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Pressmeddelande: 
Ny bok: Förnuft eller känsla i den svenska kärnvapendebatten?  
 
Att förespråka kärnvapen handlar om rationalitet, realism och manlighet. Att 
argumentera mot kärnvapen och för nedrustning är däremot feminint, naivt och 
känslostyrt. Eller? En ny bok av forskaren Emma Rosengren synliggör hur den svenska 
debatten kring kärnvapen och nedrustning historiskt varit tydligt genuskodad – och är 
det än idag. 
 
I sin bok Förnuft, känsla och kärnvapen. Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt 
perspektiv undersöker Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Stockholms 
universitet, hur kärnvapennedrustning växte fram som en central del av svensk utrikespolitik 
jämte kärnvapendebatten på 1950- och 1960-talen ur ett genusperspektiv. 
 
– Debatten kring kärnvapen och nedrustning var starkt genuskodad under den här perioden. 
Att förespråka kärnvapen kopplades till militär styrka och maskulinitet, medan motstånd mot 
kärnvapen associerades med svaghet och femininitet. I den här boken riktas fokus mot hur den 
svenska nedrustningspolitiken kunde ta form i en nationell kontext där motståndare mot 
kärnvapen beskrevs som naiva, känslobaserade och farliga, säger Emma Rosengren, bokens 
författare och doktor i internationella relationer. 
 
Genom en historisk analys av dessa processer vill boken också lära oss något om den 
pågående debatten om kärnvapennedrustning i Sverige idag. I bokens förord, författat av 
tidigare utrikesminister Margot Wallström, beskriver Wallström sin egen erfarenhet av att få 
beslut avfärdade med genusstereotypa argument. Ett exempel är hur Margot Wallström 
beskrevs som världsfrånvänd och farlig när hon 2017 meddelade sin ambition att ansluta 
Sverige till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 
 
– En av bokens stora förtjänster är att den går att applicera direkt på vår samtid. När vi lyssnar 
på hur debatten förs idag kallas politiker, experter och debattörer som förespråkar 
kärnvapennedrustning och FN:s kärnvapenförbud fortfarande naiva och irrationella. Vi 
hoppas att boken ska bidra till att synliggöra och väcka tankar om hur vi kan förändra de 
genusstereotypa föreställningarna som återupprepas än idag i kärnvapendebatten, 
säger Josefin Lind, generalsekreterare på Svenska Läkare mot Kärnvapen. 
 
Den 24 januari arrangeras en digital bokrelease, där Emma Rosengren kommer att samtala om 
boken med Annika Söder, tidigare kabinettsekreterare åt före detta utrikesminister Margot 
Wallström, och Aryo Makko, professor i historia vid Stockholms universitet. 
 
Boken är en populärvetenskaplig omarbetning av Emma Rosengrens avhandling Gendering 
Nuclear Disarmament från 2020, genomförd på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen. 
 
Kontakt: 
Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Stockholms universitet, 
emma.rosengren@ekohist.su.se  



 
 
 
Michaela de Verdier, presskontakt Svenska Läkare mot Kärnvapen, 
michaela.deverdier@slmk.org, 076-017 38 69 
 
Mer information och recensionsexemplar: 
Beställ boken kostnadsfritt som recensionsexemplar genom att maila info@slmk.org.  
Läs mer om boken här eller hos Santérus förlag. 
 
Digital bokrelease: 
Välkommen att lyssna på ett samtal mellan författaren Emma Rosengren, doktor i 
internationella relationer vid Stockholms universitet, Annika Söder, tidigare 
kabinettsekreterare åt utrikesminister Margot Wallström, och Aryo Makko, professor i 
historia och föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia 
vid Stockholms universitet. Moderator är Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare 
mot Kärnvapen. 
 
Tid: 24 januari 2022, kl. 18.00-19.00 
Plats: Zoom - www.us02web.zoom.us/j/87002553607 eller www.facebook.com/SLMK.1981 
Vill du ha en påminnelse? Skriv upp dig här: https://forms.gle/V96cKnwoAcHeEo61A 
 
 
 
Om Svenska Läkare mot Kärnvapen 
Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de 
används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska och humanitära konsekvenser. 
Vi har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians 
for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Föreningen grundades 1981 och har idag ca 2 500 
läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org. 
 
 
 
 
 


