






 15 partnerinstitusjoner i 11 land - til sammen rundt 40 
forskere - er inne i en intensiv fase med datainnsamling i en 
rekke europeiske land, og med krevende diskusjoner om 
ambisjonsnivå og betingelser for å skape integrasjon mellom 
prosjektets ulike deler. 

Som faglig leder av FEMCIT-prosjektet får jeg prøvd meg i 
mange nye situasjoner. Og jeg har gleden av å samarbeide med 
en gruppe dyktige og engasjerte forskere på et felt vi bryr oss 
mye om: Kvinnebevegelser i Europa, herunder også forholdet 
mellom minoritets- og majoritetsfeminismer i Norge på 1970- 
og 80-tallet.

Vårt utgangspunkt er spørsmålet om kvinnebevegelsers 
betydning for europeiske medborgerskap. Vi avgrenser oss 
til perioden fra 1970-tallet, og utforsker organisering, krav 
og påvirkning - særlig i lys av migrasjon og etnisk mangfold. 
Hvilke krav stiller ulike grupper ’minoriserte’ kvinnegrupper til 
’majoriserte’ kvinnebevegelser, og med hvilket gjennomslag? 
Hva innebærer et kjønnsrettferdig medborgerskap i dagens 
flerkulturelle Europa? FEMCIT arbeider med et mye videre 
begrep om medborgerskap enn det som har vært vanlig, og 
fokuserer på seks dimensjoner:  det politiske, økonomiske, 
sosiale, etnisk- og religiøse, kroppslige og intime medborger-
skapet. Det er en utfordring for oss å finne konstruktive grep 
for å integrere disse seks dimensjonene med sikte på å belyse 
og forstå ekskluderende og inkluderende prosesser for ulike 
kvinnegrupper.

Halvannet år inn i prosjektet er vi godt i gang med datainnsam-
ling og fortløpende diskusjoner om design og metodologi. Ikke 
minst har vi tilbakelagt vår første 12 måneders evaluering – en 
fast ingrediens i EU-prosjekter. Vår egen rådgivningsgruppe har 
gitt oss grundige kommentarer, og det eksternt oppnevnte EU- 
panelet har gjennomgått prosjektet så langt. De har godkjent 
arbeidet, hvilket innebærer penger for de neste 12 månedene 
også.

Styrken vår er vårt omfattende medborgerskapsbegrep, og 
et stort antall empiriske undersøkelser som forventes å gi mye 

interessant og ny kunnskap. Prosjektet skal gi innsikt i ulike 
former for politisk mobilisering, nye praksiser og forståelser, 
samt kunnskap om prosesser som bidrar til å fremme velferd, 
anerkjennelse og inkludering av nye og ’gamle’ kvinnegrup-
per, herunder forholdet mellom ’majoriserte’ og ’minoriserte’ 
grupper. FEMCIT belyser saksfelt som tradisjonelt har stått sen-
tralt i kvinnebevegelsen –  som kvotering, foreldrepermisjon, 
arbeidsliv og abortpolitikk, – og nyere saksfelt som etnisitet og 
religion, reproduksjonsteknologi, og nye familie- og samlivs-
former. 

Vår største utfordring er å innfri ambisjonen om å integrere 
de forskjellige delprosjektene som har hovedansvar for hver 
sin dimensjon av medborgerskapet. FEMCIT-prosjektet består 
av nokså selvstendig utformete delprosjekter, og i tillegg bygger 
det på et utradisjonelt komparativt design. Prosjektet som 
helhet benytter kvalitative tilnærminger. Vi har komparative 
studier av politikkutforming basert på innrammingsanalyser 
(frame analysis), diskursanalyser, biografisk-narrative analyser 
osv. Det innebærer at vi kommer til å få seks spennende 
komparasjoner på tvers av land og over tid, med utgangs-
punkt i ’tjukke beskrivelser’. Ikke minst kommer vi til å høste 
erfaringer med å kombinere diskurs- og institusjonelle analyser 
komparativt. Vi kommer imidlertid ikke til å samle inn egne 
kvantitative data, ei heller få ett felles datasett på tvers av våre 
utvalgte dimensjoner. 

Vi jobber iherdig med å finne gode grep for å kunne 
lage meningsfulle sammenligninger på tvers av våre utvalgte 
dimensjoner. Vi utforsker betydninger av sentrale begrep som 
medborgerskap, feminisme og multikulturalisme, og under-
søker endringer i forståelser og krav, erfaringer og praksiser. 
Hensikten er å gi ny kunnskap til forskersamfunn, myndigheter 
og allmennheten En annen ufordring for FEMCIT er å finne 
metodologier til å utforske minoritetspolitikk og -kritikk når 
prosjektet drives av forskere med majoritetsbakgrunn. Dels 
jobber vi systematisk med å utvikle forståelser av begrep som 
’multikulturalisme’ og ’mangfold’, og dels har vi tatt i bruk min-
nesarbeid som en metodologi for å problematisere priviligerte 
og rasialiserte forskerposisjoner.   



Takket være finansiering fra Norges forskningsråd forsterkes 
FEMCIT i august med en postdoc stilling som forbedrer vår 
kompetanse både i forhold til spørsmål om mangfold og 
flerkulturalitet, og om integrasjon. Det er madeleine kennedy-
macfoy, som fikk stillingen etter skarp konkurranse med 
seks søkere, som skal forske på ’ethnicised and minoritised’ 
kvinneorganisasjoner i noen europeiske land. Med dette som 
utgangspunkt skal kennedy-macfoy også sette et kritisk søkelys 
på FEMCIT-prosjektets konseptualisering av medborgerskap. 

Til høsten kommer det også en ny phd-stilling til FEM-
CIT, som en av STKs ordinære stipendiatstillinger. Synnøve 
Lindtner og Helga Eggebø (som tidligere var tilknyttet STK) har 
begynt som FEMCIT-stipendiater i Bergen. 

Mitt eget FEMCIT-prosjekt, er en del av arbeidsgruppa som 
fokuserer på etnisk og religiøst medborgerskap. Delprosjektet 
handler om mobiliseringen av ulike grupper minoritetskvinner 
i Norge på 1970- og 1980-tallet, om forholdet mellom minori-
tets- og majoritetsfeminisme og gjennomslag i forhold til offent-
lig politikk. Jeg undersøker hvordan ulike grupper snakket om 
hverandre, hvilke møteplasser de hadde, og hvilke saker som 

var viktige. Hvorfor oppsto de ulike  kvinneorganisasjonene, og 
hvordan forholdt de seg til det øvrige organisasjonslandskapet? 
Hvilke møteplasser hadde kvinneorganisasjonene, og hvordan 
betraktet de hverandre? Hvordan var betingelsene for samar-
beid, og hva slags forhold hadde de til myndighetene?

Den separate organiseringen av samisk og svart feminisme 
var, på samme måte som organisasjonsmangfoldet blant 
’majoritetskvinner’, resultat av sammensatte prosesser innenfor 
feltet av sosiale bevegelser på 1970- og -80-tallet. Organise-
ringen forstås altså nettopp ikke som et uunngåelig svar på 
innvandrerkvinners og samiske kvinners problemer i Norge. 
Poenget er, som også Benita Roth hevder i Separate roads to 
feminism (Roth, Benita 2004) at minoritetskvinners strategier 
ble utkrystallisert som svar på, og i relasjon til, både det eksiste-
rende etnisk norske feministiske landskapet, og i forhold til det 
minoritetspolitiske organisasjonslandskapet. Mobiliseringen 
av minoriteter påvirkes av den rådende politiske mulighets-
strukturen. Med den sikter jeg til institusjonelle og diskursive 
muligheter og begrensninger, i tråd med Ruud Koopman et al 
(Koopmans, Ruud, Statham, Paul, Giugni, Marco, and Passy, 
Florence 2005). Dels bygger jeg på intervjuer med aktivister 
fra perioden, og dels skriftlig materiale – hovedsaklig relevante 
tidsskrifter. 

Foreløpig er det bare ’Organisasjonslandskapet i eit 
kjønnsperspektiv’ (Helga Eggebø i samarbeid med Hege Skjeie, 
Beatrice Halsaa og Cecilie Thun) som ligger på nettstedet i 
vårt. Men nå kommer ‘leveransene’ til EU på løpende bånd. 
En studie av hvordan arbeidsbegrepet har blitt innrammet eller 
forstått og brukt av kvinnebevegelser, basert på feministiske 
tidsskrifter, er ett eksempel. Statusen til multikulturalisme som 
politisk prosjekt i dagens Europa er et annet. For Norges del 
blir Sirene, Kjerringråd og MiRA undersøkt for å belyse end-
ringer i kvinners rettigheter til arbeid og velferd fra 1970-tallet. 

Vi har etablert og videreutviklet vår webside www.femcit.
org. Der blir offentlig tilgjengelige publikasjoner lagt ut straks 
de er klare. Vi har dessuten utviklet universtitetet i Bergens 
webverktøy Mi Side til intern kommunikasjon i prosjektet. 
Det har vist seg svært nyttig, som et redskap for sikker utveks-
ling og oppbevaring av alle typer kommunikasjon, og sparer 
dessuten e-post-kassene for mye. Det er vel verd å prøve, også 
for andre prosjekter. 



Paraplyprosjektet ’Menn og maskuliniteter’ har nå avsluttet 
sin forskningsperiode. Vi har vært ved Senteret siden 2002 
og hatt løpende forsknings- og formidlingsaktiviteter gå-
ende i de siste seks årene. Prosjektet har vært finansiert av 
Norges forskningsråd og var den første større finansiering 
av forskning på menn og mannlighet. Mannsforskningspa-
raplyen har sammen med forskningsparaplyen Den skeive 
vendingen inntil ganske nylig representert to store forsk-
ningsområder ved Senteret. Dette viser at kjønnsforskning i 
dag inkluderer så vel manns- som seksualitetsforskning, og 
forskere i disse to paraplyene inngår nå i andre tverrviten-
skapelige forskningsprosjekter.

Prosjektet har hovedsakelig bestått av tre delprosjekter:    
’Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom 
maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe 
pakistanere i Norge ved antropolog Thomas Walle, Mann-
lige og kvinnelige identitetsprosjekter i moderne arbeids- og 
familieorganisasjoner: Polarisering eller samspill?’ ved 
sosiolog Helene Aarseth og prosjektet ’Framveksten av 
det moderne farskap’ ved prosjektleder og litteraturviter 
Jørgen Lorentzen. I de siste årene har også sosiolog Knut 
Oftung deltatt med prosjektet ’Menns livskvalitet etter 
samlivsbrudd’. I tillegg har Michael Kimmel, Ulla-Britt 
Lilleaas og Øystein Gullvåg Holter i perioder vært knyttet 
til paraplyprosjektet. 

Prosjektet har resultert i en rekke artikler i vitenskape-
lige tidsskrifter i inn- og utland, og flere bøker. Foruten 
den forskningen som har foregått i regi av prosjektet, har 
prosjektmedlemmene også vært ansvarlige for tverrfaglig se-
minarvirksomhet og en omfattende formidlingsvirksomhet, 
som har vært miljøskapende og debattskapende i en større 
offentlighet. Prosjektet har dessuten inngått i nordiske og 
internasjonale samarbeidsrelasjoner.

Prosjektet har hatt fokus på at maskuline identiteter 
ikke er faste eller bestemte, men relasjonelle, og at det 
finnes et mangfold av maskuliniteter. Maskuliniteter 
utvikles gjennom menneskelig interaksjon og relasjoner 



som for eksempel far-sønn forhold, mann-mann forhold, og 
kvinne-mann forhold. Maskulinitet utvikles også i interak-
sjon mellom kultur, samfunn og individ. En slik relasjonell og 
ikke-statisk forståelse av mannlighet og maskulinitet har vært 
grunnleggende for prosjektet. Det er, med utgangspunkt i de 
tre delprosjektene, spesielt tre områder som har blitt utforsket 
gjennom prosjektet: maskulinitet og etnisitet, menn og familie 
og farskapets historie.

I tråd med en økende oppmerksomhet knyttet til kjønn og 
etnisitet i det flerkulturelle samfunn, har det vokst fram en 
essensialisme basert på etniske kategorier, der etnisk identitet 
etableres som et nødvendig og tilstrekkelig prisme for å 
analysere og forstå maskulinitetsformer innenfor migrantmil-
jøer. Prosjektet er skeptisk til en slik utvikling, og forskning 
viser at etnisitet er uløselig knyttet til det relasjonelle aspektet 
ved personer og gruppers selvidentifisering og selvforståelse 
vis-à-vis andre kategorier av personer og grupper. I en analyse 
av etniske minoriteter vil dermed forholdet til majoritets-
samfunnet og andre minoritetsgrupper være sentralt. Prosjektet 
har fokusert på et populærkulturelt uttrykk - cricket - som er 
dominert av menn med pakistansk bakgrunn. Kjønnsformasjo-
nene innenfor dette feltet kan både analyseres som en respons 
på og motstand mot majoritetssamfunnets kategorisering, 
diskriminering og stigmatisering, og i lys av den betydning 
cricket har i utforming av maskulinitetsidealer som i liten 
grad finner gjenklang i majoritetssamfunnet. En forståelse av 
denne dobbeltheten er viktig for å kunne oppnå en meningsfull 
forståelse av kompleksiteten i minoritetsmaskuliniteter.   

Med utgangspunkt i en intervjustudie av par som kombinerer 
fulltids yrkesdeltakelse med likestilt arbeidsdeling i familien, 
har det andre delprosjektet analysert møtet mellom det 
politiske kravet om økt mannlig deltakelse i familien og fram-
veksten av nye konsumorienterte livsstilsprosjekter. Ett tema 
i denne analysen er den økte interessen for matlaging blant 
menn. Studien viser at denne interessen ikke bare er et produkt 
av en ny livsstilsorientert konsumkultur – en ”Jamie-effekt” 
etter den engelske TV-kokken – men at det også handler om en 
identitetsmessig tilegnelse av et tidligere kvinnelig konnotert 
felt. I dette møtet mellom den nordiske likestillingsmodellen og 
”Jamie-effekten” omformes både familiearbeidet og kjønnsar-
beidsdelingen i familien, og det er disse omformingsprosessene 
prosjektet har fokusert på. (Les mer om prosjektet på side 8.)

Det tredje delprosjektet har studert utviklingen av farskap i 
norsk kultur fra 1850-1920. Prosjektet tar utgangspunkt i at 
det er svært lite som er skrevet om faren som en deltager i og 
for familien. Verken i selvbiografier eller i lærde avhandlinger 
reflekterer menn noe særlig over hvordan de gjør seg som fedre.

I studien viser det seg imidlertid at faren ofte er en ganske 
sentral skikkelse i menns brevskriving, i skjønnlitteraturen 
og til dels også i veilednings- og morallitteraturen. Slik blir 
det mulig å stadfeste at faren i denne perioden ofte levde i en 
splittet farsskapsrolle. På den ene siden som en far i familien, 
hvor han ofte var nær, omsorgsfull og lekende, og på den andre 
siden som en far for familien, hvor han som familiens offent-
lighetsperson måtte påta seg en samfunnsmessig forsørgerrolle. 
Disse to posisjonene kunne ofte være vanskelig å forene, og 
fra 1920-årene og framover styrkes farens forsørgerrolle for 
familien på bekostning av intimitetsrelasjonen i familien. Først 
i løpet av de siste tjue årene er det blitt mulig for menn igjen å 
forsøke å forene disse to aspektene ved farskapet.

Paraplyprosjektet ’Menn og maskuliniteter’ vil presentere 
sine hovedfunn i en større konferanse på Universitetet i Oslo 
fredag 28. november. Se seminarprogrammet s. 22. 



I internasjonal familieforskning er det uttrykt bekymring 
for hva som vil skje med den husmorløse familien i møtet 
med de ”nye” kunnskapsintensive yrkene. En kjent tese er 
at arbeidslivet erotiseres mens familien tappes for mening og 
tiltrekningskraft. Men hva skjer i møtet mellom de grådige og 
forførende jobbene og den husmorløse familien når denne 
familien organiseres ut fra et ideal om mer involverte fedre?  
I mitt dr.grads-prosjekt har jeg intervjuet foreldrepar som 
forsøker å kombinere likestilt arbeidsdeling og to fulltidsjobber. 
Fire av mennene intervjuet jeg første gang i studien Menns livs-
sammenheng i 1990 - i forbindelse med at de hadde en lenger 
foreldrepermisjon. Disse fire - og de andre mennene i studien 
- er rekruttert som menn som er mer involvert i familien enn 
det som er vanlig. Parene jobber i kunnskapsintensive yrker, for 
eksempel som konsulenter, forskere og leger og alle har barn i 
skolealder. Ikke overraskende forteller de om et relativt presset 
hverdagsliv: Når begge har krevende jobber og skal ha ansvar 
for hjem og barn uten innleid bakkemannskap, er den vanlige 
støtputen – det vil si kvinners tilpasning av sin yrkesaktivitet 
etter familiens behov – borte. Dermed tilspisses spennings-
forholdet mellom den hjemlige livslykke og de grådige og 
forførende jobbene.
  

Selv blant disse parene - som er mer dedikert i forhold til 
likestillingsmodellen enn vanlig – lever kjønnstradisjonelle 
mønstre videre. Dette kommer blant annet til uttrykk i in-
tervjuene i form av en særlig kvinnelig ”følelse for det” på 
hjemmebane – enten det dreier seg om blomster og lys eller 
møkkete kjøkkenskuffer - som ikke alltid motsvares av en 
tilsvarende mannlig følelse. De kjønnsbaserte investeringene 
blir imidlertid høyst problematiske, de framstår som en slags 
sand i maskineriet. For å få hverdagslivslogistikken til å gå opp 
uten kvinnelig bakkemannskap er det hensiktsmessig, for ikke 
å si nødvendig, med en form for generaliserte, i motsetning til 
kjønnsspesialiserte, kompetanseformer. Begge har for eksempel 
mye aleneansvar hjemme: Den ene får barna av gårde på skolen 

om morgenen, den andre er hjemme og følger til fotballkamp 
om ettermiddagen. Når man skal følge til fotballkamp og barna 
er sultne og skal av gårde om én time (og mor er på jobb og 
ikke har lagt til rette), blir det problematisk om far ikke har 
”følelsen for det” og ikke har tenkt på å handle inn slik at 
han kan fikse noe mat fort – eller ikke er i stand til å finne de 
bortkomne fotballskoene. Aktiviteter rundt barna legger med 
andre ord noen materielle føringer som i disse parene blir 
relativt tvingende, og presser på i retning av en overskridelse av 
den kjønnede ”følelsen” – eller manglende ”følelsen” – for det. 
Men parene står også overfor en annen utfordring: Dersom de 
bare skulle fulgt hverdagslogistikkens iboende tvang og tatt 
ansvar når situasjonen krevde det, ville de fortsatt stå i fare for 
å havne i det skisserte scenarioet der familien mister mening 
i møte med jobbens forførende tvang. Mens arbeidslivet for 
denne gruppen er preget av selvutfoldelse og optimalisering 
av mening, blir hjemmelivet en slagmark for forhandlinger om 
hvem som skal ta det mest nødvendige hjemmeansvaret når, og 
hvor mye. Hverdagslivet i hjemmet står rett og slett i fare for å 
bli preget av ”litt mye sånn så gjør du det og jeg det”, som en 
av intervjupersonene formulerte det, eller for å bli dominert av 
”dagliglivets hæssel” - som en annen uttrykte det. Dagliglivets 
hæssel kan for eksempel være møkka bak komfyren eller 
innerst i kjøkkenskuffene. Og der disse parene forteller om 
et velfungerende og lystbetont hverdagsliv i familien, er det 
nettopp som følge av at slike trivialiteter er satt inn i en ny 
betydningsramme. 

Men det er også en annen viktig komponent som gir næring 
til nye motivasjonsformer i disse familienes hverdagsliv. 
Prosjektorienteringen går sammen med en revitalisering av 
hverdagslivets potensial for estetisk selvutfoldelse.

”Det vi ble enige om, det var at en god del av det som er sånn 
dagliglivet hæssel, det må vi prøve å definere som prosjekter! 
Som kan på en måte – ikke sant – gjøres!! (…) Og ett av de første



prosjektene det var dette at vi skulle vaske ned kjøkkenet. Det 
har vi jo aldri gjort! Altså, jeg har jo da vaska litt av og til i 
skuffer og skap og sånn, altså det som er det verste, og det er 
jo sånn som han aldri har sett, ikke sant: Han kan ikke bare 
vaske en skuff annenhver helg! Men at vi da kunne avtale 
at da hadde vi sånn – hver vår og hver høst, så har vi noen 
sånne hjemmeprosjekter over det som må gjøres i huset og da 
at vi definerer det som prosjekter og så gjør vi det den helgen.” 

Prosjektorganiseringen som Inger forteller om over, er 
den første hovedkomponenten i det jeg skisserer som en ny 
motivasjonsform i disse familiene. Prosjektene gjør det mulig 
for parene å komme ut av fordelingsspørsmålet uten å falle til-
bake på den kjønnsbaserte ”følelsen” som for eksempel gjør at 
Inger, i sitatet over, innimellom ”vaska litt av og til i skuffer og 
skap” når det ble for ille. Ved å organisere dette ”hæsselet” som 
prosjekter rettes oppmerksomheten nettopp mot gjøremålenes 
organisering og meningsinnhold. Prosjektene åpner, som en 
av de mannlige intervjupersonene uttrykker det, for ”en sånn 
følelse av at det er noe vi gjør felles, og vi diskuterer oss fram 
til løsninger og på en måte har en sånn gående… har det som 
tema”. I tillegg kan det se ut som om trivialitetene trekkes inn i 
en ny investeringslogikk, tilsvarende den logikken disse parene 
erfarer i sine teambaserte, prosjektorganiserte jobber. Når man 
først er i gang med et prosjekt, har det en tendens til å balle på 
seg. Å rette oppmerksomheten mot en konkret utfordring innen 
en gitt tidsramme kan anspore til en orientering mot kreative 
løsninger og optimalisert innsats. Og det er nettopp slik det 
ender i eksempelet med kjøkkenskuffene over:

”Og da endte vi opp med å skifte ut halve kjøkkenet på en helg, 
for da var det så møkkete oppå [skapene], og så fant vi ut at nei, 
vi skulle jo egentlig hatt noen nye skap!! [Ler.] Så da var det nye 
overskap på kjøkkenet, ikke sant, og legge nye fliser og – så det 
ble veldig mye arbeid da! Men vi fikk vasket det kjøkkenet!”

Nå er vi vel litt mer over på litt sånn raffinert – gourmetaktige 
ting. ... Altså når vi har tid til det, så lager vi en del sånn spen-
nende mat sammen, etter en litt sånn – vi har venner her og la-
ger fem retters middager her og sånn – det er morsomt. (…) den 
formen for matlaging er en litt sånn ny greie for oss begge…”  

En viktig grunn til at fortellingene om det likestilte fami-
liearbeidet ikke handler om rutine og sur plikt, men i stedet 
relateres til nye muligheter for kreativ selvutfoldelse og nye dag-
drømmer, er forbundet med aktivering av en bestemt estetisk 
forestillingsverden. Denne hverdagsestetiseringen må uten tvil 
forstås i lys av at vi lever i en senkapitalistisk konsumkultur, 
der en voksende kulturindustri lever av å nære en estetisk-
ekspressiv forestillingsevne - som ulike varer i sin tur tilbyr 
tilfredsstillelse av.  Men den nye orienteringen mot raffinert 
matlaging Sven forteller om i sitatet over, samt det pågående 
arbeidet med å rehabilitere et hus i Frankrike, drømmen om 
det gode liv i den nyoppussede hytta og utallige tilsvarende 
prosjekter - ser imidlertid ut til å få en helt bestemt betydning 
i disse parenes fortellinger om sitt hverdagsliv. Hverdagsesteti-
seringen framstår ikke bare som noe som gir farge og krydder 
i en tilværelse preget av økonomisk overflod, men ser ut til å 
spille en ganske bestemt rolle i forhold til å gi hjemmelivet en 
gravitasjonskraft som kan motsvare jobbens. Ved å revitalisere 
hverdagslivets estetisk-ekspressive innhold, muliggjør de 
estetiske prosjektene også en identifisering med en hjemska-
ping som er fristilt fra kjønn, samtidig som de gir næring til nye 
drømmer og mulighetshorisonter som kan erstatte den kom-
plementære romantikken i husmorfamilien. Forestillingen om 
den hjemlige livslykke baserer seg ikke lenger på en kvinnelig 
hjemskaper, men knyttes til en felles opplevelse av forførelsen i 
feltet og gleden over omsorg for en felles livsverden. 



Avhandlingen Sexual Difference as a Philosophical Problem. 
The Philosophies, Styles and Methods of Friedrich Nietzsche 
and Luce Irigaray tar sikte på å demonstrere at det er en 
nær forbindelse mellom Irigarays og Nietzsches tenkning, for 
derigjennom å gjøre visse sider ved Irigarays tenkning mer 
tilgjengelig. Irigaray anklages ofte for å være svært vanskelig 
å forstå. Med Nietzsche som veiviser derimot, blir tekstene 
lettere tilgjengelige, og det blir klart at Irigarays prosjekt er 
å analysere kjønnsforskjellens genealogi. En slik tilnærming 
innebærer å analysere hvordan kjønnsforskjellen har blitt 
forstått og konseptualisert i vestlig filosofi, men også hvordan 
den fortrenges og ekskluderes.

Avhandlingen tar for seg tre metaperspektiver; forståelsen 
av filosofi, den bevisste bruken av stil, samt utforskningen av 
eksperimentelle metoder, og jeg leser og diskuterer de to ten-
kerene langs disse aksene. Avhandlingen presenterer også en 
nærlesning av Irigarays egen lesning av Nietzsche, og foreslår 
en ny måte å forstå denne på. 

Bemerkninger om kvinner og kvinnelighet formelig 
myldrer i Nietzsches tekster, og disse bemerkningene konstitu-
erer ’kvinnen’ eller ’det kvinnelige’ som et problem i Nietzsches 
filosofi (se ”Nietzsche’s untimely feminism” i Kap. 1), en 
tematikk som Irigaray viderefører. Avhandlingen fokuserer på 
hvordan kvinnelighet og kjønnsforskjell omgjøres til filosofiske 
problemer av Irigaray, godt støttet av Nietzsche. Irigaray omfor-
mer flere av Nietzsches sentrale problemstillinger og gjør dem 
til gjenstand for en feministisk undersøkelse av filosofien. Mens 
Nietzsche på sin side ønsket å vise hvordan tenkningen og idé-
ene våre er menneskelige, altfor menneskelige, er Irigaray ute 
etter å demonstrere hvordan de er maskuline, altfor maskuline.

Poenget med filosofi for Nietzsche er ikke å komme opp 
med teorier og begreper som er absolutte, endelige, ubetvilelige 
eller korrekte. Nietzsche anså kreativitet og innovasjon for å 
være meningen med filosofi. ”Kun som skapende kan vi ødeleg-
ge!” hevder han i Den glade vitenskapen. Filosofiens primære 
oppgave er å avdekke våre skjulte fordommer og holdninger, 
og undersøke hvorfor vi ender opp med de evalueringene vi 
gjør. Deretter er utfordringen å skifte ut ubrukelige begreper og 

forståelser med noen som er bedre og mer formålstjenlige. Et 
av hovedargumentene i avhandlingen er at Irigaray viderefører 
dette prosjektet med å avdekke fordommer, mens skyteskiven 
hennes er den uartikulerte kjønnsskjevheten i filosofiens 
historie. Irigaray deler også med Nietzsche oppfatningen om 
at det er et nært forhold mellom kropp og tenkning. For å 
gjennomføre en demaskering av det underbevisste i filosofien er 
man også nødt til å utforske de kroppslige kreftene som ligger 
under språk og tenkning.

Å eksperimentere med metoder og alternative måter for 
å nå kunnskap på er et karakteristisk kjennetegn for så vel 
Nietzsche som for Irigaray. Begge anser at en teksts stil er en 
viktig meningsbærer; stil er et viktig kommunikasjonselement, 
hvilket også metode er. Det er særlig tre nietzscheanske meto-
der som er interessante å utforske i forbindelse med Irigaray:  
a) genealogi, b) bruken av tankeeksperimenter, og c) den 
ikke-linjære, fragmenterte aforismeskrivingen. Selv om Irigaray 
ikke gjør bruk av velformulerte og kunstferdige aforismer, synes 
det allikevel som om Nietzsches bruk av ikke-linjære, korte 
”aforisme-essays” på lengde med avsnitt har hatt avgjørende 
betydning for hennes skrivestil. Mange av tekstene hennes er 
skrevet som samlinger av fragmenter.

Poenget med avhandlingen har forøvrig ikke vært å 
forsøke å få Irigaray til å høres ut som et ekko av Nietzsche. 
Avhandlinges siste kapittel fokuserer derfor på Irigarays lesning 
av Nietzsche slik hun presenterer den i Amante Marine. Jeg ar-
gumenterer for at Irigaray gjør en original lesning av Nietzsche. 
Men i motsetning til andre kommentatorer leser jeg henne 
ikke som om hun kritiserer eller avviser Nietzsche, men at hun 
snarere inviterer ham til seg. Hun har også selv kommentert at 
hennes lesning i Amante Marine er en lesning med Nietzsche 
snarere enn av Nietzsche, hvilket også danner utgangspunkt for 
min tolkning av at Irigaray inviterer Nietzsche til å danne et par 
(mann & kvinne-par) med henne. Denne anmodningen eller 
invitasjonen avslører hva som mangler i Nietzsches tenkning 
for at det skulle være mulig for dem å utgjøre et (kjønnsfor-
skjellig) par. Irigarays lesning av Nietzsche tvinger oss til å gå 
tilbake til Nietzsche og lese ham på nytt.  



However, the most important focus of gender studies has been 
women related to their subordination by men’s domination or 
patriarchal hierarchy.

Gender studies have expanded rapidly in recent years and 
men and masculinities studies has also reached the agenda of 
scholars. While Turkish academia has not been blind to women 
and their (lack of) status in the society (participation in politics, 
domestic violence etc.), academia have neglected the privileged 
men and the relation between femininity and masculinity. For 
these reasons I started to question the field of masculinities, 
which ended in my dissertation called "Ma(i)nly Political Par-
ties: The Construction of Male Identity in Turkish Politics". 

My aim is to analyze the construction of masculinities in 
politics in contemporary Turkey. It will try to question the most 
significant actors in Turkish political life and culture, and the 
construction of political masculinities within Turkish political 
atmosphere in the 2000's. I will re-read and re-analyze the pre-
existing assumptions on: 1) the state as something virile, 2) politics 
as the realm of men. 

I will then problematize how these perceptions are formed by 
deconstructing the idea of maleness, and examine the construction 
of gender in general, and masculinities in particular, while focusing 
on manhood more critically. Therefore, I will re-read the relation 
of politics and masculinity in political parties in Turkey: the CHP 
(Republican People's Party), the DYP (True Path Party), the AKP's 
(Justice and Development Party) and the MHP (Nationalist Action 
Party). 

In this context, gender will be taken as a frame of understand-
ing. Gender will not be the prime concern but rather gendered 
discourses/constructions/meanings. Social interactions and rela-
tionships performed in everyday life will be in focus, and gender 
will be taken as a product of a given society and in line with doing 
gender perspective. 

Every day life simultaneously (re)produce, sustain and legiti-
mate social meanings according to gender. "We create and re-create 
our own gendered identities within the contexts of our interac-
tions with others and within the institutions we inhabit" (Kimmel 

and Aronson 2003: 507). Therefore, in line with this argument, 
institutional practices and different forms of power are significantly 
important as they constitute the intersection point of the construc-
tion of masculinities. 

Throughout the dissertation, the notion of power will be seen 
in a critical perspective. The main focus, the construction of politi-
cal masculinities, do not offer a generic set, but is  rather embedded 
within a whole network of practices, symbols, discourses, and 
ideologies. It is clear that gender is fundamental to the practice of 
politics. A gendered study of political men is difficult, because mas-
culinities take many forms in a given society. However, being aware 
that masculinity is not there, it is in, between, above or behind 
structures, it seems plausible to see the relationship of masculinity 
and politics as something not static, but negotiable and constantly 
changing. Therefore, the methodology becomes important for 
my project. Primarily, I will use the method of discourse analysis 
as a method extensively used by the scholars from cultural and 
feminist studies. This method attempts to reveal the hidden within 
a text, and argues that every text is formed within a discourse and 
discursive practice. The political programmes and statutes of the 
given parties will be re-read through a critical lens that focus some 
tentative questions and/or conceptualizations on the construction 
of patterns of masculinity and of womanhood, as they are relational, 
mutually constructed concepts. In addition the programmes and 
statutes, the different publications given by the political parties will 
also be analyzed. Moreover, three deep-rooted Turkish newspapers 
will also be analyzed. Throughout the re-readings, I will focus on 
whether masculinity is a factor in the political parties' position/
approaches to the issues of 1) veiling, 2) civil-military relations  
(also the embedded maleness and military service), 3) international 
relations (especially in terms of Europeanization of Turkey). 

All these mentioned issues have always been important ele-
ments of Turkish political life and culture. These issues and their key 
conceptions will hopefully be clearer throughout the re-readings, 
and offer the possibilities to reveal the hidden. 
(The research period of Selin Akyuz was funded by TUBITAK, 
The Scientific and Technological Research Council of Turkey.) 



De siste ti-femten årene har det vært økende oppmerksomhet 
om prostitusjon som krysser nasjonale grenser. Internasjonalt 
har det kommet en rekke ulike initiativer rettet spesielt mot 
menneskehandel i regi av FN, USA, Europarådet, EU, Nordisk 
Råd og statlige så vel som frivillige internasjonale organisasjo-
ner. I Norge har særlig den såkalte Finnmarksprostitusjonen, 
økningen av afrikanske kvinner i gateprostitusjonen i de største 
byene, samt menneskehandelssaker vakt debatt i media og 
politikk. Det har kommet en ny straffelovslovparagraf  og tre 
handlingsplaner mot menneskehandel i løpet av få år, og et 
lovforslag om å kriminalisere ”kjøp av seksuell omgang eller 
handling mv.” ligger (mai 2008) til behandling i Stortinget.

Prostitusjon er en sosial praksis som er egnet for kritisk 
kjønnsforskning, med dens asymmetri mellom hovedsakelig 
kvinner som selgere og menn som kjøpere. Innen kjønns-
politikk og feministisk teori er prostitusjon et omstridt 
temaområde, noe som har gitt seg uttrykk i engasjerte og 
polariserte debatter. Kjøp og salg av sex involverer praksiser og 
diskurser der kjønn virker sammen med spørsmål om sex, vold, 
tvang, samtykke, normalitet og avvik, spørsmål uten entydige 
akademiske svar (politikken er en annen sak). I prostitusjons-
forskning så vel som i politikk på feltet blir svært forskjellige 
tilnærminger referert til som feministiske og som i tråd med 
”kvinners interesser”.

I prosjektet Prostitusjon, kjønn og migrasjon (2006-2011) 
har vi til hensikt å reflektere kritisk rundt etablerte diskurser 
om prostitusjon og menneskehandel. Disse fenomenene 

kan for det første studeres som del av et bredere fenomen av 
mennesker som krysser grenser, for eksempel som flyktninger, 
asylsøkere, migranter, turister eller forretningsreisende. Mens 
fokuset i de rådende politiske tilnærminger som regel ligger på 
kriminalitetsbekjempelse, migrasjonskontroll og beskyttelse av 
ofre for menneskehandel, vil vi i dette prosjektet vri søkelyset 
mot betydningen av globale velstandsforskjeller og restriktiv 
grensepolitikk langs Europas yttergrenser. Prostitusjon 
kontekstualiseres ved å se fenomenet i sammenheng med 
transnasjonale ekteskap, migrasjon til ulike typer ufaglært eller 
lavtlønnet arbeid, menneskehandel og menneskesmugling så 
vel som politikk og diskurser på disse feltene. Dette rammever-
ket forutsetter ingen enhetlig forståelse av hva sex for penger 
er eller skyldes, eller hvordan det bør forstås: Prostitusjon (og 
menneskehandel) kan analyseres ut fra konkret sosial sam-
menheng.

Prosjektet studerer for det andre prostitusjon som et tema 
der dype konflikter om kjønn og seksualitet utspiller seg. Å 
studere prostitusjon som en form for avvik fra normaliteten, 
er også en måte å indirekte studere normaliteten på: Hva 
kan måter prostitusjon diskuteres på si oss om forståelser av 
”vanlig” seksualitet, presumptivt fri(ere) for maktrelasjoner og 



økonomiske motiver? Hva kan omtaler av utenlandsprostitu-
sjon, og om kvinner og menn i prostitusjon, si om hva som 
legges i ”normal” norsk mannlig og kvinnelig seksualitet, norsk 
mannlighet og kvinnelighet?

Empirisk sett fokuserer prosjektet på politiske debatter og 
mediaomtaler, samt intervjuer med russisktalende kvinner som 
selger eller har solgt sex i Norge. Ett av forskningsspørsmålene 
som vi søker å besvare er hvordan diskurser på samfunnsnivå 
utspiller seg på ”gatenivå”. Et annet er hvordan kjønn samspil-
ler med andre sosiale stratifiseringer, som klasse, etnisitet og 
nasjonalitet. Kjøp og salg av sex utfordrer mange dominerende 
forestillinger om seksualitet, kjærlighet, intimitet, mannlig- og 
kvinnelighet, og vi håper å kunne bidra til både norske og 
internasjonale samfunnsvitenskapelige debatter om disse 
temaene.

Hovedforskere på prosjektet er Dag Stenvoll (statsviter og 
forsker ved Rokkansenteret) og May-Len Skilbrei (sosiolog 
og forsker ved FAFO). I tillegg har Christine M. Jacobsen 
(sosialantropolog, Rokkansenteret og UiO) og Astrid Renland 
(kriminolog, UiO) deltatt i prosjektets første, teoretiske fase.
Irina Polyakova (sosiolog, UiO) deltar i den empiriske/
analytiske fasen. For å eksemplifisere hva vi er opptatt av, kan 
tre pågående artikkelarbeider og et nylig avholdt seminar om 
menneskehandel kommenteres spesielt.

Den første artikkelen har arbeidstittelen Drugs, weapons 
and women: The same travel routes? Regulating cross-
borders movement through crime (Renland), og er en analyse 
av Norges tilpasning til FNs konvensjon mot menneskehandel 
fra år 2000 (Palermoprotokollen). Artikkelen diskuterer ut 
fra et Foucault-inspirert perspektiv hvordan politikk mot 
”transnasjonal organisert kriminalitet” har blitt en form for 
”governmentality” på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå, 
ved at ulike politiske tiltak begrunnes og rettferdiggjøres som 
kriminalitetsbekjempelse. Datamaterialet er nasjonale og lokale 
handlingsplaner mot menneskehandel.

Artikkel nummer to har arbeidstittelen Muslim women 
and foreign prostitutes: Female victimhood, subjects, and the 
state (Jacobsen og Stenvoll). Den sammenstiller de utbredte 
representasjonene av muslimske kvinner og utenlandsprostitu-
erte som ofre – for individuelle kriminelle handlinger eller for 
kulturelle og økonomiske forhold som plasseres utenfor Norge 
– og diskuterer hvordan slike representasjoner kan virke avpo-
litiserende, ved at de bygger opp under den rådende sosiale og 

politiske ordenen og ved at de impliserer et syn på staten og 
det offentlige (for eksempel politi, sosialetat og domstoler) som 
upartiske hjelpere av kvinner i nød. Videre diskuteres offerre-
presentasjoner som en kontrast til forestillingen om et liberalt, 
suverent (norsk) subjekt som selv bestemmer fritt over sitt liv.

Den tredje artikkelen (Skilbrei og Jacobsen) har arbeidstit-
telen Resisting victimhood: Russian women in transnational 
prostitution, og analyserer hvordan russisktalende kvinner som 
selger sex i Norge forholder seg til dominerende forestillinger i 
norsk offentlighet om transnasjonal prostitusjon og tilhørende 
offerkonstruksjoner. Artikkelen tar opp hvordan kvinnene for-
handler om, og forholder seg til, stigma som prostituert og som 
”østeuropeisk kvinne” i Norge, og relaterer dette til konkurre-
rende ideer om person og selv, femininitet, konsum og nasjon. 
Gjennom blant annet stereotypier av norske menn og kvinner 
etablerer kvinnene seg selv som velgende ansvarlige subjekter,  
i motsetning til passive ofre for kriminalitet og omstendigheter.

Det nylig avholdte seminaret (FAFO, 22. og 23. mai 2008) 
het ’Conceptualizations of Trafficking’. En av verdens fremste 
bidragsytere til prostitusjonsforskning, Julia O’Connell 
Davidson (professor ved School of Sociology & Social Policy, 
University of Nottingham), holdt forelesningen New Slavery, 
Old Binaries: Trafficking. Mobility and the State. Etterpå 
foreleste Rutvica Andrijasevic (Marie Curie Research Fellow 
ved Centre on Migration, Policy and Society Institute of 
Social and Cultural Anthropology (Compas), University of 
Oxford) over temaet (In)conceivable Agents: reconfiguring 
the political subjectivities in sex trafficking. I tillegg til de 
åpne forelesningene, var det en lukket sesjon der inviterte 
akademikere fra de nordiske landene fikk legge fram pågående 
forskningsarbeider.

Dette var fire ”snapshots” fra ’Prostitusjon, kjønn og migra-
sjon’, som startet i 2006 og strekker seg til slutten av 2011. 
Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd gjennom 
FRISAM-programmet og omfatter samarbeid og forskerutveks-
ling med akademiske institusjoner i Russland. 

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmesider; http://
www.rokkansenteret.uib.no/progemi 



Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomført 
i samarbeid med likestillingsdirektøren i Montenegro. 

- Hvordan har utviklingen vært i kvinners representasjon på lo-
kalt og nasjonalt parlamentarisk nivå, og i regjeringen?
- Hvordan forstår kvinnelige parlamentarikere sin situasjon i 
politikken?
- Anser kvinner i og utenfor de politiske institusjonene seg som 
kompetente til å delta fullt ut på linje med menn?

For å belyse disse spørsmålene samlet forskergruppen inn 
statistikk over nominerte og valgte kvinnelige politikere i 
perioden 1990 - 2007, gjennomførte en spørreundersøkelse 
blant kvinnelige parlamentarikere, samt fokusgruppeintervjuer 
blant politisk aktive og inaktive kvinner. Resultatet av studien, 
som foreløpig foreligger som upublisert rapport viser i hoved-
trekk følgende:

Både på lokalt og nasjonalt nivå har kvinners politiske 
representasjon økt noe:
- På lokalt nivå har kvinneandelen økt fra 6 til 9 prosent i 
perioden 1990 - 2002.
- På nasjonalt nivå har økningen vært noe høyere: fra 4,6 til 
10,7 prosent i den samme perioden. Innføringen av 30 prosent 
kvotering av kvinner på partilistene før valget i 2007 førte til 
at ytterligere en kvinne kom inn i nasjonalforsamlingen, slik at 
representasjonen i 2007 er 11,1 prosent.

Den viktigste forklaringen på at 30 prosentavtalen ikke har 
hatt større effekt er at partiene plasserte kvinnene nederst på 
partilistene.

På regjeringsnivå er kvinnenes representasjon redusert. 
Mens det før siste valg var to kvinnelige ministere, ble kun 
en av dem med i den nye regjeringen og ingen andre kom til. 
Gordana Djurovic ble flyttet fra posten som minister for euro-

peisk integrasjon til posten som visestatsminister med ansvar 
for europeisk integrasjon. Djurovic er professor i økonomi og 
deltok også i STKs første samarbeidsprosjekt med universitetet 
i Montenegro.

De kvinnelige parlamentarikernes forståelse av sin situasjon er 
for det første at det er deres egen sterke vilje og store aktivitet 
som er grunnen til at de er valgt inn i nasjonalforsamlingen. 
De ser at det er nødvendig med felles innsats for å fremme 
kvinners rettigheter, men tar selv lite initiativ. Det skyldes dels 
at de har større lojalitet til partiet de tilhører enn til å fremme 
kvinners rettigheter. Ettersom kvinners rettigheter ikke er noe 
tema for de politiske partiene som er representert, vil det si 
at verken ”kvinnesaker” eller ”likestillingssaker” kommer på 
den politiske dagsorden. Lederen for nasjonalforsamlingens 
likestillingskomite er i tillegg motstander av ”kvinnesak”.

Et annet forhold som hindrer kvinnelige representanter i å 
ta opp kvinners rettigheter, men som også bidrar til at delta-
kelse i politikken, må være en mildt sagt blandet fornøyelse, er 
det forskergruppen omtaler som de mannlige kollegenes ”upas-
sende kommunikasjonsformer”. Det er ingen eksempler på 
dette i rapporten, men et tidligere kvinnelig parlamentsmedlem, 
som nå er likestillingsdirektør, har fortalt at et mannlig medlem 
erklærte at han fikk reisning når hun gikk på talerstolen - som 
en kommentar til hennes innlegg. Fortolket i et maktperspektiv 
innebærer dette at kvinner i hvert fall ikke bør gjøre kvinner til 
tema i nasjonalforsamlingen.

Også på det lokale nivået er tradisjonelle normer og 
verdier utbredt: menn egner seg mens kvinner er uegnet for 
politisk deltakelse - også på lokalt nivå. Slike forestillinger er 
ikke forbeholdt menn, men er også utbredt blant kvinner som 
ble intervjuet.

Selv om både politisk aktive og inaktive kvinner i materia-
let hadde gjennomgått en viss politisk skolering, anså de fleste 
seg som utilstrekkelig skolerte i politiske arbeidsmetoder og 
kommunikasjonsteknikker.

I den grad kvinners rettigheter og likestilling blir satt på den 
montenegrinske politiske dagsorden, er det på grunn av 



pådrivervirksomhet fra kvinneorganisasjoner som 
finner en alliert i likestillingsdirektøren, Nada Drobn-
jak. Hun ser ut til å hente sin legitimitet både fra disse 
organisasjonene og fra den internasjonale arena: FN og 
især EU. EU krever at stater som ønsker medlemskap 
må oppfylle et krav om å ha en likestillingspolitikk. 
Ettersom Montenegro sikter mot EU-medlemskap 
betyr dette ekstern støtte til de som arbeider for å bedre 
kvinners rettigheter og likestillingen mellom kjønnene. 
Et skritt på vegen er at nasjonalforsamlingen vedtok en 
likestillingslov våren 2008.

STK har hatt og har også en rolle i dette bildet: 
Det første NFR-finansierte prosjektet forsket vi på 
kvinners stilling i økonomien og i akademia, samt på 
kjønnsmaktforhold i montenegrinske familier og bidro 
slik til at kjønn til en viss grad ble ansett som verdig 
til nyhetsoppslag i pressen. Det pågående prosjektet 
har både en forskningsdel og en del for utvikling av 
kjønnsstudier ved universitetet i Montenegro. På 
undervisningssiden har en av forskerne, som deltok i 
det forrige prosjektet, fått gjennomslag for at samtlige 
studenter på sosialarbeider- og journalistutdanningenes 
siste år skal ha et obligatorisk innføringskurs i kjønns-
studier. Et kurs som videreføres også neste studieår. Et 
MA studium i kjønnskunnskap er planlagt, men ennå 
ikke vedtatt av universitetsstyret. Dersom også dette 
studietilbudet blir vedtatt vil det bety at Montenegro, 
som sammen med Makedonia er mest preget av patri-
arkalske normer og strukturer i det tidligere Jugoslavia, 
blir et foregangsland i inkludering av kjønnsstudier 
innenfor universitetssystemet. Akademisk aksept 
av kvinne- og kjønnsstudier kan i sin tur bidra til at 
spørsmål om kjønn og makt - også i politikken - blir 
akseptert som seriøse og legitime spørsmål, kan åpne 
vei for flere kvinner i politikk.

Det foreligger planer om å bearbeide rapporten slik 
at den kan publiseres i løpet av høsten 2008. 

Første prosjekt inn var ’Being Together - Remaking Public 
Intimacies’, som fikk finansiering gjennom NFR-programmet 
Kulturell verdsetting (KULVER). 

Prosjektet har tre hovedmål: 1) utvikle ny kunnskap om 
kulturell performativitet og estetisk representasjon av intimitet 
og seksualitet i Norge, 2) inngå i internasjonale teoretiske 
diskusjoner på feltet og 3) kommunisere med et større publikum 
om forståelser av nye former for intimiteter og seksualiteter. 
Prosjektet har fått en ramme på 7,5 mill og skal strekke seg over 
3 år. Wencke Mühleisen skal lede prosjektet i samarbeid med 
Jørgen Lorentzen.

Neste prosjekt ’Canonicity, Gender and Critique: The 
Hermeneutics of  Feminism and Canon-Transformations’, fikk 
finansiering gjennom NFRs nye Kjønnsforskningsprogram. 
Målsettingen for prosjektet er å undersøke tekster og diskurser 
som formelt og uformelt er kanonisert og fremstår som særlig 
autorative. Prosjektet favner religiøse, filosofiske, litterære og 
medisinske kanon, som skal analyseres historisk, kjønns- og 
vitenskapskritisk.
Prosjektet er todelt: 
1. Synliggjøringsprosjektet - å grave fram ukjente eller glemte 
kvinner i historien. Med tilgang til materiale fra store deler av 
Europa, vil denne delen av prosjektet bidra til fornyet, historisk 
grunnlagsarbeid. Det søkes samtidig å sette funnene inn i en 
interaksjon med de respektive kanon slik disse faktisk ble se-
ende ut. Moderne tekststudier avviser hypotesen om at kvinners 
uttrykk forble usynlig eller ekskludert fordi disse ikke holdt den 
nødvendige kvalitet. 
2. Fornyet teoretisk refleksjon  - dagens på mange måter 
a-historiske kjønnsteoretiske univers muliggjør fornyet teoretisk 
refleksjon rundt kanoniseringens betingelser og prosesser. 
Teorigruppen vil vurdere den kjønnskritiske teoriens forutset-
ninger i lys av kanoniserte tekster, og se på hvordan feminismen 
i seg selv og nyere forståelser av kjønn, er et resultat av visse 
historiske- og idémessige betingelser.  Hovedanliggendet er å 
styrke forståelsen av diakrone perspektiver i kjønnskritisk teori. 
Prosjektet har fått en ramme på 5 mill. og skal strekke seg over 
tre år. Jorunn Økland skal lede prosjektet. 



I masteroppgaven Migration as Freedom, har jeg sett på fire 
polske migranters historier og migrasjonen som en frigjørings-
strategi, en handling som førte til utvikling for migrantene. Jeg 
har analysert migrasjonen ved hjelp av utviklingsteorien ”The 
Capability Approach”, av økonomen Amartya Sen og filosofen 
Martha Nussbaum. Denne teorien kobler frihet og utvikling 
uløselig sammen; frihet må være både mål og middel for utvi-
klingspolitikken. Men hva er ”frihet”, og hva er ”utvikling”? 

Moralfilosofer er opptatt av spørsmål som: Hvordan bestemmer 
vi hva som er et godt samfunn? Et rettferdig samfunn? Hva 
skal være målestokken? Det gode og rettferdige samfunn er i 
siste instans det sentrale for utviklingsteoretikere også. Hvilken 
informasjon vektlegger vi når vi skal vurdere et samfunns 
utvikling? 

Klassiske utviklingsteorier tar utgangspunkt i økonomisk 
vekst, teknologiske nyvinninger og modernisering. Det er res-
sursbaserte ideologier, der økt levestandard blir forstått som ut-
vikling, der flere ressurser er lik fattigdomsbekjempelse. Svært 
mye utviklingsarbeid har fokusert på forhold som veibygging og 
næringsliv, og å sørge for at folk har mulighet til å tjene penger; 
tilrettelegge arbeidsmarked og varemarked. Men hva er så galt 
med det? Er det ikke riktig at bedre økonomi vil gi folk bedre 
liv og fjerne faren for å synke ned i fattigdom og elendighet? 
I følge Sen er det en klar sammenheng mellom utvikling og 
ressurser; uten bedre økonomi vil ikke verdens fattige masser 
kunne komme opp på et akseptabelt nivå i levestandard. 

Problemet er bare at klassiske utviklingsteorier er ”res-
sursfetisjistiske”, de ser bare ressursene, i stedet for resultatene 
av økte ressurser. Men det som er viktig er jo ikke pengene i seg 

selv, men hva pengene setter oss i stand til å gjøre og være. Kan 
individet velge fra en større meny av funksjoner og verdier som 
følge av disse ressursene? Fører ressursene til økt frihet? Dette 
bør være fokuset i utviklingsarbeid og spørsmålet vi stiller når 
vi skal vurdere om et samfunn er godt og rettferdig. ”Frihet” 
og ”utvikling” blir forstått som valgmuligheter: Det å ha et 
bredt spekter av valg i forhold til yrke, bosted, familie, ansvar, 
religion og livsstil. Kort sagt: Muligheten til å velge sitt eget liv. 
”Frihet” og ”utvikling” blir dermed to sider av samme sak. Du 
kan ikke ha det ene uten det andre.

For å forstå effektene av migrasjon i livene til de fire informan-
tene, spurte jeg om fem ulike områder av livet: 
1) hvordan de tok valget om å dra; 
2) arbeidet deres i Norge og tilknytning til det ”hvite” arbeids-
markedet; 
3) deres økonomiske situasjon før og etter migrasjonen; 
4) hvordan helsen deres er blitt påvirket; 
5) om oppfatningen av kjønnsregimer i Norge og Polen: Hadde 
migrasjonen ført til frigjøring fra undertrykkende kjønnsmakts-
strukturer?  

Var det slik at migrasjonen hadde økt deres frihet på disse 
fem områdene? Hadde migrasjonen gitt dem flere valgmulighe-
ter på hva de kunne gjøre og være? 

Funnene var urovekkende positive. Samtlige informanter 
rapporterte om økt frihet og bedrede livsvilkår på de fem 
områdene, på tross av at de var i høyst ulike livssituasjoner. 
Også de nyankomne som tjente dårlig og så vidt hadde karret 
seg opp i det hvite arbeidsmarkedet, men fremdeles var 
posisjonert nederst på rangstigen, var fornøyd. 43-åringen 



Beata fortalte at helsen hennes 
hadde bedret seg drastisk på grunn 
av migrasjonen, og at hun ikke lenger 
var diagnostisert med kreft (!). Det 
overveldende økonomiske ansvaret 
og den tunge omsorgsbyrden hun 
hadde hatt i Polen, hadde gjort livet 
hennes svært vanskelig. Ved å flytte 
til Norge hadde hun kvittet seg med 
en rekke problemer. Nå levde hun 
igjen sammen med mannen sin, som 
kom til Norge for noen år siden, og 
hun var lykkelig over at familien var 
gjenforent. 23 år gamle Helena hadde 
giftet seg og bodde nå sammen med 
mannen sin, ”som et ordentlig par”, 
noe som ikke ville vært mulig dersom 
de hadde blitt i Polen. Arbeidsledighet 
og lave lønninger ville tvunget dem til 
å bli boende hjemme hos foreldrene i 
mange år fremover, mente hun. 

Er det virkelig bare fryd og frihet 
forbundet med migrasjon? En årsak 
til de positive funnene mine kan 
være ”migrasjonsdiskursen”. Var det 
overhodet mulig for informantene 
å fortelle noe annet enn en suksesshistorie? Muligens ville 
det å foretelle en historie om tap, savn og vanskeligheter 
innebære tap av ansikt eller være smertefull på annen måte. 
Et annet problem med analysen ligger på det teoretiske plan. 
I sin lovprisning av frihet og individuell handlekraft, later Sen 
til å forsømme politiske og samfunnsmessige strukturer. For 
hvordan skal individet kjempe for frigjøring fra fattigdom og 
underutvikling, om ikke gjennom politisk kamp? Arenaen 
denne kampen skal foregå på, får imidlertid lite oppmerksom-
het hos Sen. Det er produsert mye konstruktiv marxistisk 
kritikk av ”The Capability Approach” som kanskje vil bidra til 
en politisering av rammeverket. 

Med tanke på kjønnsmakt og kjønnsroller, var funnene mindre 
entydige. Alle informantene hadde sterke meninger om kjønns-
roller, kvinnefrigjøring og kvinnen som mor og i familien. 
Det er gjennomgående at norske kvinner blir fremholdt som 
likestilte og selvstendige. ”Forskjellen på norske og polske 
kvinner? Norske kvinner er.. veldig viktig ord.. veldig bra 

ord..” (Beata slår opp i polsk- norsk 
ordbok) ”Selvstendige!”. Flere av 
informantene sammenligner polske 
kvinner med ”sånn norske kvinner 
var på 70- tallet”, før kvinnekampen 
for alvor fikk vind i seilene. 

Tre av informantene trekker 
frem selvstendigheten som et positivt 
kjennetegn ved kjønnsrollen i Norge, 
men én, Malgorzata, sier: 

”Norske kvinner er veldig 
selvstendige, så selvstendige at av 
og til lurer jeg på om det er en mann 
eller kvinne!” 

Malgorzata gir også likestillingen 
skylden for ensomhet, samlivsbrudd 
og generell misère i det norske sam-
funnet. Hun idealiserer kjønnsrollene 
i Latin-Amerika: 

”Hun pynter negler, passer 
barna, får massasje, steller håret, 
ordner huset – han ordner alt 
annet!”

Det er påfallende at informan-
tenes normative ideer om kjønn og 
likestilling, enten de er ”for” eller 

”mot”, ligger et godt stykke unna deres egne liv. Malgorzata 
er langt fra den som sitter hjemme og lar mannen ordne ”alt 
annet”. Hun er tvert i mot en suksessrik gründer med flere 
ansatte. Og Beata og Helena, som støtter opp om den rådende 
likestillingsdiskursen i Norge, later til å leve i parforhold med 
særdeles tradisjonell arbeidsfordeling. Men i det minste ser de 
at ikke bare normen, men også praksis, kan være annerledes 
enn hva de er vant med. Det kan være en kime til frigjøring i 
eget liv også. 

I oppgaven har jeg vist at migrasjon ikke trenger å være 
en undertrykkende opplevelse, men at det tvert i mot kan føre 
til utvikling, og bidra til å bedre folks liv og til å øke friheten 
deres. Det er viktig lærdom både i møte med en tabloid 
virkelighet der de nye innvandrerne fra Øst-Europa, og kvinner 
i særdeleshet, blir portrettert som ofre fremfor noe annet, men 
som også er viktig i en akademisk diskurs. Der blir migrasjon 
gjerne forstått ut fra økonomiske perspektiver, og utviklingen 
som kan oppnås gjennom migrasjon måles ofte i antall dollar 
migrantene sender ”hjem”, til landet de engang kom fra. 

  



I juni 2008 ble det tredje studentkullet som har fulgt hele 
bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS/
KFL) ved UiO, uteksaminert. Dette ble høytidlig markert med 
utdeling av vitnemål i regi av Det humanistiske fakultetet, som 
lokaliserer TKS-programmet, og med tale av HFs studiedekan. 
Det var til sammen 21 kandidater som ligger an til å få sin 
bachelorgrad i år, hvorav 13 kandidater på studielinjen Kjønn 
med fagfordypning, syv på likestillingslinjen og en student med 
en fritt sammensatt grad med studierett på TKS-programmet. 
Vi gratulerer så mye og håper studentene vil få glede og nytte 
av den kunnskapen de har tilegnet seg, enten de skal gå videre 
med studier eller gå ut i yrkeslivet. 

Så langt har TKS-programmet fått gode evalueringer av 
eksterne paneler så vel som av de fleste TKS/KFL-studenter, og 
ingen store endringer er forløpig på trappende. TKS samarbei-
der nå med i alt 16 bachelor-programmer, og er blant de mest 
tverrfaglige programmene på UiO. Slik ivaretar dette studiet en 
tverrfaglighet som UiO sentralt har satt fokus på i sitt arbeid 
med både forsknings- og undervisningsprioriteringer. 

Programmets opptaksramme er på 25 studenter, og disse 
plassene har vært fylt siden programmet startet i 2003. Også 
årsenheten har fylt sin ramme på 10 studenter per år siden 
oppstarten høsten 2005. STK tilbyr per i dag 13 ulike emner, 
hvorav fire emner gis på masternivå. Disse emnene viser seg 
å tiltrekke seg studenter fra en rekke ulike programmer, og de 
fleste emnene som tilbys har stort sett vært fulltallige. I vår har 
emnet feministisk vitenskapsteori for første gang blitt tilbudt 
på masternivå, og fem masterstudenter har avlagt eksamen. 
Det innebærer at disse studentene får godkjent emnet i sin 
mastergrad. 

Vi er svært fornøyd med å ha fått utviklet det nye metode-
emnet, KFL 2070 Prosjektpraksis og metoder for tverrfaglige 
kjønnsstudier, som ble tilbudt første gang i inneværende  
semester. Utgangspunktet var at mange av studentene på 
bachelornivå ofte har lite undervisning i metode, og at et slikt 
emne vil kunne styrke utdanningskvaliteten og virke forbere-

dende til både yrkeslivet og videre studier. Fem studenter fulgte 
emnet og tilbakemeldingene fra både emneansvarlig og stu-
dentene  var i all hovedsak positive. Studentene arbeidet i små 
grupper, som utarbeidet sitt eget lille forskningsprosjekt og slik 
fikk erfaring med de mange ulike delene i en forskningsprosess. 
Fra høsten 2008 vil metodeemnet inngå som et  obligatorisk 
emne på likestillingslinjen og på årsenheten.

Blant de viktigste tiltakene fremover er å fornye og 
tydeliggjøre TKS sine avtaler med de ulike fagfordypningene, 
og sikre at studentene på fagfordypningsretningen får gode 
rammer og mer fokus på sitt avsluttende arbeid. Vi vil også 
arbeide for å sikre et videre samarbeid med Humanistisk 
prosjektsemester. Dette inngår som studentenes avsluttende 
emne på likestillingslinjen, og vi må sørge for at studentene der 
for gode og relevante prosjekter også fremover. Arbeidet med å 
forbedre emneevalueringene, med færre skjema og mer varierte 
evalueringsformer fortsetter, samt forsøket på å rekruttere flere 
menn til programmet, årsenheten og de ulike emnene. I tillegg 
vil vi ha et særlig fokus på heisemnene og søke å videreutvikle 
disse i lys av de erfaringene vi til nå har gjort. Vi ønsker også å 
forbedre program- og emnebeskrivelsene med særlig vekt på en 
tydeligere formulering av læringsutbytte på studieprogram- og 
studieretningsnivå, på emnegruppenivå og på enkeltemnenivå 
i tråd med den prosessen Det humanistiske fakultetet har satt 
i gang. I forbindelse med UiOs internasjonaliseringsår vil vi 
fortsatt sette fokus på økt studentutveksling, og forhandle 
frem nye utvekslingsavtaler i tillegg til avtalene vi har med 
de nordiske hovedstedene, med Queens University i Canada 
og med Humboldt Universitetät i Berlin. Vi vil dessuten 
forsøke å etablere faste månedlige fagkvelder med blant annet 
diskusjoner, filmer og  presentasjoner av masteroppgave for 
alle program- og årsenhetsstudenter. Ansvaret for kveldene vil 
fordeles mellom lærerne og programutvalget, og vil være et ledd 
i å styrke det faglig-sosiale tilbudet for studentene. 

Professor Ellen Mortensen ved Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen er oppnevnt som ny 
tilsynssensor. 

Det første året som ny programleder har vært utfordrende, 
spennende og lærerikt. En stor takk til professor Merete Lie 
ved NTNU, som har vært tilsynssensor i tre år. Takk også til 
studiekonsulent Helle Granum og programkonsulent Marianne 
Marjanovic, programrådet og programutvalget som særlig har 
vært mine gode hjelpere! 











Following this conversation I decided to correct my incredible 
lack of knowledge, so I switched from an ever-boring class on 
sagas, which was at 8:15, to the enlightening, and later, class 
called ’Gender Equality in the Nordic Countries’, and for the 
next few months I showed up at 9:10 in front of the gas station 
at Sognsveien 70.  Thus began my education in gender equality.  

The class was quite international, with students of both genders 
hailing from as far away as Korea and Japan, in addition to Po-
land, Austria, France, Norway, Britain and quite a few students 
from the United States.  This allowed for quite a kaleidoscope 
of perspectives, which were enlightening for us participants, 
and hopefully interesting for the teacher too.  Discussions 
that arose out of this international mix included the curious 
‘chastity’ pledge, which exists in some Korean schools, and 
the progression (or regression) of women’s status in countries 
previously under a communist government.  Additionally the 
appalling facts of the gender legislation (or more accurately 
the lack of it) in the United States was discussed to a certain 
extent; for instance the government’s wish to revoke title nine, 
the act which prohibits discrimination against either sex in 
schools, and the abstinence education initiatives in schools, 
which not only do not speak about safe sex, but also distribute 
false information about contraception and abortion.

The study of gender equality in Scandinavia is enlighte-
ning, as it makes apparent the sad state of affairs conducive to 
women’s rights (and men’s rights to parenthood, etc.) in our 
own countries.  It is a unique introduction to gender issues, as 
it features the countries which have been most instrumental in 
furthering gender equality through both governmental legis-
lation and grassroots movements.  For us as foreign exchange 
students it provides examples of measures that have been 
implemented successfully to create a society based on equality, 
thus providing possible models for improvement in other 
countries, including our own.    

One of the strongest points about the course was the literature 
Elisabet Rogg assigned us.  The articles we read ranged from 
those written at the beginning of the 1970’s to present day, 
allowing for reflection on the changes that have occurred in 
the last forty years, and those that still need to take place.  The 
readings explored issues of family, sexuality, women’s political 
participation and representation, the sometimes ‘sexually 
harassing milieu’ of the workplace, and legislation that has 
been implemented in the Nordic countries to further gender 
equality, challenging us to expand our conceptions of what 
gender ‘is’ in our twenty-first century world.  One of the most 
surprising things about the course was how much everyone 
read! For most students it apparently was not sufficient to 
arrive for three hours of extensive discussion without having 
read at least the majority of the articles assigned, and many 
students read the entirety of the compendium.  This degree of 
involvement allowed for lively participation in discussions, and 
created an environment very conducive to both individual and 
group learning.  

Unfortunately, the semester does not last forever, which I 
realized when turning in my term paper on my final visit to the 
tall brick building above the gas station.  While in one sense it 
was wonderful to be done, in another I will intensely miss the 
lively Monday morning discussions and the conversations with 
fellow students about Harriet Holter or parental leave in the 
aisles of Rema 1000.  The course made me realize that I wish to 
continue studying gender for my master’s degree, and it allowed 
me to call my grandmother and intelligently discuss the gender 
equality movement.  The final result of the class is that I can 
now reinforce my personal feminism with facts and academic 
rhetoric, something that is vital in the fast-changing world of 
gender relations in which we now live. 



I came to the Centre for Gender Research (STK) in August 
on a Fulbright grant from the American and Norwegian 
governments. My project involved researching Norway’s newest 
legislation for gender quotas, still the only one of its kind in 
the world. The legislation went into effect on January 1, 2006, 
requiring that all companies listed on the Norwegian stock 
exchange (ASA) meet 40% gender quotas on their boards of 
directors by January 1, 2008, or face delisting from the Norwe-
gian stock exchange. 

I originally intended to compare the government quotas of 
the 1970s, in particular the rhetoric developed during that 
time to include women in the Norwegian government, with 
the pro-business quota rhetoric currently used to promote 
more women in the country’s boardrooms. I was interested in 
what these arguments might reveal about Norway’s changing 
conceptions of gender equality. For example, pro-government 
quota rhetoric from the 1970s generally emphasized the issue 
of justice: since women make up 50% of the population, they 
should be represented in government accordingly. Conversely, 
the pro-business quota rhetoric has focused on the unique, 
the skills and qualities women will bring to boardrooms. This 
assumption of gender difference supports the argument that 
women should be promoted in the private business sector 
because they are an untapped resource in the business world, 
bringing different experiences, perhaps even different leaders-
hip styles, which would enrich boardroom discussions and 
ultimately result in increased profitability for the private sector.
I was interested in the implications these different arguments 
might have for other forms of diversity in the boardrooms: 
does it make a difference to advantage the concept of gender 
equality because it is profitable, rather than because it is just? 
Does suggesting that women and men possess different busi-
ness skills have unintended consequences? Do quotas reserved 
only for women on the grounds of diversifying the boardroom 
preclude other dimensions of diversity? The “resource argu-
ment” positively highlights a supposed difference in qualities 

between women and men. It does not seem, however, that a 
similar argument is being made, or could conceivably be made, 
along ethnic or racial lines.

I expected to gauge changes over time in the pro-quota rhetoric 
and public opinion of the law, but I also became interested 
in the European Union’s challenge to the law. Since the law’s 
official implementation in 2006, The European Free Trade 
Association (EFTA) and its legal body, the European Sur-
veillance Authority (ESA), have formally questioned the quota 
legislation’s compliance with European Economic Area (EEA) 
regulations. ESA’s concern regards whether board members 
should be considered company employees, or part of the 
ownership; a finding of ownership status would establish board 
positions as representative, rather than business, posts. If board 
positions are considered representation, they would fall outside 
business considerations and thus outside the EU directives, 
and the challenge to the law would be struck down. 
Regardless of any pending ESA action, Norway has already 
served as a global pioneer and set historical precedents by legis-
lating gender quotas in its private sector. Significant barriers 
may lie ahead: will the ESA consider board positions employ-
ment and follow its challenge to court? Could the legislation 
be repealed? Has the law already changed attitudes enough so 
that even its repeal would not curb its established momentum? 
The answers to these questions will not only impact Norway’s 
business field but also other countries considering similar 
legislation, such as Spain, Sweden and India. 
I’m eager to learn what ESA decides. In the meantime, I will return 
to the U.S. at the end of the summer, and I plan to share my research 
in several ways. I plan to publish an article about the Norwegian 
Public Limited Companies Act in a U.S. law journal and to complete 
a short radio documentary about my Fulbright research. 2008 was 
an exciting year to be in Norway, both to watch as some companies 
rushed, and others failed, to meet the January 1st deadline, as well as 
to be an American abroad during an historic American presidential 
primary season. I am grateful to STK and Professor Beatrice Halsaa 
for the warm welcome, office space, and invitation to participate 
in seminars and classes. I am also grateful to Mari Teigen at the 
Institute for Social Research (ISF) for her valuable guidance. 



Det var en ekstraordinær hendelse å være tilstede på et 
heldagsseminar viet ”en emblematisk figur for intellektuelle 
kvinner i det tjuende århundre” (Toril Moi i Simone de 
Beauvoir. En intellektuell kvinne blir til.) Alle innleggene på 
seminaret var tuftet på denne innsikt. 

Toril Moi presenterte Simone de Beauvoirs relativt ukjente 
essay Que peut la litterature? i en idehistorisk sammenheng og 
belyste Beauvoirs syn på sammenhengen mellom litteratur og 
levd liv. Beauvoir og mange med henne hadde et annet syn på 
hva litteraturen handlet om enn tidligere generasjoner av intel-
lektuelle, i følge Moi. Mois anvendelse av Bourdieus tolkning 
av fransk akademia for å belyse intellektuelles interessekonflik-
ter, var her forfriskende og spennende. Skriveakten betraktes 
som nødvendig for å overvinne den eksistensielle ensomheten 
og markerer en annen litterær interesse enn generasjonen 
før Beauvoir, i følge Moi. Det politiske potensialet i skriften 
blir sekundært fordi teksten gjør mer enn å overvinne den 
eksistensielle ensomheten. For de fleste fenomenologer står 
den subjektive erfaring sentralt og avvisningen av alle former 
for universalisme avvises nettopp fordi menneskets subjektive 
sanseerfaring blir fundamentet for enhver eksistensialisme. Den 
fenomenologiske innfallsvinkelen preger situasjonsbegrepet 
også i Que peut la litterature? Det feministisk, fenomenolo-
giske punkt er altså å se verden slik kvinner ser den. Toril Moi 
fremhevet at dette går igjen også i Det annet kjønn hvor mye av 
kildematerialet er litteratur og selvbiografier skrevet av kvinner.

I det andre innlegget fulgte Annlaug Bjørsnøs opp Mois presen-
tasjon med å fremheve at for Beauvoir var litteraturen som et 
laboratorium til å studere mennesket. Den litterære formen for 
diskusjon omkring spørsmålet hva det vil si å være menneske. 
Bjørsnøs demonstrerte dette ved å analysere Les belles images 
hvor fasaden er i sentrum av det teknokratiske borgerskapets 
omgangstone. Det er en kjent sak at Beauvoir mislikte bor-
gerskapets pompøse livsholdning som kun ga opplevelsen av 
tomhet. Heltinnen i Les belles images befinner seg i et kjedelig 
ekteskap med en mann som leser nyromanens bøker, som etter 

Beauvoirs mening er frikoblet fra virkeligheten. Erfaringen av 
krigen og etterkrigstiden endret på mye i det franske samfunn 
og det var, etter Beauvoirs mening, ikke lenger mulig å si at 
nyromanen kunne ha noen eksistensiell ”funksjon”.

Sylvie Chaperon drøftet Simone de Beauvoirs betydning for 
fransk feminisme og kvinnebevegelse. På tidspunktet for 
publiseringen av Det annet kjønn var Beauvoir allerede en 
kjent forfatter og intellektuell i Frankrike. I 40-og 50-årene 
ble boken oppfattet som en skandale og fikk på den måten 
mye omtale og solgte godt. De første utgivelsene er vanskelig 
å få tak i på bruktmarkeder i Frankrike, og når et eksemplar 
dukker opp er prisen skyhøy. Det var særlig fra katolsk hold at 
Beauvoir ble kritisert, og grunnen var først og fremst kravet om 
konkret frihet og personlig autonomi. Men også kapittelet om 
lesbiske kvinner ble oppfattet som en skandale fordi homofili 
var et totalt tabu og forbudt i Frankrike på denne tiden. Det å 
snakke om seksualitet, seksuelle overgrep og vold mot kvinner 
ble rett etter krigen ikke oppfattet å være noe tema for en seriøs 
publikasjon, og boken ble i filosofiske kretser også ansett for å 
være mangelfull. 

Chaperon trakk frem et sjeldent omtalt intervju med 
Beauvoir der hun forklarer hva hun mener med det å være 
feminist: ”I am also a feminist if it means the wish that 
women become human beings, absolutely autonomous 
and responsible for themselves like men” (Chaperon: The 
Second Sex: Sixty years of feminist debates in France, s. 3-4). 
Beauvoir deltok aktivt i franske feministers kamp for rett til 
reproduktiv autonomi, frem til lov om selvbestemt abort ble 
vedtatt i Frankrike i 1967 (Norge fikk samme type lov i 1975). 
Simone de Beauvoir var med andre ord kvinneaktivist, særlig 
fra 1970-årene og frem til sin død i 1986.

Bente Christensen holdt et interessant innlegg om det å over-
sette Beauvoir til norsk. Et problem med å oversette Beauvoirs 
tekster til norsk er innslaget av intertekstualitet. Noen av 
eksemplene virker som opplagte tilfeller: at Beauvoir benytter 
referanser til Camus i Candides hage skjer nokså åpenlyst og 



at Candide er en referanse til Voltaire er også opplagt. Mindre 
åpenbart er omtalen av India og bestigningen av Himalaya. 
Mitt forslag til tolkning av omtalen av India i tekstutdraget som 
ble delt ut på seminaret er todelt: - For det første var indologien 
som vitenskap, dominerende i de humanistiske forskningsmil-
jøene i Frankrike på den tiden Beauvoir skrev tekstutdraget 
Candides hage. - For det andre kan det tenkes at Beauvoir med 
setningen ”besteborgeren som sitter ved peisen og leser i en 
avis om bestigningen av Himalaya” tillater seg en kommentar 
om de politiske forhold i Frankrike under okkupasjonen. 
Tyskerne sendte nemlig vitenskapelige ekspedisjoner til Hima-
laya både før og under krigen. Ekspedisjonene ble mye omtalt i 
den nazifiserte pressen fordi nazistene mente at den ariske rase 
hadde sin opprinnelse i Himalaya. For ikke-nazister fremsto 
denne presentasjonen av indiske kulturer som fjollete etno-
grafisk forskning.

Tove Pettersen arbeider for tiden med en innledning til en 
norsk utgivelse av Pyrrhus et Cinéas og Pour une morale de 
l’ambiguïté og rettet blikket mot Simone de Beauvoir som 
filosof og moralfilosof, eller rettere som en selvstendig filosof 
og moralfilosof, fordi hun deltar i den fagfilosofiske diskurs på 
egne premisser. Filosofien er en maskulin akademisk aktivitet 
med et maskulint språk, men Beauvoir annekterer filosofien på 
sin måte. Dermed fremstår hun også som en marginal filosof 
og hun skriver seg inn i de maskuline filosofidiskursene som 
dominerte ved Franske universiteter. Filosofien til Simone de 
Beauvoir er relasjonistisk, fordi mennesket alltid søker mot 
andre mennesker og skriver for noen. Camus’ Den fremmede 
er skrevet inn i Beauvoirs tekst som en drøftelse av en eksisten-
siell frihetsetikk. Det er bare å glede seg til høstens utgivelse av 
Simone de Beauvoirs to tekster på norsk. 

Sara Heinämaa har vært professor II i humanistisk kjønns-
forskning ved STK siden 1999, og når Sara nå sier takk for 
seg er det med en lang merittliste der hun har profilert det 
feministisk-filosofiske fagområdet i kjønnsforskningen med 
stor faglig tyngde og engasjement. Feministisk filosofi har ikke 
noen sterk stilling i UiOs fagfilosofiske miljø. Gjennom Sara 
Heinämaas innsats har Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 
(STK) kunnet bidra til å løfte og utvikle feltet ved UiO.

Sara har vært faglig leder for forskningsgruppa Feministisk 
filosofi og idéhistorie og hun har vært veileder for STKs første 
doktor i filosofi, Ingeborg Winderen Owesen, som disputerte 
i mai på en avhandling om forholdet mellom Luce Irigarays 
and Friedrich Nietzsches filosofi. Sara har vært en svært aktiv 
bidragsyter til det åpne seminarprogrammet ved senteret. 
Årene ved senteret har resultert i hele 44 ulike arrangement, 
som i omfang har vært alt fra enkeltstående forelesninger til 
seminarer over tre dager. Hun har arrangerte flere av kursene i 
samarbeid med fakultetene HF, TF og MED. 

Sara Heinämaa har sin hovedstilling som forsker ved 
Helsinki Collegium for Advanced Studies, og som dosent ved 
Institutt for filosofi, Universitetet i Helsinki. Det kommende 
året skal hun avslutte et større arbeid innen feministisk filosofi.

Vi takker for en stor og betydelig innsats for Senteret og for 
fagfeltet feministisk filosofi ved UiO, og ønsker Sara lykke til 
med sitt videre arbeid. 

Et utvalg av de PhD-kursene og større forskerkursene Sara har 
gitt ved STK, gir inntrykk av hennes innsats og sterke faglige 
profil innen feministisk filosofi og fenomenologisk teori:
1999: Love and Generosity: Phenomenological Questions on             
          Sexuality
1999: Phenomenology of the Body
2000: Luce Irigaray’s Ethics of Sexual Difference
2001: Foucault’s History of Sexuality
2001: Workshop in Feminist Philosophy
2002: Workshop in Feminist Philosophy
2003: Antigone: Love, Gender and Morality From Hegel to  
          Butler
2003: Art, Writing and Philosophy
2004: Philosophy, Christianity, and the Feminine
2004: Feminist Perspectives in Human Studies: Tradition,        
          Religion and Politics (Arendt)
2004: Descartes and his Feminist Critics (Le Dœuff and  
          Saphiro)
2005: Luce Irigaray: Religion, Ethics and Ontology
2005: Postmodern Thinking and Feminist Research: Feminism,  
          Methodology, and Change
2006: French Feminist Theory and Phenomenological Interpre  
          tations of Divinity, Gender and Sexual Difference
2006: Philosophy of the Body and Embodiment
2007: Eros and Eroticism
2007: Phenomenology, Anthropology and Social Sciences
2008: Affect and Emotion: New Directions for Feminist Theory



Nettopp det spørsmålet ble stilt i symposiet  ”Theories of 
Patriarchy and Structural Gender Theories.  Nordic and 
Southeast European Perspectives” som ble avholdt i regi av 
STK 2. juni.  

Initiativtakere til seminaret var Elisabet Rogg og Øystein 
Gullvåg Holter. Sistnevnte formulerte problemet slik i innlegget 
sitt: - Hvis vi kaster ut patriarkatbegrepet har vi et svært felt 
med gender studies som forutsetter et slags system som ikke 
kan forklares eller studeres. Hvor kommer for eksempel Robert 
Connells ”patriarkalske profitt” fra hvis det ikke finnes noe 
patriarkat? Slik Holter så det, forutsetter ikke patriarkat en 
uforanderlig og fastlåst struktur, slik kritikken av begrepet ofte 
har påstått. Patriarkatet er ikke absolutistisk, men fleksibelt, 
og innebærer også belønninger for kvinner. Kanskje kan vi 
snakke om en ”moving core”, noe som blir seg sjøl likt midt i 
alle forandringer. 

Diskusjonen av selve patriarkatsbegrepet ble fulgt opp av 
Jeff Hearn, som gjennomgikk sin egen teoretiske utvikling på 
feltet. Men symposiet begrenset seg ikke til rein begrepsdisku-
sjon, her fikk vi også spennende empiriske analyser. Personlig 
satte jeg stor pris på Göran Therborns presentasjon av de 
virkelig lange linjene i europeisk familiehistorie, der to ulike 
mønstre, det nordvestlige patriarkatet på den ene sida og det 
østlige/sør-østlige på den andre, kan følges gjennom århundrer. 
Disse historiske linjene anes fortsatt i dagens familieformer, sjøl 
om 1900-tallets kommunistiske regimer fremmet forandringer 
som dels gikk på tvers av den østlige tradisjonen. 

Fra vidvinkel til nærbilde: Med utgangspunkt i samtaler 
med menn fra Montenegro viste Elisabet Rogg hvordan ’tatt-
for-gitte’ patriarkalske forestillinger trer fram gjennom menne-
nes fortellinger om mannlig ære og forholdet til ”sine” kvinner. 

Svetlana Slapsaks foredrag ”Patriarchy as bricolage: 
ideological adaptations in the Balkan historical anthropology” 
var et fyrverkeri av ideer og fortellinger: om hvordan den 

tradisjonelle, patriarkalske familien på Balkan bød på nisjer for 
kvinnefellesskap og en viss kvinnemakt; om hvordan hekse-
forestillinger lever og blir brukt i forfølgelsen av kvinner opp 
til våre dager, om hvordan kvinner ble de viktigste i å fremme 
sosialismen etter andre verdenskrig, og dermed ble forbundet 
med kommunismen i tida etterpå. Hun var ikke lett å følge, og 
jeg satt hele tida med følelsen av å gå glipp av viktige linjer og 
spennende poenger. Hva med å invitere Slapsak en gang til og 
gi henne mer tid? 

En annen meget spirituell dame, Kari Børresen, forklarte 
oss i sitt innlegg at vi må forstå patriarkatets religiøse grunnlag 
om vi skal forstå noe i det hele tatt.

”This symposium aims towards communication and lear-
ning across a pluralism of theoretical positions. Many versions 
of patriarchy and structural theories exist. Today, there is a 
need to reassess these approaches and gain more systematic 
knowledge,” het det i invitasjonen til symposiet. Vi kom 
kanskje ikke så langt i den prosessen denne dagen i juni. Men 
diskusjonen om patriarkatet og patriarkatsbegrepet er (gjen)-
åpnet, og vi som var til stede aner fruktbare muligheter. 

Stor takk til Elisabet og Øystein for initiativet! Sjøl gikk 
jeg rett hjem og fant fram ei gammel T-skjorte fra skapet, med 
følgende påskrift: I’ll be a post-feminist in post-patriarchy!  



Hva bidrar til å skape ”vinnere” og ”tapere” i dagens skole? 
Hvilken betydning har kjønn, sosial klasse og etnisitet? Hva 
betyr forskerblikket for den forståelsen som dannes av dagens 
skole og barns moderne oppvekstarenaer? Med disse spørs-
målene ble seminarrekken tilknyttet forskningsprosjektet ”Nye 
Kjønn, andre krav?” sparket i gang i februar 2008. I fullsatt 
sal og med tettpakket program ga det opptakten til en vår med 
foredrag som på ulike måter har belyst barn, skole og moderne 
oppvekst. 

Forskning på 1950- og 60-tallet hadde et individualpsykologisk 
fokus og så ikke elevene i et historisk og sosialt perspektiv. I 
1970-tallets klasseromsforskning fikk elevene klassebakgrunn, 
men de hadde fortsatt ikke kjønn. I praksis var det guttene som 
ble studert og omtalt som ”elever” i klasseromsforskningen. 
Jentene figurerte i bakgrunnen som lydige og sjenerte, og 
ble knapt lagt merke til av verken lærere eller forskere. I sin 
innledning på ’Kick-off’ seminaret i februar, fortalte Har-
riet Bjerrum Nielsen hun oppdaget fraværet av jenter i sitt 
forskningsmateriale, og dermed ble satt på sporet av å forske 
på kjønn i skolen på 80-tallet. I det kommende tidsrommet var 
kvinneforskningens fokus særlig rettet mot jenter, og det var en 
uttalt bekymring for at de sakket akterut i de høyere trinn på 
barne- og ungdomsskolen. Fra 90-tallet kunne man imidlertid 
se at jentene inntok et større spekter av roller, og ble mer 
synlige og dominerende i skolesammenheng. De siste årene 
har både samfunns- og forskningsmessig oppmerksomhet og 
bekymring blitt rettet mot gutter som ”tapere” i en stadig mer 
feminisert skolehverdag. Det er et stort behov for mer kunn-
skap om den nye skolekonteksten, skolehverdagen og gutter 
og jenters barndom i Norge i dag. Slik tegnet prosjektleder 
Harriet Bjerrum Nielsen opp en historisk linje i skole- og 
kjønnsforskningen, og plasserte samtidig forskningsprosjektet 
”Nye kjønn, andre krav?” i en større kontekst.

Helle Bjerg fra Århus universitet bidro på samme seminar til å 

gi en historisk og diskursiv forståelse av skolen som en kjønnet 
arena. Feminisering av skolen viser til både pedagogikk, 
jenter som skolevinnerne og overvekten av kvinnelige lærere. 
Gjennom en diskursanalytisk tilnærming med utgangspunkt 
i Danmark i perioden fra 1980 til 2000, vektla hun hvordan 
”femininiseringstesen” bygger på en implisitt antakelse om 
skolen som en tidligere nøytralt kjønnet arena. Bjergs analyser 
viste imidlertid at bekymringen for gutter som tapere i en skole 
dominert av feminine verdier har vært nokså konstant de siste 
tiårene. Hva som har blitt oppfattet som det feminine i skolen 
har derimot skiftet karakter. Merkelappen ”feminisert skole” 
har blitt satt på både den stillesittende, pene og autoritetstro 
skole og den gruppearbeidspregede og teamorienterte skole. 
Bjergs presentasjon førte til en debatt i salen om hvorvidt 
skolen igjen er i ferd med å endre sitt kjønnsmessige innhold i 
en mer maskulin retning. Det ble blant annet påpekt at skolens 
økende vektlegging av tester, effektivitet og konkurranse vil 
kunne bidra til at skolen vil gjennomgå et nytt institusjonelt og 
diskursivt kjønnsskifte. 
  

Diskursen omkring gutter som tapere i en feminisert skole-
hverdag er heller ikke unik i nordisk sammenheng. Da Maisha 
Eggers fra Humboldt Universitet gjestet STK i mars, viste hun 
hvordan diskursen kan forstås på flere måter. Bekymringen 
kan blant annet handle om en frykt for at kvinnelige lærere tar 
over skolen og at pedagogikken blir en ”kvinneklubb”. Videre 
kan det gjenspeile en frykt for at kvinnelige lærere favoriserer 
jenter, og bidrar til å svekke skolen ved å være mer opptatt 
av sosiale kompetanser enn faglige prestasjoner. En annen 
bekymring kalte hun ”the needy boys”. Den omhandlet at det 
å gå på skolen krever et høyt nivå av sosial kompetanse, og at 
gutter har større problemer med å håndtere sosiale situasjoner 
enn jenter. Eggers viste også til at jenter og gutter reagerer ulikt 
på langvarige familiære kriser. Mens jenter i større grad klarer 
å skille sosiale problemer fra skolekonteksten, tar gutter, særlig 
fra arbeiderklassen, med seg sosiale problemer og konflikter på 
hjemmebane inn på skolen, påpekte hun. 



Seminarrekken har gjennom flere foredrag gått inn i den 
moderne barndommen og endringer i det senmoderne samfun-
net. Professor i sosialpsykologi fra Roskilde Universitetscenter, 
Lasse Dencik, beskrev hvordan han bruker barnet som en 
”optisk linse” i studiet av samfunnet. Å tematisere barndom-
mens endringer, gir tilgang til å forstå samfunnet forøvrig. Barn 
som vokser opp i dag ferdes ut og inn av ulike kontekster; fra 
barnehage, til familie, til venner, til skole. Hver arena har egne 
spilleregler og sin sosiale grammatikk. I hver arena må barna ta 
stilling til en mengde valg og muligheter, og de må forholde seg 
til en rekke personer med ulik grad av tilknytning, forståelse 
og kjennskap til dem. Dette krever og fremmer sosiale og 
kommunikative ferdigheter hos både barn og voksne, hevdet 
Dencik. Det å beherske språket i alle sine nyanser trer fram 
som svært betydningsfullt, og et barn som ikke behersker dette 
kompetansekravet vil kunne oppleve store sosiale utfordringer 
i hverdagen. Dencik fant i sin studie at kjønn, isolert sett, spilte 
en større rolle enn sosial bakgrunn for interaksjonen i barneha-
gen, men også at samspillet mellom kjønn og sosial bakgrunn 
var utslagsgivende.  

På det siste av vårsemesterets seminarer fikk vi besøk av sosi-
alantropolog Hilde Lidén (ISF). På bakgrunn av sine feltarbeid 
blant barn og unge på Oslos øst- og vestkant, fortalte Lidén 
om flerkulturelle barndommer i Norge. Lidén påpekte hvordan 
kjønn også blir uttrykt etnisitetsspesifikt. Hun løftet fram 
spørsmål om hva som skjer når skolen i økende grad bruker 
barnas hverdagserfaringer som premisser for læring, men 
likevel tar for gitt at elevene deler et felles utgangspunkt for 

læring og kunnskapstilegnelse. Hva da med elever som ikke har 
tilgang til det som blir tatt for gitt som basiskunnskap, spurte 
hun, og løftet fram betydningen av å ha ”riktig” sosial klasse 
og etnisitet for skoleprestasjoner. Et sentralt budskap i Lidéns 
resonnement var en advarsel mot å skape overforenklende og 
generaliserende dikotomier, gjennom for eksempel å konstruere 
en kollektivistisk (innvandrer) versus individorientert (vestlig) 
familieform. Lidén argumenterte for at forskningen heller bør 
fokusere på sosiale mekanismer og prosesser som er felles for 
elevene. Da kan man også få en bedre forståelse for hvordan de 
virkelige forskjellene skapes. 

Et gjennomgående tema for seminarene denne våren har vært 
hva det er som gjør en forskjell. Er det kjønn? Er det sosial 
klasse, eller etnisitet? Er det nye krav til kompetanser både i 
og utenfor skolen? På ’Kick-off’- seminaret i februar fortalte 
NOVA-forsker Anders Bakken at klasse statistisk sett har størst 
betydning for barns karakterprestasjoner. Kjønnsforskjeller har 
mindre betydning for elevers karakterer dersom de har middel-
klassebakgrunn i forhold til om de har arbeiderklassebakgrunn. 
På samme seminar presenterte imidlertid professor Svein 
Sjøberg (UiO) statistikk som viste til store kjønnsforskjeller hva 
angår gutter og jenters interesser og holdninger til naturfagene. 
Gjennom forskjellige teoretiske perspektiver har vårens 
seminarrekke belyst ulike dimensjoner og forståelser av den 
moderne barndom. Gjennom diskursive analyser, historiske 
tilbakeblikk, etnografiske feltarbeid og forskningsoversikter, 
har seminarbidragene belyst både hvordan kjønn, klasse og 
etnisitet har betydning, men også kan vektlegges ulikt og 
forstås forskjellig. 



Anna Temkina fra European University i St. Petersburg var 
gjesteforsker på STK og NIKK i februar/mars i år. I den 
forbindelse arrangerte STK, NIKK, Rokkansenteret og FAFO 
et seminar med foredrag av Anna Temkina og Anna Rotkirch 
fra Institutt for populasjonsforskning i Finland og Helsingfors 
Universitet. 

Temkina er interessant for norske kjønnsforskere av mange 
grunner. Hun leder kjønnsprogrammet ved European Univer-
sity i St. Petersburg og har lang forskningserfaring på spørsmål 
om kjønn, seksualitet, politisk organisering og kvalitative 
metoder. Temkina har publisert mye om disse temaene på både 
russisk og engelsk og har et langvarig forskningssamarbeid med 
finske kjønnsforskere. Flere av hennes arbeider er standard-
referanser for oss som arbeider med spørsmål om kjønn og 
seksualitet i Russland. 

Kunnskap om og samarbeid med Russland har vært viktig 
for norske myndigheter de siste årene. For de fleste er Russland 
likevel et nokså ukjent land. Seminaret ble arrangert for å 
skape et utgangspunkt til å diskutere spørsmål om kjønn og 
seksualitet i Russland og for å inspirere forskere, studenter og 
andre til å bli interessert i feltet. 

Først holdt Temkina foredraget ’Sexual Scripts in Russian 
Women's Biographies: Generational Changes’, bygd på hennes 
analyser av endringer over tid i russiske kvinners narrativer 
om eget liv og seksualitetens plass i det. Spørsmål om private 
endringer som et resultat av politiske og ideologiske endringer 
var et bakteppe for analysen. Temkina har studert tre generasjo-
ner heterofile urbane russiske middelklassekvinner, hvis liv på 
ulikt vis har blitt påvirket av Russlands nyere historie. 

I kvinnenes historier identifiserte Temkina seks ulike 
skript, som kan forstås som oppskrifter eller fortellinger i kultu-
ren, om seksualliv og seksualitet. Hun fant at de tre generasjo-
nene kvinner gjorde bruk av disse skriptene i ulik grad. Kvinne-
ne snakket for det første om seksualitet som reproduksjon (det 
pronatale skriptet), for det andre som et uttrykk for følelser (det 
romantiske skript), for det tredje som uformell kontakt mellom 
venner (det kommunikerende skriptet), for det fjerde som 
selvrealisering (skriptet for bekreftelse av kjønnsidentitet), for 
det femte i termer av seksuell nytelse (det sensuelle skriptet), og 
for det sjette som noe som kunne brukes til å oppnå materielle 
goder (markedsskriptet). Seksualiteten ble gjennom disse ulike 
måtene å italesette den på, forstått som noe som både kunne 
brukes, leves ut og nytes. De ulike skriptene kunne gjenfinnes 
hos kvinner som var i ulike aldre og livsfaser, men det var noen 
mønstre i hvilke skript som var mest utbredt i hvilke grup-
per. Temkina kunne for eksempel kategorisere dagens unge 
kvinners narrativer om seksualitet som sensuelle skript eller 
markedsskript oftere enn hos eldre kvinner. Hun knyttet dette 
til utviklingstrekk i det russiske samfunnet og viste at overord-



nede diskurser om seksualitet inneholder en ambivalens til 
kvinners seksuelle liv. Det konstrueres både som skjebne eller 
essens (kjønnskomplementaritet), og som kilde til selvrealise-
ring (likhet og partnerskap). 

Anna Rotkirch var invitert til å holde et foredrag basert på 
sin forskning om kjønn i Russland. Hun har samarbeidet 
med russiske forskere, og gjennom dette samarbeidet og egne 
prosjekter har hun studert spørsmål om kjønn, seksualitet og 
familieliv i Russland siden begynnelsen av 1990-tallet. 

I foredraget ”Russian sexual liberalism and conservatism 
in a European context” identifiserte Rotkirch noen viktige 
forskjeller mellom de nordiske landene og Russland på 
områder som familiedanning, seksualitet og foreldreskap. På 
noen områder framstår russiske holdninger og praksiser opp 
gjennom historien som mer liberale enn nordiske, og på andre 
områder er det motsatt. Rotkirch tok særlig tak i utviklingen 
i forhold til spørsmål om homoseksualitet, den ortodokse 
kirken, det offentlige bildet av kvinner og unge menns seksu-

elle promiskuitet etter perestroika. Hun fant at holdningene 
til disse fire spørsmålene i det russiske samfunnet har endret 
seg i ulikt tempo, og at det er flere utviklingstrekk som er 
paradoksale. Utviklingen går i flere retninger, noe som først og 
fremst skyldes store variasjoner i livsbetingelser og kultur innad 
i Russland. Det er få ordninger på plass som skal beskytte 
kvinner og homofile mot diskriminering, og de to gruppene 
kan møte alt fra full aksept til arbeidsforbud. Selv om det er 
forskjeller i holdninger på mange områder i Russland, ser vi 
også at holdninger endres med tiden og at utviklingen ligner 
den vi har sett i Vest- og Nord-Europa. For eksempel ser man 
at økningen i aksept av homoseksualitet følger samme kurve 
som den gjorde i Finland tjue år tidligere. Det er ett område 
der forskjellene mellom Russland og Norden ser ut til å tilta. 
Etter Sovjetunionens fall har den ortodokse kirke fått økende 
betydning, både for holdninger og for politikk. Dette er særlig 
tydelig når det gjelder seksualitet, og kirken har motsatt seg 
abort og seksualundervisning i skolene. Etter hvert som vestlige 
samfunn går i sekulær og liberal retning, iallfall på seksualite-
tens område, blir Russland mer religiøst og konservativt. 

Begge foredragene knyttet spørsmål om seksualitet og 
kjønn til Russlands historie. Når man snakker om Russland 
blir det tydelig at det historiske perspektivet må være viktig, 
og russiske kvinneliv har blitt utformet i et samfunn som har 
gjennomgått store praktiske og ideologiske endringer. 

Anne Britt Flemmen (Institutt for sosiologi, Universitetet i 
Tromsø) og Jana Sverdljuk (NIKK) var invitert til å kommen-
tere foredragene til Temkina og Rotkirch. Flemmen knyttet i sitt 
innlegg Temkinas og Rotkirchs poenger til sin egen forskning 
på norsk-russiske ekteskap. Hun spurte seg om begrepet "seks-
uelle skript" også kunne være anvendelig i hennes eget arbeid 
og hun ba Temkina klargjøre forholdet mellom "seksuelle 
skript" og noe som kan kalles "relasjonsskript". Hun poeng-
terte videre at kjernebegreper som for eksempel "romantisk" 
kan gis forskjellig innhold av ulike personer og i ulike kon-
tekster. Sverdljuk diskuterte Temkinas innlegg i lys av hennes 
tidligere tekster og bemerket at Temkina i dag synes å ha et 
mindre normativt prosjekt enn tidligere, da hun først og fremst 
var opptatt av å diskutere kjønn og seksualitet i Russland opp 
mot vestlige idealer og praksiser. Sverdljuk problematiserte 
videre dikotomien Øst/Vest, som fortsatt reproduseres i mye av 
forskningen som pågår om postsovjetiske samfunn. 



Der kan tales om kræfter på tre niveauer, som suveræniteten 
afgives til: ’Op ad’ til globale kræfter, især den globale kapi-r, især den globale kapi-
talisme og internationelle lovgivning; ’til siden’ til forskellige 
regionale dannelser af økonomisk, politisk og retslig karakter; 
og ’ned ad’ til forskellige styringsnetværk, der inkluderer 
repræsentanter fra embedsmandsværket, erhvervslivet og 
det civile samfund, og som bryder med den traditionelle 
parlamentariske styringskæde. Nationalstatens suverænitet er 
således under stærkt pres. Derfor var der god grund til, at STK 
i maj måned tog initiativ til et seminar om denne højst aktuelle 
problemstilling.

Wendy Brown, professor i politisk videnskab ved Berkeley 
Universitet, USA, forelæste om forholdet mellem national-

statens politiske suverænitet og globalisering. Browns meget 
brede forskningsinteresser i politisk teori, kontinental filosofi, 
kritisk teori og kulturteori kom på glimrende vis til udtryk i en 
kalejdoskopisk forelæsning, der fokuserede på de spændinger 
og paradokser, der opstår mellem nutidige globaliseringsproces-
ser og nationalstatens forsøg på at fastholde sin politiske 
suverænitet. Spørgsmålet om statens suverænitet har stået 
centralt i Browns senere forfatterskab. Opførelse af vægge 
(’walling’) kan både forstås som et symptom på og som en 
symbolsk iscenesættelse af nationalstatens tab af politisk 
suverænitet, hævdede hun. Vægge opføres til stadighed. Nye 
supplerer gamle. Eksemplerne er talrige: Fra opførelsen af 
væggen på grænseovergangen mellem USA og Mexico, over 
vægbygningen på Vestbredden, til vægopførelsen mellem 
Indien og Pakistan. Dertil kommer væggene internt i de enkelte 
nationalstater i form af ’gated communities’, der afskærmer 



økonomisk ressourcestærke enklaver fra udefra kommende 
indtrængen. Gamle vægge kender vi fra Berlin muren og fra 
segregeringen af religiøse samfund i Nord Irland. Bygning 
af vægge tjener navnlig til at forhindre en ukontrolleret 
immigration af mennesker fra den økonomisk fattigere sydlige 
del af verden til den rige nordvestlige del samt til at opretholde 
grænser mellem religiøse trossamfund.

Der er tre iboende paradokser i den nutidige opførelse af vægge 
ifølge Brown: Vægge er tegn på nationalstatens manglende 
kapacitet til at bevare sin suverænitet frem for udtryk for dens 
succes; vægge er primært symbolske manifestationer, der aktivt 
skaber og genskaber et billede af den politiske suverænitet 
netop i det øjeblik, hvor den trues; opførelse af vægge sætter 
grænser for transnationale bevægelser, der samtidig og uundgå-
eligt fremmes af globaliseringen. Ligeledes udviskes grænserne 
mellem økonomi og sikkerhed, overvågning og militær, stat og 
medborgerskab samt lov og lovløshed.

Vægge er gravstene over en (fiktion om) suverænitet, der bliver 
stadig sværere at fastholde i en tid, hvor magten mere og mere 
forskydes til globale kapitalistiske netværk, der ikke lader sig 
regulere at national lovgivning, og som samtidig efterspørger 
mobil og billig arbejdskraft. Vægge opføres for at kontrollere 
immigration og sortere i, hvad Hanna Arendt kalder, den 
’ansigtsløse masse’ af mennesker, der tvinges til at immigrere 
af økonomiske grunde. Vægge er til for både at overvåge 
immigration og navnlig beskytte velfærdsstaterne imod et 
unødigt økonomisk pres fra mennesker, der lever i en tilstand 
af permanent eller semi-permanent lovløshed. Når frivillige 
foreninger, der opererer på grænsen mellem USA og Mexico, 
tilmed engagerer sig i ikke-lovlige aktioner vendt mod mexican-
ske og andre immigranter, udstilles ikke kun statens manglende 
evne til at beskytte sin suverænitet, men grænsen mellem stat 
og medborger samt lov og lovløshed udviskes samtidig.

Opførelse af vægge er i sig selv med til at producere fremmed-
fjendskhed, chauvinistisk nationalisme og racisme. Samtidig er 
væggene symboler på nationalstatens krampagtige og mislyk-
kede forsøg på at fastholde sin suverænitet, i betydningen 
beslutningsmagt, ikke-gennemtrængelighed, voldsmonopol 
og retlig regulering, der i lyset af den globale kapitalisme, 

terrorisme og voldsudøvelse, blegner mere og mere.

Medens den globale økonomi fremmer trafik af kapital, 
arbejdskraft, varer, kulturer og religioner på tværs af natio-
nalstaterne, opfattes disse, ikke mindst sidstnævnte når de 
anvendes til at fremme bestemte politiske projekter, som en 
eksplosiv cocktail, der udgør trusler mod statens sikkerhed. 
Økonomiske og sikkerhedsmæssige krav står over for hinan-
den, men blandes i en uhellig alliance, hvor vægge anvendes til 
at regulere og kontrollere frem for at eliminere indtrængende 
’fremmede’. Det har vi bl.a. været vidner til i forbindelse med 
den skærpede lovgivning i USA og mange europæiske lande i 
kølvandet af 9/11 og terrorangreb i Madrid og London. 

Forelæsningen udmærkede sig ved sin klarhed, sit kalejdosko-
piske overblik og sin eksplicitte kritik af, hvad Brown kaldte 
’neoliberal, global kapitalisme’. Imidlertid kan der også rejses 
en række kritiske indvendinger. Indledningsvis fik tilhørerne 
stillet i udsigt, at Brown ville tematisere vægges ikonografi både 
i et økonomisk-politisk og et religiøst perspektiv. Men sid-
stnævnte glimrede desværre ved sit fravær. Det ville have været 
interessant at drøfte, hvornår og i hvilke kontekster opførelse 
af vægge symboliserer grænsedragninger mellem religiøse 
fællesskaber, og hvornår de ikke gør det. Endvidere hvordan 
den ikke ukendte revitalisering af sociokulturelle identiteter 
(etniske og nationale) i kombination med en politisering af 
religiøse traditioner relaterer sig til globaliseringsprocesser. Det 
er oplagt, at de både kan ses som svar på økonomisk margina-
lisering og politisk magtesløshed, som i sig selv er et resultat af 
de uligheder, som et globalt system til stadighed skaber, og som 
forsøg på at opnå politisk indflydelse for at ændre den globale 
magtbalance. Desuden forekommer det mig, at begreber som 
liberalisme, neoliberalisme og hele vokabulariet omkring den 
sociale velfærdsstat er noget uklare og uafgrænsede. Hvad er 
det, vi skal forstå ved f.eks. liberalisme og neoliberalisme? 
Refererer Brown implicit til den politisk filosofiske betydning 
heraf, til den uklare måde, hvorpå governmentality traditionen 
(Foucault’s tilgang til analyse af politisk styring) bruger disse 
begreber, til Marx’s kritik af liberalisme, til nutidige politiske 
diskurser, eller noget helt femte? Der blev rejst mange spørg-
smål blandt tilhørerne. Men sikkert er det, at der er talrige 
mellemværender med hensyn til styring, lovgivning og retfær-
dighed i en stadig globaliserende verden, hvor nationalstatens 
politiske suverænitet udhules mere og mere. 
 



Tone Bleie innledet på det første seminaret og spurte blant 
annet hvilke implikasjoner evolusjonsteoretiske perspektiver 
har for feministisk teori.    
       I det andre seminaret var det medisinens kjønnsforståelser 
som var rammen for innleggene og diskusjonen. Berit Schei 
var invitert for å snakke om hvordan stereotype kjønnsoppfat-
ninger påvirker tolkningen av symptomer og hvordan kjønnsu-
likheter i helse blir forklart, mens Johanne Sundby særlig 
konsentrerte seg om felter der medisinen og kvinnebiologien 
møter teknikken. 

Norske kjønnsforskere har en stereotyp og utdatert forståelse 
av moderne biologi. Biologifiendtligheten gjør at de går glipp 
av viktig kunnskap, som faktisk kunne styrket deres prosjekt, 
framfor å true det. Det var ett av hovedpoengene til Tone 
Bleie, professor i offentlig planlegging og kulturforståelse ved 
Universitetet i Tromsø, da hun innledet under overskriften ’Den 
«farlige» alliansen mellom darwinisme og feministisk teori.’ 
Bleie, som selv er antropolog, fortalte at hun gjorde en 
kraftanstrengelse for å sette seg inn i nyere kognisjonsforskning 
og sosiobiologi allerede på 1990-tallet. Dette inspirerte henne 
til å utforske det hun opplevde som tabubelagte felt innen den 
feministiske samfunnsforskningen; nydarwinistisk influerte 
teorier om kvinner og menn og forskjellen mellom dem. Møtet 
med dette feltet ble langt mer givende og interessant enn hun 
hadde kunnet forestille seg fortalte Bleie, som regner seg som 
fem-darwinist. Det innebærer blant annet at hun anerkjenner 
evolusjonære prinsippers betydning for grunnleggende trekk 
ved språk, for visse emosjoner, og for hvordan våre motivasjo-
ner og handlinger er formet av ubevisste prosesser vel så mye 
som vår bevissthet. På sin oppdagelsesferd i den biologiske 
forskningen fant Bleie blant annet originale og innflytelsesrike 
bidrag til den empiriske forskningen på dyr fra en rekke 
kvinnelige forskere, som også var feminister. Mange av funnene 
brøt med etablerte kjønnsstereotype forventinger i dyreforskin-
gen – for eksempel at hunnprimater slett ikke er «påholdne», 

slik man tidligere har ment. Faktisk er de delvis promiskuøse, 
fortalte Bleie, som mener det er feil å avvise sammenligninger 
mellom mennesker og dyr på generelt grunnlag, slik en del fe-
minister gjør.  Hun understreket imidlertid at det å anerkjenne 
at dyr og mennesker deler hormoner og hjernefunksjoner og 
at vi kan lære noe om menneskets biologiske konstitusjon ved 
å studere disse funksjonene hos dyr, ikke er det samme som å 
påstå at vi er like, eller at man kan utlede sosiale normer for 
mennesker av dyrs atferd. Dette forbeholdet er ifølge Bleie helt 
uttalt i mye biologisk forskning. Menneskelig atferd er styrt av 
et komplisert samspill mellom celler, hormoner, nervesystemer 
og økologiske og sosiokulturelle forhold. For å studere dette 
samspillet trengs det sofistikerte modeller, og det er her de 



virkelig interessante sosiobiologene og hjerneforskerne jobber. 
Jeg skulle gjerne sett langt flere kjønnsforskere også på disse 
feltene, sa Bleie.

Bleie er også opptatt av at feminister, med tradisjon helt 
tilbake til Simone de Beauvoir, altfor lettvint har avvist Darwins 
egne teorier rundt kjønnsforskjeller. Et sentralt begrep her er 
seksuell seleksjon: hvordan hanners konkurranse om hunner, og 
hunners valg av partnere kan forsterke trekk som ikke har med 
overlevelse å gjøre. Darwin slo fast at denne prosessen både 
kan forsterke og redusere forskjeller mellom kjønnene, men at 
utviklingen av kjønnsforskjeller i hovedsak forklares av seksuell 
seleksjon. Teorien om0g det skulle ta nesten 100 år før den ble 
plukket opp igjen og videreutviklet. Særlig møtte tanken om 
at hunner skulle være aktive i valg av partner sterk motstand. 
I stedet dominerte en forståelse av hunner som grunnleggende 
passive, ifølge Bleie. Hun fortalte også om sitt forskningspro-
sjekt under programmet ”Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, 
endring” der hun sammen med den finske kjønnsforskeren 
Anna Rotkirch foretok det de kaller en fem-darwinistisk lesning 
av deler av Beauvoirs Det annet kjønn. De påpekte blant 
annet en slående kontrast mellom Beauvoirs karakteristikk av 
seksuelle og aseksuelle strategier hos en lang rekke arter og 
hennes kontante avvisning av Darwins vektlegging av hunners 
valg til fordel for en langt mer tradisjonell forståelse av hunner 
som grunnleggende passive, fortalte Bleie. Uten en darwinistisk 
forståelse av hunners handlekraft blir Beauvoirs forståelse av 
disse strategiene i følge Bleie haltende og hennes analyse av 
forhistorien unødvendig statisk. De spurte seg dessuten hvordan 
Beauvoirs mye omdiskuterte negative holding til det moderne 
moderskapet ville ha vært, dersom hun hadde tatt i bruk 
Darwins teori om hunners seksuelle valg.

Som forvalter av fortolkningen av biologisk kunnskap, står 
medisinen i en særstilling. I kulturen er kjønn som oftest 
er hardnakket dikotom variabel. Medisinen viser at denne 
dikotomien ikke nødvendigvis gjenfinnes i biologiske parametre, 
påpekte Berit Schei, professor ved Institutt for samfunnsmedisin 
ved NTNU, i det andre seminaret.  Kjønnsforskjeller i for 
eksempel høyde, vekt, fettfordeling og hormonnivåer er relative 
og man kan ikke fastsette kjønn hos et individ gjennom bare å 
måle testosteronnivået i følge Schei, som tok for seg medisinen, 
den medisinske kvinneforskningen og forholdet mellom denne 
og annen kjønnsforskning. Medisinsk kvinneforskning har 
lyktes i å utfordre det deterministiske i biologiske forklaringer, 
og påvist at mange forhold som tidligere har vært antatt 

biologisk forankret er forankret i samfunnsforhold. Schei 
fokuserte særlig på biologiske årsaksforklaringer på sykdom 
og helse, myten om den gode mor og sykeliggjøring av det 
kvinnelige som eksempler på medisinske ”sannheter” som 
har blitt problematisert av kritisk kjønnsforskning på andre 
fagområder. Hun påpekte imidlertid også at medisinen på 
andre områder har vært en forutsetning for kvinners rettigheter 
når det eksempelvis gjelder reproduktiv helse. Medisinsk 
kvinneforskning har en viktig oppgave i å påpeke hvordan 
medisinske fakta og anbefalinger er kjønnet, mente Schei, og 
brukte den mye omtalte fedmeepidemien som illustrasjon. Til 
tross for at overvekt og fedme både opptrer oftere hos menn og 
utgjør en større risiko for menn, oppleves vekt og kosthold som 
et problem for kvinner i langt større grad enn for menn. Dette 
henger trolig sammen med kjønnede skjønnhetsidealer og slik 
kobles kultur og medisin sammen i samfunnsdiskursen, ifølge 
Schei.

Samfunnsmedisiner Johanne Sundby, professor ved 
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i 
Oslo diskuterte også temaer der kvinnehelse, medisin, kultur 
og samfunn møtes, og åpnet med et oppgjør med forestillingen 
om at kvinners fruktbarhet er i sterk nedgang fordi kvinner 
venter for lenge med å få barn. Realiteten er at færre ender 
opp barnløse nå enn før. Over 90 prosent får barn, og kun 3-4 
prosent av norske kvinner ender opp som ufrivillig barnløse. 
Den reelle fertilitetsnedgangen består i at norske kvinner i snitt 
bruker litt lenger tid på å ble gravide, sa Sundby. Først ved 
38-40-årsalderen synker fruktbarheten vesentlig, ikke ved 32 
år, slik man kan få inntrykk av gjennom mediedebatten. Utsatte 
barnefødsler er trolig mer i konflikt med familiedannelses- 
normer enn med biologien, ifølge Sundby, som også påpekte at  
det trengs mer forskning på hvilken betydning utsatte barne-
fødsler har for forekomsten av kreft og seksuelt overførbare 
sykdommer. 

Sundby tok også opp krysningspunkter mellom medisinen 
og skjønnhets- og helseindustrien. Industrien låner medisinens 
språk og troverdighet for å overbevise kvinnelige forbrukere, 
men stort sett på falske premisser, påpekte hun, og trakk fram 
kosmetikk som eksempel. Stoffer som virker skal ifølge loven 
registreres som legemidler, og er de ikke registrert som legemid-
ler, kan man gå ut fra at de ikke har noen dokumentert effekt 
på for eksempel rynker. Et annet eksempel er oppfordringen 
om å drikke mest mulig vann. Sundby påpekte at økt inntak av 
vann ikke har noen annen dokumentert effekt enn at hyppigere 
vannlating, og at det derfor ikke finnes helsemessige argumen-
ter for å drikke mer av det, slik mange tror. 



Innholdet i visen omhandler en lengsel etter et møte med 
et annet menneske. Dansekompaniet TOYBOYS har i sin 
forestilling vridd og vendt på teksten i lys av Prøysens seksuelle 
dobbelthet. De lot seg inspirere av hans tekst og lagde en ’skeiv’ 
forestilling med utgangspunkt i visen ”Mannen på bussholde-
plassen”. For dansekompaniet var det viktig å lage en forestil-
ling som utfordrer den heteronormative scenekunsten. Deres 
erfaring med norsk scenekunst er deprimerende heteronorm. 
Når forholdet mellom mann – mann og kvinne – kvinne blir 
brakt fram til scenen, så tas det ikke på alvor. I stedet blir det 
tvetydige i slike relasjoner til komikk og ikke seriøst utforsket.

 I sitt foredrag ”Bevegelser i dødvinkel” kom koreograf 
Per Roar inn på hvordan dansen selv begrenses i synet på 
maskulinitet. 1900-tallets nye idealer om maskulinitet og dens 
avgrensning fra det feminine, endret også mannens plass på 
scenen. Mannskroppen som objekt for publikums begjær ble 
for borgerskapets menn et sammenstøt med deres homososiale 
forestillinger. Det ekspressive ved å knytte følelser til kroppen 
var ikke i samsvar med samtidens maskulinitetsidealer. Fortsatt 
råder illusjonen ”skikkelige menn danser ikke.” Dette påvirker 
fortsatt hvordan koreografer utformer menns dans. I foredraget 
kommenterte Per Roar også TOYBOYS’ forestilling. Han 
framhevet særlig hvordan det allmennmenneskelige i Prøysens 
tekst ble formidlet og hvordan TOYBOYS’ skeive tolkning 
ga rom for ny erfaring. I følge Per Roar skapte TOYBOYS 
muligheter for utprøving av nye roller og utforming av nye rom 
i møtet mellom menn. 

Alf Prøysens diktning tar utgangspunkt i menigmanns er-
faringer og ble til et kjært eie i populærkulturen fra 1950-tallet 
og langt inn på 70-tallet. Magne Lindholm skriver i Dag og Tid 
2. juni 2002 at Prøysen er intellektuell og bohem som ender 
opp som barnetimeonkel og popstjerne. I dette perspektivet 
var Prøysen er en forløper for noe som skulle komme langt 
sterkere senere gjennom reality-tv, videodagbøker og personlig 
dokumentarfilm, påpekte førsteamanuensis Wencke Mühlei-
sen. Prøysens diktning om folks hverdagsliv og deres private 
dilemmaer, og den popularitet han vant på dette, brakte noe til 
folket som vi i dag er vel kjent med. Hans diktning bidrar til et 
viktig demokratiseringsprosjekt gjennom å bringe fram vanlige 

folks erfaringer. Diktningen representerer derfor en motvekt 
til elitens dominans i fjernsyns- og etermediet, den gang som i 
dag. Som en av Norges første popstjerner brakte han nye hver-
dagsbilder som sa noe om kvinner og marginalisertes stilling i 
samtiden. Fortellinger som også fant gjenklang i befolkningen. 

Drev Prøysen tekstuell unnvikelse og dobbeltsnakk? 
Første- amanuensis Britt Andersen fra NTNU mener at de nye 
opplysningene om Prøysens bifili kan gi oss ny innsikt om 
Prøysen og hva vi kan lese ut av hans tekster. Hun mener at de 
nye biografiske opplysningene får fram nye betydninger i Prøy-
sens forfatterskap. Overflaten tilslører temaer som er dypere, 
men som er mindre sosialt akseptable. Gjelder kjærligheten i 
hans viser for eksempel mann eller kvinne? Andersen påpekte 
at Prøysen indirekte uttrykker en del tema i sine tekster. 
Bildene han anvender i visen ”Mannen på holdeplassen” fortel-
ler bare halvveis. Refereres det til en mann som ser en annen 
mann, eller er det en kvinne han ser? Det er også interessant 
at en mann på 50- og 60-tallet i stor grad skriver med utgangs-
punkt i kvinnestemmer. Hvor søker han å plassere seg med sin 
forfatterstemme - i en monolittisk heteronormativ kultur, hvor 
kvinners og menns posisjoner i samfunnet var relativt enty-
dige? Diskusjonen i mediene etter seminaret, illustrerer at det 
er fortsatt mange som holder et bestemt bilde av Prøysen tett 
til sitt bryst og som ikke ønsket at nye opplysninger om hans 
biografi skal rokke ved vårt tradisjonelle bilde av ham. Utsagn 
som, ”jeg har ikke noe mot homofile,” går hånd i hånd med at 
”disse opplysningene rokker ikke med mitt syn på personen 
og forfatteren Prøysen”. Hvordan er det mulig? Bidrar ikke 
de nye opplysningene til at hans tekster gjøres tilgjengelige for 
nye grupper og trekkes ut av et ensidig heteronormativt grep? 
Er det ikke viktigere i vår tid å holde fram det skeive i hans 
diktning som åpner for nye muligheter for å forstå hans liv? 
En slik ny innsikt vil kunne skape ny kunnskap ikke bare om 
en nasjonal skald, men også om nasjonen. For er det noe ved 
de nye opplysningene som rokker ved sentrale verdier ved det 
norske og hvem vi er? Nye spørsmål vil følge i kjølvannet av 
dette seminaret. Til høsten planlegger STK et nytt seminar om 
Prøysens dikning. 



Opprettelsen av et eget professorat i maskulinitetsforskning 
er et likestillingspolitisk signal om betydningen av kunnskap 
om menn i et kjønnsperspektiv, og om at forskningsbasert 
kunnskap om menn, mannsroller og maskulinitetsutvikling 
ses som et viktig bidrag til å fremme likestillingsprosesser i 
samfunnet. Hensikten med stillingen er å sikre kontinuitet i 
kunnskapsutviklingen på feltet og stimulere til større bredde i 
norsk kjønnsforskning. 

Stillingen er lagt til STK blant annet fordi Senteret 
gjennom en årrekke har bygget opp en faglig profil innenfor 
forskning om menn og maskuliniteter. Mange sentrale norske 
mannsforskere har arbeidsplass på STK, og de fleste av STKs 
forskere har prosjekter som omfatter både menn og kvinner. 
STK tilbyr videre et undervisningsemne i mannsforskning og 
har arrangert mange åpne seminarer og konferanser innen 
området. Med denne stillingen får STK ikke bare sin fjerde 
professorstilling – men også sin første mannlige professor. Noe 
som forøvrig betyr at mannsandelen av professorstillinger ved 
STK nå ligger et pent stykke over kvinneandelen av professor-
stillinger ved UiO som helhet.

Øystein G. Holters fagfelt er kjønn og likestilling, arbeid og 
familie, menn og maskuliniter, innovasjon og demokratisering. 
Han har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (1980) 
med sosialøkonomi og sosialantropologi som støttefag. I 1997 
ble han dr.philos med avhandlingen Gender, Patriarchy and 
Capitalism: A Social Forms Analysis. Fra 1980-2007 var han 
ansatt ved Arbeidsforskningsinstituttet med flere oppdrag fra 
Norges forskningsråd. Fra 2006-2008 har han vært forsknings-
leder på Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK). 
Øystein har gjennom mange år vært aktiv i oppbyggingen av 
mannsforskningen både i Norge og internasjonalt. Han startet 
Norsk nettverk for mannsforskning i 1989 og var redaktør for 
nyhetsbrevet Mannsforskning 1989-1994. Han var også med-
stifter av den internasjonale organisasjonen for mannsforskning 
IASOM og redaktør for organisasjonens nyhetsbrev 1993-2000. 
Han har vært medredaktør for tidsskriftet Men and Mascu-
linities siden 1998. Det er med andre ord en meget erfaren 
maskulinitetsforsker STK nå har fått, både når det gjelder egen 
forskning og organisatorisk initiativ og erfaring.

Øysteins hovedoppgave som professor på STK blir å utvi-
kle likestillings- og maskulinitetsforskningen ved STK. Allerede 
fra denne våren har han hatt emneansvar for KFL2020/4020 
- mannsforskningsemnet. Han vil holde sin tiltredelsesforeles-
ning med tittelen: Organisatorisk maskulinitet, likestilling og 
sosial endring onsdag 10. september, kl. 1415-1530 i Adminis-
trasjonsbygningen, 10. et. Rådssalen, Blindern.  Den vil være 
åpen for alle. Se seminarprogrammet eller www.stk.uio.no 



Dette instituttet er ikke et klinisk institutt. På fakultetet, og 
især på Rikshospitalet, har man fått mer forskning om kjønns-
perspektivet på sykdommer og behandling av dem; hjerte/kar, 
diabetes, fødselshjelp og liknende, og det er etablert et Senter 
for kvinnehelse.

1. På vårt institutt ser folk mest på befolkningsrelatert helse. 
Folk her er opptatt av helse og ulikhet, men det er mer 
oppmerksomhet mot fattigdom og sosial marginalisering enn 
kjønn. Kjønn og helse tas ut og inn av pensum alt etter som 
hvem som bestemmer. Det er ikke noen systematisk tilnærming 
til kjønn og helse i studiet, men vi er en gruppe som jobber med 
global mødrehelse. Det vil si helse for svangre kvinner, og rundt 
abort, og vi studerer dette i en rekke ulike land. Botswana, 
Malawi, Gambia, India og flere andre land er med. Noen er 
også opptatt av medisinsk antropologi, og kjønn og kultur. For 
tiden er det vel en interesse for kjønn både som biologisk kjønn 
og som sosialt kjønn, det er kanskje det som er fordelen med 
samfunnsmedisin, at man kan se på begge deler.

2. Den mest aktive forskningen på kjønn og helse er på repro-
duktiv helse: abort, kjønnssykdommer, HIV/AIDS, ungdom og 
seksualitet, og fødsler, mest med retning mot u-land. Personlig 
jobber jeg også med en hel annen ting, nemlig hvordan skjønn-
het, aldring og helse mediklaiseres eller pseudomedikaliseres i 
den kulørte populære pressen ("damebladene") og forutsetter 
en kommersialisering og produktorientering hvis effekt ikke er
medisinsk etterprøvbar. Dette dreier seg om kosmetikk, kremer, 
sjampo, mattilskudd, dietter, hår/barbering, sko/føtter og 
kroppskirurgi. Dette er  spesielt rettet mot hud og kroppsvekt 
som selvbilde.

3. Masteroppgaver skrives mest om global helse; kvalitet på
helsetjenester, screening for kreft i livmorhalsen, reproduktiv 
helse blant flyktninger, stigma ved HIV diagnose i graviditet,

seksualopplysningsprogrammer rettet mot unge jenter i slum-
men, mødrehelse og sykdommer under graviditet, og liknende. 
Det er stor interesse blant masterstudentene for disse temaene 
og mangel på veilederkapasitet.

1. Jeg trodde jeg skulle si ”en respektabel interesse”.  Men 
når jeg ser nærmere etter finner jeg en svakere interesse enn 
forventet. Det er mulig at det bak fasaden skjuler seg en 
selvsagt og innebygd oppmerksomhet for kjønn i et fag som 
pedagogikk - i dag, selvom dette ikke har vært tradisjonen. 

2. I fjor fikk vi jo et storverk med Harriet Bjerrum Nielsen 
og Monica Rudbergs ”Moderne jenter”, om tre kvinnelige 
generasjoners ungdom. Vi har et helt forskningsmiljø knyttet 
til ungdom, digital kompetanse og medier, og der er det 
vanskelig å komme utenom kjønn, særlig når vi også har med 
Kirsten Drotner som en kritisk professor II. For egen del er jeg 
opptatt av mellomkrigstidens reformpedagogikk og datiden 
kjønnsbalanse og styrken i kjønnsperspektivene, som vi ikke 
har innhentet før i vår tid. Samtidig er det verdt å se på de 
historiske perspektiv- og temakoplingene for å lære en del i vår 
tids forskning, dette gjelder framfor alt pedagogikkens svake 
grep om forholdet mellom estetikk og ungdom.

3. ”En dannelsesreise”, om det urkvinnelige og urkvinnekraf-
ten. ”Moderne arbeid for moderne kvinner?”, fra omsorgsek-
toren, om ”To mannlige prostitusjonskarrierer”, ”Graviditet 
og rusmidler”, ”Mobbing og kjønnsforskjeller”. Dette er 
eksempler på at det innimellom kan komme noe spektakulært, 
men at pedagogikken ser ut til å trekke studentene mot smale, 
traurige og hverdagslige temaer i velferdsstaten. Jeg ønsker meg 
nok tilbake til den ”Den kvinnelige actionheltinnen” fra noen 
år tilbake, og ser noen utfordringer for vårt eget arbeid. 



Blant åpningstalerne var den egyptiske feministen og forfatteren 
Nawal el Saadawi, som nok en gang begeistret sine tilhørere. 
Mange av plenumsinnlederne var spansktalende og ukjente navn 
for meg, men blant de kjente innlederne var blant annet Kim Crens-
haw, Sandra Harding, Saskia Sasson, Michael Kimmel og Syl-
via Walby. Våre kolleger i nord – Lise Nordbrønd, Siri Gerrard og 
Halldis Valestrand – hadde innlegg i en av semiplenarsesjonene 
om ’Kjønn, fattigdom og sosial endring’. De var de eneste nordiske  
som deltok på dette nivået, men mange bidro med seminarer og 
seminarinnlegg.

Hvordan vil moderniteten se ut hvis den utformes fra kvinners 
ståsted? Er kjønnsforskningen blitt så mikroorientert at den mister 
taket på de store globale sammenhengene? Hvorfor er klasse den 
europeiske referansen mens rase er den amerikanske når kvinner 
som gruppe teoretiseres? Hvordan er reaksjonene til europeiske 
kvinnebevegelser på at stadig flere ulikhetsdimensjoner lovreguleres 
og politiseres? Hva betyr Europarådets tilnærming til å bekjempe 
vold mot kvinner når de tar utgangspunkt i menneskerettighets-
tenkning? Hva skjer med kvinners levekår når fiskeriene underleg-
ges moderne teknologi og Viktoria-sjøen tømmes for fisk? Hva 
betyr reformistiske retninger i islam for kvinners situasjon? Dette 
er noen få eksempler på problemstillinger som jeg hørte diskutert i 
Madrid. I det store og hele var Women’s Worlds, slik jeg opplevde 
det, preget av at ordet ’interseksjonalitet’ nå er på alles lepper. 
Begrepet ble brukt i de forskjelligste sammenhenger, men uten 
presisjon kan det snart miste sin kraft som analytisk redskap. Rent 
tematisk var ’vold’ fokusert i mange av sesjonene; både empirisk 
forskning om voldens omfang, teoretiske og metodologiske 
diskusjoner og presentasjon av erfaringer med praktisk-politiske 
tiltak. Menneskerettigheter, økonomi og økologi sto selvsagt også 
sentralt, mens forskning om menn ikke hadde fått plass blant 
konferansens 13 hovedtema. Andelen menn blant deltakerne virket 
også lavere enn de ’vanlige’ ti prosentene på slike konferanser. 

Flest forskere deltok i de utallige seminarene som ble arrangert, 
men også en hel del politiske aktivister. Blant dem Kvinnegruppa 

Ottar og Sami Nisson Forum fra Norge. Relevante forlag hadde 
sine boksalg mens konferansen pågikk, og en rekke brukskunst-
nere og kunstnere stilte ut eller solgte sine produkter. Det var et 
yrende liv på Universidad Complutense i Madrid fra morgen til 
kveld. 

Om lag halvparten av konferansen foregikk på spansk, og uten 
oversettelse. Det var selvsagt kjempefint for de mange spanskta-
lende forskerne, og tilsvarende begrensende for oss som ikke er 
gode nok i spansk til å forstå hva foredragene går ut på. Men man 
manglet ikke valgmuligheter innenfor språklig tilgjengelige ram-
mer, så det var bare å sette seg ned med den tjukke programboka 
og skaffe seg oversikt, velge ut og planlegge logistikken. Dessverre 
var det blitt store feil i programboka noe som bidro til stor forvir-
ring om når og hvor de ulike seminarene fant sted. Merking til og 
fra bygninger, etasjer og rom var også mangelfull. Mange deltakere 
hadde reist hjem før deres egen presentasjon skulle holdes fordi 
programmet ble ferdig for seint i forhold til bestilling av flybilletter. 
En god del forvirring, frustrasjon og irritasjon var derfor uunngåe-
lig, noe de neste arrangørene i Ottawa 2011 nok har merket seg. 

Men store konferanser er alltid en anledning til å treffe kollegaer, 
knytte nye kontakter, høre mer om gamle tema og bli introdusert 
til nye, sette ansikt på forfatternavn og kanskje tenke en tanke 
eller to i forbindelse med framleggelse av egen forskning. FEMCIT 
deltok i tre seminarer hvorav to var godt besøkt og ga forventnin-
ger om nye samarbeidsrelasjoner. Det er en utfordring å presentere 
både faglig kontekst og innhold når ti minutter er det som står til 
disposisjon, som ofte er en magisk tidsramme på slike maraton-
konferanser. Men det er nyttig å legge fram stoff til tross for tiden, 
fordi diskusjon og spørsmål i etterkant gir en pekepinn på hva som 
kommuniserer godt og mindre godt, og på hva våre tilhørere vet og 
ikke vet på forhånd. Undertegnede reiste hjem fra Madrid med en 
god følelse både av å ha sett og opplevd en ny del av Spania, fått 
deltatt på mange interessante seminarer, og tenkt en ny tanke eller 
to i forbindelse med egne presentasjoner. 



Returadresse:
             Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning
Universitetet i Oslo

Postboks 1040 Blindern
NO-0315 OSLO 

Velkommen til madeleine kennedy macfoy som 
er nyansatt postdoktor ved Senteret.   Hun skal 
arbeide med et delprosjekt under FEMCIT-
paraplyen og forskningen vil være nært knyttet 
til dette EU-prosjektet ved STK. Foreløpig 
prosjekttittel er Feminist Activism on the 
Margins: minority women and their demands 
for gender-fair multicultural citizenship in a 
European context. Feltarbeidet skal gjøres i 
flere europeiske land, men den faste arbeids-
plassen vil være på STK. 

Madeleine kommer nå fra en prosjektstil-
ling ved Goldsmith College i London, der hun 
disputerte høsten 2007. 

Professor Barrie Thorne fra UC Berkeley vil 
bli ansatt som professor II ved STK i perioden 
2009 - 2010. Stillingen blir finansiert av 
BILAT-programmet i Norges forskningsråd og 
Thorne skal være tilknyttet paraplyprosjektet 
”Nye kjønn, andre krav?” som ledes av 
professor Harriet Bjerrum Nielsen.

I år ble det arrangert møte i Athena 3 (Advan-
ced Thematic Network in European Women’s 
Studies) i forkant av Women’s Worlds. http://
www.athenanetwork.org/. Senteret er repre-
sentert i en arbeidsgruppe på ca 30 medlemmer 
som arbeider med problemstillinger knyttet til 
”Strengthening the Societal Impact of Women’s 
Studies”. Fra Norge deltar Rikke Randorff 
Hegnhøj fra NIKK og Elisabet Rogg fra STK. 
Medlemskap er betinget av at man ”gjør 
hjemmeleksen sin”, og i år var en av oppgavene 
å beskrive og analysere tiltak og institusjoner 
med direkte relevans til kjønnspolitikk. Ingrid 
Pincus fra Örebro har utviklet en metode for 
slike analyser, og Rikke R. Hegnhøj og Elisabet 
Rogg hadde tillempet denne til norske forhold 
og presenterte den for arbeidsgruppen. 


