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Kön och våld
För att skapa förutsättningar för nordiskt samarbete och möjligheter för forskare runt om i Norden att utbyta resultat och idéer, beslutade
Nordiska ministerrådet 1999 att inrätta ett femårigt nordiskt forskningsprogram om kön och våld. Programmet har just avslutats och detta
jubileumsnummer med tema kön och våld ger några inblickar i ett allt mer mångfacetterat och snabbt expanderande forskningsområde.

I ett internationellt perspektiv har den nordiska forskningen om kön och våld varit relativt begränsad. Under de senaste decennierna har
dock detta forskningsområde vuxit sig allt större och inte minst de nationella forskningsprogram som genomförts, först i Norge och sedan i
Finland, har varit viktiga för etableringen av forskningen om våld ur könsperspektiv. Det nordiska programmet har inneburit ytterligare ett
steg på vägen. Det har bland annat aktivt bidragit till att initiera ett nytt forskningsfält – föräldraskap, kön och våld – som här ges särskild upp-
märksamhet genom att tre av artiklarna belyser temat ur olika perspektiv. Föräldraskap, kön och våld är också ett fält som pekar på utmaningar
för såväl jämställdhetspolitiken som forskningen.

Den konsensusorienterade nordiska jämställdhetsforskningen och jämställdhetspolitiken har lett till stora förbättringar inom många
samhällsområden. Denna positiva utveckling är dock inte lika påtaglig när det gäller området kön och våld, till exempel våld och våldtäkt i nära
relationer, oftast mot kvinnor och flickor. Ideologier om jämställdhet och barnvänlighet utrotar inte könsbaserat våld. Detta faktum gör i sig
nordisk forskning på området intressant. Dessutom har de jämställdhetspolitiska åtgärderna gjort de nordiska länderna till något av ett socialt
experiment. Försöken att skapa social förändring kan möjligen göra motsättningar och komplexiteten i könsrelationerna extra tydliga här. Det
gör de nordiska länderna synnerligen intressanta för forskningen. Olika modeller för familje- och könsrelationer existerar sida vid sida – både
tydligt patriarkala och mer jämställda – och vi ser politiska interventioner som både kan ge ökad jämställdhet och som kan bidra till fortsatt
våld. Studier i både Danmark, Finland, Norge och Sverige visar exempelvis att åtgärder som ska få fäder att dela ansvaret för barnen,
i synnerhet efter skilsmässa eller separation, även kan göra det svårt att skydda våldsutsatta barn och mödrar från fäders våld.

Vi har idag en tydlig bild av våldets omfattning och kvinnors utsatthet som offer i de nordiska länderna. Mäns våld mot kvinnor har också
lyfts fram på den politiska dagordningen inom FN och EU och sambandet mellan våld och ojämlika maktförhållanden mellan könen har tagits
som utgångspunkt för politiska deklarationer och handlingsplaner också i Norden. De praktiska åtgärderna – interventionen - har börjat doku-
menteras på olika nivåer. Samtidigt ställs forskningen nu inför nya krav på en mer precis kunskap om mekanismerna bakom våldet i allt fler
olika sammanhang. Bilden måste nyanseras och preciseras och på samma gång utvidgas till att omfatta många fler aspekter och kontexter. Det
kommer också att krävas en än större komplexitet i analysen där våld kopplas inte bara till kön utan också till andra sociala maktrelationer
som till exempel etnicitet, sexualitet, social klass och ålder, och hur dessa griper in i varandra och utgör grund för våldet.

Maria Eriksson
Temaredaktør
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En våldsam pappa,
men snälla fäder
Barn som erfarit att pappan utsatt mam-
man för våld, kan tala om olika typer av
fäder: de snälla och de dumma/våldsam-
ma. Men också den egna pappans många
olika sidor eller egenskaper betonades.
SIDE 9

Intervjuet: Kristin Skjørten
Barna, kvinnene og mennene har hver på
sin måte vært hovedpersoner i Kristin
Skjørtens ulike undersøkelser. I mer enn
25 år har hun forsket på vold i familien
og er blitt en av Nordens fremste eksper-
ter på området. SIDE 16

Mäns våld i Danmark 
och Sverige
Två nya rapporter om mäns våld i
Danmark och Sverige visar att när det
gäller forskning och politik ligger Sverige
helt klart före Danmark.
Frågan är – varför? SIDE 22

NIKK 1995-2005
Jubileumssidene. SIDE 25-35:

Feminisme på norsk 
– hvit og vestlig?
SIDE 26

Kvinner i dialog om 
hellige tekster
SIDE 28

Et Norden på tvers 
av det nasjonale
Intervju med Bente Rosebeck, dansk 
historiker og kjønnsforsker. SIDE 30

Maskulint mangfold
SIDE 32

Queerforskning i Finland
SIDE 33

Genusforskning i Sverige
SIDE 34

BILAG:
Årsrapport 2003 og 2004

KJÆRLIGHET OG  MAKT
Skrik, sinne, håndgemeng og noen ganger fysiske skader.

Vold kan bli tatt i bruk av så vel ungdom  som foreldre når de er
i konflikt om grenser. Forsker Nicole Hennum  har analysert

mødres, fedres og ungdoms egne fortellinger om autoritet 
og legitimitet, kjærlighet, makt og vold.

SIDE 4

FANGET MELLEM LIV OG LOV
Anna fra Uganda er en af mange minoritetskvinder som er 

blevet udsat for meget grov vold. Hvis de forlader sin danske
mand, risikerer de at blive sendt ud av Danmark.

Hvis kvinderne bliver i det voldelige ægteskab, udsætter 
de sig selv og deres børn for stor fare.

SIDE 12

MANNEN SOM SLÅR EN KVINNA
I ett perspektiv är mannen som slår en kvinna skamlig och 

värd förakt. I ett annat har han rätt att uppfostra sin kvinna.
Behandlingsgrupper för våldsamma män är arenor för konfliktfyllt

och komplext identitetsarbete. Ett program för män som använ-
der våld i intima relationer skapades i Jyväskylä i Finland.

SIDE 19
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A rtikkelen tar utgangspunkt i
en undersøkelse om forel-
dreskap for norsk ungdom

og baserer seg på noe av datamaterialet
samlet inn i den forbindelse: fortelling-

er om autoritet og kjærlighet gitt av tjue
foreldrepar til en sønn eller datter på ca.
15-16 år og tjue intervjuer med ung-
dom (Hennum 2002). Analysen beskri-
ver grensesetting i den private sfære og

tydeliggjør en fortelling om makt –
makt som en del av relasjoner mellom to
generasjoner.  Den viser at kjønn får en
betydning i disse fortellingene. 

Av NICOLE HENNUM

Dr. polit., forsker ved Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
nicole.hennum@nova.no

Det er mødrene som setter grenser i norske hjem. Men når konflikten mellom
moren og en sønn eller datter eskalerer, blir konflikten avsluttet av faren.
Fedrenes maktbruk blir opplevd som legitim, mens mødrenes makt oppfattes som
uforenlig med godt moderskap.

Om å være mor og far 
for norsk ungdom

K J Æ R L I G H E T , A U T
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Grensesetting, makt og vold
Grensesetting viste seg å være en autori-
tetspraksis som kunne aktivisere makten
som finnes i relasjoner mellom foreldre
og ungdom. Makt ble forstått av forel-
drene som noe som måtte gjøres eller
brukes for å få sin vilje gjennom i en
grensesettingssituasjon, som for eksem-
pel låse en dør slik at sønnen eller datte-
ren ikke kunne gå ut.  

Makt ble brukt når det var interesse-
konflikter mellom foreldre og ungdom
om en grense. Bruk av makt var ment å
få et resultat av en forhandling om en
grense til sin favør. For de involverte
partnere handlet det om å bruke makt-
midler som var virksomme, det vil si

som kunne tvinge den andre til å gjøre
det en selv ville. Maktmidler var mange
og de ble tatt i bruk både av foreldre og
av ungdom. Makt var derfor noe som
fløt mellom mødre, fedre og ungdom. I
den henseende ble bruk av vold den
ytterste form for maktbruk i grenseset-
tingsøyemed. 

Detaljerte beskrivelser av maktbruk
ga innsikt i hvordan makt kunne utløse
vold i grensesettingsøyemed – både vold
fra foreldre mot ungdom og vold fra
ungdom mot foreldre. Ved å bruke vold
destabiliserte ungdommene relasjons-
strukturen i autoritet, mens fedrene som
i hovedsak var de som brukte fysiske
handlinger i grensesettingsøyemed,

prøvde å gjenopprette den ved å bruke
vold. Ungdommenes voldshandlinger
ble utløst av at ungdommen fikk et nei
på en forespørsel om penger eller om å
gå ut. En låst dør kunne for eksempel
utløse en slåsskamp mellom en far og en
datter. I de fleste tilfelle stoppet slåss-
kampen fordi en av de involverte skadet
seg og blødde. Foreldrene nevnte også
slag, spark, knusing av inventar, kast av
harde gjenstander mot mor eller far,
kvelertak, slåsskamp som voldshand-
linger. 

Foreldrenes voldshandlinger ble som
oftest utløst av at fedrene dro sønnen
eller datteren unna moren, som oftest
inn på soverommet, for å unngå at mor

O R I T E T O G M A K T
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ble slått. I noen sammenhenger så
fedrene seg nødt til å legge sønnen eller
datteren på gulvet hvis ikke noe annet
hjalp. Å få en ungdom fysisk unna eller
å holde den på gulvet ble ikke noen lett
oppgave, og oppgavene ble gjennomført
med tydelig motstand fra ungdommens
side. Slike situasjoner ble beskrevet av
foreldrene i undersøkelsen som situasjo-
ner med mye skrik, sinne, håndgemeng,
noen ganger fysiske skader på de invol-
verte partnere og svært ofte materielle
skader. Som oftest endte grensesetting
med voldsbruk med at ungdommen
fikk det slik som den ville. 

Skyld og skam
I følge datamaterialet vakte vold mellom
generasjoner både skyld og skam hos de
som var involvert i handlingene. Derfor
ble slike handlinger holdt som hemme-
ligheter innenfor familiene. «Det er ikke
noe man ønsker å snakke om, for da blir
både han og jeg stemplet», som en mor
uttrykte det. Men foreldrene brukte
likevel begrepet vold eller de betegnet en
handling som voldelig i forbindelse med
grensesetting. 

Ingen av ungdommene nevnte at de
brukte vold hjemme eller at foreldrene
brukte vold mot dem. Langt på vei
fremstilte ungdommene et bilde av
familierelasjoner som var i tråd med
kulturelle forventninger knyttet til ung-
domstiden. De beskrev seg selv som
utprøvende ungdom og foreldrene sine
som ansvarlige foreldre som satte gren-
ser. På den måten alminneliggjorde de
seg selv og familien, mens det foreldrene
gjorde ved å ta opp ungdommenes
voldsbruk, var det motsatte. De fortalte
om det ualminnelige. 

Når ble vold et tema
Ikke alle handlinger med åpen makt-
bruk ble omtalt som voldelige handling-
er. Fortellingene om vold viser at det var
ut i fra en helhetlig vurdering av situa-
sjonen at mødre og fedre beskrev søn-
nen eller datteren som voldelig eller at
handlinger ble betegnet som voldelige
handlinger. 

Det fantes en del forutsetninger som
måtte være til stede for at en handling
ble beskrevet som voldelig eller for at en

ungdom ble oppfattet som voldelig. Det
var for det første kun i forbindelse med
grensesetting at foreldre nevnte at ung-
dommen ble eller var voldelig. Videre
måtte ungdommen i familien utføre
noen handlinger som førte (eller kunne
føre) til skader enten mot en av de voks-
ne og/eller til materielle skader.
Handlingene måtte også være mer enn
en engangsforeteelse. Det var gjenta-
gelse av handlinger som fikk mødre og
fedre til å bruke begrepet vold. Til slutt
måtte handlingene skape frykt (frykt for
skader på personer og materialet).
Frykten utløst av handlingene måtte
være såpass stor at den førte til at ung-
dommen fikk viljen sin gjennom – fikk
makt – ved å utøve slike handlinger. 

I sine fortellinger nevnte foreldrene
to voldsutøvere: ungdommer og i
hovedsak fedre. Men som nevnt tidli-
gere, beskrev foreldrene sine egne hand-
linger som maktbruk i grensesettingsøy-
emed, ikke som voldelige handlinger. På
denne måten fremstilte de sin egen
maktbruk som legitimt, mens ungdoms
bruk av makt ble illegitimt og stigmati-
serende. Mødre og fedre oppfattet
omfattende maktbruk som et tegn på
tvang i relasjonen, og de tok avstand fra
den fordi den truet den intime relasjo-
nen de ønsket å ha med sønnen eller
datteren. At mødre og fedre valgte bort
grensesetting med maktbruk for å
bevare relasjonen til sønnen eller datte-
ren, kan være en forklaring på hvorfor
de ikke oppfattet seg selv som voldelige.

I følge dem trådde de ikke over en gren-
se som ville føre til at kontakten med
datteren eller sønnen tok slutt. 

Ungdommen derimot så ut til å trå
over denne grensen: Foreldrene måtte i
noen situasjoner beskytte seg mot en
sønn eller datter som da ble beskrevet
som voldelig. Voldelige handlinger ble
fremstilt som handlinger utført av ung-
dommer uten kontroll, som ’ikke lenger
visste hva [de] gjorde’. Dette sto i kon-
trast til mødrenes og fedrenes fortelling-
er om seg selv som ansvarlige voksne
som utførte gjennomtenkte handlinger. 

Mødrenes utfordringer
Studien av autoritetsarbeidet i familier
med en femtenåring avdekker at det er
moren som i praksis utløser bruk av
makt – med svært ofte påfølgende
voldsbruk. Om moren for eksempel
ikke tok opp kampen om skolearbeid,
innetid, osv., trakk hun sitt ansvar fra
det. Da ble det ingen konflikt og der-
med ingen maktbruk heller. Få fedre
viste seg å være initiativtakere til grense-
setting.

Det var mødrene som satte grenser i
første omgang, i og med at ungdom
både henvendte seg til mødrene og gjor-
de motstand i forhold til dem. Dersom
en mor tålte mye eller hun var uthol-
dende nok, ble ikke faren trukket inn i
situasjonen. Det var når konflikten
mellom moren og sønnen eller datteren
eskalerte, at faren endret seg fra passiv
deltager til en aktiv deltager i konflik-
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ten. Konfliktene begynte dermed ikke
med fedrene, men ble avsluttet med
dem ved at det ble dem som utøvde
makten og satte en stopper for forhand-
lingene.

Det betydde likevel ikke at grensen
ble overholdt eller at autoriteten ble
godtatt. For når konfliktene med mor
ble voldsomme og yppige, hadde
fedrene få muligheter til å utøve auto-
ritet med resultat.  

Autoritet er ment å produsere frivil-
lig lydighet uten maktutøvelse. I følge
Lincoln (1994) må kvinner som oftest
tydeliggjøre makten i autoritet for å
oppnå lydighet. Men når de gjør det,
diskvalifiserer de seg samtidig som auto-
riteter. Dermed kan han si at kvinner
kan ha makt og håndtere maktens sym-
boler, men de har ikke autoritet. Når
mødre for eksempel bestemte at en ung-
dom ikke skulle ut en kveld, ville auto-
ritet ha bestått i at sønnen eller datteren
frivillig fulgte grensen om å ikke gå ut. I
det øyeblikket mødrene så seg nødt til å
låse døren og tydeliggjøre makten som
så langt var skjult i autoritet, ble de ikke
lenger kvinner med autoritet, men
maktutøvende kvinner. Reaksjon på
maktbruk kunne som nevnt ovenfor bli
voldelige handlinger fra ungdommens
side. Å være en maktutøvende mor brøt
med kulturelle forventninger knyttet til
hvordan kvinnekjønn skal være i for-
hold til sitt barn. I noen settinger – for
eksempel barneverntjenesten – ble disse
mødre også beskrevet med negativt
ladete ord. 

Lincoln (1994) påpeker at steder
hvor autoritet utspiller seg er viktig for å
forstå hvordan autoriteter får legiti-
mitet. Dette punktet er relevant for en
drøftelse av autoritetsutøvelse i hjem-
mene. I noen fortellinger nevnte mødre
at de ransaket sønnens og datterens rom
på leting etter bevis som skulle bekrefte
mistanke om rusbruk. De ønsket å kon-
frontere ungdommen med funnet, slik
at han/hun ville forstå hvorfor han/hun
ikke kunne gå ut eller hvorfor moren
ikke kunne gi han/henne friheten som
var ønskelig. Da noen ungdommer
nevnte for personalet på barneverninsti-
tusjon at mødrene rotet i sakene deres,
ble mødrene beskrevet som domine-

rende og kontrollerende i sakspapirene.
De hadde krenket et rom som kulturelt
blir oppfattet som privat. 

På institusjon blir også ungdom-
menes rom undersøkt med jevne
mellomrom, noen ganger uanmeldt.
Forklaringen på ransakelse på institu-
sjon var at det var forbudt å oppbevare
og å innta narkotika på institusjon.
Loven måtte håndheves, og det fantes
hjemmel i lovverket til å kunne
gjennomføre slike ransakelser. Men det
er allmenn kunnskap at det heller ikke
er lovlig å oppbevare eller innta narkoti-
ka i hjemmet. Det finnes et generelt for-
bud mot narkotika i landet. Ransakelse
fikk likevel en annen betydning på insti-
tusjon enn hjemme. Den ble et uttrykk
for positiv autoritet og ble oppfattet
som legitimt. I hjemmet derimot, ble
handlingen oppfattet som en makt-
handling fra en mor mot en sønn eller
datter, noe som blir oppfattet kulturelt
som krenkende. Mødrene gjorde noe
mødre ikke skal gjøre, de blandet kjær-
lighet og makt.

Å forene kjærlighet og makt 
Relasjoner mellom mor og barn blir for
det meste beskrevet i forskningslittera-
tur som omsorgsrelasjoner hvor kjærlig-
hetspraksiser får en sentral stilling.
Autoritet blir implisitt betraktet som en
del av omsorg, og blir sjelden det utfor-
skede tema. Fraværet av studier av mor-
barn relasjoner som autoritetsrelasjoner
avdekker en kulturell forståelse av hva
kvinner symboliserer eller bør symboli-
sere i vår kultur, nemlig kjærlighet i
betydning omsorg og nærhet (Jamieson
1998, Seymour & Bergueley 1999). 

I forskning om faderskap er derimot
autoritet et veldig tilstedeværende tema.
Det kommer særlig tydelig fram i studi-
er som problematiserer sammenheng
mellom problematferd hos barn og fra-
vær av far (Marsiglio 1993, Burman
1994, Shapiro et al. 1995). Disse studi-
er etterlyser fedre ikke først og fremst
som omsorgspersoner, men som et tyde-
lig symbol på autoritet og grenser. 

At mødre og autoritet ikke er et
tema i studier av moderskap, betyr ikke
at mødre ikke utøver autoritet. Men det
er mye som tyder på at kvinner ikke blir

bekreftet som mødre ved å være auto-
riteter. Det er ved å mestre kjærlighetens
og intimitetens kulturelle koder at
kvinner blir anerkjent som mødre.
Fravær av studier om autoritet og mødre
kan tolkes som et uttrykk for det som
autoritetsforfattere påpeker som auto-
ritetens evige problem: den må kontinu-
erlig legitimeres. Uten legitimitet, ingen
autoritet.

Makt gir ikke den nødvendige legiti-
mitet i autoritet når kjønn blir gjort
relevant. Kjærlighet og makt viser seg til
og med å være motsigende, noen ganger
uforenlige, når det er moderskap det er
snakk om. En kombinasjon av kjærlig-
het og makt var med på å devaluere
kvinnene som mødre. Spørsmål som
kan stilles er hvordan kan kvinner bli
autoritetsutøvende mødre framfor
maktutøvende mødre? Med andre ord
hvordan kan mødre bli legitime auto-
riteter, ikke bare legitime kjærlighetsgi-
vere? 

Artikkelen baserer seg på  to artikler:
“Grensesetting, makt og vold”, antatt i
tidsskriftet Nordisk sosialt arbeid og “Kan
en mor anmelde sin sønn? Om moder-
skap og autoritet”, en artikkel under redi-
gering.
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Uppskattningsvis har ca 10
procent av alla barn i Sverige
någon gång erfarit våld i sitt

hem och ca 5 procent gör det ofta (SOU
2001). Sådana erfarenheter kan vara
svåra att hantera såväl känslomässigt
som förståelsemässigt. Med utgångs-
punkt i en studie av hur barn förstår sin
egen far och hans våld mot mamman –
i relation till föreställningar om fäder
och våld – diskuterar denna artikel bar-
nens generaliseringar av de egna fäder-
nas våld.

Erfarenheterna av föräldrarna antas
ofta utgöra grunden för barns förståelse
av andra människor och grupper av
människor. Relationen mellan fäder och
våld förefaller motsägelsefull. För-
väntningarna på en god far idag inklu-
derar omhändertagande av barn och
känslighet för deras behov (se Plantin et
al. 2000). Den generella bilden av fäder

och faderskap som ‘icke-våldsamma’ har
enligt Eriksson (2003) haft betydande
inflytande på förståelsen av fäders våld.
Cerulo (1998) menar att icke-tolerans
av våld är en av barns tidigaste lärdomar.
Samtidigt förknippas våld med maskuli-
nitet, och mäns – men också fäders –
våld har i vissa sammanhang tolererats
eller undsluppit statens ingripande
(Hearn 2002; Hird 2002). 

Är det då så att barns erfarenheter av
sin egen pappas våld ingår i deras gene-
rella förståelse av fäder, exempelvis via
kopplingen till idéer om maskulinitet?
Eller gör de positiva associationerna till
fäder i Sverige idag i stället att barn hell-
re förminskar betydelsen av den egna
pappans våld, så att han för dem fram-
står som normal och våldet som något
annat, till exempel ’bråk’ eller sådana
konflikter som inte kan undvikas i nära
relationer? 

Studien bygger på intervjuer med 10
barn mellan 8 och 12 år vars mödrar
sökt hjälp för fädernas våld på kvinno-
hus. I detta material kunde tre olika sätt
att relatera den egna pappans våld till
generella föreställningar om fäder iden-
tifieras.

De snälla fäderna och de
våldsamma
I en del av intervjuerna talade barnen
om olika typer av fäder: de snälla och de
dumma/våldsamma. Deras egen pappa
kopplades huvudsakligen till de senare.
Han och våldet han utövat knöts tätt
samman, så tätt att han nästan definie-
rades utifrån det våld han använt.
Våldets direkta eller indirekta påverkan
på familjen och barnens liv framträdde
tydligt i berättelserna. Det föreföll där-
med spela en relativt central roll för för-
ståelsen av den egna pappan som per-

Snälla fäder och 
en våldsam pappa?

Barns tolkningar av fäders våld

Av ÅSA KÄLLSTRÖM CATER
Fil. dr., Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet

asa.kallstrom-cater@bsr.oru.se

Barn som erfarit att pappan utsatt mamman för våld, kan relatera pappans våld
till föreställningar om att en del fäder är våldsamma och andra inte. De kan även

fokusera på den egna pappans många olika sidor. Om den egna pappan inte 
tillskrivs våld, så kan fäder ses som “goda utan undantag”.
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son. Samtidigt var det mer sparsamt
med konkreta beskrivningar av positiva
sidor av såväl den egna pappan som
fäder i allmänhet – både de snälla och de
dumma/våldsamma.

För de här barnen kan erfarenhe-
terna av den egna pappans våld göra det
orimligt att anta att alla fäder är snälla.
Samtidigt kan tanken att fäder generellt
är dumma/våldsamma bli en social svå-
righet i relation till exempelvis män.
Uppdelningen i olika typer av fäder kan
vara en möjlighet för barn att nå en
logiskt sammanhängande förståelse av
fäder som både inkluderar erfarenhe-
terna av den egna pappans våld, och en
föreställning om andra snälla fäder. 

Fäders oersättlighet 
Trots att barnen i andra intervjuer också
tolkade en del av sin pappas handlingar
som våld – och därmed som orättfärdi-
ga och oacceptabla – fanns en skillnad i
den betydelse våldet fick. Den egna
pappans många olika sidor eller egen-
skaper betonades. Barnen kunde fokuse-
ra på sin pappas föränderlighet, både
när det gällde våld och andra egenskaper
och beteenden. De kunde också lyfta
fram en “av princip” positiv bild av
honom som skilde sig från erfarenhe-
terna av hans våld. Några barn gjorde
skillnad mellan den egna relationen
med pappan – där våld inte sades ingå –
och pappa-mamma-relationen. 

Våldet kunde på så sätt rymmas i
förståelsen av den egna pappan utan att
det fick en grundläggande betydelse för
hans person. Därmed kunde också
våldshandlingarna ses som avvikande
och oacceptabla samtidigt som pappan
sågs som en relativt vanlig och normal
far. Barnen kunde också berätta om
positiv interaktion med honom och det
framkom att han på olika sätt kunde
vara viktig för dem. De betonade också
att fäder som manliga föräldrar fyller
funktioner som mödrar inte kan fylla.
Dessa var ofta kopplade till fysisk styrka
och tekniskt kunnande, men också till
att det krävs fäder för att barn ska bli
till.

En definition av den egna pappan
baserad på våld skulle kunna få svårare
konsekvenser för de här barnen, efter-

som fäder av olika skäl ses som oersättli-
ga. Samtidigt är barnens definitioner av
vad som är våld så fasta att deras egna
pappors våld inte kan nonchaleras. Att
separera pappans våld från hans person
kan då göra det möjligt att även i fort-
sättningen inte acceptera dessa hand-
lingar, samtidigt som pappan kan tolkas
som normal och i relation till vanliga
snälla och oersättliga fäder.

Snälla fäder och andras våld
Ett tredje sätt innebar att fokusera på
det goda hos den egna pappan och hos
fäder i allmänhet. Våld betraktades av
alla barn som oacceptabelt. Det som var
utmärkande här var snarare att defini-
tionen av våldets motsats – att vara snäll
– var särskilt generös, nästan som en
frånvaro av våldshandlingar. Fokus på
det goda hos den egna pappan verkade
underlättas av att ribban för att betrak-
tas som snäll därmed var relativt låg.

Här kan frånvaron av direkt våld vid
tiden för intervjun förstås som tillräck-
ligt för att betraktas som snäll.
Frånvaron av våld skapar en likhet mell-
lan den egna pappan och fäder i allmän-
het, och normaliserar den egna pappan.
Samtidigt skapas en distans till våld. 

En relativt normal pappa?
Trots att de flesta tydligt inkluderade
våld i berättelserna om den egna papp-
pan, beskrev således inget av barnen i
studien våld som ett centralt drag hos
fäder. Även om många barn associerade
våld mer med fäder/män än med
mödrar/kvinnor, så kan man knappast
säga att deras generella fadersbilder
omfattade våldsutövning. Barnens erfa-
renheter av de egna pappornas vålds-
handlingar verkade därmed inte genera-
liseras till deras förståelse av fäder i all-
mänhet.

Pappan framstod inte heller som en
helt normal far på så sätt att hans vålds-
handlingar omtolkades. En generell
diskurs om “goda fäder” verkar inte hin-
dra dem att tolka och benämna den
egna pappans handlingar som våld. Vad
dessa tre sätt att förstå har gemensamt är
snarare att de på olika sätt kombinerar
det oacceptabla med våldshandlingar –
inom såväl som utom familjen – med en

relativ normalitet hos pappan som per-
son, i förhållande till en del eller
huvuddelen av fäder i allmänhet. 

Generaliseringar av pappornas våld
verkar alltså inte vara avgörande.
Materialet innehåller dock också andra
beskrivningar av den egna pappan i rela-
tion till fäder. Trots att barnens förstå-
else och tolkningar av den egna pappans
våld varierade, så finns en del tendenser
i materialet. Barnens förståelse av fäder
generellt förefaller i mycket direkt kopp-
lad till erfarenheter av den egna pappan.
Att barnen inte helt enkelt generaliserar
den egna pappans våldsbeteenden till
fäder i allmänhet, betyder inte med
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självklarhet att de helt frånskriver fäder
sådana beteenden. Dessutom innehåller
barnens generella fadersbilder “dum-
het”, inaktivitet, fylla och krav –
beskrivningar som ofta är mycket lika
beskrivningen av den egna pappan. 

Våldshandlingar eller 
våldsamhet?
Hearn (2002) poängterar att våld bland
annat kan definieras som fysiska vålds-
handlingar och utgå ifrån individuella
handlingar och situationer, eller som en
integrerad del av de sociala relationerna.
Fäders våldsamhet kan med andra ord
förstås som ett vidare begrepp än fäders

våld (förstått huvudsakligen som vålds-
handlingar). Våldshandlingar förefaller
med detta synsätt inte vara en väsentlig
del av de erfarenheter av den egna 
pappan som barnen generaliserar.
Däremot antyder materialet att våld för-
stått som ett “kränkande system av soci-
ala relationer” (Hanmer 1996 i Hearn
2002) generaliseras. Här ingår psykolo-
gisk degradering, krav om lydnad,
kränkningar och att offret själv förän-
dras, snarare än våld som enbart fysiska
handlingar som ger synliga skador.

Hearn (2002) poängterar också att
inom varaktiga relationer kan fysiskt
våld, när det en gång använts, inte

“behövas” igen eftersom det fungerar
som ett underliggande hot. Barnens
uppfattningar om att våldet inte står i
proportion till de olyckor och dylikt
som utlöste det kan innebära att enstaka
våldshandlingar utgör ett mer eller min-
dre konstant hot för dem långt efter själ-
va händelsen. Om de inte kan begripa
våldsutbrotten, så kan de heller inte för-
utse dem. Då kan många beteenden och
handlingar uppfattas som potentiellt
våldsrelaterade av barnen (jfr t.ex. Peled
1998; Weinehall 1997). Om man ser
våldet i familjen i ett sådant vidare per-
spektiv, så kan de generaliserade anta-
ganden flera av barnen uttrycker – att
fäder ofta är “dumma”, lata, fulla och
krävande – utgöra delar av en generell
uppfattning om fäders våld.

Därmed måste barnens tolkningar
av sina pappors våld förstås både utifrån
att generaliseringar av pappornas vålds-
handlingar inte verkade avgörande för
deras meningsskapande i stort, och
utifrån tendenserna att generalisera
aspekter i pappans beteende som kan
vara en del av en övergripande “vålds-
kontext” i familjen. 
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Anna har været i
Danmark i fem år. Hun
kom med sine to
drenge til Danmark for
at besøge sin søster der
er gift med en etnisk
dansk mand. Her mødte
hun sin etnisk danske
mand.

I begyndelsen af forholdet gik alt
godt. Anna startede på sprogskole og
fik et rengøringsjob.

Efter nogle år begyndte manden at
drikke for meget derhjemme, og hans
humør blev svingende. Han begyndte
at skælde ud på hende og hendes to
børn. Omkring dette tidspunkt starte-
de volden. Anna fortæller om hvordan
manden råbte efter hende og børnene.
Han truede med at sende dem hjem
og at han ikke ville underskrive for-
længelsen på hendes opholdstilladelse.
Han smadrede kopper og direkte slog
hende, hvorefter hun og børnene

måtte sidde i garagen i mange timer i
dårligt vejr. 

Efterfølgende var hun sygemeldt i
adskillige dage og tog på et krisecen-
ter. Her fik hun i første omgang at
vide, at der ikke var noget de kunne
gøre for hende, og at hun næste gang
skulle tage på skadestuen. På den bag-
grund tog hun tilbage til manden, der
lovede bod og bedring og gennem
længere tid ikke var voldelig. 

Imidlertid startede volden igen.
Anna magtede ikke både at have job
og gå på sprogcenter. Hun stoppede
på sprogcentret i en periode, men fik
senere orlov fra sit arbejde for at følge
undervisning og tage sin eksamen i
dansk, så hun sidenhen kunne tage en
uddannelse. I mellemtiden fortsatte
volden – skænderier, smiden med
ting, trusler, slag. Anna formåede alli-
gevel at tage sin eksamen og blev
optaget på uddannelsen. Da de skulle
fejre hendes optagelse på uddan-
nelsen, blev manden igen voldelig.
Anna fortæller, at manden ville slå
hende ihjel. Hun og børnene måtte
flygte ind til naboen, da manden
havde taget alle telefoner i huset.

Politiet blev tilkaldt, og hun og bør-
nene kom på skadestuen. Den aften
havde manden også slået på hendes
børn. Efter opholdet på hospitalet
kom Anna igen på krisecenter, hvor
hun boede inden hun fik et sted at bo
via kommunen. 

Da Anna var flyttet fra krisecent-
ret, fik hun et brev fra Udlændinge-
styrelsen på baggrund af en henven-
delse fra manden. Hun blev bedt om
at gøre rede for problematikken
omkring fraflytningen fra manden.
Hun havde da allerede skaffet en
advokat, der besvarede henvendelsen.
Sideløbende håndterer en anden
advokat hendes separation/ skilsmisse. 

Annas sag om opholdstilladelse er
stadig under behandling. Hun for-
tæller, at det er vigtigt for hende at få
opholdstilladelse i Danmark. Hun er
integreret i det danske samfund – hun
har en uddannelse, job og venner.
Annas børn har også lært dansk, fået
venner og går i skole. Det vil blive
svært at skabe en tilværelse for hen
de selv og børnene i hjemlandet, vur-
derer hun.

Anna fra Uganda
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Af DIANA HØJLUND MADSEN 
Forsker ved Center for Ligestillingsforskning 
ved Roskilde Universitetscenter
dm@celi.dk

Voldsramte minoritetskvinder kan vælge at
blive i det voldelige ægteskab, indtil de 
kan få en permanent opholdstilladelse 
– eller de kan forlade ægtemanden og 
håbe, at de bliver en af de udvalgte,
som får ophold. Begge dele er 
potentielt med livet som indsats.
De er fanget mellem lov og liv.

Fanget
mellem

lov og liv
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Hvis kvinderne bliver i det vol-
delige forhold, udsætter de
sig selv og deres børn for stor

fare. De fleste af kvinderne i vores rap-
port beretter – ligesom Anna – om
meget grov vold. Hvis de forlader man-
den, risikerer de at blive hjemsendt. Der
kan de blive udsat for vold og – i yder-
ste konsekvens – æresdrab af deres egen
eller mandens familie. Alternativt kan
de risikere at havne i prostitution eller at
skulle gifte sig med ældre mænd og/eller
generelt komme til at leve under kum-
merlige vilkår, hvor de ikke kan forsørge
sig selv. 

Også Anna frygter for fremtiden
hvis hun bliver hjemsendt.

”I skal hjem...”
Anna gengiver sin voldelige eksmands
trusler overfor hende og hendes børn: ”I
skal hjem til Uganda – I kan ikke blive
her I Danmark.” Manglende opholdstil-
ladelse er en del af volden.

Anna og flere af de andre kvinder
som er blevet interviewet i rapporten,
fortæller hvordan de voldelige ægte-
mænd systematisk (mis)bruger spørgs-
målet om opholdstilladelse som et led i
volden. Ægteskabet danner basis for
deres opholdsgrundlag. De kan først
opnå permanent opholdstilladelse i
Danmark efter syv år (mod tre år i
Norge og to år i Sverige). Således bliver
loven om opholdstilladelse et magtfuldt
våben i de voldelige ægtemænds hæn-
der. 

Kvinderne får kun opholdstilladelse
i et begrænset tidsrum, så nogle af de
voldelige ægtemænd truer med ikke at
ville underskrive forlængelsen af deres
opholdstilladelse (som i Annas tilfælde),
eller de fortæller ikke kvinderne, at det
overhovedet er nødvendigt at gøre dette.
I Danmark skal opholdstilladelsen for-
længes efter to år. I Sverige prøver man
imidlertid at forebygge dette ved, at
myndighederne direkte kontakter
kvinden selv for at informere hende om
reglerne. 

Lovgivningen i Norden
Lovgivningerne i Danmark, Norge og
Sverige er forskellige til trods for visse
fællestræk. Fælles for de tre lande er, at

de alle har en undtagelsesparagraf. Den
åbner principielt op for, at voldsramte
udenlandske kvinder kan blive i landet,
hvis de forlader deres voldelige ægtefæl-
le - på trods af at de ikke har været i
Skandinavien længe nok til at opnå per-
manent opholdstilladelse. Der er imid-
lertid forskel på, hvilke krav kvinderne
skal opfylde for at få opholdstilladelse i
relation til disse undtagelsesparagraffer.
Der er også forskel på, hvor længe
kvinderne skal have været i landet for at
få permanent opholdstilladelse. 

I Danmark skal kvinderne have
været i landet i syv år, før de kan opnå
permanent opholdstilladelse. Ligesom i
de andre lande findes en undtagelsespa-
ragraf for kvinder, der har været udsat
for vold, mens de har været i Danmark.
Imidlertid skal kvinderne kunne doku-
mentere, at der har været tale om vold
og at volden er årsag til, at ægteskabet er
ophørt. 

Samtidig indgår det i vurderingen,
om udvisningen af landet kan siges at
være særligt belastende for kvinden,
ligesom hendes samlede tilknytning til
landet vurderes. Kvinderne skal derfor
reelt opfylde alle fire kriterier, førend de
kan opnå opholdstilladelse. Kun 28 %
af kvinderne (svarende til 13 kvinder)
fik opholdstilladelse i Danmark i 2003
(Udlændingestyrelsen).

I Norge skal kvinderne have været i
landet i tre år, før de kan få permanent
opholdstilladelse. Norge har også en
undtagelsesparagraf for voldsramte
minoritetskvinder, og den afviger noget
fra den danske. I en norsk sammenhæng
skal kvinderne have opholdstilladelse,
hvis de selv eller deres børn er blevet
udsat for vold af ægtefællen - uafhæn-
gigt af deres tilknytning til Norge eller
øvrige humanitære hensyn. Kvindernes
egne udsagn skal i princippet danne
basis for beslutningen, medmindre der
er åbenlyse grunde til at betvivle deres
udsagn. Der åbnes også op for, at ægte-
fællen kan blive spurgt. Undtagelses-
bestemmelsen har en anden del, som
refererer til humanitære hensyn eller
stærk tilknytning til landet, hvilket kan
give opholdstilladelse. I Norge fik
omkring 65 % af kvinderne (svarende
til 58 kvinder) opholdstilladelse i 2004

(Utlendingsdirektoratet).
I Sverige skal kvinderne have været i

landet i to år før de kan få permanent
opholdstilladelse. I en svensk sammen-
hæng betyder undtagelsesparagraffen, at
dette ikke er gældende, hvis kvinden har
været udsat for vold eller alvorlig kræn-
kelse af sin frihed eller fred. Kvinderne
skal imidlertid kunne dokumentere vol-
den. Volden skal være årsag til, at ægte-
skabet er ophørt, ligesom det er et krav,
at samlivet mellem ægtefællerne ikke har
været helt kortvarigt (et tilknytnings-
krav). I Sverige indgår også humanitære
hensyn og andre forhold som en del af
undtagelsesparagraffen. Disse hensyn
kan være risiko for social udstødning,
sygdom, tilknytning til landet og hvilke
forhold kvinden har at vende hjem til.
Hvert år får mellem 20 og 25 kvinder
opholdstilladelse i Sverige på baggrund
af undtagelsesparagraffen. 

Danmark mest restriktiv
I Danmark findes den mest restriktive
lovgivning på området, fordi der er tale
om det længste antal år, inden kvinder
kan få permanent opholdstilladelse, og
fordi der både er fokus på selve mis-
handlingen og andre forhold både i
Danmark og i oprindelseslandet. 

Den norske lovgivning er i praksis
mindre restriktiv end den danske med et
mindre antal år, før kvinderne får
tidsubegrænset opholdstilladelse. I
Norge er der også en absolut formule-
ring om, at kvinderne skal have
opholdstilladelse, hvis de har været
udsat for vold. 

Sveriges lovning er tilsyneladende
den mest lempelige for kvindernes
mobilitet. De skal have været kortere tid
i landet. Opholdstilladelse gives efter to
år, ligesom kvinderne ikke har samme
indberetningspligt som i de andre lande.

Barrierer for at bruge loven 
Problematikken om dokumentation af
volden er fælles for alle tre lande.Til
trods for, at man i Norge i udformning-
en af lovgivningen formelt lægger kvin-
dens egen beretning til grund, skal
kvinderne i praksis også kunne doku-
mentere volden i en norsk sammen-
hæng. Det er svært at dokumentere vol-
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den, fordi den typisk foregår i hjemmet
bag lukkede døre og dermed uden vid-
ner. 

Samtidig omfatter volden også sek-
suel og psykisk vold, der er mere ”usyn-
lige” og derfor endnu sværere at doku-
mentere. Volden skal dokumenteres ved
henvendelse til politi, skadestue, egen
læge eller krisecentre. Men ikke alle
kvinder kommer i kontakt med disse
instanser.

Flere af kvinderne har ikke tillid til
politiet, belært af erfaring fra oprindel-
seslandet. Kvindernes mistillid til politi-
et kan også skyldes, at ægtemanden har
truet kvinden med at blive udvist, hvis
hun henvender sig til myndighederne. 

Det er endvidere et faktum, at poli-
tiet i sidste ende effektuerer deres udvis-
ning. Det er ikke klart, hvordan doku-
mentationen fra forskellige instanser
vægtes i den samlede beslutning. I en
norsk sammenhæng er praksis, at der i
flere afgørelser indsamles information
fra manden om volden, hvilket sjældent
vil være til kvindens fordel. Dermed får
kvinderne endnu sværere ved at doku-
mentere volden, og sagerne kan ende i
en ”påstand mod påstand”-situation.

Også spørgsmålet om tilknytning er
en barriere for at bruge loven i praksis, i
hvert fald i en dansk sammenhæng og til
dels også i Sverige og Norge.
Vurderingen om tilknytning bygger
principielt  på en bred vurdering af de
samlede faktorer - antal år, netværk,
slægtninge, deltagelse i sprogundervis-
ning og deltagelse på arbejdsmarkedet. I
realiteten lægges der op til en væsentlig
mere fastlåst vurdering med fokus på
antal år i landet. 

Set fra kvindernes synsvinkel kan
inddragelse af forhold som etablering af
netværk og generel integration også
være problematiske parametre, fordi
nogle af disse kvinder - som en del af
volden - har levet i udbredt isolation. 

Lovens vigtighed
Hvorfor er lovgivningen (undtagelses-
paragraffen) væsentlig? 

For det første er lovgivningen - og
ikke mindst implementeringen af lov-
givningen - væsentlig, fordi de voldelige
ægtemænd uden egen risiko (mis)bruger

spørgsmålet om opholdstilladelse som et
led i volden mod kvinderne. Som I
Annas tilfælde kan manden nægte at
underskrive forlængelsen på hendes
opholdstilladelse og true med hjemsen-
delse til oprindelseslandet. I andre til-
fælde kan manden undlade at informere
kvinden om, at det er nødvendigt at for-
længe opholdstilladelsen. Kvindernes
manglende selvstændige opholdsgrund-
lag medvirker dermed i sig selv til at
fastholde - og måske endda forstærke -
den ulige magtrelation mellem manden
og kvinden.

For det andet har lovgivningen en
signalværdi overfor kvinderne på flere
forskellige måder. Dels i forhold til at
signalere om kvinderne er ønskede eller
uønskede i de nordiske lande. En stram
lovgivning og mange barrierer for
implementeringen af lovgivningen sen-
der et signal til kvinderne om det sidste.
Dels i forhold til at understrege overfor
kvinderne, at det er de voldelige mænd
og ikke kvinderne, der har overtrådt
loven. Og at loven i de nordiske landes
retssamfund reelt yder beskyttelse over-
for kvinder i deres situation.

For det tredje virker restriktive lov-
givninger som en yderligere undertryk-
kelsesmekanisme på strukturelt plan.
Dette forstærker den proces af afgivelse
af magt og kontrol som kvinderne er
udsat for. Dermed medvirker lovgiv-
ningen til at fastholde kvinderne i en
underordnet position. Det vanskeliggør
processen med at styrke eller ”empower”
kvinderne.

Fra et myndighedsperspektiv er det
gennemgående i alle tre lande at man
frygter, at kvinder vil misbruge lovgiv-
ningen. Hvis den lempes, vil en konse-
kvens af dette være, at antallet af ansø-
gere - og måske også antallet af positive
afgørelser – vil stige. Kvinderne mistæn-
keliggøres dermed. 

Ophold af andre hensyn
Netop fordi det er vanskeligt at anvende
undtagelsesparagraffen i praksis, er
advokater ofte henvist til at støtte
kvinderne i at søge opholdstilladelse på
baggrund af andre hensyn end volden.  

Advokater ser sig nødsaget til at hen-
vise til andre love end dem, der er blevet

etableret netop med henblik på at tage
højde for de voldsramte minoritetskvin-
ders særlige situation. Dermed kan man
spørge, om undtagelsesparagraffen vir-
ker efter hensigten. Det betyder i prak-
sis, at kvinderne ikke opnår nogen aner-
kendelse af, at der reelt har fundet vold
sted. Få kvinder får ophold på baggrund
af den vold, som de har været udsat for. 

Mishandlingen - og ikke alt muligt
andet - bør danne grundlag for vurde-
ringer om opholdstilladelse. Hvad angår
de voldelige ægtemænd, er det også et
fåtal som anmeldes til politiet og døm-
mes for vold. Dermed stilles de reelt
aldrig til ansvar. Resultatet bliver, at
kvinderne aldrig får den oprejsning,
som de har fortjent. Dette illustrerer
den måde, hvorpå staten understøtter
patriarkalske strukturer.

Artiklen bygger på rapporten ”Fanget
mellem lov og liv” om minoritetskvinder,
vold og opholdstilladelse i Danmark,
Norge og Sverige. Den er udarbejdet af
Diana Højlund Madsen, Center for
Ligestillingsforskning ved Roskilde
Universitet (prosjektleder), Rachel Moni
Eapen Paul, Likestillingssenteret i Oslo,
Astrid Schlytter og Annika Jemteborn,
Socialhögskolan, Stockholms Universitet.
Rapporten er udarbejdet i relation til
Nordisk Ministerråds program om køn og
vold – Norfa. Rapporten findes både i en
nordisk og engelsk version og kan rekvir-
eres via email: info@celi.dk
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Voldsforsker KRISTIN SKJØRTEN:

– Vi trenger flere 
perspektiver
Av TURID ØVREBØ
turid.ovrebo@nikk.uio.no
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Hvem er mannen som
slår? Kan han finne et
alternativ til vold?  Hva
er kvinners erfaringer
med å leve i en voldelig
relasjon? Og barna – de
som har opplevd vold fra
en far eller en mor – ser
samfunnet (og retts-
vesenet) dem? 

Barna, kvinnene og mennene har
hver på sin måte vært hovedper-
soner i Kristin Skjørtens ulike

undersøkelser. I mer enn 25 år har hun
forsket på vold i familien og er blitt en
av Nordens fremste eksperter på
området. På 1990-tallet ledet hun
Norges forskningsråds ”Program om
seksualisert vold” og hun har de siste
fem årene sittet som den norske repre-
sentanten i styret for forskningspro-
grammet ”Kjønn og Vold i Norden”. I
Norge har hun også vært en etterspurt
rådgiver for makt og myndighet. I de
siste fem årene har Skjørten vært forsker
ved Institutt for samfunnsforskning i
Oslo. I sitt pågående arbeid har hun
beveget seg litt til siden – et skritt vekk
fra temaet overgrep i familien:

– Nå undersøker jeg barns og forel-
dres erfaringer med å gi barna to hjem og
delt bosted etter et samlivsbrudd. Det
innebærer en større spørreundersøkelse
blant foreldre som har valgt denne løs-
ningen, og dybdeintervjuer med et utvalg
av barna, sier Skjørten. Oppdragsgiver er
Det norske barne- og familiedeparte-
mentet, og forskningsarbeidet kan bidra
til å gi ny kunnskap om noe som berører
svært mange unge, moderne familier i
Norden: Under hvilke betingelser kan et
likestilt foreldreskap etter samlivsbrudd
fungere bra for barna?

Skjørten påpeker at hun faktisk
trodde hun beveget seg bort fra temaene
vold og overgrep da hun i sitt forrige
forskningsprosjekt gjennomgikk 129
dommer i barnefordelingssaker etter
skilsmisse. Her sammenliknet hun
rettspraksis i Norge på slutten av

årtusenet med rettspraksis på 1970-tal-
let. Endringene var påfallende og viser
etter Skjørtens vurdering et klimaskifte:
barnas stemme blir i dag oftere hørt.
Hennes data viser også at far fikk den
daglige omsorgen for barna i 44 % av
sakene, mor i 49 %, mens i sju prosent
av sakene ble søsken delt.

Vold var et tilsynelatende underord-
net tema – som likevel tvang seg fram da
Skjørten leste de detaljerte og begrun-
nede dommene fra lagmannsretten. I
nesten en fjerdedel av dommene var vold
fra en av de voksne partene nevnt
og/eller beskrevet. Men på hvilken måte? 

Vold og barnefordeling
I flere saker la retten til grunn at vold
(som regel fra far) hadde funnet sted,
men uten at overgrepene ble tillagt vekt.
I noen tilfeller ble volden oppfattet som
relasjonsbetinget (mellom mor og far),
og ble ansett som løst ved samlivsbrud-
det. Dersom volden ble ansett som
forårsaket av rus, ble hovedspørsmålet
om den voldelige parten fortsatt ruset
seg eller ikke. I andre tilfeller ble volden
sett som situasjonsbetinget og hadde
preg av enkelthendelser av mindre
alvorlig karakter, og da anså retten at
sjansen for gjentakelse var minimal. I
tillegg var domstekstene formulert slik
at volden fikk en forholdsvis beskjeden
omtale, både i omfang og ordvalg, det
vil si gjerne som fysiske utslag av ”tur-
bulens og uoverensstemmelse” – en
modernisert variant av det velkjente
begrepet ”husbråk”.

Skjørten viser til at hennes gjen-
nomgang av de norske dommene langt
på veg bekrefter den svenske forskeren
Maria Erikssons funn: Hennes kon-
klusjon er at voldelige fedre kan se ut til
å være ikke-eksisterende i samfunns-
diskursen: I ”parforhold” konstrueres
fedre som utøver vold som ”voldelige
menn”, men på samfunnsfeltet ”sam-
livsbrudd” konstrueres fedre gjen-
nomgående som ”ikke-voldelige”. 

Kristin Skjørten på sin side påpeker
at hennes gjennomgang av aktuell
rettspraksis i barnefordelingssaker gir
grunn til å spørre om det burde være
mer sentralt i vurderingen av barnas
beste å problematisere om – og i hvilken

grad – vold i familien har negative kon-
sekvenser for omsorgsalternativene, for
barna og deres trygghet.

Synliggjøring av kvinners liv
På tidlig 80-tall var Kristin Skjørten
ung, fersk kriminologistudent og
aktivist på det nyåpnede krisesenteret
for kvinner i Oslo. Som tema for sin
magistergradsavhandling valgte hun å
intervjue kvinner om deres erfaringer
med å leve i en voldelig relasjon.

– Det jeg så og lærte ved å sitte vakt
på krisesenteret, motiverte meg. På den
tiden var det i Norge gjort lite forskning
på vold mot kvinner, og mitt arbeid kan
nok plasseres innenfor den typiske ram-
men av de første forskningsarbeidene
som ble gjort. De studentene som valgte
et slikt tema, hadde gjerne en fot innen-
for kvinne- eller krisesenterbevegelsen.
Forskingen som ble gjort den gangen
var først og fremst empirisk basert, en
form for avdekking av et felt for å løfte
en tilsynelatende skjult verden frem i
offentligheten.

Kristin Skjørten minner om at mye
var annerledes for 25 år siden. Krise-
senterbevegelsen måtte først doku-
mentere at kvinnemishandling faktisk
var et alvorlig og utbredt fenomen i ”det
moderne Norge”, og at det over hele
landet var behov for sentre hvor kvinner
og barn kunne søke tilflukt.
Forskningen på feltet ble den gangen
båret frem av de som jobbet aktivt.

– Utover 80-tallet ble det etter hvert
mer avstand mellom forskning og
aktivisme, et klarere skille mellom prak-
tikere og forskere. På den ene siden tror
jeg det er viktig at vi som forsker på fel-
tet har god kontakt og følger med på
hva som faktisk skjer på feltet – både
innenfor lovgivning, politiske strategier
og hjelpeapparatet. Men jeg tror også
det er positivt med en viss distanse.
Innenfor forskningen er man nødt til å
trekke seg litt tilbake, fundere over pers-
pektiver og utvikle ulike måter å forstå
og se fenomener på, understreker hun. 

Et bredere perspektiv 
på volden
Med bakgrunn i egne erfaringer fra krise-
senterbevegelsen, påpeker hun at en her
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ofte møter konsekvensene av den groveste
mishandlingen, den mest alvorlige volden
mot kvinner. Gjennom å undersøke disse
kvinnenes erfaringer, har en kunnet få
frem helt sentrale sider ved fenomenet
vold mot kvinner, og kjønnsmaktperspek-
tivet har over tid vist seg som en fruktbar
teoretisk forståelsesramme.  

– De som jobber ved krisesentrene
får ofte se det verste, men dette ståstedet
kan også føre til at en feil- eller under-
vurderer kjønnsrelatert vold slik den
fremtrer i større deler av kulturen og
samfunnet. Det nye og viktige som har
skjedd – blant annet i Norge – er at vi
har fått våre første større undersøkelser
som er mer inngående i forhold til både
omfanget og de ulike sidene av vold mot
kvinner. Vi har liknende omfangsunder-
søkelser fra Sverige og Finland, og noe
materiale fra Danmark og Island. Disse
undersøkelsene favner alle bredere enn
det man ser fra et krisesenterståsted. I
den aller siste norske undersøkelsen har
en et lite utvalg - basert på kvinner som
har søkt tilflukt ved krisesentrene - som
de sammenlikner med noen av funnene
fra omfangsundersøkelsen. Det de da
har funnet, er at kvinner på krisesen-
trene gjennomgående har opplevd gro-
vere overgrep og tilhører den tyngste
voldsofferkategorien.

Utfordringen innenfor forskning
blir å frembringe ytterligere kunnskap
for å gi innsikt i mangfoldet ved det
fenomenet som kalles vold mot kvinner:
Hva er de spesielle kjennetegnene, og
hva er det behov for av andre og nye
tiltak og virkemidler når en skal gjøre
noe med omfanget av volden i ulike
sosiale grupper?

– Hva er det fulle bildet av kjønnsre-
latert vold?

– I omfangsundersøkelsene får man
et nyansert spekter - fra de som har vært
utsatt for gjentakende og livstruende
vold til de som kun har vært utsatt for
enkeltstående hendelser av mindre
alvorlig karakter. Den grove volden er
ofte koblet til andre former for makt- og
kontrollstrategier, som at kvinnen ikke
får råderett over penger eller isoleres fra
omverdenen. Men det rapporterer
sjelden de  kvinnene som har vært utsatt
for enkeltstående hendelser. Her kan

volden forekomme i en helt annen livs-
sammenheng. Før har vi bygd på
kunnskap fra mindre kartlegginger og
mindre, kvalitative undersøkelser, ofte
med utgangspunkt i krisesentrene. Nå
har vi faktisk fått noen tall som viser at
det er store variasjoner – alt fra svært
grov til de mildere voldshandlingene.

Kristin Skjørten fremhever at langt
de fleste kvinnene som har vært utsatt for
vold oppgir at de ikke lenger bor sam-
men med partneren som var volde- lig.

– Jeg tolker det som at veldig mange
kvinner går ut av ekteskap og samboer-
forhold der de blir utsatt for vold. Det
er interessant fordi det forteller oss at
mange kvinner ikke aksepterer vold, og
også at de har ressurser til å bryte ut av
samlivet. Det samme går frem av nyere
skilsmisseforskning: Å føle seg ulik-
verdig – alt fra dominans og kontroll til
utsatthet for vold – er en viktig grunn til
skilsmisse, påpeker hun.

På leting etter menn…
Allerede på midten av 80-tallet startet
Kristin Skjørten jakten på mennene. På
den tida fantes det omtrent ikke
kunnskap om menn som mishandler, og
dokumentasjonen var gjerne sekundær –
via kvinnenes historier om menn som slo. 

Da Skjørten ville gjøre voldelige
menn til hovedpersoner i sin dok-
toravhandling, manglet det ikke på
motforestillinger. Man trodde at menn
som mishandler ville være umulig å få
tak i, eller at de ville nekte å snakke om
det. Men Skjørten var fast bestemt på å
gjennomføre  sitt prosjekt.

– For å få kontakt med mennene
måtte jeg bruke presseoppslag, jeg
opprettet en telefon som mishandlere
kunne ringe, jeg kontaktet familiekon-
torer og krisetelefonen for menn. Mitt
utvalg kom til å bestå av menn som
hadde utøvd vold mot partner og som
var villige til å snakke om det. Deres
motiver for å delta kunne være ulike,
men ofte det at de syntes selv det var ille
og var i personlig krise på grunn av
voldsbruken. Noen hadde en kort vold-
skarriere, for andre hadde det tatt årevis
å komme til en slik krise. Enkelte menn
hadde kommet dit fort fordi de hadde
sammenliknet seg med sin egen far som

hadde slått moren deres, og som de
hadde tatt avstand fra. De ønsket ikke å
bli som han. Så da ble det en vond
opplevelse at de selv gikk rett inn i det
samme mønsteret. For andre var krisen
kommet da kona forlot dem. Noen
menn hadde vært gjennom flere forhold
og hadde lenge ment at det var part-
nerens skyld at de slo. Men etter tredje
forhold hvor de slo, så begynte de å
tenke: ”Kanskje det er noe med meg?
Og hvis jeg går inn i ett nytt forhold,
skjer dette igjen?” 

Det var på mange måter et spesielt
utvalg menn, og ifølge Skjørten selv ikke
representativt. Men når hun satte seg ned
med disse mennene og hørte historiene
deres, våknet aktivisten i henne. Hun
kunne ikke la være å gjøre noe.

– Jeg så jo klart at det ikke var noe
sted innenfor hjelpeapparatet som disse
mennene opplevde som inviterende i
forhold til deres problematikk. De
hadde ingen steder å gå.

… og alternativer til vold
Kristin Skjørten dro på studietur til
USA og besøkte et behandlingssenter
for menn i Boston (Emerge), det aller
første i USA.  I New York var hun på
Victim Services Agency som også kunne
tilby “Male Batterer Programs”. Hun
samlet kunnskap og erfaringer og mente
at dette burde prøves i Norge også. Hun
skrev en grundig studierapport og fikk
med seg en mannlig kompanjong i den
20 år eldre Christian Falsen:

– Det hele ble jo et ganske privat ini-
tiativ hvor Christian og jeg sto på og
jobbet et års tid gratis for å realisere
ideen. Vi fant lokaler som vi mente
måtte ligge helt for seg selv, ikke i
tilknytning til noen institusjon. Og vi
klarte etter hvert å skaffe penger fra stat
og kommune til et prøveprosjekt som vi
ga navnet Alternativ til Vold (ATV).

Skjørten og Falsens baby ble etablert
i Oslo i 1989, selv trakk de to seg tilbake
og overlot driften til kvalifiserte prak-
tikere. Den store usikkerheten var om
norske menn i det hele tatt ville hen-
vende seg, også fordi det i Norge er en
annen tradisjon i forhold til terapi og
behandling sammenliknet med USA.
Det viste seg at tiltaket ble etterspurt, og
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det var ventelister omtrent fra det åpnet. I
løpet av 15 års virksomhet har Alternativ til
Vold utviklet sine tilbud til menn som mis-
handler, til ungdom med voldsproblematikk
– og også til kvinner som slår – i tre norske
byer.

– Jeg tror ikke man når frem til alle vold-
elige menn med et behandlingstilbud, men
jeg ser ikke det som noe argument for ikke å
ha det. Menn som mishandler er også ulike,
nyansene i problematikken er mange. Det
har vist seg at det uansett finnes en stor
gruppe menn med voldsproblemer som vil
ha hjelp til å gjøre noe med det. Og da er det
i seg selv et sterkt argument for å ha et tilbud
om behandling. 

Det er viktig å se at det vi kaller vold mot
kvinner er et sammensatt fenomen. Jeg tror
ikke at det bare er en type tiltak, en type løs-
ning og strategi, som gjelder. Også fordi det
er komplekst, ikke så entydig som man
tidligere la til grunn. Det har skjedd en
kunnskapsutvikling som viser flere og ulike
dimensjoner i forhold til kjønnsrelatert vold,
sier Skjørten.

De unge og ”de andre”
Selv har Kristin Skjørten bitt seg merke i et
par åpenbare utfordringer, flere løse tråder
og ubesvarte spørsmål:

– Omfangsundersøkelsene i Norge,
Sverige og Finland viser en høyere forekomst
av kjønnsrelatert vold blant de yngre alders-
gruppene. Hvorfor er det slik? Hvis det
innebærer at dagens unge kvinner er mer
utsatt for vold, hvilke særegne utfordringer
gir det oss? På den annen side: Kvinnene som
i dag søker tilflukt i krisesentrene har ofte en
annen etnisk bakgrunn enn den nordiske.
Samtidig har forskermiljøene i liten grad
evnet å kartlegge og utforske deres særegne
problematikk. I norske omfangsunder-
søkelser har eksempelvis andelen responden-
ter med ikke-norsk bakgrunn vært svært lav. 

Vi trenger også mer kunnskap om hvilke
konsekvenser det har for barn å vokse opp i
en voldelig familieramme. Ikke minst
trenger vi fokus på hva det betyr for barn at
de har vært vitne til vold eller utsatt for vold
etter et samlivsbrudd. Mange barn skal jo ha
samvær med begge foreldre etter samlivs-
brudd, og hvordan arter en sånn etter-
bruddsfase seg, vel og merke sett fra barns
synsvinkel og erfaring, spør Kristin Skjørten.

Av TERHI PARTANEN, JUHA HOLMA och JARL WAHLSTRÖM
Forskare vid Department of Psychology, University of Jyväskylä
terhi.partanen@psyka.jyu.fi
juha.holma@psyka.jyu.fi
jarl.wahlstrom@psyka.jyu.fi

I ett perspektiv är mannen som slår en kvinna
skamlig och värd förakt. I ett annat har han 
har rätt att uppfostra sin kvinna. Behandlings-
grupper för våldsamma män är arenor för 
konfliktfyllt och komplext identitetsarbete.

Grupper för våldsamma män:

Könskonstruktion i
behandlingsarbete
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Ett multiprofessionellt samarbete
för att motverka och behandla
våld i nära relationer startade i

Jyväskylä i Finland 1995. Syftet med
samarbetet är att informera och utbilda
olika instanser så att de uppmärksamm-
mar våld mot kvinnor och barn och
utvecklar hjälp- och stödinsatser för
dem. Samarbetet består av separata pro-
gram för offer, kvinnor och barn, och
för män. Ett program för män som
använder våld i intima relationer ska-
pades i kriscentrat ”Mobile”, i samarbe-
te med Utbildnings- och forskningskli-
niken i psykoterapi vid universitetet i
Jyväskylä. Det är tätt kopplat till, och
utvärderat genom, programmen för
kvinnor och barn. 

Målsättningen för hela behandlings-
processen är att skapa en ny sorts (icke-
våldsam) manlig identitet (Holma och
Laitila, 2001) och från starten har
könskonstruktion satts i fokus i det tera-
peutiska arbetet. Vår utgångspunkt då
vi ser på processer i behandlingsgrupper
är kulturellt bestämt identitetsarbete (jfr
Holma och Wahlström, 2005). Vi för-
står grupperna som sociala arenor där
deltagarna, genom diskursiv aktivitet, är
involverade i ömsesidiga processer av
självdefinitioner. Vi kommer här att
diskutera hur deltagarna hittar och
använder resurser i sitt gemensamma
identitetsarbete, och de spänningar och
krockar som då kan uppstå. 

Medlemskap i gruppen
De manliga klienter som använder våld
i intima relationer, är sammankopplade
med varandra genom sitt medlemskap i
en social grupp. Denna grupp definieras
genom handlingar som ses som icke-
önskvärda, kriminella och till och med
motbjudande av det omgivande sam-
hället. Genom att gå in i gruppen har de
dock tagit ett visst avstånd från dessa
handlingar och åtagit sig ett program för
förändring.

Den uppenbara utgångspunkten
och sammanhanget för denna sociala
och individuella process är etiketten på
grupperna som behandlingsgrupper för
manliga förövare av våld i nära relatio-
ner. Detta sammanhang är rätt ambiva-
lent. Det finns inga gemensamma kul-

turella normer för hur man blir medlem
i en sådan grupp. Medlemmarna måste
därför skapa kriterier för kategorisering
av medlemskap medan grupprocessen
fortskrider.

Vi har tittat i detalj på det konstruk-
tiva identitetsarbetet i en av behand-
lingsgrupperna (Alasaarela, 2005).
Många av varianterna av delade gruppi-
dentiteter kan ses i de flesta av grupp-
perna. I denna specifika grupp uppstod
fyra huvudsakliga kategoriserande ramar
för identitetsarbetet. I den tidiga fasen
av grupprocessen kan klienternas
typiska tal ses som skapande “en grupp
som söker sina gränser”. Karaktäristiskt
för dessa samtal var att klienterna endast
indirekt refererade till användandet av
våld. Det formella, utifrånperspektivet
så att säga, användes endast delvis och
med försiktighet av klienterna. De för-
sökte använda beskrivningar som skulle
normalisera gruppen, exempelvis
genom att referera till sig själva som
“ödesbröder”.

Ett uppenbart kriterium för med-
lemskap var kön. Gruppen konstrue-
rades som ”en grupp av män”. Detta
framkom tydligast i tal om skillnader
mellan män och kvinnor. Talet om den
manliga gruppen kunde också användas
som ett verktyg för normalisering,
Gruppen kunde omtalas som vilken
grupp av män som helst, om än med ett
speciellt problem eller delad historia
eller olycka. Idén om “en grupp av män
med ett delat öde” kunde utvidgas så att
den rymmer tidigare och senare grupper
inom programmet. Denna diskursiva
manöver gjorde det möjligt att inklude-
ra den specifika gruppen i den vidare
kategorin “grupper med våldsamma
män”. På detta sätt närmade de sig våld
som den gemensamma nämnaren för
medlemskap i gruppen.

Passivt offer eller oberoende
aktör?
Tanken om ett gemensamt öde eller
olycka bidrog till en ökad sammanhåll-
ning i gruppen och banade vägen för
konstruktionen av en delad identitet
som “offer”. Självkategoriseringen offer
(Partanen och Wahlström, 2003) var
ganska tydlig i de tidigare sessionerna i

grupprocessen, och avtog betydligt
framemot slutet av processen. Det var
typiskt att klienterna framställde sig själ-
va som offer för en kvinna som aktivt
och med hjälp av sin verbala förmåga
använder psykologiskt våld. Denna
psykologiskt starka kvinna förmår den
‘svagare’ mannen att använda fysiskt
våld. Klienterna skilde sig åt i hur myck-
et de anslöt sig till ett offer-tal. 

I stort sett halvvägs genom process-
sen uppstod en ny identitetskonstrue-
rande kategorisering (Alasaarela 2005).
Några av klienterna började skapa en
bild av sig själva som “oberoende män”
och använde vanligtvis jämförelser mell-
lan sig själva vid en tidigare tidpunkt
och nu som en resurs. Användandet av
våld kopplades till känslor som under-
lägsenhet, förödmjukelse och skam.
Underlägsenhet var i sin tur kopplad till
ett uttalat beroende av en kvinna, och
till rädsla inför hotet om att bli övergi-
ven. Den “oberoende mannen” konstru-
erades som icke-våldsam eftersom han
inte längre behövde vara beroende av
våld för att öka sitt självförtroende. I
talet om oberoende ingick konkreta
funderingar om för- och nackdelar med
att fortsätta ett förhållande eller att
avsluta det. 

När det gäller referenser till använ-
dandet av våld som kategoriserande kri-
terier i identitetsarbetet fanns en klar
skiljelinje mellan olika klienter i denna
specifika behandlingsgrupp. Två av de
fem medlemmarna i gruppen använde
genom hela processen en diskurs som
positionerade dem som passiva offer för
omständigheterna, och våldshandling-
arna liksom bröt ut på ett impulsivt sätt.
Tre av medlemmarna använde genom
processen en diskurs som positionerade
dem som aktiva aktörer och för dem
kunde våldet beskrivas som något upp-
såtligt. Tanken om uppsåt eller syfte
med våldshandlingarna var kopplad till
idén om möjlig självkontroll och, så
småningom, möjligheten att välja ett
icke-våldsamt sätt att leva. I den här spe-
cifika gruppen var det de klienter som i
sitt tal tog en aktiv position i förhåll-
lande till sitt våld som också ifrågasatte
sin skuldfyllda underdånighet i sina
intima relationer.
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Våld och manlighet
Det framstod också som att det var två
väldigt olika principer som fungerade
som resurser i talet om kvinnor och om
mäns våld mot kvinnor (Kapanen,
2005). De manliga klienterna uttryckte
en generell attityd med manlig respekt
för, beskydd av, och ridderlighet gente-
mot kvinnor. I många av grupperna
fanns en beredskap att skriva under
denna generella hederskodex - att en
man aldrig slår en kvinna. 

Å andra sidan uttrycktes i en del
grupper en principiell distinktion mellan
våld mellan män, och våld från män mot
kvinnor (Partanen, 2005). Våld mellan
män omtalades som på något sätt just
och rättvist, regelstyrt och till och med
hedersamt, inbäddat i principerna för en
moralisk ordning. Våld från män mot
kvinnor omtalades som på något sätt ett
naturligt fenomen som inte behövde för-
klaringar eller rättfärdiganden. 

Den uppenbara och fundamentala
inkonsekvensen i dessa två diskursiva
konstruktioner kan ses som skapad av
ett grundläggande antagande om en hie-
rarkisk skillnad i mäns och kvinnors
position i samhället som inte är möjligt
att ifrågasätta. Skyldigheten att skydda
och den självklara rätten att tillrättavisa
eller straffa är två sidor av samma mynt
– i den ridderliga manliga kulturella
synen på kvinnan är hon en av mannens
ägodelar. Det var inte ovanligt att tradi-
tionell manlighet definierades som
representant för en kultur med engage-
mang och omsorg i kontrast till en
modern attityd med brist på intresse och
omsorg om andra. 

När det gäller resurser för identitets-
arbete blir det en mycket besvärande
krock mellan dessa två konstruktioner. I
det ridderliga talets perspektiv är mann-
nen som slår en kvinna skamlig och värd
förakt. Det är en kategorisering som är
svår att kompensera med konstruktio-
nen “rätt att uppfostra”. Med tanke på
behovet att konstruera en åtminstone
knappt acceptabel identitet för sig själva
som män som har slagit sina kvinnliga
partners, behövde de manliga klienterna
använda andra kulturella resurser. Deras
tal om kvinnor visade sig vara en sådan
delad manlig kulturell tillgång. 

Konstruktioner av kvinnor
Det var fyra olika diskursiva konstruk-
tioner av kvinnor som kunde ses i
behandlingsgrupperna och enkelt delas
av män (Kapanen, 2005). 

För det första presenterades kvinnor
som provocerande personer som avsikt-
ligt hetsar upp mannen. Detta framställ-
de kvinnan som medansvarig för vålds-
händelserna. För det andra talade de
manliga klienterna om kvinnor som
opålitliga, som personer som man inte
kan lita på och som oväntat kan lämna
en, och som får mannen att känna en
konstant rädsla för att bli övergiven.
Användandet av våld ansågs komma
från denna osäkerhet och rädsla. För det
tredje framställdes kvinnor mer gene-
rellt som mystiska varelser som en man
aldrig kan förstå fullt ut. Den fjärde
diskursiva konstruktionen var en mäktig
kvinna som inte missar något tillfälle att
visa sin verbala överlägsenhet över
mannen. Mannens verbala underlägsen-
het tycks ursäkta användandet av våld
som “vapen” i maktkampen. 

Dessa konstruktioner av kvinnor,
inte ovanliga i den manliga kulturen i
stort, tycks få en än mer central funk-
tion i talet i det specifika sammanhang
förövargrupper utgör. De tycks skapa en
bild av en särskild sorts kvinna som kan
omtalas som ett rättmätigt objekt för
manligt våld. Detta tal om kvinnor för-
söker uppenbarligen lösa den konflikt i
identitetsarbetet som skapas av motsätt-
ningen mellan ridderlighetsprincipen
och det våld de manliga klienterna fak-
tiskt har gjort sig skyldiga till. 

Kulturen som resurs
Målet med behandlingsprogrammet är
att de manliga klienterna upptäcker och
tillägnar sig icke-våldsamma handlings-
modeller och icke-våldsamma identite-
ter. Därför kan grupperna ses som are-
nor för kulturellt format identitetsarbe-
te. Ovan har vi visat vilka kulturella till-
gångar och diskursiva strategier delta-
garna använder som en resurs för det
(gemensamma) identitetsarbetet i
behandlingsgrupperna. Det säger sig
självt att förhandlingsprocessen är kon-
fliktfylld och komplex, men den tycks
ge möjligheten att konstruera en ny

sorts icke-våldsamma manliga identite-
ter.

En mer utförlig beskrivning av
behandlingsprogrammet ges i Holma
och Laitila (2001) samt Partanen och
Holma (2002). Forskningsmaterialet
består av videoupptagningar från 156
sessioner i 10 behandlingsgrupper
genomförda under åren 1996-2000.
Allt som allt har 43 män genomgått
behandling i dessa grupper. Video-
upptagningarna har transkriberats och
analyserats med hjälp av diskurs- och
narrativ analys. Forskningen har finansi-
erats av Finlands Akademi, det finska
undervisningsministeriet och Jyväskylä
universitet.
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Två nya EU-finansierade rapp-
porter om mäns våld i
Danmark och Sverige visar att

när det gäller forskning och politik 
ligger Sverige helt klart före Danmark
på de flesta, men inte alla, områden.
Med hjälp av feministiska och pro-
feministiska perspektiv re-analyseras 
i rapporterna den kunskap om mäns
våld som redan finns i Danmark och
Sverige, i form av forskning, offentlig
statistik, och socialpolitiska texter 
från de senast fem till tio åren. I den här
artikeln sammanfattar vi kunskapen 
om en rad aspekter av mäns våld 
och föreslår sedan att förklaringen 
till skillnaden mellan länderna framför-
allt ligger i historiska och kulturella
mönster, i synnerhet i olika konstruk-
tioner av individualism och kollektivism
i dessa två samhällen. 

Våld mot kvinnor och 
övergrepp mot barn
Den mest påtagliga skillnaden är att
perspektiv där makt sätts i fokus, och 
i synnerhet könsrelaterad makt, har eta-
blerats i forskningens respektive politi-
kens mittfåra i Sverige, särskilt när det
gäller våld mot kvinnor. Det finns idag
betydligt mer forskning i Sverige 
jämfört med Danmark när det gäller
denna fråga och kritiska perspektiv 
har fått större genomslag i nyare svenska
akademiska arbeten. Forskningen här

Forskning, politik och kunskapens gränser

Mäns våld i Danmark
och Sverige
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Centrum för genusstudier, Stockholms universitet
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Forskning och politik verkar ha hamnat på efterkälken
i Danmark jämfört med Sverige när det gäller mäns
våld. Frågan är – varför?
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omfattar också ett bredare spektrum 
av teman, som fysiskt och sexuellt våld 
i samband med graviditet, våld mot
familjens husdjur, samt uppbrotts-
processer från (vålds-)relationer. 
Det är iögonfallande att akademiska
diskussioner om kön och makt saknas i
Danmark, med ett fåtal undantag.

Sverige skiljer sig också från
Danmark genom sin nationella preva-
lensstudie om mäns våld mot kvinnor
publicerad 2001. Danmark anslöt sig
nyligen till the International Violence
Against Women Survey, och resultaten
har ännu inte publicerats. De tidigare
danska prevalensstudier som berör 
kön och våld måste kombineras med
nyare kunskap om mäns våld mot
kvinnor. Denna kommer huvudsakligen
från forskning genomförd av Statens
Institut for Folkesundhet. När det gäller
politiken har svenska myndigheter 
uttalat fokuserat på mäns våld mot
kvinnor, vilket framgår av den så kallade
Kvinnofridsreformen från 1997/98 
och det nya brottet ”Grov Kvinno-
fridskränkning” från 1998. Jämfört med
detta kan man se att i Danmark kom en
handlingsplan om våld mot kvinnor
först 2002 och Danmark saknar en 
specifik straffrättslig lagstiftning som
fokuserar könsrelaterat våld. 

När det gäller barns situation står
mäns våld i relation till vårdnad/for-
ældremyndighed och umgänge/samvær
i fall med partnervåld i fokus för kritisk
forskning både i Sverige och i Danmark.
Frågan om barn som bevittnar våld får
dock mer uppmärksamhet i den svenska
forskarvärlden. I Danmark genomfördes
nyligen en stor nationell prevalensstudie
om fysiskt och sexuellt våld mot barn,
samt om barns bevittnande av våld,
också denna gång på folkhälsoområdet.
I båda länderna finns nu – äntligen –
också en ny medvetenhet om sexuell
exploatering av barn. Denna har med-
fört både en utökad lagstiftning och
hårdare straff. 

Våldtäkt på den politiska
agendan
Liknande övergripande mönster kan
också ses när det gäller våldtäkt, med
mer begränsat akademiskt intresse för

frågan i Danmark jämfört med Sverige.
I Sverige kan man framförallt se ett
ökande intresse för hur rättsväsendet
hanterar våldtäkt. Det gäller inte minst
rättens tendens att fokusera offret i ställ-
let för förövarens beteende, och överhu-
vudtaget hanteringen av sexuellt våld
sedd i ett könsperspektiv.

Våldtäkt står dock på den politiska
dagordningen i båda länderna. Ändring-
ar i den svenska lagstiftningen från 1998
omdefinierade vissa handlingar från sex-
uellt tvång till våldtäkt. Ytterligare
ändringar från 2005 stärkte skyddet för
en persons sexuella integritet ännu mer
genom att det tvång som förövaren
använder inte måste innebära ett hot
mot liv och hälsa: handlingen kan ändå
definieras som våldtäkt i lagens ögon.
Våldtäktsbrottet har också utvidgats till
att även gälla fall där offret inte kunnat
ge sitt medgivande (har sovit, varit beru-
sad, drogad, sjuk eller skadad, osv.). I
Danmark ledde 2002 års genomgång av
rättspraxis i våldtäktsmål till ökade straff
i den generella översynen av brottsbal-
ken när det gäller våldsbrott. 

I båda länderna pågår också en
diskussion om mäns ansvar och mäns
medvetenhet om kvinnans/offrets sam-
tycke (eller snarare brist på samtycke).
Trots förändringarna i lagstiftningen
kan maktbalansen än så länge sägas vara
till mäns fördel i båda länderna. När det
gäller samtycke ligger bevisbördan fort-
farande på offret. 

Prostitution - en tvistefråga
Även i synen på prostitution finns en
slående skillnad mellan Danmark och
Sverige. Medan de svenska och danska
jämställdhetslagstiftningarna liknar
varandra på många sätt, är den svenska
lagstiftningen mer radikal eftersom den
kriminaliserar köp av sexuella tjänster.
Detta är något som i offentliga och poli-
tiska debatter har ansetts som en sista
utväg i Danmark. Även om dansk poli-
tik också definierar kvinnor i prostitu-
tionen som utsatta och förtryckta, så
uppfattas inte prostitution som en fråga
om kön och makt utan snarare som en
social- och hälsofråga. I Sverige däremot
ses prostitution i ett köns- och maktper-
spektiv och beskrivs som ett uttryck för

mäns makt över kvinnor.

Etnicitet och våld
Det är värt att uppmärksamma att i
båda länderna fokuserar både forskning
och politik könsrelaterat våld som begås
av män från etniska minoriteter.
Samtidigt finns en relativ brist på upp-
märksamhet riktad mot våld utövat av
män från de etniska majoriteterna. 

Det är dock jämförelsevis fler sven-
ska forskare som diskuterar patriarkala
relationer i alla etniska grupper, mino-
ritet som majoritet. Dessutom finns mer
forskning (inklusive den som finansieras
av regeringen) och akademiska arbeten
om etnisk diskriminering i Sverige jäm-
fört med Danmark. Vidare behandlar
vissa delar av den statligt finansierade
forskningen uttryckligen strukturell
rasism i det svenska samhället. 

I Danmark tycks forskningsfokus
ligga antingen på våld mot kvinnor i
etniska minoriteter eller på mäns våld
mot kvinnor i Grönland. I forskningen
om etniska minoriteter och män i
Grönland tycks det finnas ett större
utrymme för att använda en sociologisk
tolkningsram med betoning på makt,
kontroll och berättigande. När det gäll-
ler mäns våld mot kvinnor i den danska
vita etniska majoriteten tycks psykolo-
giska perspektiv vara den dominerande
källan till förklaringar.

Frågan om så kallat hedersrelaterat
våld och relationen mellan etnicitet och
mäns våld är fortfarande en hett debatt-
terad fråga i Sverige, men är än så länge
inte lika aktuell i Danmark.

Att förklara skillnaden
Sammanfattningsvis kan man säga att
de senaste tio åren har medfört en hel
del positiva förändringar – sett i ett
feministiskt och profeministiskt per-
spektiv – när det gäller hanteringen av
mäns våld, både i forskningen och i
politiken.

I det svenska materialet återfinns
dock fler kritiska perspektiv än i det
danska. De kritiska perspektiven berör
också ett bredare spektrum av frågor,
särskilt i forskningen, men även i viss
mån i politiken. Hur kan vi förklara
denna övergripande skillnad mellan
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Danmark och Sverige? Här ger vi några
förslag till förklaringar som bör bli före-
mål för mer ingående studier. 

Även om vi menar att det finns en
del konkreta situationella och struktu-
rella faktorer som måste beaktas, så är
vår förklaring här framförallt kulturell.
Utgångspunkten för denna kulturella
förklaring är det slående faktum att
maktorienterade perspektiv på könat
våld är så mycket vanligare i vårt svenska
material än i det danska. Vi vill föreslå
att man åtminstone delvis kan förklara
detta genom att jämföra dominerande
diskurser och praktiker i de båda län-
derna när det gäller individualism och
kollektivism. Dessa diskurser och prak-
tiker kommer till uttryck i och formar
såväl forskning som politik.

Oberoende och frihet – för
vissa
I Danmark kan vi se en dominerande
diskurs om individualism som är påver-
kad av libertarianism. Vi kallar detta
oberoendets individualism, det vill säga
att tonvikten läggs på individernas frihet
att uttrycka sig själva i tal och i viss mån
i handling. 

Vår poäng är att denna grundlägg-
gande rättighet att uttrycka sig fritt inte
är garanterad på samma sätt för alla,
utan endast för dem som mest ”hör till”
det danska kollektiva samhället. Den
grupp som starkast ”hör till” tycks vara
vuxna män från den etniska majorite-
ten. Denna kulturella situation kan
möjligen skapa motstånd mot sociala
analyser ur ett maktperspektiv. Detta
eftersom styrkan i den libertarianska
individualismen – och den domine-
rande gruppens friheter och rättigheter
– bara kan upprätthållas genom
avsaknaden av maktanalyser som sätter
fokus på centrala sociala klyftor i det
danska samhället.

Olika kollektivismer
Vi menar att oberoendets individualism
delvis är formad av en dominerande
diskurs om social kollektivism i
Danmark, med rötter i välfärdsstatens
formering under det tidiga 1900-talet. I
Danmark spelade arbetarrörelsen en viss
roll, men en annan central kraft bakom

välfärdsstaten var agrar kollektivism.
Denna var en fråga om en pragmatisk
förening av små, oberoende bönder i
kollektiv handling för att säkra den egna
individuella välfärden, snarare än ett
ideologiskt åtagande styrt av idén om att
”helheten är större än summan av
delarna” (Pringle och Harder 1999). 

Som kontrast till detta kan man se
att skapandet av den svenska välfärdssta-
ten under början och mitten av det förra
seklet framförallt var arbetarrörelsens
och det framväxande socialdemokra-
tiska partiets ansvar. Vi menar att dessa
utgör rötterna till den dominerande
modellen för den svenska sociala kollek-
tivismen. En kollektivism som – olikt
den danska – är tydligt baserad på tan-
ken att helheten är större än summan av
delarna.

Denna uppifrån styrda modell prä-
glar också den dominerande formen av
svensk individualism. I Sverige är det
möjligt att följa ett individuellt ”pro-
jekt” för sin egen utveckling, men
ramarna för detta ”projekt” kommer att
vara starkt begränsade av sociala nor-
mer: att gå utanför dessa gränser defini-
eras som ”avvikande” eller ”socialt dys-
funktionellt”. Vi kallar detta det socialt
ansvarsfulla självuppfyllandets individu-
alism.

Att synliggöra gruppbaserad
ojämlikhet
Till skillnad från vad som är fallet i
Danmark, tycks en kombination av
dessa dominerande former av individu-
alism och kollektivism möjliggöra
diskurser om makt i Sverige. Detta kan
delvis vara för att statens makt varit en
central kreativ kraft i det svenska sam-
hället sedan – åtminstone – det tidiga
1900-talet, samt för att den socialdemo-
kratiska hegemonin skapades genom en
intensiv och framgångsrik klasskamp. 

Å ena sidan är den svenska bilden av
det kollektiva samhället så stark att det
finns ett motstånd mot en kritisk
diskussion om någon form av sociala
klyftor. Undantaget är klyftor associe-
rade med arbete och klass då dessa är
tvillingpelare för en svenska social-
demokratin. Å andra sidan tycks den väl
etablerade diskursen om gruppbaserad

ojämlikhet kunna överföras till andra
sociala relationer, exempelvis kön
respektive etnicitet. Sett i detta perspek-
tiv är det kanske inte så förvånande att
radikalfeministiska perspektiv har varit
mer inflytelserika i Sverige än de varit i
Danmark, samtidigt som de också all-
varligt ifrågasatts i media på senare tid –
delvis för att de hittills varit relativt
framgångsrika.

Utmaningen för oss som bor i de
nordiska länderna, är att hitta kombina-
tioner av kollektivism och individualism
som tillåter ett kritiskt och radikalt ifrå-
gasättande av mäns våld. Inspirationen
till detta kan kanske delvis hämtas från
andra håll i världen (se Pringle 2005).
Analysen i den här artikeln pekar på att
det möjligen kan vara enklare att skapa
en sådan kombination i Sverige än i
Danmark, trots de problem som kan ses
i Sverige idag. Men – vem vet?

Forskningen ingår i ett projekt inom
EU:s sjätte ramprogram Co-ordination
Action on Human Rights Violations
(CAHRV PL 506348). Den danska
delen utfördes av LeeAnn Iovanni
(Aalborg universitet) och den svenska av
Dag Balkmar (Centrum för genusstudi-
er, Stockholms universitet); och hand-
leddes av Keith Pringle (Aalborg univer-
sitet). De fullständiga rapporterna från
de båda länderna finns på www.crome-
net.org.
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NIKK 10 ÅR
1 9 9 5 - 2 0 0 5
• Det startet på 1970-tallet. Nordisk Sommeruniversitet
var et sentralt forum for et aktivt faglig samarbeid
mellom kvinneforskere i Norden. En 20 år lang prosess
ble innledet og et sterkt samarbeid mellom aktivister,
forskere og likestillingspolitikere utviklet seg. Nordisk
Ministerråd gav verdifull støtte. I 1991 fikk vi etablert en
kvinneforskningskoordinator i nordisk regi. I 1995 var
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK)
en realitet.

• NIKKs posisjon er unik, ikke minst i et internasjonalt
perspektiv. Virksomheten ligger godt plassert i spen-
ningsfeltet mellom kjønnsforskning og likestillingspolitikk.
NIKK har vært med på å utvikle en plattform for nordisk
samarbeid innen kjønnsforskning. Samtidig har NIKK
bidratt med kunnskap som har stor betydning for de
nordiske landenes likestillingssamarbeid.

• NIKK må de neste 10 årene møte de utfordringene
som mangfoldet i Norden krever. Det betyr blant annet
at spørsmål knyttet til seksualitet, etnisitet og ulikhet,
også mellom generasjoner, vil bli stadig mer viktig. Forsk-
ning om menn og maskuliniteter vil også ha en sentral
plass i nordisk kjønnsforskning. Samtidig vil NIKK – og
det nordiske kjønnsforskningssamarbeidet – være en
pådriver i det internasjonale samarbeidet, ikke minst i det
europeiske forsknings- og likestillingsarbeidet.

Solveig Bergman 
Pol.dr. (D.Soc.Sc.)

Direktör
NIKK - Nordiskt institut 

för kvinno- och könsforskning
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Feminisme på norsk

HVIT og
VESTLIG?
Reportasje: BERET BRÅTEN
beret.bråten@kilden.forskningsradet.no

Uma Narayan

– Mange vestlige feminister ser på feminismens befat-
ning med rasisme som noe som er tilbakelagt og hører
historien til. Men er det slik? spør Uma Narayan, pro-
fessor i filosofi ved Vassar College i USA.

Vi er på konferansen Crossroads, arrangert på
Universitetet i Oslo, forsommeren 2005. Crossroads
ble et forum for diskusjon om kjønnsrettferdighet
på tvers av kulturer, religioner og etnisitet. Ett vik-
tig spørsmål handler om antirasistisk feminisme.
Uma Narayan holder ett av plenumsforedragene.
Hun viser til at dagens vestlige feminister bruker
tid og energi på saker som angår fargede kvinner,
innvandrerkvinner og tredje verdens kvinner. Det
fokuseres på saker som slør, æresdrap, tvangsek-
teskap, arrangerte ekteskap og trafficking av
kvinner.

– Fargede feminister ba ikke om en slik
dagsorden da de kritiserte ”mainstram second
wave feminism”. Denne dagsordenen har hvite
feminister selv satt, på vegne av fargede kvin-
ner. Dagens hvite feminister har erstattet for-
tidas kjønnsessensialisme som opphøyet
hvite kvinner til normen, med ulike former
for kulturell essensialisme. Den kulturelle
konteksten fargede kvinner befinner seg i,
essensialiseres. De fremmer hvit og vestlig
kultur som kulturelt overlegen,
posisjonerer ofte fargede kvinner som
objekter som bør reddes, og seg selv som
deres politiske velgjørere, sier Uma
Narayan. Hun oppfordrer hvite vestlige
feminister til å tenke gjennom på nytt
hva slags inkludering de står for, og
hvordan de skal svare på de fargede
feministenes kritikk.

Finnes en antirasistisk feminisme?
Vi har intervjuet teolog Anne Hege
Grung som tror på dialogens evne til
å bevege. Vi har også spurt to unge
norske feminister, Hadija Tajik og
Aina Landsverk Hagen, om antira-
sistisk feminisme på norsk.Fo
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Hadia Tajik:

– De ”vet bedre” 
enn oss
– Den hvite feminismen er preget av
holdningen ”vi vet bedre enn deg hva
som er bra for deg”. De er opptatt av fri-
gjøring ut fra et ståsted de selv definerer
og i liten grad problematiserer, sier
Hadia Tajik.

Tajik er ung, norsk journalist som
også er i ferd med å avslutte en master-
grad i menneskerettigheter i England.
Hun synes ikke at norsk feminisme har
vist seg spesielt antirasistisk.

– Jeg synes heller den er orientalis-
tisk. Det vil si at de andre betraktes med
et vestlig utgangspunkt og gjerne defi-
neres som alt det Vesten ikke vil være.
Hadia Tajik viser til at hvite feminister
ikke har brydd seg om problemer som
innvandrerkvinner møter i arbeidslivet
og på boligmarkedet. Det er vansker
som den hvite majoriteten (som femi-
nistene er del av) påfører kvinner og jen-
ter med innvandrerbakgrunn.  

I 2001 redigerte Hadia Tajik boka
”Svart på hvitt”, en samling tekster skre-
vet av ungdom som har en annen hud-
farge enn den hvite, og i flere år var hun
en aktiv sosialdemokratisk ungdomspo-
litiker. I dag jobber hun i VG, Norges
største avis. Samtidig har hun et ytterst

kritisk blikk på den omtalen jenter og
kvinner med innvandrerbakgrunn får i
norske medier. Hun mener den er ensi-
dig på medienes og en hvit majoritets
premisser: 

– Når avisene skriver om jenter med
innvandrerbakgrunn, bruker de en spe-
siell dramaturgi. Hun kan være ”offer-
heltinnen”, en jente som har hatt det
vondt, men som har gjort opprør. Det
vonde er som regel knyttet til jentas
bakgrunn, mens heltestatusen er knyttet
til et brudd med dette miljøet og med
dets tradisjoner. En annen kvinnerolle
er ”de hjernevaskede kvegene”. Det er et
uttrykk jeg har lånt fra Shabana
Rehman. De hjernevaskede kvegene er
innvandrerkvinner som tilsynelatende
har det bra. Men det er bare tilsynela-
tende, for egentlig er de så undertrykte
at de ikke engang merker det selv.

– Finnes det ingen andre roller eller
bilder?

– Det må i så fall være ”de pene,
muslimske jentene”. De er ettertraktet
fordi de gjør seg godt i media generelt
og på TV spesielt. De pene, muslimske
jentene har den samme troverdigheten
som ”offerheltinnene”, men trenger
ikke å eksponere sin private lidelse for å
bli lagt merke til. I stedet skrives hun
dramaturgisk inn i en diskurs som får
henne til å framstå som “Kjerringa Mot
Strømmen” i sitt etniske miljø.
Offerhistorien hennes blir dermed
implisitt, fordi hun tross alt kommer fra
en ”undertrykkende kultur”, poengterer
Hadia Tajik.

Aina Landsverk Hagen:

– Vi jobber hver 
for oss
– I praksis samarbeider ikke ”hvite” og
”svarte” feminister.  Vi jobber hver for
oss. Og vi får ikke til en antirasistisk
feminisme før vi får flere jenter med
minoritetsbakgrunn inn i kvinnebeveg-
elsens organisasjoner og nettverk, mener
Aina Landsverk Hagen.

Aina Landsverk Hagen har nylig
fullført en masteroppgave i sosialantro-
pologi om iranske elitefeminister. Hun

er forskningsassistent på Senter for
menneskerettigheter i Oslo og på friti-
den redaksjonssjef i det feministiske
tidsskriftet Fett. Hun viser til at kvinner
med minoritetsbakgrunn først og fremst
er aktive i sin egen antirasistiske kvinne-
bevegelse, som på MIRA-senteret.

– Er ikke kvinnebevegelsen åpen for
dem?

– Jo, men det blir som med kvinner
i næringslivsstyrene eller i ledelsen i en
avis. I prinsippet er det åpent for alle.
Og noen mener at når kvinner med
minoritetsbakgrunn ikke melder sin
interesse, så er det vel ingen som har
lyst. Men så enkelt er det ikke. Du må
lete aktivt, strekke ut ei hand og si at de
er ønsket.

– Er den hvite feminismen rasistisk?
– Nei. At den ikke er antirasistisk,

betyr ikke at den er rasistisk. Når jeg
mener den ikke er antirasistisk, har det
sammenheng med at kvinnebevegelsen
ikke gjør nok aktivt for å rekruttere
kvinner med minoritetsbakgrunn. Et
passivt standpunkt fører ikke til
endring.

Vi trenger disse jentene som aktive
medfeminister, ikke som en ”annerle-
des” gruppe feminister.

– Må de hvite feministene endre
seg?
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Hadia Tajik.

Aina Landsverk Hagen.



– Ja, det handler også om å gi fra seg
makt, noe vi alltid har krevd at menn
skal gjøre. Nå må vi dele på den mak-
ten, vi som er premissleverandører i den
feministiske debatten. Vi vil kanskje
måtte dele den med kvinner som har
andre synspunkter enn vi er vant til,
men det er bare sunt. Norsk feminisme
har godt av å bli utfordret på den måten.
Det finnes allerede utfordringer og
debatt mellom den gamle og den unge
generasjonen feminister, men slik bør
det også være mellom ”svarte” og
”hvite”.

Aina Landsverk Hagen påpeker selv
at også det nyetablerte tidsskriftet Fett
har slitt med å rekruttere minoritets-
kvinner til redaksjonen.

– Det viser at det ikke nytter å være
passive. Vi kan ikke bare lene oss tilbake
og si at alle er velkomne. Vi må invitere
dem inn. Til neste nummer av Fett har
vi fått med flere jenter med minoritets-
bakgrunn i redaksjonen, så vi er i ferd
med å utvikle en antirasistisk feminisme
for framtida, sier hun.

Kvinner i 
dialog om hellige 
tekster
Anne Hege Grung er teolog og feminist.
Hun tror på dialogens muligheter.
Derfor har hun invitert ti muslimske og
kristne kvinner til dialog om deres reli-
giøse tekster – sett i et kjønnsperspektiv. 

Kvinnenes refleksjoner 
og diskusjoner 
danner utgangspunkt for Anne Hege
Grungs doktorgradsarbeid, som nylig er
påbegynt. Arbeidstittel er ”Kvinner,
erfaringer og hellige tekster. En feminis-
tisk kristen – muslimsk dialogisk, her-
menautisk analyse”. Doktorgrads-
arbeidet er tilknyttet forskningspro-
grammet Cultural Complexity in the
New Norway (CULCOM) på teologisk
fakultet ved Universitetet i Oslo. 
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Feministperspektiv møter
dialogperspektiv
Grung påpeker at kristendom og islam
deler en arv som handler om begrens-
ninger i kvinners handlingsrom og
krenkning av kvinners rettigheter. 

– Både kristne og muslimske
kvinner strever med å fortolke og tilret-
telegge sine liv som troende i forhold til
autorative hellige tekster og tradisjoner.
Ofte befinner de seg i klemme mellom
egen kritikk og lojalitet. Arbeidet med å
nytolke tekstene i det jeg har valgt å
kalle et feministisk perspektiv, skjer
både blant kristne og islamske teologer
og andre akademikere. Men lite er gjort
i forhold til å sammenligne og diskutere
kristne og islamske tekster i et feminis-
tisk perspektiv, sier teologen. Samtidig
understreker Grung at det er nødvendig
å drøfte begrepet feminisme.

– Blant muslimer, også blant de
som kjemper for å styrke kvinners stil-
ling, kobles begrepet ofte til et sett av
vestlige verdier som mange muslimer tar
avstand fra, fordi de oppfattes som en
del av vestens ønske om å skape resten
av verden i sitt bilde. Dette sees som en
forlengelse av kolonitidens imperialisme
og som en stadfesting av den vestlige
verdens ønske om økonomisk og poli-
tisk dominans, påpeker teologen. 

Ti aktivt religiøse 
kvinner møtes
Anne Hege Grung har rekruttert til
sammen ti kvinner i Norge fra kristen
og muslimsk tradisjon.

– De som er sterkest i sin tro og har
viktige posisjoner, dominerer gjerne i
dialoger og diskusjoner.  Men de hellige
tekstene leses og brukes også av folk
uten teologisk bakgrunn. Jeg har respekt
for og er nysgjerrig på deres tolkninger.
Disse tolkningene har betydning i den
enkeltes liv, men ikke bare det. De har
også betydning for hvordan forståelsene
av tekster utvikles og endres over tid,
sier Grung.

Hun gir de ti kvinnene tekster som
handler om kvinner fra Bibelen,
Koranen og Hadith. Hadith er fortel-
lingene om hva profeten Muhammed sa

og gjorde i ulike situasjoner. Så ber hun
dem reflektere over og diskutere tek-
stene.  Forskerens rolle er å tilrettelegge,
spørre og lytte.  Hva sier deltakerne om
forholdet mellom tekst og egen erfaring?
I hvilken grad har tekstene formet deres
sosiale og religiøse handlingsrom?
Hvordan tolker de kjønnsrollene?
Hvordan opplever de hverandres tek-
ster? Etter hvert skal hun også intervjue
kvinnene enkeltvis. Men først ville hun
la dem møtes og bli kjent med hveran-
dre. 

Historien om Hagar
En av to tekstbolker er historien om
Hagar.  Den finnes både i Bibelen og
Hadith, men med noen viktige variasjo-
ner. 

Hagar er Saras trellkvinne, og Sara
er gift med Abraham. De kan ikke få
barn, så Sara sier til Abraham at han skal
ta Hagar og få barn med henne. Siden
hun er Saras trellkvinne, er hun hennes
eiendom, og dermed vil også barnet bli
Saras eiendom. Hagar blir gravid og
føder sønnen Ismael.  Som kjent får Sara
og Abraham likevel et barn på sine

Anne Hege Grung 
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gamle dager: Isak. Hagar jages ut i ørke-
nen. Men Gud ber henne dra tilbake. 

– I kristen tradisjon er Sara
Abrahams hustru og den som blir fram-
hevet som forbilde og stammor
gjennom å føde Isak. Paulus bruker
Hagars skikkelse som et negativt speil
når han slår fast at ”..vi er ikke barn av
trellkvinnen, men av den frie kvinnen”,
sier Grung.  

I opposisjonell kristen teologi har
Hagar de siste tiårene oppnådd status
som profet og frigjøringsskikkelse. 

– Her vektlegges det at Hagar gjør
opprør med Jahves (Guds) hjelp. I Det
gamle testamente er hun den første som
gir Gud navn; ”han som ser meg”. Og
hun kjemper for sin verdighet og for sin
sønn, understreker Grung. I Hadith har
historien et annet utfall enn i Bibelens
tekster. Der anerkjennes Hagar som
muslimenes mor, og Ismael har status
som Abrahams førstefødte sønn. –
Pilegrimsritualet i Mekka har et ledd der
pilegrimene til minne om Hagars stra-
baser går syv ganger rundt høydene Safa
og Marwa, forteller Grung.

Tekstene om Hagar aktualiserer
temaer som det å kjempe seg til verdig-
het og å gjøre opprør mot et patriarkalsk
familiemønster. Hagar viser både mot
og tro. Grung mener dette er et tema
både kristne og muslimske kvinner på
forskjellig vis kan relatere til egen erfa-
ring og fortelling.  

– Historiene kan fungere som en
katalysator og en premiss i eget arbeid
med trosidentitet og kjønnsidentitet,
også til en viss grad på tvers av tradisjo-
nene, mener teologen. 

Tekster om taushet og
underordning
I tillegg har Grung valgt ut tekster om
kvinners plass og plikt. Her er en kristen
tekst som inneholder formuleringer om
at kvinner skal ta imot læren i taushet,
underordne seg og ikke selv opptre som
lærer. Og her er en islamsk tekst om at
oppsetsige kvinner skal formanes – og
gis stryk. 

– Begge tekstene har vært brukt, og
brukes enda i dag, som autorative tek-

ster for å begrense kvinners makt, inn-
flytelse og utfoldelse i kristendommen
og islam. Det er tekster som både har
skapt og opprettholdt kvinneforakt,
åpnet for undertrykkelse – ja, til og med
fysisk voldsbruk overfor kvinner, forkla-
rer Grung. Å arbeide i et dialogperspek-
tiv med disse tekstene kan derfor være et
godt grunnlag for felles kritikk fra begge
sider. En får opp til diskusjon temaer
som maktforholdet mann/kvinne, man-
nens rolle, kjønnssegregering, selvbilde
og gudsbilde.

Den andre i teksten
Anne Hege Grung mener diskusjoner
om tekstene kan føre til at det oppstår
en felles forståelse eller fortelling på
tvers av religionsskillene i gruppen, men
det vil helt sikkert også oppstå motset-
ninger og diskusjoner. Hun påpeker at
hun nå leser en bibeltekst annerledes
enn hun gjorde før hun startet arbeidet
med interreligiøs dialog.

– Jeg ser klarere at en del tekster fra
Bibelen kan være svært ekskluderende
for ikke-kristne; for eksempel en del av
tekstene i Det gamle testamentet som
handler om Israel og israelitter som
Guds utvalgte folk. Samtidig har kris-
tendommen og islam et felles utgangs-
punkt i Midtøsten, felles personer og
steder. Derfor står disse hellige skriftene
faktisk nærmere hverandre enn det
mange andre hellige skrifter gjør. Islam
inkluderer da også kristne og jøder i det
de kaller bokens folk, fordi islam aner-
kjenner jødedommen og kristendom-
men som religioner Gud (Allah) åpen-
barte seg igjennom før den endelige
åpenbaringen kom til Mohammed.
Mens kristne ofte ikke vedkjenner seg
dette fellesskapet. Grung mener kristne
i vesten bruker islam som et negativt
speil.

– Muslimene er de andre. I norske
diskusjoner framheves likestilling ofte
som en umistelig verdi som særlig trues
av miljøer som – med rette eller urette –
framstilles som muslimske, sier Grung.
Hun er enig i at mange islamske miljøer
har langt igjen til likestilling. Samtidig
har hun også både sett og hørt mye

kvinneundertrykkende i kristne miljøer. 
– Den norske kirken på topp-plan

har etter hvert et ryddig forhold til like-
stilling. Men nedover i rekkene lever de
patriarkalske strukturene i beste velgå-
ende. Og jeg synes ikke at kirken som
sådan har tatt et skikkelig oppgjør med
dette. Nå har jeg imidlertid ikke erfa-
ring fra så mange andre arbeidsmiljøer
enn Den norske kirken. Og det kan
godt hende at de patriarkalske struktu-
rene er like gjenstridige på andre områ-
der, som i det norske helsevesenet og det
private næringslivet. 

Dialog som arbeidsform
Så kan man spørre hvordan likeverdig
dialog kan være mulig i en norsk virke-
lighet der muslimene både er i mindre-
tall og forstått som de andre.  Det er en
utfordring, erkjenner Grung. Selv ser
hun dialog som en arbeidsmåte og
beskriver det som en holdning: Å møtes,
dele erfaringer, ikke for å forandre den
annen part, men for å ta del i en gjensi-
dig forandring som kan skje gjennom et
møte.

– Deltakerne må slippe å hele tiden
bli gjort ansvarlig for alle overgrep som
er gjort i deres religions navn, og ingen
må kjenne seg presset til å delta.
Samtidig må det være åpenhet for å ta
opp det som er vanskelig og kritikkver-
dig. Dialog skal ikke brukes til å glatte
over, understreker  Anne Hege Grung.
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AV TURID ØVREBØ

turid.ovrebo@nikk.uio.no

– Vi bør forvalte vår
geografiske plassering
mellom angelsaksiske og
kontinentale intellek-
tuelle strømninger meget
bedre – og mer selvbe-
visst. En utfordring i
årene som kommer er å
sprenge de nasjonale
rammene, ikke minst i
den nordiske kjønns-
forskningen, sier Bente
Rosenbeck, leder av
Center for kønsforskning
ved Universitetet i
København.

Historikeren Bente Rosenbeck
er den første til å advare mot
en svermerisk idyllisering og

skjønnmaling av ”det nordiske”.
Tilbake i tid har ”det nordiske” også
hatt en negativ betydning i den forstand
at begrepet gikk tett inn i en forestilling
om det ”ekte germanske folk” og nazis-
tiske ideologi. Samtidig fremhever hun
at det nordiske samarbeidet har en lang
historie – ikke minst kulturelt og på
grasrotplan, men også politisk – som
ennå ikke er blitt avdekket i sitt mang-
fold og i sin konsekvens.

Bente Rosenbeck, historiker og kjønnsforsker:

– Vi må sprenge 
nasjonale rammer

Bente Rosenbeck har i de siste 30 årene vært en nøkkelperson i det nordiske kjønns-
forskningssamarbeidet. Hun var høyst sentral i den 20 år lange prosessen som startet i
1973 da det ble etablert et kvinneforskningssamarbeid i regi av Nordisk
Sommeruniversitet (NSU) og som endte med at NIKK ble etablert i 1995. I flere år
satt hun i NIKKs styre.
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– Nasjonalstatene er i ferd med å bli
nedmontert som historisk størrelse, og
ideen om det nasjonale så vel som det
nordiske har skapt mange ubehage-
ligheter. Men samtidig har de nordiske
landene i det 20. århundre vært en vik-
tig internasjonal modell, noe ikke minst
forskning på velferdsstaten viser. Vi må
passe på å ikke nedtone det som er bra i
Norden, av frykt for å bli selvgode,
understreker Rosenbeck. Hun viser til at
de nordiske velferdsstatene faktisk er en
kvalitativ størrelse, en realitet med et
innhold og at det er en tett relasjon mel-
lom velferdsstaten og kvinners posisjon i
de nordiske landene.

Den nordiske 
ekteskapsmodellen
Sammen med norske Kari Melby, finske
Anu Pylkkänen og svenske Christina
Carlsson Wetterberg har hun gjennom-
ført et større historisk forskningspros-
jekt på det de kaller ”The Nordic Model
of Marriage”, en historisk analyse av de
moderne ekteskapslovene som ble inn-
ført i alle de nordiske landene i perioden
1909-1929. Lovene ble utviklet gjen-
nom et intenst nordisk samarbeid på
politisk og juridisk plan.

– Likestillingens sterke posisjon i
Norden i dag kan forklares historisk
fordi kvinner i vår region i Europa sim-
pelthen er blitt likestilt før mange andre
steder. Stemmerett for kvinner kom i
Nord-Europa rundt den 1. verdenskrig,
i Sør-Europa først etter den 2. verden-
skrig. Det interessante er at vi også
finner en felles ekteskapslovgivning i
Norden fra tidlig i det 20. århundre. De
nordiske ekteskapslovene moderniserte
ekteskapet som institusjon, ga kvinnene
individuelle rettigheter og gjorde slutt
på ektemannes legale makt over sin hus-
tru. Lovene var ytterst radikale i sin tid
og innebar tre grunnleggende nyvin-
ninger, for det første retten til
skilsmisse, uten annen grunn enn det
som ble kalt ”varig uoverensstemmelse
eller ekteskaplig sammenbrudd”.  Dette
”no-fault principle” ble lovfestet i
nordiske land flere tiår før USA og
resten av Europa. For det andre ble de to

partene i ekteskapet økonomisk likestilt,
og det tredje er at det ble slått fast at
foreldremakt skulle deles. Man skal i
resten av Europa helt opp til 1970-tallet
før tilsvarende ekteskapslovgivning ble
gjennomført. Det viser at vi i Norden
forvalter en historisk arv, en tradisjon
for likestilling, sier Bente Rosenbeck. 

Det kan være flere og ulike
forkaringer på hvorfor dette skjedde så
tidlig – og så tett koordinert - i de ulike
nordiske landene over en periode på 20
år.

– Noen vil si det skyldtes et meget
sterkt bondesamfunn hvor det var en
viss form for likestilling. Det er også noe
som heter et nordeuropeisk
ekteskapsmønster som innebar at kvin-
ner ble gift sent. Gjennomsnittsalderen
var 25-26 år, de var med andre ord vok-
sne kvinner som stilte krav til
tilværelsen. Det kommisjonen selv fak-
tisk sa, var at man var redd for at
kvinnene ikke ville gifte seg hvis de ikke
fikk likestilling. Man hadde også på
denne tiden en agrar opplysningstid
som skapte en spesiell politisk kultur
hvor man gjerne ville ha baklandet –
eller allmuen – med. Man ville ha
opplyste bønder og arbeidere, at kvinner
skulle involvere seg og man ville ha
utdannede kvinner, sier Rosenbeck.

De nordiske ekteskapslovene
likestilte kvinner og menn, vel og merke
basert på en historisk kulturell ramme
hvor kvinner og menn ble forstått som
biologisk og sosialt ulike og med ulike
roller og ansvar i familien, som eksem-
pelvis hjemmearbeidende og utearbei-
dende. Likevel var den i følge forskerne
en lov som fremmet likestilling, i sin tid.

– Lovene bidrar til at kvinner blir
subjektivert, man får noen kvinner som
man kan gi ansvar og sette til ting, som
eksempelvis å ta vare på sine barn eller
motta barnetrygd. I og med at kvinnene
får stemmerett og blir likestilt i
ekteskapet, gir man dem en subjektiv
status som selvstendige individer.
Kvinnenes rolle og ansvar ble igjen en
forutsetning for velferdsstatsprosjektet
som handlet om meget, ikke minst om
å skape en bedre kvalitet i reproduk-

sjonsverdenen og i familien – ganske
enkelt skape bedre barn. Dermed kom
likestillings- og velferdsprosjektet til å
henge sammen, sier Bente Rosenbeck.

Regionenes Europa
Hun påpeker at verden i dag ser

annerledes ut. Det er behov for å opp-
montere en ramme om våre samfunn
som sprenger det nasjonale. Hun er
opptatt av å se Norden som en region i
Europa, en region preget av også nye
elementer, det sammensatte og multi-
kulturelle. I de yngre generasjoner er
ikke ”norsk”, ”svensk” eller ”dansk” hva
det en gang var. Endringer i forståelsen
av det ”nasjonale” vil være et helt sen-
tralt forskningsfelt i årene som kommer.
Som dansk borger beskriver hun det
som en stor lettelse at Sverige og Finland
kom inn i EU ”når først Danmark likev-
el ikke kunne gå ut”. 

– Det var jo sånn en mellomeu-
ropeisk vektning i det hele. Vi må jo
tenke hva det er behov for i nåtidens
samfunn. Jeg tror vi vil bli deler av et så
stort nettverk at man nesten segner om
med tanke på hvor mange en skal
samarbeide med. Det gjør det regionale
enda viktigere. Men det betyr også at de
ulike forskningsrådene i Norden må
lukke opp sine kasser  og bevilge penger
til de ikke-nasjonale prosjektene. I det
nordiske forskningssamarbeidet er det
viktig å utvikle andre forskningsproduk-
ter enn de vi kjenner. De fleste nordiske
prosjekter vi har sett til nå, har ikke
sprengt de nasjonale rammene. En
gruppe forskere møtes, kanskje to fra
hvert land, så lager man hver sine artik-
ler, en felles innledning og avslutning.
Jeg kan godt forestille meg at man arbei-
der mer i dybden regionalt og får laget
noen produkter hvor det nasjonale blir
nedtonet og ”det nordiske” blir noe mer
og noe annet enn en paraply, sier hun. 

De nordiske historieforskernes felles
studie av ekteskapslovene kan stå som
ett eksempel. Forskningen gir ny innsikt
som kan komme godt med som pre-
missleverandør den dagen EU-landene
skal samordne og modernisere sin
ekteskapslovgivning.
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Maskulint
mangfold
Av KNUT OFTUNG
Koordinator for nordisk mannsforskning
ved NIKK 
knut.oftung@nikk.uio.no

Bildet av menn blir
unyansert hvis vi ikke
spør mennene selv. Om
temaer som ære og
skam, kropp og seksu-
alitet, hierarkier og
makt, familie og arbeid.

En sentral del av mannsforskningen
viser frem ulike maskuliniteter – og ikke
minst nye måter å være mann på. Det er
i tråd med det klassiske sosiologiske og
humanistiske prosjektet der over-
skridelse og det konstruktivistiske ele-
ment i det sosiale liv vektlegges. Slik er
mannsforskning blitt en viktig del av
kampen for likestilling fordi den slår
beina under essensialisme og biologis-
tiske forståelser av menn. 

Menn er “kjønn”
Menns (tvilsomme) privilegium har
vært, og er fortsatt, å fremstå som den
nøytrale normen i samfunnet: Menn er
lik Mennesket, mens kvinner er blitt
forstått som “kjønn” og som avvikende
fra en mannlig norm. I de nordiske lan-
dene har det de siste ti årene blitt pro-
dusert ny kunnskap om maskuliniteter,
om menn og likestilling. Både i bredde
og i omfang har mannsforskningen
vokst. 

Motsetninger mellom menn
uttrykkes gjennom konkurrerende
maskuliniteter. Forholdet mellom ulike
typer maskulinitet er ikke tilfeldig. Det
eksisterer  hierarkier og kamper der
noen måter å være mann på, står over
andre. Hva som er dominerende og
“riktig” maskulinitet, er ikke gitt en
gang for alle. Likevel: noen væremåter er
åpenbart mer uakseptable enn andre. Å

Vendepunktene
Bente Rosenbeck etablerte seg som
kvinneforsker tidlig på 70-tallet. Hun
har erfart hvilken sentral rolle Nordisk
Sommeruniversitet (NSU) spilte i
utviklingen av kvinneforskningen.

– Vi var jo så spredt rundt
omkring på de ulike universitetene.
Gjennom Sommeruniversitetets kvin-
nekretser utviklet vi et forum og
nettverk for det brede feltet kvin-
neforskning. Prosjekter ble etablert –
og også en felles plattform for inter-
nasjonalisering. På 70- og 80-tallet
gikk kontakten over Atlanteren. Når
man ville bli klokere på kvinneforskn-
ing, dro man til USA eller hentet
amerikanske forskere hit. Det endret
seg på 90-tallet, orienteringen forflyt-
tet seg mot Europa. Det skyldtes EU.
I den første tiden gikk samarbeidet i
EU ganske langsomt, men det kom
speed på i 90årene – på alle områder.
Den første tverrvitenskapelige
europeiske kjønnsforskningskonfer-
ansen kom i stand her i Danmark
etter et grasrotsinitiativ. I etterkant av
murens fall ble det lett å få penger til
å bringe forskere fra Øst-Europa hit.
Konferansen er blitt en institusjon,
den femte europeiske kjønnsforskn-
ingskonferansen ble arrangert i Lund
for to år siden. NIKK var medar-
rangør og har vært meget aktiv i å
utvikle det europeiske samarbeidet.
NIKK er faktisk unik som en regional
kvinne- og kjønnsforskningsinsti-
tusjon og en utmerket plattform for
internasjonalisering, sier Rosenbeck.

Hun påpeker at det er en særegen
blanding av kvinnebevegelse og
forskning, aktivisme og politikk som
har bidratt til å utvikle en kjønns-
forskning i Norden som er kjenneteg-
net med både stor bredde og tyngde.

– I alle disse årene har det vært en
tett allianse mellom likestillingspoli-
tikk og forskning som jeg tror er unik.
Likestillingspolitikerne i Norden har
vært interessert i kjønnsforskning
fordi de har tenkt at de derfra kunne
få kunnskaper, ressurser og løft til en
aktiv likestillingspolitikk. Slik har det
vært langt lettere for oss å få gjennom-
slag i den politiske verdenen enn i den

akademiske. Og når man møtes på det
nordiske plan, så blir man jo også
flere. Jeg, for eksempel, jeg fyller jo
ikke meget på det her universitet i
København, og Danmark er ikke spe-
sielt meget interessert i kvinne- og
kjønnsforskning. Men på et nordisk
historikermøte er vi plutselig 200 av
mitt slag, smiler hun.

– Hvorfor har det de siste tiårene
vært mindre kjønnsforskning i
Danmark?

– Danmark var først ute på 1970-
tallet. Den gangen var det en sterk
drive som kom nedenfra. Da kvin-
neaktivismen forsvant, var det i
Danmark ikke noe politisk initiativ til
å ta over. Den danske og den norske
feministbevegelsen var i sin tid de
mest radikale, de mest frekke og
pågående. I Sverige var man meget
mer formell. I det øyeblikket staten
tok over og fikk feminismen som
prosjekt – noe som i høy grad er til-
felle i Sverige og i noen grad har
skjedd i Norge – er vi i Danmark blitt
hengende etter. I Danmark har vi ikke
det samme politikerengasjement. Noe
av forklaringen kan være at den
danske universitetsverdenen har vært
mye mer autonom. Den danske reg-
jering har heller ikke hatt en forskn-
ingspolitikk på samme måte som i de
andre nordiske landene. Vi har ikke en
gang hatt en likestillingspolitikk på
universitetene. Men har jeg sett et
oppsving de siste årene. De er kanskje
rødstrømpenes barnebarn, de unge
studentene som nå engasjerer seg i
kjønnsperspektiver og likestilling?

Helt til slutt har Bente Rosenbeck
en aldri så liten kjepphest, som kan
utfordre: seksualitet, nærmere bestemt
forskning på seksualitet.

– Når det gjelder seksualitet, så ser
det ut til at det er påfallende lett å
hefte seg ved det negative: kjønn og
vold og pornografisering av det
offentlige rom. Men det mangler å se
på den seksuelle frigjøringen i de
nordiske landene. Den seksuelle fri-
heten fra 1960-tallet og utover henger
så absolutt nært sammen med både
likestillingen og kvinnefrigjøringen,
poengterer Rosenbeck.
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kysse en annen gutt på bygdefest der
hvor jeg kommer fra, er ikke bare
utenkelig, det er også livsfarlig. 

Bildet av menn blir
unyansert om vi ikke spør mennene
selv om temaer som ære og skam,
hierarkier og makt, porno, følelser
for nærhet, angst for det feminine
eller deres kroppsliggjorte stoltheter
og komplekser. Vi vil gjøre menn til
subjekter i kjønnsforskningen. 

Kulturelt rom for ”nye”
menn?
Nye fedreroller og menns forhold til
arbeid og familie har vært viktige
byggesteiner i nordisk mannsforskn-
ing. Forskningen har vært godt
hjulpet av at flere nordiske land har
innført sine ”fedrekvoter” i forel-
drepermisjonsordningene. Norden
har vært et forsøkslaboratorium for
utprøving av nye farsroller gjennom
ulike politiske virkemidler, og
forskningsmiljøene har undersøkt,
dokumentert og analysert  både
forskjeller og (ikke minst) konflikter
mellom menn.

De “nye” fedrene erfarer at det i
arbeids- og karriereliv ikke uten
videre er kulturelt rom for menn
som eksempelvis ønsker å ta sin
halvdel av foreldrepermisjonen og
bruke mer tid alene med barna enn
den tilmålte “fedrekvoten”.
Samtidig opplever menn at mange
kvinner ser foreldrepermisjonen som
sitt kjønnede, ja nesten biologisk
forankrede, privilegium som de
motvillig deler med babyens far. Her
er det muligens kvinners kjønns-
makt som er virksom mot likestill-
ing.

Ikke desto mindre er kvin-
neforskningen vår viktigste allierte.
Det er her vi finner  kompetansen
om kjønn, og det er her et patri-
arkat-kritisk perspektiv er mest
uttalt. Men mannsforskningen må
også komme inn i mainstream-
forskningen. Dette er en større og
vanskeligere utfordring, ikke minst
fordi mye mannsforskning er radikal
og kritisk til tradisjonelle maskuline
verdier og hersketeknikker.    

Queer-
forskning
och aktivism
Av ANNA MORING
Forsker ved Kristina-institutet för kvinno-
forskning, Helsingfors universitet
anna.moring@helsinki.fi

Finland torde vara första
land i världen med en
nationell förening för
queerforskning, SQS, grun-
dad i juni 2004.

Kvinnoforskning och kvinnoforskare har
ofta haft starka band till feministisk
aktivism. Fältet har utnyttjat forskarnas
arbete för att driva igenom sina mål, vare
sig det gäller jämställdhetslagar, attityd-
förändringar eller resurser för att bekäm-
pa våld mot kvinnor. 

När kvinnoforskningen vidgar fokus,
t.ex. genom att lyfta fram queerforsknin-
gen, blir dessa band och deras hållbarhet
och politiska status utmanade, ibland
ifrågasatta.

Teori och aktivism
“Korsningar mellan teori och aktivism” är
temat när Åbo Akademi och Universitetet
i Turku för femte gången ordnar ett sem-
inarium i queerforskning i oktober 2005.
I Finland är queerforskare ofta också akti-
va i organisationer. Diversiteten är stor,
från SETA (Föreningen för sexuellt lik-
aberättigande) till partipolitik,
akademiska föreningar och kultur-
föreningar för les-bi-trans-människor.
Många aktivister står dessutom utanför
etablerade organisationer. 

Queerforskning utgår från en kritik
av det ”traditionella” sättet att utöva kvin-
noforskning, men utmanar speciellt ”tra-
ditionella” gay-les-bi-trans organisationer.
Teoretiker, som inspirerat queerforskare,
såsom Judith Butler, har kritiserat kvin-
noforskare och feministiska rörelser för

heteronormativa strategier. Dessa anses
reproducera det hierarkiska könssystemet
eller patriarkatet. Samtidigt kritiserar
queerteoretiker den assimilationism av
motsvarande strategier som används av
glbt-organisationer. Kritiken skapar
ohjälpligt konflikter mellan queerforskare
och -aktivister och feminister eller glbt-
aktivister.

“Laglösa” sexualiteter
Leena-Maija Rossi och Paula Kuosmanen
skriver i ledaren till queer-temanumret av
Naistutkimus-Kvinnoforskning 2/2005
att ”laglösa” sexualiteter officiellt erkänts i
och med den partnerskapslag som gällt
sedan 2002 och translagen som trädde i
kraft 2003. Queerforskare och -aktivister
har varit skeptiska till sådan lagstiftning,
speciellt dess utgångspunkt i förhärligan-
det av att bekräfta olika rättigheter.

Många har varit missnöjda med att
diskussionerna normativt syftat till att
visa att ”bögar, lesbiska och transmän-
niskor är lika normala som heteron” och
med innehållet i lagarna. Translagen, som
påstås vara den bästa i Europa, tvingar
t.ex. folk att välja mellan två kön och att
leva enligt detta. För att få medicinsk vård
måste man bevisa att man kan leva enligt
sitt ”valda kön”. Enligt lagen kan man
inte vara ”däremellan”, ”odefinierad” eller
”ingetdera”.

Men lagarna har fått stor medial pub-
licitet. Genom partnerskapslagen har de
som eftersträvar tolerans och bättre rät-
tigheter haft något att basera sina krav på.
Nu när regeringen – första gången sedan
Finland hade en lag som förbjöd homo-
sexuella gärningar – försöker begränsa
rättigheterna för dem som lever ”utan
män” (i och med stiftandet av en fertil-
itetsvårdslag som kan begränsa eller t.o.m.
slopa ensamstående kvinnors och
kvinnopars rätt till fertilitetsvård), kan vi
som motsätter oss begränsningarna hän-
visa till partnerskapslagen. 

Det är här, i korsningarna mellan
teori och aktivism,  man ser hurudana
politiker och strategier som kan utvecklas
och på vilka premisser.

Se också: www.helsinki.fi/jarj/sqs;
http://www.tribadit.fi/english.htm 
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Ingen enskild svensk regering kan
berömma sig av satsningen på genus-
forskning. Till denna har både borgerli-
ga och socialdemokratiska regeringar
bidragit. Men de har knappast haft
karaktären av valfrågor hos något rege-
ringsparti. Andra krafter har drivit fram
en politik med inriktning på jämställd-
het och genusforskning i den högre
utbildningen. En representeras av
kvinnliga riksdagsledamöter i aktion
över partigränserna. En annan finns i de
politiska kvinnoförbunden, fackför-
eningsrörelsen och kvinnorörelsen. Det
är genom det ihärdiga arbetet med att
driva frågor i olika nätverk där politiker,
fackligt och ideellt aktiva, forskare och
administratörer möts, som genusforsk-
ningens positioner har flyttats fram.

Detta engagemang är inte unikt för
Sverige. Men här har uppbyggnaden av
genusforskning skett under lång tid och
på flera fronter. De nationella satsning-
arna har ackumulerats i effektiva stöd-
paket som stimulerat genusforskningen.
Kombinationen mellan ett brett poli-
tiskt engagemang och självständig
ämnesutveckling har blivit en lyckosam
kombination.

Denna bakgrund är ingen garanti

för att svensk genusforskning förblir
opåverkad av krafter som i andra nor-
diska länder nedmonterar samhällsstö-
det till jämställdhetsarbete och köns-
forskning. Men min gissning är att den
svenska genusforskningen inte är lika

känslig mot politisk vindkantring.

En rörelse blir till vetenskap
Sverige var långt ifrån först med att satsa
på kvinno- och könsforskning. Norge
och Danmark låg långt framme när de
första Centra/Fora för kvinnoforskning
etablerades under senare hälften av
1970-talet; först som ideella föreningar
och senare som akademiska inrättning-
ar. År 1976 sammankallade nätverket
för Centra/Fora sin första ämneskonfe-
rens. Uppgiften var att diskutera utveck-
lingen av ”en forskning för kvinnor, om
kvinnor och av kvinnor”. Därefter har
regelbundna konferenser och s.k. tvärfo-
ramöten hållits. De första Centra/Fora
fick på förslag från dåvarande
Universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ) öronmärkta anslag från rege-
ringen. Grundutbildning och forsk-
ning blev snabbt huvudsidan av
Centras/Foras verksamhet. Idag finns
Centra/Fora på 20 platser vid 15 av
Sveriges universitet och högskolor. Flera
av inrättningarna för genusvetenskap
har fått institutionsstatus och några
bedriver också forskarutbildning. Idag
utgår inga öronmärkta departements-
medel till Centra/Fora utan medlen för-

K R O N I K K

Svensk genusforsknings-
politik i nordiskt 

perspektiv
Av ANNE-MARIE MORHED

Fil dr, Föreståndare vid Nationella Sekretariatet för genusforskning
anne-marie.morhed@genus.ge.se

I perioden 2007-2011 satsas 22 miljoner kronor på forskningsprojekt 
med genusperspektiv. Svensk genusforskning står sig relativt starkt 

i ett nordiskt perspektiv. Varför?
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delas via respektive universitets eller
högskolas budget.

Från jämställdhetsforskning
till genusforskning
Forskningsråden har spelat en viktig roll
i uppbyggnaden av en ämneskompetens
inom området. Riksbankens Jubileums-
fond (RJ) var 1978 först ut med att
inbjuda till ett symposium om
Forskning för jämställdhet. Kon-
ferensen ledde till flera initiativ för att
stimulera jämställdhets- och kvinno-
forskning. Under 1983-1991 hade
kvinnoforskningen genom Rådet för
jämställdhetsforskning (JÄMFO) en
egen finansieringsmyndighet. 

1991 integrerades JÄMFOs verk-
samhet i Forskningsrådsnämnden
(FRN). Socialvetenskapliga forsknings-
rådet hade en arbetsgrupp för att främja
kvinno- och jämställdhetsforskning och
Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet (HSFR) finansierade
tjänster i jämställdhetsforskning.

2001 fördes fem forskningsråd
samman till ett, Vetenskapsrådet (VR).
Inom VR finns en genuskommitté, men
dess uppdrag är i första hand att vara
policyskapande, inte att fördela forsk-
ningspengar. Genuskommittén skall
biträda Vetenskapsrådet med genusve-
tenskaplig kompetens och främja att
genusperspektiv integreras i all forsk-
ning. De öronmärkta medlen till genus-
forskning utgår i en klumpsumma till
VR och ”mainstreamas” till forsknings-
projekt med genusperspektiv via VRs
ämnesråd.

Regeringens satsningar på
genusforskning
Under 1990-talet började regeringen på
allvar satsa på genusforskning. Ibland
tillskrivs denna satsning socialdemokra-
tin och dess jämställdhetssträvanden.
Den bilden är inte korrekt. Dels var det
den socialdemokratiska regeringen som
i forskningspropositionen 1989/90
konstaterade att kvinno- och jämställd-
hetsforskningen var integrerad i forsk-
ningen och några ytterliga satsningar
behövdes inte, dels leddes den jämställ-

ldhets- och forskningspolitik som på all-
var lyfte fram genusforskningen av den
borgerliga regeringen Bildt. 

Som motdrag till förslaget att slopa
stödet till kvinnoforskningen, togs ett
tvärpolitiskt kvinnoinitiativ i Riksdagen
med förslag om särskilda medel för
kvinnoforskningen. Motionen bifölls.
Regeringen Bildt tillsatte en rådgivande
JÄST-grupp för att bevaka utbildnings-
områdets jämställdhetsfrågor. I forsk-
ningspropositionen 1992/93 redovi-
sades ett program för jämställdhetsfrå-
gor i den högre utbildningen. Det inne-
höll bl.a. en fördubbling av projektmed-
len i FRN till kvinno- och jämställd-
hetsforskning, anslag till Högskolan i
Luleå för forskning och forskarutbild-
ning i genus och teknik samt gästpro-
fessur i kvinnoforskning i naturveten-
skap vid FRN.

Efter regeringsskiftet 1994 gav
utbildningsminister Carl Tham tilläggs-
direktiv till JÄST-gruppen. Den skulle
också ta kontakt med forskningsråd och
sektorsorgan och initiera en dialog om
jämställdhetsfrågor, granska högskolor-
nas anslagsframställningar samt vidta
åtgärder för att öka rekryteringen av
kvinnor till forskning. JÄST-gruppens
förslag inför budgetbehandlingen 95/96
pekade bl.a. på inrättande av professurer
i genuskunskap, utökade resurser för
Centra/Fora, ökade resurser för genus-
forskning i FRN, ökat ansvarstagande
av forskningsråden för könsteoretisk
forskning, inrättande av forskarskolor i
komparativ genuskunskap m.m.

1995 tillsattes den utredning som
mera direkt kom att utforma den nya
forskningspolitiken för jämställdhet och
genusperspektiv i forskningen. Den pre-
senterades i rapporten ”Viljan att veta
och viljan att förstå…”. Utredningens
förslag, som i hög grad bygger på JÄST-
gruppens förslag, låg till grund för
forskningspropositionen 1996/97.
Resultatet blev en tredubbling av forsk-
ningsrådens medel till genusforskning,
inrättande av Tema Genus i Linköping,
18 nya tjänster, varav sex professurer, i
genusforskning, 30 s.k. thamprofessu-
rer, inrättande av Nationella sekretaria-

tet för genusforskning och uppgrade-
ring av Kvinnohistoriska samlingar till
nationellt ansvarsbibliotek för genus-
forskning.

Forskningspropositionen 2000/01
innehöll bl.a. förslag om en satsning på
en nationell forskarskola i genusforsk-
ning i Umeå. I forskningspropositionen
”Forskning för ett bättre liv” 2005/06
föreslås en fördubbling av det riktade
forskningsstödet till genusforskning.
Totalt satsas för perioden 2007-2011
hela 22 miljoner kronor på forsknings-
projekt med genusperspektiv.

Statsfeminism och politisk
styrning?
Just nu ägnar de svenska medierna stort
intresse åt att diskutera statsunderstödd
feminism. Mediedebatten genljuder
långt utanför Sveriges gränser och gäller
det som hittills varit en svensk export-
framgång - jämställdhetspolitik baserad
på utbildnings- och forskningssatsning-
ar. Som jag framhållit ovan har det rått
politisk enighet över denna politik. En
försiktig gissning är att den politiska
hållningen knappast låter sig rubbas i en
handvändning. Det skall mycket till
innan mediedebatten återverkar på den
forskningspolitiska huvudlinje som
regeringen följt från slutet av 1970-talet.
Men den politiska udden i den nu aktu-
ella kritiken är kanske inte i första hand
riktad mot genusforskningens innehåll
och samhällsförändrande roll utan mer
mot statens sätt att styra forskningen.
Stödet till genusforskningen görs i den
politiska retoriken till ett exempel där
staten alltför klåfingrigt styr forskning-
ens innehåll, det som tillhör forskarsam-
hället. Det är viktigt att betona genus-
forskningens självständighet gentemot
politisk detaljstyrning. Likaså är det vik-
tigt att genusforskningen har tilltro
utanför det egna forskningsfältet, för sin
kvalitet och internationella konkurr-
renskraft. Genusforskningen måste
upplevas som trovärdig i en samhällsut-
veckling som inte kan stödja sig på till-
fälliga eller högljudda opinionsvindar. 
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