellt urval av personer över arton år, som bodde i ett av 400 
slumpmässigt utvalda judiska hushåll. Sammanlagt svarade 534 kvinnor och 451 män.29 
Inställningen till krig och fred mättes genom attityden till Israel/Palestina-konflikten, där till 
exempel respondenternas åsikter om territoriell kompromiss på Västbanken och Gaza och 
uppfattningar om palestinierna, fungerade som konkreta mätvariabler. Undersökningen 
resulterade i slutsatsen att det inte fanns någon skillnad mellan hur män och kvinnor ser på 
konflikten i något av länderna: ”On the contrary, not only are gender-linked differences 
statistically insignificant, but there are for the most part a remarkable similarity in the 
attitudinal distrubutions of the two sexes.” 30  Enligt denna studie är kvinnor inte mer 
fredsbenägna än män. Tessler och Warriner menar vidare att resultatet stärks av det faktum att 
sambandet mellan kön och inställning till krig och fred var frånvarande i samtliga länder, trots 
att den grundläggande strukturen i länderna skiljer sig åt i ekonomiskt, politiskt och socialt 
avseende.31  
Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant utgår från ovan nämnda undersökning av 
Mark Tessler och Ina Warriner, men fördjupar och utökar studien. Syftet är att gräva djupare i 
analysen av förhållandet mellan kön och inställning till internationella konflikter. Utökandet 
består av att en ny uppsättning data från Israel inkluderas, liksom två nya från Palestina samt 
att två ytterligare stater inkluderas, Jordanien och Libanon. Själva förfaringssättet är 
                                                           
28 Clyde Wilcox, Lara Hewitt och Dee Allsop, ”The Gender Gap in Attitudes Toward the Gulf War: A Cross-
National Perspective”, Journal of Peace Research, vol. 33, no. 1 1996, pp. 67-82 
29 Mark Tessler och Ina Warriner, “Gender, Feminism, and Attitudes Toward International Conflict: Exploring 
Relationships With Survey Data From The Middle East”, World Politics 1997: 49. 2 s. 265 
30 Mark Tessler och Ina Warriner, “Gender, Feminism, and Attitudes Toward International Conflict: Exploring 
Relationships With Survey Data From The Middle East”, World Politics 1997: 49. 2 s. 273 
31 Mark Tessler och Ina Warriner, “Gender, Feminism, and Attitudes Toward International Conflict: Exploring 
Relationships With Survey Data From The Middle East”, World Politics 1997: 49. 2 s. 280 
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detsamma som vid Tesslers och Warriners studie, det vill säga attityden till konflikten mäts 
bland annat genom respondenternas stöd för en fredlig lösning av konflikten baserad på 
territoriell kompromiss samt stödet för ett ömsesidigt erkännande av de båda parterna. Också i 
denna studie är metoden att inkludera länder som skiljer sig åt i viktiga avseenden, såsom i 
storlek, ekonomisk utveckling, religiös och etnisk heterogenitet och styrkan i inhemska 
kvinnorörelser. Den första uppsättningen israeliska uppgifter samlades in 1989, det vill säga 
vid en tidpunkt då det palestinska folket hade rest sig i ett första, omfattande protestuppror, 
kallat den första intifidan, och då Gulfkriget ännu inte brutit ut. Den andra, nya uppsättningen 
av data samlades in 1991, det vill säga efter Gulfkriget och vid en tidpunkt då palestiniernas 
uppresande hade mattats av. Det sistnämnda materialet utgjordes av ett nationellt 
slumpmässigt urval av judiska israeler, där sammanlagt 993 svarade (ingen information av 
fördelningen mellan män och kvinnor finns tillgänglig).32 Studiens resultat är att tesen om 
kvinnors större fredsbenägenhet saknar stöd i Mellanöstern. Tessler, Nactwey och Grant 
framhåller att detta är detta intressant, då samtida forskning pekar på ett motsatt förhållande i 
USA och Europa.33 En möjlig förklaring till detta förhållande, menar de, kan vara karaktären 
på den aktuella konflikten. Israel/Palestina-konflikten har en starkt framträdande plats i det 
israeliska och palestinska samhället, och påverkar människors vardagsliv. De konflikter som 
forskningen i väst har kretsat kring har inte haft samma framskjutande plats i samhället och 
inte berört befolkningen på samma, konkreta sätt. Forskarnas slutsats är att det är möjligt att 
det omedelbara och intensiva värnandet av den nationella säkerheten och kollektiva 
identiteten i Israel och Palestina, överstiger genusinflytandet och därmed förklarar varför 
könsbundna olikheter i attityder till internationella konflikter i väst inte förekommer i 
Mellanöstern.34  
 
Dessa tre studier utgör relevanta exempel på hur forskare tidigare har närmat sig detta 
ämnesområde. Ambitionerna har i mångt och mycket varit av liknande karaktär, men 
tillvägagångssätten har skiftat. Utifrån existensen av dessa studier är det befogat att ifrågasätta 
nyttan av ännu en undersökning som behandlar ämnet, inte minst för att de ovan nämnda 
undersökningarna berör liknande frågeställningar som de denna uppsats utgår ifrån. Dock 
finns en avgörande skillnad: Medan de ovan nämnda studierna utgår från ett relativt stort, 
slumpmässigt urval av medborgare, ligger fokus i följande undersökning på aktivt 
fredsfrämjande medborgare. Detta innebär en ny, intressant infallsvinkel på temat, vilket jag 
menar är nog för att berättiga genomförandet av ännu ett test av hypotesen om kvinnors större 
fredsbenägenhet.  
 
 

                                                           
32 Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant, ”Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence 
from Cross-National Survey Research in the Middle East”, International Studies Quarterly 1999:43 s. 524 
32 Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant, ”Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence 
from Cross-National Survey Research in the Middle East”, International Studies Quarterly 1999:43 s. 528 
33 Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant, ”Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence 
from Cross-National Survey Research in the Middle East”, International Studies Quarterly 1999:43 s. 519 
34 Mark Tessler, Jodi Nachtwey och Audra Grant, ”Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence 
from Cross-National Survey Research in the Middle East”, International Studies Quarterly 1999:43 s. 530 
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3. Analys av situationen i fredsorganisationerna 
 
 
3.1 Kompromissbenägenhet 
 
Utifrån den definition på begreppet fredsbenägenhet som jag i denna uppsats utgår ifrån, utgör 
kompromissbenägenhet en av två dimensioner, där den andra utgörs av inställningen till våld 
som ett lämpligt medel i strävan efter fred. I följande avsnitt är det kompromissbenägenhet 
som står i centrum. Syftet är att undersöka om representanter för de olika 
fredsorganisationerna upplever att det existerar en skillnad i kompromissbenägenhet mellan 
de manliga och kvinnliga medlemmarna.   
 
Den övergripande frågan är tämligen enkel att formulera: Är kvinnor mer villiga att 
kompromissa än män? Den är dock betydligt knepigare att finna ett klart svar på, inte minst på 
grund av svårigheterna att bryta ned och omformulera denna relativt abstrakta frågeställning 
till mer hanterbara och mätbara faktorer. Fördelen - i brist på lämpligare uttryck - med en 
konflikt mellan stater är att det vanligtvis finns ett antal knäckfrågor som problematiken i stor 
utsträckning kan härledas till. Detta gäller i högsta grad även konflikten mellan Israel och 
Palestina. Det är möjligt att urskilja ett antal frågor som länge har satt käppar i hjulet för 
uppnåendet av en slutlig fredsöverenskommelse mellan parterna. För att underlätta 
jämförelsen av kvinnliga och manliga medlemmars kompromissbenägenhet, har jag i 
diskussionen med fredsorganisationernas representanter utgått från fyra olösta, komplicerade 
frågor, vars betydelse måste anses som stor för ett lyckat utfall av fredsförhandlingarna. För 
att möjliggöra en djupare förståelse för diskussionens utgångspunkt, och därmed underlätta ett 
bedömande av resultatets tillförlitlighet, följer nedan en mycket kortfattad redogörelse av 
dessa frågor. 
 
Den första frågan handlar om gränsdragningen mellan den israeliska och palestinska staten. 
Oenigheten om var gränserna för respektive stat ska gå bottnar i att Israel genom krig, särskilt 
genom det så kallade Sexdagarskriget 1967, har utvidgat de gränser som drogs upp av FN vid 
grundandet av staten Israel 1948. Detta utvidgande har skett på bekostnad av bland annat 
palestinsk mark. Ett vanligt förekommande krav från palestinskt håll är att Israel ska dra sig 
tillbaka till 1967-års gränser, men detta krav har mötts av ett hårdnackat officiellt motstånd 
från Israel. Den andra frågan rör de israeliska bosättningarna, det vill säga den israeliska 
bebyggelse som skett på annekterad palestinsk mark. Här råder fortfarande oenighet, även om 
Israel har aviserat att vissa bosättningar ska utrymmas. Den tredje frågan handlar om 
Jerusalem, där problematiken ligger i att både palestinier och israeler anser att staden ska stå 
under deras styrande. Den fjärde frågan rör de palestinska flyktingarna, det vill säga det stora 
antal palestinier som lever i flyktingsläger, främst i de arabiska grannländerna. Den officiella 
palestinska ståndpunkten är att dessa människor tvingades iväg av israelerna i samband med 
krigen och att israelerna på ett illegitimt vis därefter lagt beslag på deras mark och 
omöjliggjort ett återvändande hem för dessa människor. Den israeliska officiella åsikten är i 
stället att de palestinska flyktingarna uppmanades att ge sig iväg av de palestinska ledarna, i 
syfte att komma tillbaka i samlad trupp för att slutgiltigt förinta den israeliska staten. Mer 
konkret handlar oenigheten om att palestinierna begär att Israel ska erkänna sin skuld, ta sitt 
ansvar och kompensera flyktingarna, medan Israel menar att skulden inte är deras och att 
några åtgärder från deras sida därför inte är påkallade. Dessa fyra frågor spelar en viktig roll i 
fredsförhandlingar mellan parterna. Med tanke på det begränsade utrymme som denna 
presentation av frågorna här har fått, är det naturligtvis en förenklad version som här har 
framkommit.  
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Inledningsvis kan det vara på sin plats att påpeka att samtliga förespråkare för de olika 
fredsorganisationerna framhåller svårigheten i att ge ett entydigt svar på frågan om det finns 
någon skillnad mellan de manliga och kvinnliga medlemmarnas syn på hur dessa frågor ska 
lösas. De flesta framhåller dock att de upplever att det finns en övergripande skillnad i sättet 
att resonera mellan könen, om än i varierande utsträckning. Samtliga förespråkare är vidare 
noga med att betona att deras bedömanden av situationen i den fredsorganisationen som de 
arbetar för i hög grad är subjektiva. Det är deras upplevelser av de rådande förhållandena som 
ligger bakom deras analys av läget, vilket i klartext innebär ett tunt stöd för generaliseringar. 
 
3.1.1 Gush-Shalom 
 
Beate Zilversmidt i Gush-Shalom upplever inte att det i deras organisation existerar någon 
skillnad mellan hur manliga och kvinnliga medlemmar förhåller sig till ovan nämnda fyra 
frågor. Inte heller anser hon att en utstuderad, markerad skillnad finns mellan hur könen 
resonerar på ett övergripande sätt, men hon konstaterar ändå att ”…women have a bit less the 
tendency to hold fierce debates on isms.” Vidare påpekar hon att kvinnorna inom 
organisationen verkar ha lättare för att samarbeta i grupper som enbart består av deltagare av 
det egna könet och där åsikterna kraftigt skiljer sig åt, än vad männen har i en liknande 
situation. Detta menar Zilversmidt kan bero på att det bland kvinnorna finns en starkare 
upplevelse av könstillhörighet, som har en förmåga att kunna överbrygga 
meningsskiljaktigheter. Hon upplever att det i botten av all diskussion mellan kvinnorna finns 
en grundläggande ”vi-känsla”, som helt enkelt står över förekomsten av skilda åsikter: 
”….after all; we are all women.”  
 
Trots att det enligt Zilversmidt inte existerar någon större skillnad i sättet att resonera mellan 
manliga och kvinnliga medlemmar i Gush-Shalom, ger hon ändå uttryck för uppfattningen att 
det finns en skillnad i männen och kvinnorna sätt att fungera. Detta kommer bland annat till 
uttryck i hennes åsikt om hur relationerna mellan medlemmarna som ingår i samma 
könskategori fungerar. Den starkare könstillhörighetskänsla som målas upp hos kvinnorna, 
kan tolkas som att de troligtvis är mer öppna för kompromissande i olika frågor. Detta med 
tanke på att känslan av att vara kvinna och av att ingå i ett större sammanhang genom sin 
könstillhörighet tycks vara så stark att den överskuggar eventuella meningsskiljaktigheter. 
Kvinnornas identifikation med varandra verkar på så sätt leda till att relationen mellan dem 
betraktas vara så viktig att värna och bevara, att den inte är värd att riskeras genom att driva 
igenom sina egna, individuella viljor. Detta förhållande är givetvis inte en garanti för att 
kvinnornas kompromissförmåga alltid är större än männens. En fråga av väsentlig betydelse i 
sammanhanget är hur långt känslan av könstillhörighet räcker. Finns det frågor som helt 
enkelt väger tyngre än upplevelsen av att i första hand vara kvinna och ha sina primära 
förpliktelser mot andra kvinnor? När det gäller just Israel/Palestina-konflikten är det intressant 
att Zilversmidt inte uppfattar någon skillnad inom organisationen mellan hur männen och 
kvinnorna förhåller sig till frågorna om gränsdragningen, bosättningarna, Jerusalem och den 
palestinska flyktingfrågan. Samtidigt som Zilversmidt aviserar en teoretisk öppning för att 
slutsatsen om att kvinnorna är mer villiga att kompromissa kan stämma, är det svårt att finna 
ett tillräckligt underbyggande av tesen, då ingen skillnad går att utläsa i inställningen till de 
fyra mest kritiska och brännande frågorna. Sammanfattningsvis är det möjligt att utifrån 
Zilversmidts reflektioner kring situationen i Gush-Shalom argumentera för att ett visst stöd 
för tesen om en större kvinnlig kompromissbenägenhet finns. Dock bör en reservation göras i 
sammanhanget, då denna större kompromissbenägenhet inte kan stödjas genom en avspegling 
av denna  i könens förhållningssätt till de fyra knäckfrågorna.  
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3.1.2 The Peres Center For Peace 
 
Även Keren Yelen och Smadar Shapira på fredsorganisationen Peres Center For Peace är 
tveksamma till att det finns en skillnad mellan organisationens manliga och kvinnliga 
medlemmar i såväl deras åsikter, som i deras sätt att resonera kring frågorna om 
gränsdragningen, bosättningarna, Jerusalem och flyktingarna. Enligt dem finns det olika 
uppfattningar i specifika frågor hos organisationens medlemmar - även om de har svårt att ge 
konkreta exempel på frågor där detta förhållande råder - men konstaterar att dessa 
meningsskiljaktigheter inte går att härleda till könstillhörighet som sådan. Däremot upplever 
de att männen och kvinnorna i organisationen förhåller sig på annorlunda vis till sina egna 
åsikter: ”… it seems as though men hold their opinions strongly while women tend to be more 
flexible, willing to negotiate and able to compromise.” Här ger Yelen och Shapira sålunda 
uttryckligen ett stöd för tesen att kvinnorna är mer kompromissbenägna än männen. Att 
flexibilitet och förhandlingsvilja är förutsättningar för möjliggörandet av en kompromiss är ett 
faktum som få torde ifrågasätta. Det är vare sig långsökt eller särskilt kontroversiellt att hävda 
att en viss öppenhet måste finnas, både gentemot förhandlingsparten och dennes åsikter och 
gentemot sina egna, för att en förhandlingsprocess ska lyckas. Att Yelen och Shapira vidare 
framhåller att de kvinnliga medlemmarna i högre grad än de manliga tycks prioritera samtal 
och diskussioner, talar än mer för att kvinnornas kompromissbenägenhet kan betecknas som 
större än männens. Notera att en större aktivitet i samtal och diskussioner i sig inte behöver 
vara detsamma som en större kompromissbenägenhet, även om tanken tycks vara logisk. 
Detta inte minst med tanke på att en förutsättning för uppkomsten av en kompromiss 
rimligtvis är ett visst mått av dialog. Men utifrån förekomsten av uppfattningen att kvinnorna 
i The Peres Center For Peace är mer flexibla i sina åsikter och uppvisar en större vilja till 
förhandlingar, blir kvinnornas större samtalsaktivitet ett hållbart led i argumentationen för en 
större kompromissbenägenhet hos de kvinnliga medlemmarna. Denna samtalsbenägenhet får 
väl i det närmaste betraktas som en given komponent i bilden av kvinnorna som mer flexibla, 
mer villiga att förhandla och mer kapabla till att kompromissa. Att kvinnorna har en öppnare 
attityd till sina egna ställningsstaganden i kombination med att de väljer att i större 
utsträckning än männen ta aktiv del i samtal och diskussioner, menar jag talar för existensen 
av en större kvinnlig fredsbenägenhet överlag.  
 
Att kvinnorna upplevs som innehavare av drag som flexibilitet, förhandlinsvilja och 
kompromissförmåga beror enligt Yelen och Shapira på att kvinnor som grupp i Israel i mångt 
och mycket är exkluderade från den politiska diskussionen på grund av strukturen i samhället. 
Det israeliska samhället är i hög grad miliaristiskt präglat, och trots att även kvinnor är 
förpliktigade att delta i militärtjänstgöring är det männens positioner under 
militärtjänstgöringen som betraktas som viktigast och av den anledningen tillskrivs männen 
störst betydelse i det samhälleliga livet. En konsekvens av detta blir att männen efter sin 
militärtjänstgöring intar nyckelpositioner i alla sfärer inom samhället. Detta manliga 
maktövertag råder även i hög grad inom den ekonomiska och den politiska sfären. Yelen och 
Shapira menar att engagemanget i fredsorganisationer ger kvinnor en möjlighet att göra sina 
röster hörda i den politiska diskussionen och därigenom bidra till förändringar. Genom 
kvinnors begränsade deltagande i det politiska livet och deras inskränkta möjligheter att utöva 
makt inom detta område, har de, enligt Yelen och Shapira, utvecklat karaktärsdrag som 
flexibilitet, förhandlingsförmåga och kompromissbenägenhet. Enligt detta resonemang är 
alltså inte dessa drag inplanterade i kvinnans natur, utan har uppstått på grund av samhällets 
sociala struktur. Det är intressant att Yelen och Shapira anser att en övergripande skillnad 
finns mellan de manliga och kvinnliga medlemmarnas sätt att resonera, samtidigt som de 
menar att de olika åsikter som finns inom organisationen i diverse frågor inte kan härledas till 
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könstillhörighet. Det tycks följaktligen finnas en skillnad i hur åsikterna formas och uppstår 
mellan de manliga och kvinnliga medlemmarna, men att denna skillnad inte i någon högre 
grad verkar påverka åsiktens sakinnehåll. Även här blir sålunda slutsatsen att det är svårt att 
finna stöd för hypotesen om kvinnors större fredsbenägenhet, då ingen skillnad kan utläsas 
mellan organisationens manliga och kvinnliga medlemmars åsikter i konkreta frågor. 
 
3.1.3 MidEastWeb 
 
Inom fredsorganisationen MidEastWeb går det att urskilja en tydlig skillnad mellan hur män 
och kvinnor förhåller sig till olika frågor. Detta hävdar organisationens representanter Ami 
Isseroff och Saida Nusseibeh. De betonar dock att det på ett generellt plan existerar en stor 
spännvidd i åsikter inom organisationen, och att en likriktning i uppfattningar hos 
medlemmarna saknas. De har svårt ge några konkreta exempel på frågor där det är möjligt att 
utläsa att ett visst ställningstagande är tydligt könsbundet och konstaterar att olikhet i åsikter 
inte primärt kan härledas till könstillhörighet. Trots detta anser de att det finns generella 
olikheter i kvinnornas och männens inställning till frågor förknippade med en fredlig lösning 
av konflikten: ”… there is a definite difference in the way males and females perceive the 
concept of peace.” Enligt dem har kvinnliga medlemmar i högre utsträckning jämlikhet och 
rättvisa för båda parter som en grundläggande utgångspunkt i uppmålandet av en tänkbar 
konfliktlösning. Männen tycks däremot mer utgå från rådande förhållanden, vilka präglas av 
ojämlikhet. Detta ojämna styrkeförhållande leder till att den svagare parten i regel får betala 
det högsta priset. Denna skillnad beror, enligt Isseroff och Nusseibeh, på att männen inte har 
samma insikt i hur människan fungerar psykologiskt och inte heller besitter samma förmåga 
till empati som kvinnorna.  
 
Isseroff och Nusseibeh upplever vidare att det finns en grundläggande skillnad i hur de 
manliga och kvinnliga medlemarna resonerar: ”Men are more apt to appeal to rational 
arguments and reasons of state to justify whatever opinions they have. Women might be more 
apt to appeal to compassion or other emotions.” Att detta förhållande råder förklarar de med 
kvinnornas större förmåga till empati. Då en hållbar fredsöverenskommelse enligt Isseroff och  
Nusseibeh förutsätter att båda parterna upplever en ”win/win situation”, anser de att parters 
känslor måste tas med i diskussioner kring de frågor som uppstår i samtal om en eventuell 
lösning av konflikten. Det är dock viktigt att här påpeka att känslor i sig inte behöver ha en 
gynnsam effekt på en fredsförhandling. Att kvinnor går efter känslor och män efter rationella 
skäl, är i sig inget fenomen som innebär att deltagande av kvinnor i fredsprocesser 
automatiskt innebär att chanserna till fred ökar. Fallet kan vara precis det motsatta. Men i 
Isseroffs och Nusseibehs resonemang verkar likhetstecken sättas mellan känslor och empati. 
Att känna känslor tycks i princip vara detsamma som att känna empati och kunna sätta sig in i 
andras situation. Att parterna måste besitta en empatisk förmåga och hysa en vilja att mentalt 
byta roller för att en hållbar, långsiktig fred ska kunna komma till stånd, är för Isseroff och 
Nusseibeh något självklart. Att döma av deras resonemang tycks de kvinnliga medlemmarna i 
MidEastWeb vara bättre rustade för detta: ”Female members have the ability to have a 
broader view and perspective of justice and a peaceful future…” Genom inriktningen på sitt 
engagemang ger kvinnorna tydligare uttryck för en uppfattning att känslor är en viktig faktor 
för att fredsförhandlingar ska utmynna i en lyckad fredsuppgörelse. Isseroff och Nusseibeh 
framhåller till exempel att kvinnliga medlemmar generellt fäster större vikt vid dialog och 
personliga relationer än män. Utifrån att kvinnorna tillskrivs en större empatisk förmåga är 
dessa tendenser hos kvinnorna föga överraskande. Det är ju trots allt samtal och relationer 
som utrustar kvinnorna med de nödvändiga resurserna för utövande av den empatiska 
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förmåga, såtillvida att en förutsättning för att kunna sätta sig in i hur andra har det är att en 
viss kunskap finns om de rådande förhållandena.  
 
Sammanfattningsvis menar jag att det är möjligt att argumentera för att det existerar en större 
kvinnlig kompromissbenägenhet inom MidEastWeb. Detta utifrån de kvinnliga 
medlemmarnas större empatiska förmåga och deras betonande av känslornas betydelse för en 
lyckad fredsuppgörelse, i kombination med deras strävan efter dialog och samtal. Enbart 
betonandet av empatins betydelse hos de kvinnliga medlemmarna tyder rimligtvis på 
förekomsten av en tämligen vidsträckt kompromissvilja. På samma sätt som Zilversmidt 
menar att meningsskiljaktigheter mellan kvinnorna i Gush-Shalom tycks överbryggas genom 
känslan av könstillhörighet, förmedlar Isseroff och Nusseibeh en uppfattning om att 
kvinnornas medkänsla med andra överskuggar vikten av genomdrivandet av vissa frågor. 
Frågan om hur långt empatin räcker som en medlande bro är visserligen intressant, men inte 
särskilt väsentlig i sammanhanget. Det är nog att konstatera att det visserligen är möjligt att 
argumentera för att det i MidEastWeb råder en större kompromissbenägenhet hos kvinnor än 
män, men att det samtidigt är svårt att på ett ordentligt sätt belägga detta, då konkreta exempel 
på relevanta situationer där detta förhållande avspeglas saknas.  
 
3.1.4 New Profile 
 
Enligt Shani Wer och Mirjam Hadar i fredsorganisationen New Profile är det svårt att se en 
konkret skillnad i hur organisationens manliga och kvinnliga medlemmar ställer sig till 
frågorna om gränsdragningen, bosättningarna, Jerusalem och de palestinska flyktingarna. De 
menar att denna svårighet troligtvis bottnar i att dessa frågor inte står i fokus för New Profiles 
arbete, det vill säga att organisationen i sig inte specifikt framhåller och betonar dessa frågor. 
Att frågorna diskuteras inom organisationen är de övertygade om, men menar att denna 
diskussion främst sker mellan medlemmarna som privata personer. Att frågorna inte utgör ett 
”officiellt” samtalsämne, menar Wer och Hadar gör det svårare för dem i egenskap av 
organisationens representanter att uttala sig om det generellt finns skillnader i åsikterna som 
går att härleda till könstillhörighet. De påpekar dock att New Profile som organisation är 
medveten om betydelsen av dessa frågor, i det avseendet att de uppfattar en lösning av dem 
som en förutsättning för att en långsiktig, hållbar fred ska komma till stånd.  
 
New Profile arbetar i första hand för en avmilitarisering av det israeliska samhället. Den 
starka samhälleliga betoningen på det militära anses ha en konserverande effekt på samhället, 
vilket av organisationen betraktas som en viktig förklaring till såväl den israeliska 
ockupationen som till varför det är så svårt att uppnå en hållbar fredsöverenskommelse. En 
konsekvens av att samhället i så hög grad präglas av det militära anses vara att samhället får 
en hierarkisk uppbyggnad. Enligt Wer och Hadar bör denna hierarki mellan medborgarna 
bekämpas, då en sådan struktur generellt har en tendens att leda till ett fastlåsande av 
positioner. Detta är möjligt att koppla samman med kompromissbenägenhet, såtillvida att 
viljan till förhandlande under sådana förutsättningar troligtvis är begränsad, vilket i sin tur 
innebär begränsade möjligheter till kompromisser. Väsentligt i sammanhanget är dock att Wer 
och Hadar inte upplever att det existerar någon större skillnad mellan de manliga och 
kvinnliga medlemmarnas övergripande förhållningssätt till dessa organisationens hjärtefrågor: 
”… the views of the female and male activists are almost the same.”  Enligt dem arbetar 
männen och kvinnorna inom organisationen tätt tillsammans utifrån de gemensamma målen: 
”…using the same language, and thinking similar ideas.” Trots denna betoning på likhet vad 
gäller könens tankestrukturer, ger de samtidigt uttryck för en uppfattning om att kvinnorna på 
grund av deras marginalisering i det israeliska samhället har en starkare känsla av solidaritet 
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och lättare kan knyta an till varandra än vad männen kan. Men eftersom Wer och Hadar inte 
anser att detta kan avläsas på ett konkret sätt i deras organisation, genom till exempel skilda 
förhållningssätt till olika frågor, är det svårt att enbart utifrån uppfattning om en starkare 
kvinnlig solidaritetskänsla argumentera för existensen av en större kompromissbenägenhet 
hos kvinnorna i organisationen.  
 
Wer och Hadar betonar i hög grad likheterna mellan de manliga och kvinnliga medlemmarna i 
New Profile, men påpekar att skillnader också existerar. De konstaterar att det finns en 
skillnad mellan männen och kvinnorna i deras agerande. Som ett exempel lyfter de fram de 
manliga och kvinnliga medlemmarnas beteende vid demonstrationer, där de menar att 
uppträdandet skiljer sig åt. Enligt dem så är det i regel männen som i dessa sammanhang först 
tar till orda och som i störst utsträckning vägrar att följa ordningsvakters uppmaningar och 
regler. Möjligtvis kan det manliga agerandet vid demonstrationerna, vilket tycks präglas av 
nonchalans och en relativt aggressiv protestanda, peka i riktning mot att kvinnorna som inte 
tycks uppvisa detta beteende, intar en försiktigare och försonligare hållning. Detta får dock 
anses utgöra ett tämligen klent stöd för hypotesen om en större kompromissbenägenhet hos 
kvinnorna i sig självt. Möjligtvis skulle det kunna fungera som ett led i en mer övergripande 
argumentation för en större kvinnlig kompromissbenägenhet, men som ett ensamt argument 
bör inga större växlar dras av det. Jag menar att det är svårt att dra några slutsatser om New 
Profiles kvinnliga medlemmarnas kompromissbenägenhet i förhållande till de manligas. 
Mycket tyder dock på att det är svårt att på ett trovärdigt sätt argumentera för en större 
kompromissbenägenhet hos organisationens kvinnliga medlemmar. 
 
3.1.5 Sammanfattning 
 
Sammantaget är det svårt att peka på att de kvinnliga medlemmarna i fredsorganisationerna är 
mer kompromissbenägna än de manliga. Representanterna för samtliga organisationer finner 
det svårt att utläsa en skillnad mellan männens och kvinnornas förhållningssätt till konkreta 
frågor. Ingen olikhet som kan härledas till könstillhörighet kunde urskiljas varken i åsikterna 
om gränsdragningen, bosättningarna, Jerusalem och den palestinska flyktingfrågan eller i 
andra frågor. Utifrån detta – det vill säga utifrån avsaknaden av konkreta exempel på 
situationer där en olik uppfattning på ett allmänt plan råder mellan könen - är det svårt att på 
ett trovärdigt sätt argumentera för existensen av en större kvinnlig kompromissbenägenhet. 
Däremot uppfattade samtliga representanter att det finns olikheter mellan männen och 
kvinnorna inom organisationen, men att dessa olikheter gäller mer generella karaktärsdrag 
och tendenser, som till exempel förmågan att känna empati, vara flexibel och sättet att agera. 
Utifrån dessa olikheter är det visserligen möjligt att argumentera för att kvinnor rimligtvis 
borde vara mer kompromissbenägna, men eftersom representanterna sällan kan stödja dessa 
åsikter på ett mer konkret sätt genom att peka på specifika situationer där dessa skillnader har 
fått en verklig, praktisk innebörd, är det svårt att få en riktig tyngd i argumentationen. 
 
 
3.2 Inställning till våld  
 
Den andra dimensionen av fredsbenägenhet - enligt den definition av begreppet som jag i 
denna uppsats använder mig av – utgörs av inställningen till våld. För att etiketten 
fredsbenägen ska vara befogad, på såväl individer som grupper, krävs en restriktiv hållning 
till våld och militära aktioner. En ökad fredsbenägenhet innebär i detta avseende en starkare 
åsikt om att krig och våld är mindre lämpliga medel att ta till för att lösa konflikter mellan 
stater. Detta kriterium på fredsbenägenhet kan givetvis diskuteras. En diskussion kring detta 
förekom i uppsatsens inledning, under avsnittet begreppsdefinitioner. Jag vill dock än en gång 
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betona att jag inte gör anspråk på att använda mig av en vattentät definition. Så länge en 
definition inte är alltför långsökt i sina grundantaganden, menar jag, att dess värde ändå kan 
överstiga eventuella brister. Sammanlänkandet av fredsvilja och skeptisk attityd till 
användandet av våld är, åtminstone för mig, en försvarsbar koppling. Jag vill poängtera att 
detta sammankopplande inte handlar om ett totalt avståndstagande från våld, det vill säga att 
fredsbenägenhet tveklöst innebär ett fullständigt förkastande av allt användande av våld. 
Utgångspunkten i hela uppsatsen är snarare att det finns en glidande skala i begreppen, vilket 
leder till en relativt stor öppenhet i tolkningar. Här innebär denna glidande skala att det inte 
finns en absolut gräns mellan i vilken mån en mer välvillig inställning till våld kan vara 
förenlig med en övergripande fredsbenägenhet. Detta är i själva verket ett grundläggande 
villkor för att det överhuvudtaget ska tjäna något till att undersöka om det mellan manliga och 
kvinnliga medlemmar i fredsorganisationer finns en skillnad i inställningen till våld. Skulle 
likhetstecken sättas mellan en vilja till fred och en total anslutning till en tanke om totalt icke-
våld, skulle knappast en sådan undersökning vara motiverad. Detta med tanke på att ett föga 
kontroversiellt antagande är att samtliga medlemmar i en fredsorganisation vill ha fred. I 
följande del av uppsatsen riktas uppmärksamhet mot om det går att utläsa en skillnad mellan 
kvinnliga och manliga medlemmar i respektive fredsorganisation i deras syn på vilka metoder 
och medel som bör användas i arbetet för fred, där frågan om våldets roll intar den centrala 
platsen.  
 
3.2.1 Gush-Shalom 
 
Inom Gush-Shalom upplever Beate Zilversmidt inte att det existerar en skillnad mellan de 
kvinnliga och manliga medlemmarna förhållningssätt till våld. Enligt henne råder det 
generellt inom organisationen - det vill säga både bland männen och kvinnorna - en 
uppfattning om att våld inte för något gott med sig. Hon upplever till exempel inte att de 
kvinnliga medlemmarna är mer benägna att vilja driva igenom ett införlivande av en 
gemensam ståndpunkt inom organisationen att våld inte gynnar främjandet av fred. Att Gush-
Shalom som organisation ändå intar denna hållning påpekar dock Zilversmidt och hänvisar till 
att de aktiviteter som arrangeras av organisationen aldrig innehåller våldsamma inslag eller på 
annat sätt förhärligar våldet. Hon reserverar sig dock för att det kan finnas enskilda 
medlemmar som har en annorlunda syn på våldet som metod och som på ett annat sätt 
värderar våldets verkningar. Samtidigt menar hon att det inte är speciellt troligt att det handlar 
om ett särskilt stort antal medlemmar med denna inställning, med tanke på att organisationen 
inte profilerar sig mot den sortens aktivitet. Om dessa medlemmar i sin tur utgörs av en större 
andel män än kvinnor vill Zilversmidt inte uttala sig om, då hon anser att hon saknar 
tillräcklig insikt i ämnet för att kunna tillstyrka ett sådant påstående.  
 
Intressant i sammanhanget är att Zilversmidt konstaterar att det finns ett antal medlemmar 
som vägrar att fullgöra de militära plikter som staten Israel ålägger dem. Detta sker 
huvudsakligen i syfte att visa sitt missnöje med Israels agerande, inte minst mot den 
omfattande militära aktivitet som anses riktas mot palestinierna. Dessa protestaktioner kan 
utgöras av en vägran att överhuvudtaget göra militärtjänst eller en vägran att göra sin tjänst på 
ockuperade områden. Denna vägran att fullgöra sina militära skyldigheter kan tolkas som ett 
tecken hos dessa individer på en restriktiv inställning till användandet av våld som ett 
godtagbart medel i strävan efter att uppnå ett fredligt tillstånd. Enligt Zilversmidt återfinns 
inom denna vägrar-grupp såväl kvinnor som män. Att kvinnliga medlemmar skulle vara 
överrepresenterade i denna grupp är inget som hon säkert kan belägga, men menar att även 
om fallet vore så, bör hänsyn tas till att det för kvinnorna ofta är lättare att vägra 
militärtjänstgöring. Enligt Zilversmidt kommer sig detta dels av att en större andel av männen 
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hamnar i fängelse för deras vägran att göra militärtjänst och dels av att det är psykiskt mer 
påfrestande för männen genom deras traditionella roll som landets primära försvarare. På 
grund av detta klassiska könsrollmönster möter männen ofta hårdare omdömen från 
omgivningen än kvinnorna. Med hänsyn till dessa förhållanden är det rimligtvis svårt att på 
ett trovärdigt sätt sätta ett tydligt likhetstecken mellan vägran till militärtjänstgöring och en 
negativ inställning till våld. Sammanfattningsvis är det svårt att finna något stöd för tanken att 
kvinnliga medlemmar i Gush-Shalom är mer kritiska till våld som medel i kampen för fred än 
de manliga.  
 
3.2.2 The Peres Center For Peace 
 
Keren Yalon och Smadar Shapira på The Peres Center For Peace betonar starkt att deras 
organisation är inriktad på att bekämpa allt våld. Av den anledningen tar organisationen 
avstånd från alla aktiviteter och arrangemang som innehåller inslag av våld, även om syftet i 
övrigt ligger i linje med organisationens värderingar. Det står således tämligen klart att 
organisationen enbart förespråkar icke-våldsmetoder i sitt arbete. Att det bland medlemmarna 
skulle finnas en annorlunda inställning till våld och till våldsamma aktioner tycks för Yalon 
och Shapira vara orimligt. Inte bara för att de inte har stött på denna åsikt bland 
medlemmarna, utan också för att de anser att det skulle vara synnerligen ologiskt att som 
fredsaktivist med en tilltro till våldet som effektivt medel, gå med i en fredsorganisation som 
tar ett så tydligt avståndstagande från våld som The Peres Center For Peace gör. Att det i 
frågan om användandet av våld som ett godtagbart medel i arbetet för fred, skulle finnas en 
skillnad mellan könen i organisationen avvisas därför entydligt av Yalon och Shapira: ”The 
opinion on the use of violence remains the same among all of our members regardless of 
gender.”  
 
Samtidigt som Yalon och Shapira menar att kvinnorna och männen i deras organisation är lika 
kritiska till våld och ovilliga att ta till detta medel, tillskriver de kvinnorna som grupp en 
större betydelse i kampen mot ett minskat användande av våld. Detta framkommer genom 
deras upphöjande av en kvinnlig fredsorganisation i Israel, Checkpoint Watch, vars aktivitet 
utgörs av att finnas med vid så kallade checkpoints.35 Kvinnornas uppdrag där är helt enkelt 
att iaktta de israeliska soldaternas behandlande av de passerande: ”The fact that women are 
standing watch probably alleviates and calms an already tense situation and it is safe to say 
that if men were overseeing the checkpoints perhaps they would inflame the situation even 
more.” Enligt detta resonemang har kvinnor sålunda en återhållsam effekt på spända 
situationer, där våldsamma intermezzon riskerar att inträffa. Detta tyder på att kvinnor på 
något vis förknippas med icke-våld och männen med våld. Under förutsättning att detta 
synsätt har en verklighetsbaserad förankring av något slag, kan det tolkas som ett tecken på att 
det i grund och botten existerar en skillnad i förhållningssätt till våld mellan män och kvinnor 
i samhället i sin helhet. Utifrån detta är det intressant att Yalon och Shapira upplever att det 
inte existerar någon skillnad mellan männens och kvinnornas förhållningssätt till våld inom 
The Peres Center For Peace. Samtidigt som deras reflektioner tyder på att tesen om en mer 
restriktiv attityd till våld hos kvinnor är giltig i den israeliska medborgarskaran i sin helhet, 
tycks tesen inte vara tillämpbar inom den egna, uttalat fredfrämjande gruppen, då alla 
medlemmar inom organisationen upplevs vara lika negativt inställda till våld.   
 
 

                                                           
35 Checkpoints är de gränsövergångar som finnas mellan israeliska och palestinska områden. Spända situationer 
kan uppstå genom de kontroller som genomförs av israeliska soldater av de förbipasserande palestinierna.  
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3.2.3 MidEastWeb 
 
Enligt Ami Isseroff och Saida Nusseibeh i organisationen MidEastWeb finns det inom deras 
organisation ett utbrett motstånd mot våld, åtminstone i bemärkelsen våldsamma ageranden. 
När det gäller denna aspekt upplever de inte att det existerar en skillnad mellan 
organisationens medlemmar utifrån könstillhörighet, åtminstone inte en skillnad som får 
tydliga konsekvenser i användandet av våld. Däremot anser de att det finns en grundläggande 
skillnad mellan könen överlag när det gäller förhållandet till våld: ”The use of violence is a 
last resort in the mind of women, whereas it is a primal instinct in the mind of men.” Att 
denna grundläggande skillnad återfinns även bland medlemmarna i deras organisation tvivlar 
de inte på, men de framhåller att instinkter inte är detsamma som ett mentalt godkännande av 
den aktuella driften. Detta möjliggör deras uppfattning om att det inte existerar en skillnad i 
inställningen till våld mellan organisationens manliga och kvinnliga medlemmar. 
 
Samtidigt som Isseroff och Nusseibeh menar att männen i MidEastWeb inte är mer positivt 
inställda till användandet av våld än kvinnorna, anser de att det finns en skillnad mellan de 
manliga och kvinnliga medlemmarna ur ett våldsperspektiv. Detta grundas på en uppfattning 
om att det finns fler än en innebörd i begreppet våld: ”Violent doesn´t only mean violent 
actions, but more importantly tone of voice.” Utifrån den sistnämnda innebörden av begreppet 
menar Isseroff och Nusseibeh att det existerar skillnader mellan MidEasts kvinnliga och 
manliga medlemmar. Enligt dem uppvisar männen generellt en större tendens till drag som i 
regel förknippas med ett våldsamt agerande. För det första tycks de manliga medlemmarna ha 
ett starkare, eller åtminstone ett mer utstuderat, behov av att visa makt och styrka. Denna 
styrkedemonstration ligger inte bland organisationens medlemmar på ett fysiskt plan, utan 
handlar om en verbal kraft som tar sig uttryck i förmågan att fortplanta sina åsikter hos andra. 
Försöken hos de manliga medlemmarna att vinna gehör för sina åsikter har alltså en tendens 
att genomföras på ett mer aggressivt sätt, i jämförelse med kvinnornas tillvägagångssätt. 
Kanske kan männens sätt liknas vid en vilja att – bildligt talat – slå in sina uppfattningar i 
huvudet på andra, medan kvinnorna intar en mer öppen hållning och är mer villiga att föra en 
dialog. Denna skillnad mellan manliga och kvinnliga medlemmars strategier kan rimligtvis 
kopplas ihop med den skillnad mellan könen som Isseroff och Nusseibeh upplever finns inom 
organisationen när det gäller deras förmåga till empati samt deras betoning på samtal. För det 
andra verkar männens behov av att visa styrka och hävda sig leda till en större betoning på 
”snabba” segrar, även om det finns tydliga tecken på att segrarna ur ett längre perspektiv inte 
är hållbara. Enligt Isseroff och Nusseibeh uppvisar kvinnliga medlemmar en större förmåga 
att tänka långsiktigt och planera sina ageranden med hänsyn till de efterföljande resultatens 
hållbarhet. Det existerar följdaktligen en skillnad mellan könen vad gäller deras 
framtidshorisont, där männens tycks vara såväl kortare som snävare. För det tredje upplever 
Isseroff och Nusseibeh att de manliga medlemmarna i MidEastWeb uppvisar ett tydligare 
drag mot hämndbegär: ”The desire for revenge and ”the getting back at” attitude lies more 
among men than women.” Trots att männen inom organisationen i högre grad uppvisar de 
drag som normalt förknippas med ett våldsamt beteende, blir inte en konsekvens av detta, 
enligt Isseroff och Nusseibeh, att männen intar en annorlunda inställning till våld än 
kvinnorna. Att det finns skillnader mellan de manliga och kvinnliga medlemmarna i deras sätt 
att fungera är uppenbart för organisationens representanter, men detta är ett konstaterande 
som har en begränsad relevans i sammanhanget. Det viktiga är i stället konstaterandet att 
förekomsten av dessa olika karaktärsdrag inte tycks innebära en olikhet hos medlemmarna i 
inställningen till ageranden som präglas av våld. I grunden är det sålunda svårt att finna stöd 
för att kvinnor i MidEastWeb är mer negativt inställda till våld än män. 
 



 35

3.2.4 New Profile 
 
Shani Wer och Mirjam Hadar betonar att det i princip är omöjligt för dem att avge ett säkert 
svar på frågan om hur organisationens medlemmar förhåller sig till våld som metod. De 
menar dock att det mest troliga är att det bland organisationens samtliga medlemmar finns en 
grundläggande skepticism gentemot våld som ett lämpligt medel i strävan efter fred: ”New 
Profile members are probably all united in their belief that violence is most definitely NOT 
the way to solve the problems underlying our conflict (and of any other).” Samtidigt tycks det 
bland medlemmarna finnas en spännvidd i graden av kompromisslöshet i frågan om våld, 
såtillvida att en del av medlemmarna tar totalt avstånd från våld, medan andra inte gör det: 
”Some of us are pacifists and some of us are not.” Att kvinnliga medlemmar i större 
utsträckning skulle vara pacifister tror inte Wer och Hadar är fallet. De framhåller dock att 
frågan om våldets roll och lämplighet inte uppmärksammas särskilt mycket. Betoningen inom 
organisationen ligger i stället på andra faktorers betydelse i det övergripande arbetet för fred. 
Den grundläggande inställningen inom organisationen är att främjandet av en lösning på 
konflikten i första hand sker genom utbildning och genom upprättandet av en social jämlikhet 
och rättvisa. Att uppnåendet av dessa mål skulle underlättas genom användande av våld är 
inte något som Wer och Hadar personligen tror och inte heller har uppfattningen att merparten 
av New Profiles medlemmar tycker.  
 
Wer och Hadar har överlag svårt att se att någon direkt skillnad föreligger mellan hur männen 
och kvinnorna inom organisationen ser på användandet av våld. Trots att de av den 
anledningen värjer sig mot påståendet att kvinnliga medlemmar skulle vara mer kritiska till 
användande av våld än de manliga, uppfattar de dock att en skillnad existerar när det gäller 
männen och kvinnornas agerande. De konstaterar bland annat att männen oftare uppvisar 
aggressiva tendenser, till exempel i samband med demonstrationer. De betonar dock att denna 
aggression inte behöver ta sig uttryck i ett direkt våldsamt agerande, utan ofta består av att 
deras språk och ton blir mer aggressivt och hätskt än kvinnornas. En parallell kan i 
sammanhanget dras till MidEastWeb, där situationen upplevdes på ett snarlikt sätt. Tendens 
till aggressivitet hos männen kan, enligt Wer och Hadar, uppfattas som ett tecken på att 
männen och kvinnorna har ett annorlunda förhållande till våld. Värt att understryka här är 
dock att denna argumentation i det närmaste bygger på att ett direkt likhetstecken sätts mellan 
aggressivitet och våld. Huruvida en sådan koppling är berättigad eller ej är dock en öppen 
fråga.  
 
Wer och Hadar för även fram tanken att männen och kvinnorna genom deras erfarenheter som 
just män respektive kvinnor har utvecklat en slags naturlig, inre inställning till våld. Enligt 
detta resonemang har kvinnor traditionellt varit den mest utsatta parten. Av den anledningen 
tycks kvinnor ha en mer naturlig tendens till icke-våld: ”… the idea of nonviolence is 
something they feel in their stomach.” Män är inte lika utsatta för våld mot dem personligen 
och har därför inte samma maggropskänsla för icke-våld. Ett ställningstagande mot allt våld 
är i männens fall ett beslut taget i hjärnan och bygger av den anledningen i högre grad på skäl 
som upplevs rationella. Även om majoriteten av såväl manliga som kvinnliga medlemmar i 
New Profile är negativt inställda till våld, kan denna påstådda skillnad i ursprunget fungera 
som en förklaring till det faktum att männen ändå har lättare att uppvisa en större tendens till 
våldsamt uppförande i form av ökad aggressivitet: ”… when you know something in your 
mind and not in your body, you can find it hard to implement it in everyday life…” En 
intressant konsekvens av detta resonemang blir att även om både manliga och kvinnliga 
medlemmar anser att våld är ett mindre lämpligt medel för att uppnå fred, är chansen större att 
kvinnorna mer konsekvent lever efter denna hållning. Detta är en spännande tanke, men dess 
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relevans i sammanhanget är begränsad. Syftet med studien är trots allt inte att undersöka om 
det föreligger en skillnad mellan de manliga och kvinnliga medlemmarnas syn på våldpräglad 
aktivitet, och anledningen till detta. Syftet med studien är att undersöka om det finns en 
skillnad i inställningen till våld, där fokus därför kan sägas ligga på medlemmarnas mentala 
förhållningssätt. Utifrån Wers och Hadars reflektioner kring situationen inom New Profile är 
det dock svårt att finna belägg för att kvinnor i New Profile skulle vara mer kritiskt inställda 
till våld än männen, åtminstone under förutsättning att likhetstecken inte sätts mellan våld och 
aggressivt beteende i form av skarpa ord. 
 
3.2.5 Sammanfattning 
 
Sammantaget är det svårt att utifrån representanternas upplevelser av situationen inom 
respektive organisation finna belägg för att kvinnorna inom organisationerna är mer negativt 
inställda än männen till våld som medel och metod i arbetet för fred. Inom majoriteten av 
organisationerna tycks den allmänna uppfattningen vara att ett avståndstagande från våld bör 
göras, men det finns samtidigt en medvetenhet om att detta inte betyder att samtliga 
medlemmar ansluter sig till denna uppfattning. Dock är det för representanterna svårt att 
bedöma hur situationen egentligen ser ut inom respektive organisation när det gäller frågan 
om våld och dess lämplighet, vilket bland annat kan bero på att denna fråga inte alltid verkar 
ha en framträdande roll i diskussionerna inom organisationerna. Representanterna har sålunda 
svårigheter när det gäller att på ett väl underbyggt sätt uttala sig om eventuella skillnader 
mellan medlemmarna utifrån könstillhörighet. Utifrån deras begränsade insikt har de dock 
svårt att urskilja en direkt skillnad i inställningen till våld mellan de manliga och kvinnliga 
medlemmarna. Vad som däremot uppfattas råda inom organisationerna är en olikhet mellan 
könen när det gäller det allmänna beteendet, där männen anses uppvisa en större tendens till 
aggressivitet. Denna aggressivitet tar sig dock inte i första hand uttryck i rena 
handgripligheter, utan den uppfattas få sitt utlopp på det verbala planet. Av detta följer dock 
inte per automatik att männen skulle vara mer positivt inställda till våld än kvinnorna.  
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4. Slutdiskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det är möjligt att bland aktiva 
fredsförespråkare i Israel finna stöd för hypotesen att kvinnor är mer fredsbenägna än män. 
Studien har baserats på en definition av fredsbenägenhet som innebär att begreppet rymmer 
två dimensioner; den ena utgörs av viljan till kompromissande och den andra av inställningen 
till våld som ett godtagbart medel i arbetet för fred. Undersökningen bygger på hur 
representanter för ett antal olika fredsorganisationer upplever situationen inom respektive 
organisation, det vill säga om det  finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga 
medlemmars vilja till kompromissande och i deras inställning till våld som ett godtagbart 
medel i strävan efter fred. Generellt är det svårt att i undersökningen finna stöd för hypotesen 
om en större fredsbenägenhet hos kvinnor är män. Nedan följer en sammanfattande diskussion 
kring hur situationen inom de olika fredsorganisationerna ser ut när det gäller medlemmarnas 
kompromissbenägenhet och inställning till våld.  
 
Utgångspunkten i diskussionen om kompromissbenägenheten bland fredsorganisationernas 
medlemmar utgjordes av fyra frågor, vars betydelse får anses som stor när det gäller 
utsikterna till en hållbar, slutlig fredsöverenskommelse mellan palestinier och israeler. 
Oenigheten mellan parterna i frågorna om gränsdragningen mellan staterna, de israeliska 
bosättningarna, Jerusalems status och de palestinska flyktingarna tycks vara tämligen djup, 
åtminstone att döma av det faktum att dessa frågors definitiva lösningar har skjutits upp i 
samtliga  fredsförhandlingar hittills. Ingen av representanterna för de fredsorganisationer som 
ingått i denna studie har uppfattat att det i dessa frågor råder en skillnad i åsikter som kan 
härledas till könstillhörighet. Ingen av dem kan heller ge exempel på andra frågor där 
meningsskiljaktigheter råder mellan manliga och kvinnliga medlemmar. Utifrån detta – det 
vill säga utifrån avsaknaden av konkreta exempel på situationer där olika uppfattningar kan 
härledas till könstillhörighet - är det svårt att argumentera på ett trovärdigt sätt för existensen 
av en större kvinnlig kompromissbenägenhet. Däremot uppfattade samtliga representanter att 
det finns olikheter mellan männen och kvinnorna inom organisationen, men att dessa 
olikheter gäller mer generella karaktärsdrag och tendenser. En tämligen vidsträckt uppfattning 
tycks till exempel vara att kvinnorna i högre grad utgår från sina känslor och låter dem vara 
vägledande i sina förhållningssätt. Detta kommer bland annat till uttryck i att  representanter 
för olika organisationer upplever att de kvinnliga medlemmarna är mer empatiska och 
solidariska, samt mer flexibla och öppna när det gäller relationen till sina egna åsikter. 
Representanter för ett par organisationer menar att det dessutom finns en skillnad i männens 
och kvinnornas agerande, såtillvida att männen uppvisar en större tendens till aggressivitet, 
även om denna aggressivitet inte alltid tar sig uttryck i handgripligt våld utan lika gärna kan 
handla om en verbal aggressivitet. Det är visserligen möjligt att utifrån dessa olikheter 
argumentera för att kvinnor rimligtvis borde vara mer kompromissbenägna, men eftersom 
representanterna sällan kan stödja dessa åsikter på ett konkret sätt genom att peka på specifika 
situationer där dessa skillnader har fått en verklig, praktisk innebörd, är det svårt att få en 
riktig tyngd i argumentationen. Dessutom är inte syftet med denna studie att undersöka om 
kvinnor borde vara mer kompromissbenägna, utan syftet är att undersöka om det finns stöd 
för att de faktiskt är mer villiga att kompromissa. Utifrån detta undersökningens syfte är det 
dock svårt att finna stöd för tesen att fredsorganisationers kvinnliga medlemmar är mer 
kompromissbenägna än de manliga.  
 
När det gäller inställningen till våld som ett lämpligt medel i arbetet för fred är det även där 
svårt att finna stöd för tesen att kvinnor skulle vara mer negativt inställda än män. Ingen av 
representanterna finner inom sin respektive organisation belägg för att det skulle existera en 
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skillnad i inställningen till våld som kan härledas till könstillhörighet. De flesta är dock noga 
med att betona att organisationen i sig intar en restriktiv hållning till användandet av våld och 
att det är svårt för dem som representanter att säkert uttala sig i denna fråga, på grund av att 
de har en bristande insikt i den faktiska situationen. Däremot tycks det inom samtliga 
organisationer vara så att kvinnorna generellt förknippas med icke-våld, i motsats till männen 
som förknippas med våld. Den rådande uppfattningen verkar vara att de manliga 
medlemmarna uppvisar en större tendens till drag som har en tydligare koppling till våldsamt 
agerande, vilket till exempel tar sig uttryck i deras vilja att visa makt och styrka samt i deras 
uppträdande som i större utsträckning än kvinnornas har en aggressiv underton.  Kvinnornas 
tendenser uppfattas i stället gå mer i linje med en anti-våldsattityd. Värt att påpeka är dock, 
precis som MidEastsWeb representanter framhåller, att förekomsten av mänskliga instinkter 
och könsbundna drag inte är detsamma som ett mentalt godkännande av dessa. Med andra ord 
måste inte förekomsten av en naturlig dragning till våld hos män leda till att våld av män 
betraktas som ett lämpligt medel i strävan efter fred. Av detta följer att det inte existerar en 
given skillnad i inställning till våld mellan manliga och kvinnliga medlemmar. Också utifrån 
representanternas resonemang i frågan om inställningen till våld är det lätt att fastna i en 
argumentation för att kvinnor borde vara mer negativt inställda till användandet av våld. Inte 
heller här är dock detta påkallat. Det är i stället representanternas iakttagelser om verkliga 
förhållanden som bör stå i fokus, vilket försvåras då de till sitt antal är få. Även när det gäller 
denna dimension av begreppet fredsbenägenhet rör representanternas reflektioner i första 
hand mer abstrakta och generella olikheter mellan könen. Deras bristande förmåga att påvisa 
en existens av dessa skillnader i konkreta fall och situationer begränsar dessa uppfattningars 
tillförlitlighet. Representanternas resonemang kan sägas ligga på en teoretisk nivå, och skulle 
behöva en tydligare anknytning till verkliga situationer för att tillskrivas en större betydelse. 
Utifrån representanternas upplevelser av situationen inom respektive organisation är det svårt 
att finna belägg för att kvinnorna inom organisationerna är mer negativt inställda än männen 
till våld som medel och metod i arbetet för fred. Det är således även svårt att argumentera för 
tesen om en mer negativ inställning till våld hos organisationers kvinnliga medlemmar. 
 
Notera gärna det intressanta faktum att representanternas resonemang kring de uppfattade 
olikheterna mellan könen inom fredsorganisationerna går att knyta an till den teoretiska 
diskussionen kring hypotesen i teorikapitlet.  Ett antal av de förklaringar till förekomsten av 
en större fredsbenägenhet hos kvinnor som finns inom vetenskapliga kretsar och som här 
presenterades, återspeglas i representanternas reflektioner. Ett exempel är Sara Ruddicks åsikt 
om att kvinnan besitter en större förmåga till empati och tolerans. Detta är en uppfattning som 
återfinns hos flertalet representanter. Ett annat exempel återfinns i J.A Tickners syn på 
kvinnornas politiska marginalisering som en förklaring till en större kvinnlig fredsbenägenhet. 
Detta förhållande uppmärksammas även av representanterna för The Peres Center For Peace. 
Ytterligare ett exempel utgörs av uppfattningen hos P.J Conover och V. Sapiro om att 
kvinnors större fredsbenägenhet beror på feminismens påverkan, genom att den hierarkiska 
struktur som det militära vilar på bör avvisas och därmed också all militärisk aktivitet. Samma 
tankegångar är representanterna för New Profile inne på. Skillnaden mellan dessa åsikters 
förespråkare är troligtvis graden av underbyggandet av det aktuella påståendet. 
 
Utifrån den upplevda situationen inom de fredsorganisationer som ingått i denna studie när 
det gäller skillnader mellan manliga och kvinnliga medlemmar i kompromissbenägenhet och 
inställning till våld, är det svårt att finna stöd för hypotesen om en allmän större kvinnlig 
fredsbenägenhet i Israel. Tanken om att ett inkluderande av fler kvinnor i Knesset skulle öka 
chanserna till en slutgiltig fredsöverenskommelse mellan parterna tycks av den anledningen 
beklagligt nog sakna verklighetsförankring. Även om det utifrån denna studies resultat är 
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svårt att finna stöd för tanken att det hos kvinnor skulle finnas en större önskan och vilja till 
fred än hos män, är det möjligt att argumentera för att kvinnor rimligtvis borde vara mer 
fredsbenägna. En uppfattning som framkommer i denna undersökning är att 
fredsorganisationers kvinnliga medlemmar i egenskap av att vara just kvinnor har bättre 
förutsättningar för att skapa och upprätthålla fred än vad männen har. Detta utifrån att deras 
kvinnliga karaktärsdrag i högre grad än männens ligger i linje med icke-våld och samförstånd. 
Enligt detta resonemang är kanhända kvinnor inte mer fredsbenägna än vad männen är, men 
mer fredskapabla. Med tanke på att denna uppfattning om en större kvinnlig fredsförmåga 
grundas på förekomsten av vissa karaktärsdrag hos kvinnor, finns det inget som tyder på att 
detta är ett fenomen som enbart är begränsat till att gälla inom fredsorganisationer. Utifrån 
detta kanske det ändå är en god idé att sträva efter en mer jämn könsfördelning i Knesset. 
Samtidigt bör ett varningens finger höjas för en alltför vidsträckt tilltro till denna större 
förmåga hos kvinnor, då denna uppfattning bygger på just existensen av ett antal kvinnliga 
karaktärsdrag. Huruvida det existerar typiskt kvinnliga drag eller ej är i sig en omdebatterad 
fråga, men denna oklarhet utgör inte den allvarligaste invändningen mot resonemangets 
tillförlitlighet. Den huvudsakliga problematiken, som jag ser det, utgörs i stället av risken att 
fredsorganisationernas representanter har gått i fällan av fördomar, eller åtminstone i sina 
reflektioner utgått från sina allmänna uppfattningar om skillnader mellan könen. Det är svårt 
att bestrida att det finns en risk att hela denna studie vilar på representanternas ”hjärnspöken”. 
Dessvärre är detta en problematik som är svår att komma åt. 
 
 
Värdet av denna undersökning kan diskuteras, inte minst utifrån det faktum att resultatet vilar 
på en tämligen svag grund. Genom användandet av ett fåtal, i huvudsak kvinnliga, 
representanters subjektiva upplevelser blir oundvikligen stödet för generaliseringar relativt 
klent. Trots detta vidhåller jag att denna uppsats ändå har ett visst värde, inte minst på grund 
av valet av tillvägagångssätt. Detta med tanke på att tidigare empiriska undersökningar som 
har gjorts i syfte att öka kunskapen om denna hypotes giltighet, har byggt på en kvantitativ 
metod. Detta framkom tydligt i de exempel på relevanta undersökningar som presenterades i 
teoridelen. Sett utifrån detta perspektiv fyller denna studie en funktion, såtillvida att den 
kvalitativa metoden kan betraktas som ett försök att ta ett nytt grepp på en omtvistad fråga. 
Sett ur en ren resultatsynvinkel har denna metod inte kunnat bidra med något konkret. Att 
undersökningen skulle ha kunnat ge något  ”nytt” utfall i testandet av hypotesen är omöjligt, 
av den enkla anledningen att det endast finns två möjliga utfall och att båda dessa har funnit 
stöd i tidigare undersökningar. Clyde Wilcox, Lara Hewitt och Dee Allsop argumenterar 
utifrån sin undersökning för att det finns stöd för hypotesen i Israel, medan resultatet av 
undersökningarna gjorda av Mark Tessler och Ina Warriner samt Mark Tessler, Jodi 
Nachtwey och Audra Grant pekar på motsatsen. Denna studies resultat går således mer i linje 
med resultatet av de sistnämnda undersökningarna. Det kvalitativa förfaringssättets värde 
ligger i att det möjliggör ett vidgande av perspektivet i testandet av denna hypotes genom att 
täcka in bakomliggande resonemang och mentala strukturer på ett djupare plan. I detta fall 
handlar det om att kvinnor visserligen inte anses vara mer fredsbenägna, men uppfattas vara 
mer fredkapabla. 
 
Avslutningsvis är det bara att konstatera att det vore en ren illusion att tro att denna studie 
presenterar en i det närmaste fullkomlig avspegling av verkligheten. För att kunna göra ett 
anspråk på denna högflytande ambition krävs betydligt mer forskning. Närmast till hands 
ligger en mer omfattande undersökning, där organisationens medlemmar engageras i högre 
utsträckning. Detta kan antingen ske genom en större survey-undersökning baserad på enkäter 
eller genom intervjuer. Jag menar att fortsatt forskning inom ämnet är påkallad, inte minst 
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med tanke på att resultatet av denna studie pekar mot att det verkar existera skillnader mellan 
manliga och kvinnliga medlemmar som kan ha betydelse för förekomsten av 
kompromissbenägenhet och inställning till våld. Denna indikation på att det finns en koppling 
mellan kön och fredsbenägenhet inom fredsorganisationer i Israel motiverar en fortsatt 
forskning. Än är det för tidigt att sätta punkt för diskussionen om förekomsten av en eventuell 
större fredsbenägenhet hos kvinnor än män i Israel, oavsett om de är medlemmar i en 
fredsorganisation eller ej. 
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Bilaga 1: Frågeformulär som skickades ut till fredsorganisationerna 
 
 
Hi! 
My name is Alexandra Eckerby. I´m a student in Political Science at Linköpings University in 
Sweden. Right now I´m doing a study about women and peaceorganizations in Israel. I 
investigate if female members of peaceorganizations have a specifik view and outlook on the 
conflict between Israel and Palestine and on a solution of it. I´m contacting Your organization 
because I need Your help in my research. I would  really appreciate if some advocates of 
Your organization could take a couple of minutes to answer a following questions.  
 
- Do You experience that a difference exists between female and male members of Your 

organization? Do female members reason differently in questions about the drawing of 
borderlines, the settlements, Jerusalem and the palestine refugees? 

- Do You experience a different attitude between the female and male members toward 
which means that are suitable to use in the struggle for a solution of the conflict? For 
example; is there a different opinion about using violence? 

- Do You experience that it exists specific questions that the female members pay special 
attention to and belive to be especially important for bringing about a solution of the 
conflict? In that case; which questions? 

 
Thank You very much for Your contribution to my research. Please let me know if You are 
interested in the result of the study. If You are, I can send You a English abstract, probably in 
the middle of July. Once again: Thank You! 
 
Best regards 
Alexandra Eckerby 


