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FOrSIdEN:
Gutter blir utsatt for et økende kroppspress.
Hvordan oppleves det for en ung gutt å leve 
med varige skader etter å ha overlevd en 
trafikkulykke? Les mer om dette side 23.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Etter tre særdeles hektiske år der STK har fått mye oppmerksomhet 
i offentligheten, har 2013 så langt stått i de interne prosessers 
tegn. Det har vært mye å lande etter at den veksten vi trodde 
var innen rekkevidde, allikevel ikke slo til. Vi nådde opp til finalen 
om å få opprette et Senter for fremragende forskning (SFF), men 
kom ikke gjennom det siste nåløyet. Dermed måtte vi nedjustere 
ambisjonene. Men de drivende ideene er fortsatt virksomme. De 
blir tatt videre inn i andre og nye prosjekter. Dels har det allerede 
skjedd gjennom forskningssøknader sendt fra STK-kolleger i vår, 
dels gjennom det nye samarbeidsprosjektet «Gender equality 
and quality of life», ledet fra norsk side av STK sammen med 
Institutt for helse og samfunn (UiO), og av universitetet i Krakow 
fra polsk side. Enda et nytt prosjekt starter ved STK når Ulla-Britt 
Lilleaas skal arbeide med maskulinitetskulturer i det norske 
forsvaret, innenfor rammen av et større NFR-prosjekt om kjønn 
som symbolsk og sosial struktur i organisasjoner med mye makt. 
Prosjektet er et samarbeid med bl.a. NTNU og UiS. Mer om alt 
dette senere. 

Nå som altså flere av prosjektene vi har hatt gående de siste årene 
er blitt ferdigstilt, er 2013 året for rekordmange disputaser – og 
forskere som forlater oss. Etter mange års innsats ved senteret 
er både Jørgen Lorentzen og Ingeborg Owesen på vei over i 
andre stillinger. Det er vemodig, men vi gleder oss over viktige 
forskningsarbeider, avhandlinger og gode disputaser, og over at 
STKs kandidater etterspørres i arbeidslivet. Noen av de utgående 
forskerne presenteres i dette nummeret, flere følger i neste 
Bulletine.

I denne situasjonen kunne det fort blitt stillere i gangene – men 
så har ikke skjedd. Derimot har det blitt tydelig at et annet av 
de områdene vi har investert mye ressurser i de senere årene, 
begynner å kaste av seg: Gangene er nemlig i økende grad fylt av 
summende masterstudenter! Det første kullet ble uteksaminert 
i sommer. Vi er veldig stolte av dem! Studentene som er tatt 
opp på programmet i høst, kommer fra hele verden: fra USA og 
Pakistan, fra Øst- og Vest-Europa. Det er inspirerende at den store 
internasjonale interessen for norsk likestilling i kultur, politikk og 
praksis også nedfeller seg i stor søkning til vårt engelskspråklige 
masterprogram! Det er god interesse også fra norske studenter.

Nå når første kull er loset gjennom, kan vi vende oppmerksom-
heten fra det å få et nytt masterprogram innarbeidet og 
stabilisert, til det å tenke masterstudentene inn i alle aktiviteter 
ved senteret. Gradvis blir det tydeligere hvordan studentene kan 
trekkes mer med i forskergrupper, skrive oppgaver i tilknytning til 

forskningsprosjekter, rekrutteres inn i forskning via assistentarbeid 
og andre aktiviteter, kort sagt: Slik de nå gjør seg mer og mer 
tydelig gjeldende, er det nesten rart å tenke på at vi ikke alltid     
har hatt et masterprogram! 

Til masterstudenter som leser dette, føyer jeg til at vi gjerne ser 
og hører enda mer til dere på torsdagslunsjene, der vi har åpne 
seminarer om pågående forskning ved senteret! Vel møtt!
Mens vi er inne på undervisning: Det er også på tide med en 
fanfare for vårt bachelorprogram som har 10-årsjubileum i år! 
Vi har ikke lagt opp til storslått feiring av dette jubileet, men 
det er verd å merke seg at senteret nå i 10 år har hatt flere ben 
å stå på: både forskning og undervisning. Takk til alle som har 
lagt ned mye arbeid i å forme, drifte og ta imot studenter! 
Programmet har dessuten vist seg å være en svært viktig 
kompetansebyggingsarena for våre stipendiater. Gjennom 
undervisningen har de tilegnet seg en bredere kompetanse 
enn dagens ordning med 3-års doktorgradsstudier gir. Det er 
mange stipendiater rundt på UiO som gir uttrykk for at de synes 
STK-stipendiatene er veldig heldige på dette området. Med opp 
til ett års undervisningserfaring i tillegg til doktorgrad, stiller 
STK-stipendiater sterkere i konkurranse om akademiske stillinger 
etterpå.

Dette Bulletine inneholder mye stoff om STKs engasjement 
i markeringen av stemmerettsjubileet. Ettersom det ikke 
finnes en sentral komité på universitetet som koordinerer alle 
arrangementene rundt forbi på fakultetene, ønsker STK å bidra 
med både kontinuitet og synlighet rundt markeringen av det 
viktige steget i norsk demokratiutvikling som allmenn stemmerett 
innebar.

Dette er den siste Bulletine-leder jeg skriver – i denne omgang i 
alle fall. Ved nyttår utløper min 4-årige termin som senterleder. 
Min tur til å ta roret vil nok komme igjen, men for denne gang 
vil jeg gi det over til andre for å kunne satse fullt og helt på å 
videreutvikle ideene fra SFF-søknaden, innenfor rammen av et STK 
med en annen forskergruppestruktur enn vi har hatt på en stund. 
Kollega Beatrice Halsaa skal etter planen tiltre som senterleder for 
ett år, så i løpet av høsten vil det utlyses en åremålsstilling som 
senterleder for fire år med oppstart cirka 1.1. 2015. Vi oppfordrer 
Bulletines lesere til å spre denne nyheten til potensielle søkere 
allerede nå. Det oppleves ennå litt tidlig å takke for seg, så jeg 
nøyer meg med å takke Bulletines lesere for følget!

Jorunn Økland, senterleder
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jubileumsjuni: En fest fra ende til annen

I anledning 100-årsjubileet for allmenn stemmerett kjører STK i 2013 en rekke arrangementer i samarbeid 
med ulike aktører. Hva slags jubileer man velger å engasjere seg i, sier mye om hva man anser som viktig.

Av Jorunn Økland, senterleder, STK
jorunn.okland@stk.uio.no

For STK har det vært viktig å løfte fram stemmerettsjubileet 
midt mellom universitetsjubileet i 2011 og grunnlovsjubileet 
i 2014. Men 8. mars 2014 utvikles nå som en naturlig 
avslutningsmarkering for aktiviteten også gjennom dette året. 
Medborgerskap er et felles tema både i grunnlovsfeiringen og i 
stemmerettsfeiringen.

Flere arrangementer har vært holdt i vår, flere vil avholdes 
i høst. Noen av vårens arrangementer er referert ellers i dette 

nummeret, og i oversikten over høstens program vil du finne de 
kommende arrangementene. 

Våre samarbeidspartnere er Norsk Folkemuseum, KiF-
komiteen (ressursbank for likestilling i forskning), og ulike 
enheter ved UiO (Forum for vitenskapsteori, Observatoriet 
og UiO sentralt). Anledningen til samarbeid, spesielt med 
de UiO-eksterne partnerne, har vært verdifull i seg selv! 
Vi håper med dette å få satt kvinners medborgerskap, 
likestilling og feministisk historie solid på kartet! Så langt har 
arrangementene våre nådd godt ut og vært godt besøkt.

norsk likestillingshistorie
I juni fant den nasjonale markeringen av jubileet sted, med 
arrangementer over hele landet. STK var involvert i fire 
arrangementer denne måneden: «Søstra mi»-arrangementet 
på Folkemuseet og debattmøtet «Politikk for likestilling» på 
Litteraturhuset, som begge er omtalt i andre artikler i dette 
Bulletine, samt to større arrangementer som skal omtales her:

Markeringen «100 år med full stemmerett for norske 
kvinner» var UiOs offisielle markering i samarbeid med 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets komité 
for stemmerettsjubileet. Programmet besto først og fremst i en 
lansering av boken Norsk likestillingshistorie 1814–2013, et 
ettbinds bestillingsverk som gir den første sammenhengende 
framstillingen av likestillingens historie og utvikling i Norge. 
En av forfatterne, Ingeborg Owesen, har hatt STK som 
arbeidsplass i perioden hun har arbeidet med boken. Andre 
medforfattere er Hilde Danielsen (Rokkansenteret, Bergen) 
og Eirinn Larsen (BI, Oslo). De holdt alle tre korte innlegg 

STemmereTTSj u bI leum STemmereTTSj u bI leum

om sine respektive spesialtema denne dagen: likestillingens 
transnasjonale idéhistorie, likestilling i Norge som funksjon 
av endrede økonomiske forhold, kvinners rettighets- og 
frihetskamper. Vi håper å få en bredere presentasjon av denne 
storslåtte boken i neste nummer av Bulletine.

Etter et kulturelt innslag fulgte en samtale om stemmeretts-
jubileet, likestillingens historie og likestillingslandet Norge, 
kyndig ledet av Marina Tofting. Etter at forfatterne av Norsk 
likestillingshistorie hadde slått opp et bredt historisk og 
tematisk lerret, fulgte STK-professor Øystein Holter godt opp 
i kunnskapsbasert og konstruktiv samtale med partilederne 
Audun Lysbakken (SV) og Siv Jensen (FrP). Det virket som om 
det ikke var like lett å følge det politiske kartet med etablerte 
likestillingspolitiske grensedragninger mellom rødt og blått 
når terrenget var presentert så vidt og bredt, kronologisk og 
tematisk, som bokforfatterne nettopp hadde gjort det. Veiene 
likestillingstenkning, -politikk og -tiltak har tatt gjennom 200 
år er, mangfoldige, og posisjonene har skiftet. Ut fra denne 
første erfaringen er det å håpe at boken vil leses vidt og bredt 
ikke bare av forskere og aktivister, men også av politikere (og 
helst alle, selvsagt). 

Vi vandrer med freidig mot!
En annen stor stemmerettshendelse i juni var byvandringen 
«Stemmerettskampen og andre kvinnekamper» som fant sted 
18. og ble gjentatt 19. juni, under kyndig losing og ledelse av 
Tone Brekke og Trine Rogg Korsvik.

Å fortelle historie gjennom sted er et svært konstruktivt 
grep, det har pilgrimsførere benyttet seg av mange ganger 
gjennom historien. En felles vandring er dessuten både sosialt, 
hyggelig og nesten sportslig. 

Et knippe engasjerte og begeistrede vandrere på Universitetsplassen.

Forsker Ingeborg W. Owesen er medforfatter av boken Norsk like-
stillingshistorie 1814–2013, som ble lansert 12. juni i Gamle Festsal, 
Universitetet i Oslo.

Professor Øystein G. Holter (STK) i samtale med partilederne Siv Jensen (FrP) og Audun Lysbakken (SV) om likestillingslandet Norge.
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ny giv for gammel heltinne

Årets 8. mars-arrangement i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier (IlN), var en multimedial og tematisk mangslungen tilstelning som fikk 
frem en rekke interessante sider ved forfatteren og privatpersonen Camilla Collett. Som en intellektuell, 
kompleks, nysgjerrig og iblant vanskelig kvinne med en sterk stemme legemliggjør hun mange av 
grunnene til at vi feirer Kvinnedagen. 

Av Sara Orning, doktorgrad i litteratur, film og 
kritisk teori fra University of California, Santa Cruz                                           
saraorning@gmail.com

Tone Brekke og Torill Steinfeld sto for en veldig godt 
besøkt og engasjerende markering av stemmerettsjubileet og 
Kvinnedagen. De lot Camilla Collett være vår guide til noen av 
omstendighetene som ledet opp til begge. Collett var en bereist, 
utadvendt og vidsynt forfatter, som både ble hjulpet og holdt 
tilbake av sin egen, berømte familie. Sentralt i arrangementet 
sto tanken om å ikke definere Collett gjennom mennene hun 
kjente, men derimot gjennom hennes allsidige forfatterskap 
og hvordan dette speilet og bearbeidet strømninger i hennes 
samtid.

Camilla Collett på film: frihet til å være 
menneske og verdien av gode venninner
Første post på programmet var den NRK-produserte 
dramadokumentaren «I romantisk tid: Camilla Collett» (regi: 
Tone Bengtsson, 1998). Her fikk vi se dramatiserte scener fra 
Colletts liv iblandet kommentarer av professor Torill Steinfeld. 
Det ble fortalt hvordan unge Collett – da Wergeland – fikk løpe 
fritt som barn, men at kjønnede forventninger ble sterkere etter 
hvert som hun ble eldre. Forholdet hennes til moren – som var 
«svak og konvensjonell» – var kjølig, men hun var glad i sin far, 
som sørget for at hun fikk seg utdanning. Søsteren hennes gikk 
dessuten inn i et kjærlighetsløst ekteskap, noe som gjorde det 
klart for Collett hva hun ikke ville.

Hennes forelskelse i Welhaven var den rake motsetning 
i så måte: Den var så lidenskapelig at Collett undret seg over 
at folk ikke så at «jeg er den legemliggjorte tanke på ham». 
Dette betrodde hun til sin gode venninne Emilie Diriks, som 
spilte en viktig rolle for Collett. Ikke bare var de to fortrolige 
omgangsvenner, deres vennskap ble også en viktig arena 
for utviklingen av begges skrivekunst. Gjennom årelang 
brevveksling øvde de seg på å formulere ideer og tanker 
angående både sin egen sosiale og personlige situasjon, og det 
å skrive. Sammen dyrket de «kunsten å skrive om ingenting». I 
en av scenene i filmen går Collett og Diriks tur i skogen rundt 

Vandringen fant sted i sommer-Oslo med alle sine turister, så 
vi opplevde mange ganger at folk kom bort og trodde dette 
var en vanlig guidet tur og stilte seg opp for å høre på. Dette 
skjedde særlig på Egertorget, der vi hørte om det tidligere 
Mødrehygienekontoret. Mange forsvant raskt da de hørte hva 
temaet var. 

Vi besøkte videre statuer av viktige kvinner og ferden 
startet ved Camilla Collett-statuen i Slottsparken. Steder som 
symboliserer viktige etapper i kvinnebevegelsens historie, 
ble også besøkt: Stortinget var åstedet for overrekkelsen av 
underskriftskampanjen til støtte for unionsoppløsningen, 
Youngstorget var arbeiderkvinnebevegelsens hjem, 
Kvadraturen var åstedet for horekundeaksjonene, Metropol for 
kvinnekvelder, med mer. 

Ekstra interessant ble det da det viste seg at losene og 
vandrerne hadde litt ulike oppfatninger av hvor det såkalte 
Kvinnehuset egentlig hadde ligget (det er nå revet). De fleste 
av vandrerne hadde nemlig aldri vært der, noen var knapt født. 

Dermed ble det tydelig også hvordan denne epoken i norsk 
kvinne- og likestillingshistorie tilhører fortiden, og det oppstod 
interessante diskusjoner om hvorfor bygget egentlig måtte rives. 
Hus er sannelig gode å tenke med!

Det var helt tydelig at losene hadde mye mer stoff på lager 
og kunne ha vandret og loset videre i timevis. Begeistrede 
vandrere foreslo derfor at STK på et senere tidspunkt burde 
arrangere en heldagsvandring med innlagt matpause. Det 
kommer vi muligens tilbake til.

Stemmerettsbyvandringen var en så dundrende suksess at 
den vil gjentas i høst 21. september. Se seminarprogrammet. 
Etter at dette nå er et konsept utviklet på STK, går det dessuten 
an å «booke» en byvandring for din gruppe! Ta kontakt med 
vår informasjonskonsulent Nina Heilmann for nærmere 
informasjon. 

STemmereTTSj u bI leum STemmereTTSj u bI leum

Guidene Tone Brekke og Trine Rogg Korsvik utenfor Stortinget.

Camilla Collett i Slottsparken. Gustav Vigelands skulptur fra 1911.
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Eidsvoll, iført store krinolinekjoler og med yndige parasoller, og 
snakker om mannen: I motsetning til kvinnen er han «lykkens 
yndling» og har ubegrenset bevegelses- og handlingsrom. De vil 
kaste de store kjolene, ta på seg noe mindre kroppshindrende, 
og ha like omstendigheter og muligheter som menn. Ekte 
feminister!

Det ble som kjent intet ekteskap mellom Collett og 
Welhaven. Derimot giftet Camilla Collett seg i 1841 med 
Jonas Collett, som støttet sin hustru fullt ut i hennes skrive-
ambisjoner. Dessverre døde han etter bare ti års ekteskap, og 
etterlot hustruen med fire barn og en mager enkepensjon. I 
1858 fant en kort forsoning med Welhaven sted, der Collett lot 
ham lese det hun hadde skrevet. Hun mente at hadde de blitt et 
par, hadde hun ikke skrevet noe. Gjennom å erfare lidenskapen 
som ble vekket i relasjonen med Welhaven pleide Collett sitt 
mål, nemlig å forsvare og beskrive det kvinnelige følelsesliv.

musikalsk og litterært vannhull
Mens lunsj ble servert i vestibylen på Georg Sverdrups hus, 
sang sopran Lise Granden Berg, akkompagnert av Ivar Anton 
Waagaard på piano, musikkinnslag fra Camilla Colletts samtid. 
De fokuserte på kvinnelige komponister som ikke har blitt mye 
spilt. Innimellom stykkene leste Helle P. Granum fra STK opp 
utvalgte tekster av Collett.

Men først ønsket prorektor Inga Bostad velkommen 
ved å rette et «fugleperspektiverende» blikk på kvinnene 
ved Universitetet i Oslo. Kvinners løpebane ved univer-
sitetet begynte i 1880, da Ida Cecilie Thoresen søkte 
Kirkedepartementet om at kvinner skulle få adgang. Det fikk 
hun avslag på, men i 1882 ble tilgang vedtatt og Thoresen 
immatrikulert. Utover 18- og 1900-tallet markerte kvinnene 
seg i tiltagende grad, deriblant Kristine Bonnevie som ble 
vår første kvinnelige professor i 1912. I kontrast til de mer 
eller mindre tidsklemte kvinnelige akademikerne i dag, valgte 
Bonnevie å vie hele sitt liv til forskning – hun rådet sågar 
studenter til ikke å få seg familie. Bostad nevnte flere andre 
viktige kvinneskikkelser som preget universitetet, som alle 
hadde til felles at de kom fra de øvre sosiale lag og var døtre av 
akademikere og næringslivsfolk.

Debatt!
Etter å ha blitt musikalsk og litterært forfrisket, trakk 
deltakerne igjen inn i auditorium 2. Der ble det virtuell 
snorklipping av Nasjonalbibliotekets nettressurs for 
Stemmerettsjubileet 2013 (se www.nb.no/nbdigital/
stemmerettsjubileet/). Øystein Gullvåg Holter innledet så sin 

appell til studenter om å begi seg inn i kjønnsforskningen 
med et Camilla Collett-sitat: «Vi hader ikke Manden. Det er 
netop ham vi vil vinde». Han forsikret publikum om at STKs 
programmer er like egnet for begge kjønn!

I den påfølgende paneldebatten belyste fem kompetente 

og forskjellige akademikere Camilla Colletts kultur- og 
litteraturhistoriske innsats fra flere ståsteder: tidlig feminisme, 
utvikling av kvinnens stemme og skrift, nomadelivet etter 
Jonas Colletts død og hennes betydning for ungdom i dag. 
Innledere var Torill Steinfeld (ILN, UiO), Kristin Ørjasæter 
(Norsk barnebokinstitutt), Tone Selboe (ILOS, UiO), Johan L. 
Tønnesson (ILN, UiO) og Tonje Paulsen (lektorstudent, UiO). 

Den sammensatte feministen Camilla Collett
Torill Steinfeld åpnet med å presisere at Camilla Colletts 
feminisme nok var noe ulik det vi tenker på som feminisme 
i dag. Hun var opptatt av tankens og følelsens frigjøring mer 
enn hun var glad for ytre reformer. Hun var ikke nødvendigvis 
konsekvent i sakene hun støttet, noe som gjør henne litt 
uryddig i forhold til nåtidens kategorier. Men flauheten, 
skammen og tausheten sto sentralt da Collett spurte seg selv 
og andre: «Hvordan kan man skrive om et liv som samfunnet 
synes er uinteressant? Hvordan skal man uttrykke seg når man 
må praktisere ‘kunsten å skrive uten stoff’?» 

Et svar på disse spørsmålene var nødvendigheten av å 
endre kvinners innstilling til sin egen verdi og posisjon. Kristin 
Ørjasæter satte fokus på den kvinnelige offerviljen og dens 
karakter. Det kvinnelige idealet å «tåle – bære – lide – tie» 
sørget for en «oppgivelse av selvet» som Collett var sterkt 
kritisk til. Hun mente at problemet ikke i og for seg var at 
kvinner var så selvoppofrende at de satte og verdsatte andre 
over sin egen selvrespekt, men at menn ikke gjorde det samme. 
For kvinner førte dette nemlig til en «molluskagtig Ufølsomhed 
for enhver Uret, der kan times dem». Dette var til skade for 
både kvinner, menn og barn siden en lærd, selvrespekterende 
kvinne var en bedre mor enn en som manglet enhver form for 
selvbevissthet og stolthet.

offentlige kvinnestemmer. Collett som «flâneuse» 
og relevant for facebook-generasjonen
I sitt innlegg punkterte Johan Tønnesson datidens påstand om 
at kvinnerettsforkjemperne var for opptatt av ikke å støte folk 
fra seg, til virkelig å gi jernet i politiske debatter. Det var helt 
motsatt, mente han: Norske kvinnerettsforkjempere var faktisk 
mye modigere i sin talekunst enn sine mer forsiktige kolleger i 
Sverige. Ragna Nilsen, for eksempel, praktiserte det Tønnesson 
kalte «filleristing som talekunst», mens Gina Krogh ikke la 
fingrene imellom da hun ville «frigjøre moderligheten fra det 
apeaktige». Kvinners plass i offentligheten var dog omstridt, og 
offentlig synlige kvinner var lenge synonymt med prostituerte. 
Ettersom flere og flere kvinner tok skrittet ut av hjemmet endret 

denne oppfatningen seg gradvis, og mannlige politikere som 
prøvde å dra nytte av sammenligningen for sin egen politikk, 
ble latterliggjort. 

I senere år både praktiserte og skrev Camilla Collett om 
kvinnens frihet til å ferdes i offentligheten. Etter Jonas Colletts 
død satte hun bort sine fire barn til slektninger og levde et 
nomadeliv i de store europeiske byene. Tone Selboe fortalte 
om hvordan Collett drøftet kvinners muligheter for å gå alene 
på gaten i Berlin og Paris, og at Collett understreket at hun 
var en kvinnelig reisende, som dermed så verden på en annen 
måte enn menn. Hun ble et tidsvitne til de store omveltningene 
i Paris under Baron Hausmann, og rettet krass kritikk mot 
Kristiania – en uoppdragen guttunge sammenlignet med 
Paris – med dens mangel på atspredelse og offentlige parker. 
I likhet med slik Baudelaire beskrev sin flâneur som en som 
observerte det moderne, urbane livet på nært hold ved å være 
del av menneskemengden og «flanere» (spasere, rusle) langs 
boulevardene, fremsto outsideren Collett som en flâneuse 
av Baudelairsk kvalitet i sin glede over å ‘la seg vugge på 
strømmen av de passerende’».

Til slutt i debatten minnet Tone Paulsen oss på at 
hovedmåten Camilla Collett fremdeles fremstilles på i 
lærebøker, er i forhold til berømte menn. Den romantiske 
grunnfortellingen gjør det lett for elever å huske at ulykkelig 
kjærlighet ledet til skriving. Dette underbygger myten om at 
menn skriver «Viktig Litteratur», mens kvinner skriver fra 
den hjemlige sfære, en myte som bekreftes og gjentas i både 
den bevisste og den ubevisste kanon, konstaterte Paulsen. 
Som lektorstudent ønsker Paulsen å gjøre Camilla Collett 
relevant for mange, uavhengig av sosiale lag, og foreslo derfor 
å sette Collett i samspill med nåtidige ungdomsreferanser. For 
eksempel sa Collett at å skrive en sann selvbiografi er umulig. 
I en tid full av sosiale medier der man konstant iscenesetter sin 
egen personlighet, hvordan fremstiller de unge seg selv? Her 
mente Paulsen at Colletts skrifter kan være produktive i læring 
og veiledning.

For denne deltakeren var det mangesidige fokuset på 
Camilla Collett veldig inspirerende. Nysgjerrigheten min 
ble behørig vekket angående hennes bidrag ikke bare til 
romankunsten i Norge, men også til norsk sakprosa, og fikk 
meg til å sette kursen gjennom foajeen til biblioteket etter 
at arrangementet var ferdig. En tilstelning som greier å pirre 
oppdagelseslysten og sette fokus på uante dimensjoner til en 
slik monumental – og tilsynelatende velkjent – kvinneskikkelse 
i norsk historie, må sies å være en særdeles vellykket markering 
av Kvinnedagen. 

STemmereTTSj u bI leumSTemmereTTSj u bI leum



10 11 BU LLETI N E 2 - 13 BU LLETI N E 2 - 13

med norsk folkemuseum og stk om 
stemmerettskampen i historisk perspektiv

I anledning Stemmerettsjubileet gikk Norsk Folkemuseum og STK i vår sammen om å arrangere en serie 
med seminarer som ser stemmerettskampen i et historisk perspektiv. 100-årsmarkeringen er en god 
anledning til å anlegge nye perspektiver på kampen for stemmerett og sette det historiske vedtaket inn i en 
bredere historisk og transnasjonal sammenheng. Videre er det viktig å stille spørsmålet om hvor likestilte vi 
er i dag, 100 år etter at spiren til forestillingen om likestillingslandet Norge ble lagt. Gjennom seminarene 
og utstillingen har vi ønsket å bringe fram ny og tankevekkende kunnskap til publikum i et uformelt format.     

Av Thomas Michael Walle, førstekonservator, Norsk Folkemuseum
thomas.walle@norskfolkemuseum.no

Norsk Folkemuseum markerer 100-årsjubileet for innføring av 
allmenn stemmerett i 2013 gjennom flere aktiviteter og tilbud i 
løpet av året. Sentralt står utstillingen «Finstemte kvinnfolk», 
som setter kampen for kvinners stemmerett inn i en bredere 
presentasjon av kvinners kulturhistorie og hverdagsliv gjennom 
de siste 200 år. Et viktig mål for utstillingen er å vise hvordan 
sosial stand og regional tilhørighet hadde stor betydning 
for kvinners innflytelse og selvråderett. Forestillinger om 
forskjeller mellom kjønnene og betydningen av kjønn for en 

persons handlingsrom vises i utstillingen gjennom et utvalg 
av gjenstander som har mangfold og variasjon i kvinners liv 
som utgangspunkt. I mange sammenhenger, også når det 
gjelder mulighet til demokratisk deltakelse, var sosial stand 
og klasse en viktigere forskjellsdimensjon enn kjønn, selv om 
arbeidsdelingen mellom kjønnene i de fleste sammenhenger 
har vært tydelig.

hvor likestilte er vi i dag?
Utstillingen ser ikke utelukkende bakover, men trekker 
linjer framover og spør hvor likestilte vi er i dag, 100 år 
etter at den første store kvinnesakskampen ble kronet med 

Førstekonservator Thomas Michael Walle fulgte opp seminarrekken med omvisning i utstillingen «Finstemte kvinnfolk» på Norsk Folkemuseum.
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seier. Her har arbeidet som Skjeie-utvalget har presentert i 
sine to utredninger, Struktur for likestilling og Politikk for 
likestilling, vært en viktig inspirasjon. Likestillingsutvalget 
peker på fire innsatsområder for en likestillingspolitikk for 
framtiden, basert på en analyse av likestillingsstatusen i 
Norge i dag: Folkestyre, Fordeling, Valgfrihet og Sårbarhet. 
Dette er områder som alle har stått sentralt på den politiske 
dagsordenen i perioder etter 1913, og utstillingen viser 
kontinuitet og endring i disse områdene fram til i dag. 

torsdagsstemmer
Seminarene har blitt arrangert ved museet under betegnelsen 
«Torsdagsstemmer», og har hatt utstillingen «Finstemte 
kvinnfolk» som et fysisk og idémessig bakteppe. I etterkant av 
seminarene ble det gitt omvisning i utstillingen.

«kvinners rett = kvinners makt?»
I det første seminaret, torsdag 11. april, var det undertegnede 
som innledet rundt temaet «Kvinners rett = Kvinners 
makt?». En liten, men engasjert gruppe tilhørere fulgte med 
på en presentasjon som forklarte noe av grunntanken bak 
utstillingen «Finstemte kvinnfolk», og hvordan den kan sees 
som en mild kritikk av det perspektivet for feiringen som den 
offisielle jubileumskomiteen har lagt opp til. Fortellingen om 
«Likestillingslandet» Norge framstår fra offisielt hold gjerne 
som en lineær utvikling fra 1814 til i dag, der stadig nye 
skanser er vunnet for kvinner og der de politisk gjennomførte 
endringene gjenfinnes i en tilsvarende endring i kvinners makt 
og selvråderett. Ved å løfte fram betydningen av sosial stand, 
ble det vist at majoriteten av menn på lik linje med kvinner 
var forhindret fra å stemme (fram til 1898). Det var blant 
kvinner fra de «privilegerte» klassene at fraværet av stemmerett 
ble oppfattet å handle først og fremst om kjønn, og det var 
disse kvinnene som i andre halvdel av århundret la grunnen 
for en organisert kvinnesak. De «privilegerte» kvinnene 
var i mange sammenhenger underlagt strengere sosiale 
begrensninger enn flertallet av kvinner opplevde. Et ensidig 
perspektiv på deres kamp for stemmerett kan derfor skygge 
for en mer mangefasettert fortelling om kvinners mulighet til 
makt og selvutfoldelse. Mange kvinner hadde større grad av 
handlingsrom og selvråderett enn embetsstandens kvinner, 
dels grunnet kulturelle tradisjoner og dels som en dyd av 
nødvendighet. 

Også når vi ser på utviklingen etter 1913 finner vi en 
tilsvarende variasjon blant grupper av kvinner. De formelle 

rettighetene som ble vunnet i årene før og etter innføringen av 
allmenn stemmerett, førte ikke nødvendigvis til en tilsvarende 
økning i kvinners makt. Yrkesdeltakelsen blant kvinner i 
Norge var blant de laveste i Europa rundt 1960, etter mange år 
med kamp for rett til selvforsørgelse, rett til utdanning og rett 
til å inneha embetsstillinger. Brundtlands «kvinneregjering» fra 
1986 står som en milepæl i den norske likestillingshistorien, 
men nesten 30 år senere er det fortsatt en vedvarende under-
representasjon av kvinner i folkevalgte institusjoner (i tillegg til 
en etnisk og aldersmessig skjevhet). 

«Reiser, rettigheter og retorikk: Eksempler på 
kvinners transnasjonale idéutvekslinger»
Neste seminar, torsdag 25. april, ble presentert under tittelen 
«Reiser, rettigheter og retorikk: Eksempler på kvinners trans-
nasjonale idéutvekslinger». Et trekløver fra STK ga korte, 
men inspirerende innledninger som alle så kvinnesak og 
stemmerettskamp i en større, transnasjonal sammenheng. Tone 
Brekkes innlegg hadde tittelen «History of Women Suffrage 
(1881–1922): Kvinnestemmeretten som retorisk prosjekt». 
Utgangspunktet var boken med samme navn, forfattere (særlig 
Susan B. Anthony og Elisabeth Stanton) og koblingen til den 
norske stemmerettsbevegelsen. Utdrag fra boken viste hvordan 
stemmerett for kvinner i USA ble argumentert innenfor en 
generell rettighetsdiskurs og filosofiske betraktninger rundt 
kvinners situasjon.

«Women Vote in norway: norge som ideal for 
kvinners rettigheter i usa, 1900–1920».
Anna Peterson tok også utgangspunkt i den nordamerikanske 
kampen for stemmerett i sitt innlegg. Etniskbaserte argumenter 
var blant annet en viktig del av denne kampen i USA. Hun 
viste hvordan myter om norsk kulturelt etos ble brukt som et 
ideal, i tillegg til en forskjønning av norske kvinners faktiske 
rettigheter og muligheter til demokratisk deltakelse. Peterson 
fokuserte på en stemmerettsklubb fra Minnesota som het 
«The Scandinavian Woman Suffrage Club». Denne klubben 
appellerte til den skandinaviske befolkningen i Minnesota som 
prøvde å få støtte for kvinners stemmerett. Klubben brukte 
også nyheten om innføringen av stemmerett for kvinner i 1913, 
i et brev til skandinaviske amerikanske lovgivere, hvor det sto: 
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«Our Scandinavian Woman Suffrage Association is particularly 
anxious that no legislator of Scandinavian birth or blood be 
found less fair-minded toward his sister in this our adopted 
country than is his brother in the old country.»

kvinners rettigheter og likestilling som norsk 
eksport?
Beatrice Halsaa tok i sitt innlegg «Kvinners rettigheter og 
likestilling som norsk eksport?» utgangspunkt i FNs arbeid 
for kvinners stemmerett, og minnet om norske kampanjer for 
økt kvinnerepresentasjon siden 1967. På tross av organisert, 
bevisst innsats for å endre folkevalgte organers sammensetning, 
er kvinneandelen enda ikke kommet opp i 40 prosent. Mange 
rettigheter er likevel oppnådd, og forestillingen om Norge 
som et foregangsland på likestillingsfeltet veier tungt blant 

politikere flest. Norge får imidlertid kritikk både fra FNs 
kvinnekonvensjonskomité og fra utvalget som har utredet 
norsk likestillingspolitikk (Skjeie-utvalget) for manglende 
gjennomføringsevne. Det kan synes som om forvaltningen av 
imaget om Norge som Likestillingslandet, er viktigere enn å ta 
tak i de likestillingsutfordringene som vi har i samfunnet i dag – 
og at vi ikke  ta for gitt at den norske likestillingsmodellen kan 
overføres til andre land.

Det var åpenbart for alle de frammøtte at innlederne gjerne 
kunne ha utvidet sine presentasjoner til å fylle flere seminarer, 
men det var stimulerende smakebiter som ble presentert og 
som ga rom for flere spørsmål og diskusjoner. Seminaret ble 
etterfulgt av omvisning i «Finstemte kvinnfolk».

«søstra mi»
Vårens tredje seminar, torsdag 13. juni, fant sted under 
Stemmerettsuken, som jubileumskomiteen hadde blinket ut til 
særlig å rette fokus på den unge generasjonen. Passende nok 
var temaet teaterstykket «Søstra mi», som sosiolog Hannah 
Helseth har skrevet i anledning Stemmerettsjubileet. Stykket 
setter særlig fokus på hvordan ungdom lever i Norge i dag, 
og passer godt inn i innsatsområdet sårbarhet som en særlig 
viktig likestillingsutfordring. Utdrag fra stykket ble vist, med en 
påfølgende samtale mellom regissør Kjersti Horn og skuespiller 
Mads Sjøgaard Pettersen, ledet av Anita Haslie fra Kilden 
(Informasjonssenter for kjønnsforskning). Undertegnede var 
ikke selv til stede, men jeg er glad for at vi med dette seminaret 
kunne trekke linjer helt fram til vår tid, med et tema som viser 
at likestilling er noe som angår og bør engasjere dagens unge – 
uansett kjønn.

seminarrekken fortsetter i høst
Stemmerettsseminarene i samarbeid med STK har vært et viktig 
tilskudd til markeringen av Stemmerettsjubileet ved Norsk 
Folkemuseum. I tillegg til utstillingen «Finstemte kvinnfolk» 
har museet også innredet flere hus i Friluftsmuseet for å vise 
mangfoldet i kvinners liv i sine rette omgivelser. Utvalgte dager 
i løpet av jubileumsåret vises også vandreteateret «Kvinner i 
hundre», som på en engasjerende måte tar publikum med på en 
vandring i friluftsmuseet for å møte tre kvinneskjebner tidsatt 
til årene før 1913.

Seminarrekken «Torsdagsstemmer» fortsetter ved 
Norsk Folkemuseum til høsten, og vi ønsker alle tilbake til 
flere interessante innlegg. Samarbeidet med STK har vært 
spennende, og vi takker for innsatsen og oppmøtet så langt. 

                                                                                            

Historiker Anna Peterson startet sitt innlegg med å vise «Leiv Eiriksson 
oppdager Amerika» malt av Christian Krohg i 1893.
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ferden mot likestilling

STK inviterte til debattmøtet «Politikk for likestilling?» 4. juni på litteraturhuset i Oslo. Kvinners deltid, 
kjønnsdelt utdanning og opprettelse av et forvaltningsorgan for likestilling er tre av temaene som var oppe 
til diskusjon på debattmøtet om fremtidens likestillingspolitikk.

Av Elisabet Rogg, undervisningsleder på STK
u.e.rogg@stk.uio.no

Et panel var invitert for å avklare dette sammen med inter-
esserte deltakere: to eksperter, som også var medlemmer av 
Likestillingsutvalget: Mari Teigen fra Institutt for samfunns-
forskning og Cathrine Holst fra Arena, en politiker: Torunn 
Kanutte Husvik fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Oslo 
og en kvinneaktivist: Solveig Tesdal, som er medlem av det 
feministiske bloggkollektivet Maddam. 

Debattmøtet inngår i rekken av senterets seminarer for å 
feire 100-årsjubileet for kvinners stemmerett, og diskusjonen 
ble ledet av Tone Brekke og Beret Bråten fra STK. 

De viktigste utfordringene
Debatten dreide seg om hva som er de viktigste utfordringene 
for likestillingspolitikken framover og mulighetene for at noen 
av forslagene fra Regjeringens likestillingsutvalg vil bli fulgt 
opp. Kommer Stortingsmeldingen som Regjeringen har varslet, 

før sommeren? Er det sannsynlig at likestilling kan bli tema i 
valgkampen?

Innledningene fra paneldeltakerne klargjorde, som de to 
NOU’ene (Struktur for likestilling og Politikk for likestilling) 
har vist, at vi ikke har oppnådd likestilling. Det er fortsatt ikke 
slik at alle kvinner og menn i Norge kan delta i samfunnet på 
like vilkår. 

To utfordringer framstår som særlig viktige: Det som skjer 
og ikke skjer i arbeidslivet, og hvordan likestillingspolitikk skal 
gjennomføres, ikke bare proklameres. Selv om Cathrine Holst 
slo fast at likestilling ikke bare dreier seg om lønnsarbeid og 
ikke bare om kvinner, var kvinners yrkesdeltakelse det største 
temaet. De store tendensene er at kvinner jobber i offentlig 
sektor, menn i privat, menn jobber heltid og mertid, kvinner 
deltid, og en ny kartlegging av eliteposisjoner i Norge viser at 
det fortsatt er en ekstrem dominans av menn i topposisjoner. 

Paneldeltakerne sett fra venstre: Mari Teigen, Cathrine Holst, Torunn Kanutte Husvik og Solveig Tesdal.
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De unges utdanningsvalg viser at de yngste, som velger 
yrkesfag, velger svært kjønnsdelt, mens valgene til høyere 
utdanning viser at kvinner velger mindre kjønnstradisjonelt enn 
menn. Disse valgene gir ulike karriere- og inntektsforskjeller.

hva bør gjøres?
Den varslede Stortingsmeldingen om likestillingspolitikken 
ble etterlyst. Dessverre kunne ingen, verken i panelet eller 
for øvrig i forsamlingen, røpe noe om hva Regjeringen vil 
prioritere av alle forslagene som ligger i utredningene. Dermed 
var det utelukket å mene noe om regjeringens prioriteringer, 
og debatten ble preget av tilnærmet total enighet om de to 
hovedsakene. 
 
trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet
Et forslag fra Politikk for likestilling er å etablere en 
trepartsavtale for likestilling etter den samme modellen som 
vi har for samarbeidet mellom organisasjonene i arbeidslivet 
og myndighetene. Det forutsettes at slike avtaler skal 
gjelde både på nasjonalt nivå og på virksomhetsnivå. De 
skal bygges opp rundt aktivitetspliktene i likestillings- og 
diskrimineringslovgivningen, og bidra til å konkretisere og 
gjennomføre disse på virksomhetsnivå. Ved økonomiske 
tilskudd og veiledning skal den enkelte virksomhet gis 
insentiver til å lage fleksible ordninger, slik at det for eksempel 
blir enklere å jobbe heltid.

I den grad det var uenigheter i debatten, dreide det seg 
om deltid. Både panelet og andre satte kampen mot deltid 
som den viktigste, men hvorfor kvinner velger deltid, og 
hvorvidt det entydig er en dårlig ting, var ikke alle enige om. 
Selv om noen kvinner kan tenkes å velge familie framfor 
lønnsarbeid helt reelt og relativt autonomt, var det enighet 
om at kvinners valg av deltid, er et komplisert fenomen, og at 
dette har uheldige konsekvenser både for reell inkludering på 
en arbeidsplass og den enkelte kvinnes økonomi. Holst pekte 
på at voksne kvinner som velger deltid, selv må ta ansvaret og 
bære konsekvensene dersom de får dårligere økonomi. Det er 
ikke urettferdig; for alle vet jo at det alltid er lønnsomt å ha 
lønnsarbeid. Tesdal spurte om det ikke også kan være bra at 
noen i vår tid med klimakrise og materialisme foretrekker fritid.
Etabler et uavhengig forvaltningsorgan for likestilling!

I Struktur for likestilling foreslås det å opprette et 
eget direktorat for likestilling. Begrunnelsen for dette er at 
de aller fleste viktige politikkområdene har et slikt organ 
for systematisk arbeid innenfor sitt område. Likestillings-
politikken, derimot, har ifølge Teigen snarere vært et nasjonalt 

utmattelsesprosjekt, kjennetegnet av fragmentering, ad 
hoc-løsninger og dugnadsdrevne småskalaprosjekter uten 
læringseffekter over tid. Strategien med ‘mainstreaming’ har 
med andre ord slett ikke ført til at likestillingshensyn inngår i 
myndighetenes regulære virksomhet.

I debatten om det skal være et direktorat eller ikke, 
framgikk det at det ikke er så viktig at det er et direktorat, men 
at det er et uavhengig forvaltningsorgan som skal drive sin 
virksomhet etter faglige standarder og gjeldende rett, ikke ut fra 
privat synsing. Husvik advarte mot å la diskusjoner om slike 
detaljer som navn være til hinder for gjennomføring.

utdanning er sentralt
Likestillingsutvalget har foreslått å utvikle pedagogikk 
for likestilling og likestillingsstipend for utradisjonelle 
utdanningsvalg. Dette er begrunnet i at skolen er særlig sentral 
i å utvikle likestillingsbevisste mennesker, og at denne sektoren 
neppe kan sies å ha vært en pådriver i likestillingsarbeidet. 
Dette er nettopp et eksempel på at likestillingspolitikken er 
fragmentert og at det er opp til den enkelte sektor å ivareta 
hensynet til likestilling.

hva skjer videre?
Ingen på møtet trodde noe særlig på at likestilling blir tema 
i valgkampen. På høyresiden ser det ut til at de vil diskutere 
moralske avveielser og valgfrihet, mens venstresiden ser ut 
til å frykte at en likestillingsdebatt vil skremme bort unge, 
mannlige velgere. Dessuten savnes det engasjerte og klare 
feministiske røster i den offentlige debatt – både blant partienes 
toppkandidater og andre. Hva mener for eksempel Jens 
Stoltenberg om direktorat eller likestillingsstipend? Og hva 
med saker som ikke har merkelappen ‘likestilling’, men som 
likevel handler om det? 

Et knippe optimistiske poeng
Når etablerte goder står på spill, skjer en mobilisering. Tenk 
bare på Høyrekvinnenes protester da Høyres landsmøte 
begynte å tukle med abortloven!

Norge er bundet av internasjonale avtaler: Ingen grunn 
til panikk om vi får Fremskrittspartiet i regjering. De kan 
ikke avskaffe Likestillingsombudet. Det er ‘fredet’ av EU-
kommisjonen.

Kampen mot deltid vil krones med seier. Lederne for de to 
store hovedorganisasjonene i arbeidslivet, Gerd Kristiansen i 
LO og Kristin Skogen Lund, NHO, er begge kvinner og begge 
kjemper mot deltid. 

nytt likestillingsprosjekt polen – norge

er det mulig å skape et gjensidig læringsforhold der forskjeller i likestilling mellom to nokså ulike land 
kartlegges og analyseres? Kan et slikt bilateralt prosjekt bidra til forskning om likestilling i europa? 
Prosjektet er finansiert av det polsk-norske forskningsprogrammet ved universitetet i Oslo, med 
universitet jagellionski i Krakow som den polske partneren. 

Av Øystein G. Holter, professor, STK
o.g.holter@stk.uio.no

Dette er noen av spørsmålene i det nye prosjektet Gender 
equality and quality of life – how gender equality can 
contribute to development in Europe. A study of Poland and 
Norway, forkortet GEQ. Universitetet i Oslo ved STK og Helse 
og samfunn er norsk partner i prosjektet, som har oppstart 
høsten 2013 og varighet over to og et halvt år.

Prosjektet er bygd opp med sikte på en bred kombinasjon 
av metoder og ut fra et tverrfaglig perspektiv som STK utviklet 
i forbindelse med SFF-søknaden. Kjernen i prosjektet er et 
«rammeverk» som skal videreutvikles. Dette omfatter blant 
annet den flerdimensjonale analysen av likestilling som ble 
utviklet i den norske studien «Likestilling og livskvalitet» 
(Holter, Svare og Egeland 2009). 

Den kvantitative delen av GEQ vil bestå av en 
videreutvikling og tilpasning av det norske spørreskjemaet 
til en survey i Polen, som i neste omgang skal revideres som 
forslag til en bredere europeisk survey. Dette betyr en langt mer 
omfattende kartlegging av likestilling, med mange dimensjoner 
og variabler, i forhold til eksisterende likestillingsindekser og 
spørsmålsbatterier. Denne kvantitative delen vil bli knyttet til 
kvalitative studier i prosjektet inkludert fokusgruppeintervjuer 
og politikk- og medieanalyse. Arbeid-familietilpasning 
(«rekonsiliering») vil være ett av hovedtemaene, og utvalgene 
vil bli trukket inn også for å kunne belyse spørsmål om 
hvordan likestilling er knyttet til sosial klasse og alder. 
Prosjektet vil også ha en demokrati- og utviklingsdimensjon.  

Det norske spørreskjemaet har allerede blitt brukt 
internasjonalt. Omtrent 60 prosent av spørsmålene i 
IMAGES-surveyen i land i sør (inkludert India, Brasil og 
andre) var hentet derfra (Barker m.fl. 2011). Siktemålet i 
GEQ er imidlertid mer ambisiøst enn bare å kopiere spørsmål. 
IMAGES tok bare delvis med den flerdimensjonale analysen i 
det norske prosjektet, og det er denne som skal utvikles i GEQ. 
Det skal utvikles et bedre spørreskjema, som er kombinert med 
en bredere forskningsstrategi, altså et nytt «rammeverk». Håpet 

er at dette skal bli bra nok til å bli brukt videre i EU. Det kan 
trenges, ettersom kartleggingen av likestilling fortsatt er nokså 
tynn og overflatisk. 

Prosjektet omfatter også utdanningssamarbeid og 
kompetanseoppbygging – i første rekke en doktorand (i Polen, 
men med opphold i Norge) og to postdoktorander (en i Polen, 
en i Norge). Samarbeid, mobilitet og studentutveksling er også 
med i bildet. 

For STK er dette prosjektet en mulighet både til å gå 
videre med noe av det som ble utviklet i SFF-søknaden, og til å 
kunne svømme litt mer på dypt vann når det gjelder likestilling. 
Polen vil så å si være et testkasus. Her er det ikke nok å tenke 
«eksport» av norsk likestilling. Utfordringen er atskillig større 
– og prosjektets hypotese er at det å ta tak i dette, vil være til 
gjensidig fordel. Altså at det er mulig å skape et læringsforhold 
til utbytte for begge parter. Europa er splittet i forhold til 
kjønnslikestilling, og Polen er ett av landene der utfordringene 
er store. Den samfunnsmessige relevansen av prosjektet er 
meget klar. Dette er «nyttig» forskning. Men det som styrer vår 
innsats, vil være at det blir god forskning. 

STemmereTTSj u bI leum FOrSKN I NG
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og nå senest på den nye operaen i Oslo. Gjennom de 
tallrike oppføringene har operaen på mange vis funnet 
sin form av fortettet mening innenfor gitte rammer, skapt 
av elementer som musikk, tekst og kontekst og er på den 
måten en kanondannelse. Musikkviteren har analysert 
særlig fire versjoner av operaen. Formen kan på den ene 
siden virke fastfryst, samtidig som hver ny oppsetning 
er en nyskapning fortolket gjennom nye regissører og 
sangere, argumenterer Høgåsen-Hallesby. Men for å kunne 
videreføres, må operaen ha appell også til dagens publikum 
og tilpasses vår nåtidige kontekst. Selv om kanondannelsen 
i utgangspunktet gjør operaen til en lukket, predefinert og 
fiksert forestilling, blir kanoniserte versjoner alltid både en 
gjenskaping og en nyskaping og aldri bare en kopi av tidligere 
iscenesettelser. Dermed blir appell i nåtidig kontekst et aktuelt 
omdreiningspunkt. 

kanon i spill mellom hypotese og evidens
Teolog/ph.d.-stipendiat Stefanie Schöns minnet om Helen 
Longino som understreket at det kontinuerlige spennet 
mellom hypotese og evidens må forstås som et nødvendig, 
dialektisk samspill. Hun brukte deler av sitt innlegg, «The 
Ongoing Canonization of Biblical Texts» til å problematisere 
selve det faktum at kanondefinisjonen automatisk blir forstått 
som lukning. Med utgangspunkt i en mer nyansert definisjon 
hadde Schön gjort en feministisk, kjønnskritisk lesning av 
den hebraiske bibelen, nettopp for å få fram hvordan kanon 
kontinuerlig både omformer, omdefinerer og skaper ny mening. 

materialiteten i nytestamentlige tekster
Jorunn Øklands eget prosjekt er en kjønnskritisk analyse 
av nytestamentlige tekster og resepsjonshistorien, ut fra en 
interaktiv tilnærming til tekstene. I innlegget «Authority and 
the Voice: Conjectures and re-definitions of the Biblical Canon 
– Patriarchal and Feminist Battlegrounds» la hun nettopp vekt 
på en åpen tilnærming til det stabile, det kanoniserte. Hun 
har i sin lesning lagt særlig vekt på de materielle aspektene 
og strukturens betydning for kanondannelser, gjennom å 
stille konkrete spørsmål til tekst og kontekst. Det gjelder 
også grunnleggende spørsmål som: Hvor i tekstene finner en 
kvinnene? Hvordan er de framstilt og rammet inn? Hvilke 
fordelinger er det mellom kvinner og menn? I tillegg til at 
det har vært viktig å analysere innholdet i selve tekstene, 
understreket Økland at for å få fram fruktbare kanontolkninger, 
forutsetter det stor fortrolighet med paratekster.

Dynamikk mellom handlingsformer
Kanonprosjektet har forholdt seg interaktivt til den inter-
nasjonale forskningen på feltet. Fire anerkjente humanistiske 
kanonisitetsforskere var inviterte foredragsholdere nettopp 
for å markere tilhørigheten til det internasjonale feltet. En av 
dem, religionsprofessor Denise K. Buell (Williams College, 
USA) har studert 19. hundretallets spiritualister i USA i et 
kanonisitetsperspektiv, og la i sitt foredrag «Canonizing Agency 
and the Agency of Canons» vekt på at en kanon dels er noe 
fast og bestandig, men like mye et prinsipp og en prosess som 
i sin tid førte til at en kanon ble autoritativ. Enhver kanon 
har et innhold og også sine grenser. Hvor stor betydning en 
kanon får, vil selvsagt også variere; noen kanondannelser 
blir langt mer innflytelsesrike enn andre, deres betydning 
kan skifte over tid og med ulike kontekster, og omgivelsenes 
innflytelse må alltid tas i betraktning, framholdt hun. En 
filosofisk grunntanke i spiritualismen er at virkeligheten er av 
åndelig karakter i en eller annen forstand. Derfor er den nære 
og direkte åndelige kontakten mellom Gud og mennesker som 
på ulikt vis er kritiske til kirkens ytre organisasjon, viktig. I 
moderne tid har spiritualisme ofte fungert som en reaksjon mot 
en materialistisk og positivistisk naturvitenskap; det er bl.a. et 
forsøk på å forsvare religionen og menneskets særegenhet og 
frihet. Men det som da ofte er blitt oversett, ifølge Buell, er en 
mer dynamisk og prosessorientert tilnærming som vil gi dypere 
innsikt i fenomenet. 

identitet, interseksjonalitet og forskjeller
Har identitet en plass i kanondannelser? Ja, mente filosofen 
Linda Martin Alcoff. Kanon og kanondannelser må forstås 
som teoretiske konstruksjoner i tid og rom. Hun trakk 
fram maktaspektet som et svært viktig element i enhver 
kanondannelse. Identitet og identitetsdannelser har lenge 
vært blant de kjernespørsmålene Alcoff selv har arbeidet mye 
med. Utgangspunkt i hennes foredrag «Identity in the Age of 
Intersectionality» var det hun betegnet som Anders Behring 
Breiviks forskrudde oppfatning av multikulturalisme. Hos 
Breivik bindes identitet og rase sammen til en evigvarende 
og uforanderlig enhet. Hans frykt er at kvinner kan velte 
hele prosjektet om de ikke lojalt underkaster seg menn og 
viderefører sin oppgave som fødemaskiner for etnisk norske 
barn. I Breiviks univers er feminismen dramaets onde heks. 
For å komme videre i teoretiseringen, må en rette større 
oppmerksomhet mot identitetens interseksjonelle karakter. 
Det trengs uten tvil bedre redegjørelser for hvordan identiteter 
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making Canons: Critical perspectives 
and gendered processes
Det tverrfaglige paraplyprosjektet «Kjønn, kanonisitet, kritikk – Feminisme som hermeneutikk og 
kanontransformasjon» ved STK/uiO hadde sitt avslutningssymposium i rådssalen, lucy Smiths hus, blindern i 
januar. Professor jorunn Økland, senterleder ved STK har ledet prosjektet, som har bestått av fire selvstendige 
delprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av det aller siste kjønnsforskningsprogrammet i NFr; og med det er 
en hel epoke i norsk kjønnsforskning avsluttet. Hva som kommer som erstatning, vet vel egentlig ingen. 

Av Rannveig Dahle, forsker, NOVA
rannveig.dahle@nova.no

Prosjektenes felles ambisjon har vært å forstå kanondannelser 
bedre gjennom å integrere historiske undersøkelser av kvinners 
fortolkninger, resepsjon og tilegnelse av kanoniske tekster.
Forskerne har nærmet seg slike sentrale spørsmål fra høyst 
ulike vinkler. 

Symposiet bød på mange interessante innlegg og engasjerte 
diskusjoner. Det var spennende, lærerikt – og for en samfunns-
viter på gjestevisitt hos humanistene, også utfordrende. For-
midlingen av mine inntrykk fra symposiet kan bære preg av det. 

Flere presenterte fra sine delprosjekter. Et fellestrekk her 
var en problematisering av selve kanonbegrepet og da med 
hovedvekt på at en kanon både representerer kontinuitet, 
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stabilitet og forandring samtidig. En kanon etableres, den 
overlever og overleveres, men påvirkes selv av sin kontekst, 
sin egen historie og krefter utenfra. Hva som aksepteres som 
kanon, er på samme tid både predefinert og representerer 
vedvarende, pågående prosesser, hvor en kontinuerlig befinner 
seg mellom det uutsigelige, det hypotetiske og det opplagte. 

opera som kanon
Opera som kanondannelse er tema for musikkviter Hedda 
Høgåsen-Hallesbys ph.d.-prosjekt. Siden Strauss skrev 
musikken til operaen Salome i 1905, har den vært oppført 
et uendelig antall ganger ved de fleste operahus i verden 

Et knippe professorer som holdt keynote-innledninger på avslutningssymposiet på Blindern 24.–25. januar 2013. 
Fra venstre: Jorunn Økland, Denise K. Buell, Judith M. Bennett, Carin Franzén og Linda Martín Alcoff.
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operaproduksjon mellom 
provokasjon og konvensjon 
Hva når man oppdager at ens forskningsobjekt kommer til Oslo – og det samtidig med at 
avhandlingen skal leveres? Da inviterer man forskningsobjektet til seminar. Dette fant sted i Operaen, 
26. mai 2013, som et samarbeid mellom Den Norske Opera & ballett og STK.

Av Hedda Høgåsen-Hallesby, stipendiat, STK
hedda.hogasen-hallesby@stk.uio.no

I løpet av mine år som stipendiat ved STK har jeg jobbet med 
produksjoner av Richard Strauss’ Salome. Arbeidet endte 
i avhandlingen «Salome Ever and Never the Same: (Re)
productions of a Canonized Opera», innlevert ved Institutt for 
musikkvitenskap i mars 2013. 

Salome hadde sin første premiere i Dresden i 1905, men 
er stadig i prosess. For selv om operateksten – librettoen og 
partituret – er kanonisert, sørger kanonisitetens avhengighet av 
repetisjon og nye iscenesettelser for en pågående forhandling 
av hva dette materialet inneholder. En konsekvens av denne 
dynamikken er at jeg ikke kjente mitt forskningsmateriale 
da jeg gikk i gang med prosjektet – produksjonene var ennå 
ikke blitt til. Mine argumenter har utviklet seg sammen med 
versjonene av Salome jeg har fått tilgang til. 

To av disse gjorde et spesielt sterkt inntrykk på meg. Den 
ene var den canadiske regissøren Atom Egoyans versjon, som 
ble vist første gang ved Canadian Opera Company i 1996. 
Den andre var en produksjon av Stefan Herheim (Norges 
andre operastolthet, ved siden av operahuset selv), som hadde 
premiere i Salzburg i 2011. Åtte uker etter at avhandlingen 
var innlevert, sto jeg ansikt til ansikt med begge regissørene, 
på hver sin side av Atlanteren, samtidig. Jeg skal fortelle om 
hvordan dette gikk til, og litt om hva jeg har lært og opplevd i 
møte med Salome.

på sporet av noe viktig?
Jakten på Salome-produksjoner og nye, interessante 
perspektiver har ført til mye rart, som det å fly hele veien 
til Toronto for å se en produksjon – i videoopptak. I 
sekundærlitteraturen om Salome var det nemlig én produksjon 
som stadig dukket opp og som tydeligvis hadde fascinert sitt 
publikum både i 1996 og da den ble gjenoppsatt i 2002. 

Atom Egoyan har ikke noe kjent navn i Europa, men i 
Nord-Amerika er han en anerkjent filmregissør. Filmene dreier 
seg gjerne om kompliserte familieforhold eller traumatiske 
oppvekster. Det er også på en slik bakgrunn han legger ut sin 
historie om Salome – den unge jenta fra Bibelen som danser 
så vakkert for sin stefar Herodes, at hun får hodet til døperen 

Johannes i betaling – som i Egoyans iscenesettelse blir til en 
historie om overgrep. Denne historien rystet meg, der jeg satt 
foran en liten TV skjerm i Canadian Opera Companys lokaler, 
en dag i april 2010. Selv om jeg kjente historien og operaen ut 
og inn, fremsto den plutselig i et nytt gys. 

Ett år senere satt jeg igjen på et fly på Salome-jakt. Denne 
gangen var jeg på vei til Salzburg Osterfestspiele for å se 
Stefan Herheims versjon. Jeg var høygravid og ikke akkurat 
i toppform. Men siden jeg lenge hadde vært fan av Herheims 
herjinger med de kjente, gamle verkene, kunne jeg ikke gå 

Salome i Atom Egoyans produksjon, Canadian Opera Company, 2013.
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formes og opererer i konkrete sosiale kontekster. Dette kan en 
blant annet oppnå ved å gå dypere inn i studier av forskjeller, 
et anliggende som allerede er helt sentralt i feministisk 
teori og noe Simone de Beauvoir påpekte for mange tiår 
siden. Å «glemme» etnisitet bidrar f.eks. til å naturalisere 
og vedlikeholde betydningsbærende forskjeller som hindrer 
både kritikk og forandring i retning av større åpenhet om og 
toleranse for forskjeller. Én tilnærmingsmåte, mente hun, 
er å utforske det kollektive, og da som noe annet enn det 
som er universelt påtvunget kvinner. Perspektivet forutsetter 
en åpenhet for å forstå at forskjellige identitetsformer, som 
seksuell, etnisk, rasemessig, nasjonal, religiøs identitet osv., 
virker på andre måter enn kjønnsidentitet og kjønnsideologier. 
Her kommer interseksjonaliteten inn og får betydning; fordi det 
ifølge Alcoff er mulig å oppnå gradvis større solidaritet gjennom 
å satse mer bevisst på koalisjoner i helt konkrete saker. Og hun 
ser koalisjon som et sterkere begrep enn solidaritet.

moderne feminisme er den største epistemologiske 
revolusjonen i menneskets historie!
I tillegg til foredragsholderne var flere invitert til å 
kommentere innleggene. Professor Kari Børresen kritiserte 
kjønnsblindheten i teologiske kjønnsstudier og hevdet at 
dagens uvitenhet, og derav manglende historiske bevissthet, 
stenger for å forstå at moderne feminisme er den største 
epistemologiske revolusjonen i menneskets historie. Intet 
mindre! Børresen understreket menns aksiomatiske forrang i 
alle globale religioner, selv om det er mange ulikheter mellom 
dem. Kvinners eksistens forklares som nødvendig for å tjene 
mannlig forplantning gjennom en instrumentell morsrolle. Når 
tusenårige kjønnsmodeller fortsatt blir oppfattet som gudegitte 
og derfor universelt normative i store deler av verden, øker den 
sekulære konflikten mellom en moderne, sekulært begrunnet 
kjønnslikestilling og et førmoderne, religiøst forankret 
kjønnshierarki, sa Børresen. Hun beskrev viktige forskjeller i 
asiatisk hinduisme og buddhisme, mot monoteistiske varianter 
fra Midt-Østen, som jødedom, kristendom og islam. I dette 
kompliserte bildet fungerer en kollektiv religionsfrihet som 
den viktigste hindringen for å realisere individuelle Human 
Rights for både kvinner og menn, fastslo Børresen. At teologi 
og filosofi er uløselig forbundet og nærmest roper på en bedre 
forståelse, er altså en erkjennelse som altfor ofte faller ut i 
feministisk forskning.

sosiologiske teoridannelser utforsker
materialiteten i humanistisk kjønnsforskning
Professor i teologi Terje Stordalen, som har fulgt 
kanonisitetsprosjektet på nært hold, pekte på to viktige 
poeng. For det første er feministisk teoridannelse i seg 
selv en del av kanoniseringsprosessen. Dels ved å utfordre 
etablerte tolkningsmønstre, men også gjennom å vise helt 
konkret at den nordiske, feministiske scenen er sentral 
i den løpende akademiske debatten. Hans andre poeng 
gjaldt perspektivutvidelsen og prosjektets søkelys på 
kanondannelsenes «maskineri» og virkninger, gjennom sin 
eksplisitt materielle tilnærming til forskningsfeltet. Stordalen 
argumenterte for ytterligere en perspektivutvidelse; å trekke inn 
sosiologiske teoridannelser for virkelig å utforske materialiteten 
i humanistisk forskning. Dette mente han ville gagne en 
videre forskning på feltet. I egen forskning har han brukt både 
Bourdieus feltteorier og Latours Actor Network-teorier (ANT) 
nettopp for dette formålet.

Det var selve kanonbegrepet som hadde lokket meg til 
symposiet. Jeg har fulgt med på omtalen av prosjektet om 
kanondannelser fra det ble presentert i Bulletine første gang. 
I et tidlig intervju understreket Jorunn Økland (2010) at 
prosjektets primære målsetting ikke var å akkumulere mer 
kunnskap om kvinner for å kompensere for deres fravær 
i historien. Det viktige har vært å utforske mekanismene 
bak kanondannelser og utdype forståelsen av hvordan dette 
kulturelle fenomenet også har betydning for dagens feminisme 
og kjønnsforskning. Nettopp fordi kanoner følger kjønnede 
mønstre, må de også studeres med et kjønnsblikk, argumenterte 
hun. Når kvinnenes bidrag faller ut av historien, er grunnen 
ikke nødvendigvis at deres forskning har dårligere kvalitet; 
usynliggjøringen kan for eksempel like gjerne skyldes at de har 
hatt færre sjanser til å promotere seg selv. Og, kan en føye til, 
sterke maktmekanismer har vel også hindret promotering. 

Det slo meg tidlig at kanonbegrepet kunne ha 
overføringsverdi til det samfunnsvitenskapelige feltet. Min 
gjestevisitt i humaniora har gitt mange ettertanker om dette. 
De fleste av oss har erfart at tema og perspektiver som 
tilsynelatende står fjernt fra hverandre, likevel kan ha mye til 
felles. Kunnskapsutvikling og kunnskapstransport på tvers av 
faggrenser var en grunntanke i 1970-tallets kvinneforskning. 
Siden den gangen har det skjedd en fagspesialisering som 
innebærer større avstand. For meg ga dette symposiet et 
spennende innblikk i noe av dagens nyskapende og teoretisk 
viktige humanistiske kjønnsforskning. 
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demonstrerer disse regissørenes praksis hvordan operaformens 
kanon og fastsatte rammer framkaller radikalitet, kreativitet 
og nyskaping innenfor de samme repeterte historiene, sangene 
og replikkene. Til sammen viser dette operaproduksjon som 
et merkelig fenomen spent ut mellom repetisjon og nyskaping, 
tradisjon og radikalitet, konvensjon og provokasjon; her blir de 
kjente verkene evig og aldri det samme. 

Historien om Salome er en resirkulert myte i stadig nye 
uttrykksformer. Samtidig er den også å forstå som en katalog 
over ulike former for sjokk og provokasjoner. Det er en historie 
om avdekking av det som skulle være skjult, enten det er 
snakk om kvinnekroppen, hennes seksualitet, forbudt begjær, 
incest, homoerotikk, avhugde kroppsdeler eller forvirrede 
menneskesinn. Dette har skapt en langvarig forbindelse 
mellom Salome-myten og sensur. Rekken av sensureringer 
av Strauss’ opera og/eller Wildes drama viser hvordan nye 
presentasjoner eller versjoner knyttes opp mot gamle skandaler, 
provokasjoner eller lovbrudd. Kanskje er den lange rekken av 
Salome-versjoner dermed – ikke en historie om sjokk, men om 
resirkulerte sjokk. Oppmerksomheten og populariteten Strauss’ 
opera vakte i sin samtid, bygde på Wildes rykte i Tyskland – 
historien om hans fengsling på grunn av hans seksuelle legning. 
Samtidig gikk Wilde selv videre på den veien forfatteren 
Hyusmans hadde banet med sine direkte beskrivelser av 
maleren Moreaus visuelle og direkte skildringer av Salomes 
seksuelt tiltrekkende kropp. 

å entre en åpen scene
Fenomenet regiopera, som springer ut av det tjuende 
århundrets regiteater, innehar en liknende type resirkulert 
eller forberedt sjokk, der de verkene forventes å bli presentert 
på en ny måte. For at de sceniske eksperimentene skal ha sin 
ønskede effekt, er fenomenet avhengig av en bestående kanon, 
en rekke repeterte verker, og et publikum som har kjennskap 
til verkene den inneholder. Samtidig er fenomenet regiopera 
avhengig av de åpne feltene denne repeterte rekken inneholder: 
rommet for kroppsliggjøring, mediering og nærvær – og i 
sceniske kunstformer får dette feltet et særlig sterkt symbol 
gjennom det tomme, åpne scenerommet som må fylles hver 
gang det samme repeteres. Slike områder der den visuelle 
fremstillingen får en spesielt definerende posisjon, har jeg vært 
opptatt av i mitt prosjekt: instrumentale mellomspill, usynlige 
stemmer og stille karakterer som opererer i den ellers så 
øredøvende sjangeren. For eksempel har jeg diskutert hvordan 
Egoyan bruker dansescenen i Salome til å endre det vi trodde 
vi kjente, gjennom en ganske brutal skildring av en voldtekt. 

Dette resulterte i en opphetet debatt i The National Post, 
der regissøren selv deltok. Debatten dreide seg om hvorvidt 
noen kanoniserte verker bør tas ut av kanon – ikke på grunn 
av mangel på estetisk kvalitet – men på grunn av en vanskelig 
resepsjonshistorie og problematiske representasjoner. Den ble 
satt i gang da anmelderen Tamara Bernsteins påsto at Salome 
– «full av frastøtende materiale fra Strauss’ og Freuds Wien: 
misogyni, antisemittisme, incest og nekrofili» – ikke burde 
settes opp mer. Bernstein konkluderte: «det er viktig at vi 
kommer over den dominerende oppfatningen at vi er moralsk 
forpliktet til å fortsette å presentere ‘store mesterverker’». 

I min avhandling lander jeg på den motsatte konklusjonen: 
at vi er moralsk forpliktet til å fortsette å presentere de 
store mesterverker, for stadig å utfordre en dominerende 
oppfatning om at de kommer med ett budskap eller innhold. 
Mitt materiale, bestående av en rekke varianter av den 
bibelske prinsessen, viser så tydelig forhandlingspotensialet i 
presentasjonsprosessene. Den kanoniserte teksten inneholder 
åpne felt vi kan entre, med våre fortolkninger, våre historier 
og våre perspektiver. Dette blir særlig tydelig i Herheims 
produksjon, der Salome ikke bare får Johannes’ hode; hun 
entrer bokstavlig talt profetens munn. Guds talsmanns 
taleorganer blir hennes podium og scene, der hun (i likhet med 
mange produsenter av opera i dag) uttrykker sitt alternative 
perspektiv på de ‘evige’ temaene: livet, døden og kjærligheten. 
Ordet blir kjøtt på en ny og konkret måte, noe som innebærer 
å redefinere hva dette ordet skal og vil bety: i historien om 
Salome, i Herheims iscenesettelse, så vel som i enhver ny 
operaproduksjon.

I mitt bidrag i seminaret var det dette jeg ville framheve. 
De to regissørene hadde andre innfallsvinkler til det samme 
materialet og til sine egne produksjoner, noe som egentlig 
bekreftet mitt poeng. For dem er Salome én: en person 
med én historie og én mening. Men i møte med andre 
produksjoner, andre perspektiver og andre Salome-er blir 
hun heller en ikke-identisk størrelse vi aldri blir ferdige med. 
Operasjangerens møte med vår tid – der verden har blitt mindre 
og kommunikasjonsmulighetene større – lar oss se denne 
mangfoldigheten. 

Maken til mulighet til forskningsformidling eller sluttføring 
av et prosjekt skal man lete lenge etter! Takk til Den Norske 
Opera & Ballett ved Maria af Klinteberg Herresthal og 
Canadian Opera Company ved Gianmarco Segato, som ble 
med på dette eventyret – et absolutt høydepunkt i en årelang og 
givende jakt etter Salome og nye perspektiver. Og takk til STK 
som har gjort jakten mulig – og for seks fine år. Vi ses igjen! 
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glipp av denne produksjonen. Fra min plass på en av de 
bakerste radene (ikke-statsstøttet opera er ikke opera for 
folket) så jeg en Salome som fordoblet seg i takt med de hurtige 
skiftene i Strauss’ musikk. Hun ble del av en lek med meninger 
og symboler – et stadig skiftende show som gjorde henne 
vanskelig å fange i en enkelt fortolkning, men som nettopp 
derfor fascinerte meg dypt.

heldige sammentreff
Enda ett år senere, våren 2012, fikk jeg en e-post fra en 
kollega ved universitetet i Toronto. Hun spurte om jeg visste at 
Egoyans produksjon skulle gjenoppsettes våren 2013. Jeg fikk 
umiddelbart lyst til å dra til Canada igjen, denne gangen for 
å se produksjonen live. Samtidig var våren 2013 da Salome-
jakten etter planen skulle være over og avhandlingen skulle 
sluttføres. Ikke akkurat tiden for å reise ut og innhente nye 
inntrykk, altså. 

Bare noen uker senere slapp Den Norske Opera & 
Ballett sitt sesongprogram, der Herheims Salome sto oppført 
med Oslo-premiere 25. mai 2013 – bare noen få uker etter 
innleveringen av min avhandling og bare én uke etter teppefall 
på Egoyans Salome i Toronto. Litt av et sammentreff at de to 
produksjonene som har vært viktigst i utviklingen av mine 
argumenter, ble brakt til live rett etter at doktoravhandlingen 
var ferdigstilt! Dette kunne ikke gå upåaktet hen. Mai 2012 
tok jeg derfor kontakt med formidlingssjefen ved DNO&B, 
Maria af Klinteberg Herresthal, og inviterte til et samarbeid. Og 
samarbeid ble det – også med Canadian Opera Company.   

good evening, oslo!
Søndag 26. mai kl. 19.05 var et i overkant spennende øyebikk. 
Formidlingssjef Maria hadde ønsket velkommen til seminar 
i operaen og forklart hvordan det hele kom til. I salen satt 
publikum, operasjefen, Stefan Herheim himself og David 
Levin, professor i performance studies, invitert fra University 
of Chicago. Og til høyre sto en TV-skjerm. Heldigvis tok det 
ikke mange sekundene fra Maria hadde sagt «Good morning, 
Toronto!» til Brett Bambury (som Canadian Opera Companys 
vert) svarte «Good evening, Oslo!» Med støtte fra Fritt Ord 
og Hedvig og Kristian Winterhjelms legat hadde vi engasjert 
et profesjonelt TV-selskap til å sette opp en videolink mellom 
Operaen i Oslo og TIFF Theater i Toronto, slik at publikum 
på begge sider av Atlanteren fikk høre Atom Egoyan og 
Stefan Herheim diskuterte prosessen å iscenesette Salome seg 
imellom. Seminaret ble også live-overført på nettet og gjort 
tilgjengelig for det verdensvide operapublikum.

Flere ganger i løpet av denne prosessen undret jeg meg over 
hva jeg hadde satt i gang, eller hva det å sende av gårde en 
liten e-post kan føre til. Som da jeg satt ved siden av professor 
Levin – en av mine viktigste kilder i avhandlingen – under 
generalprøven på den produksjonen jeg har brukt utallige timer 
på å tenke på. Materialet til stede rett foran meg og litteraturen 
satt rett ved siden av meg, liksom. Eller da jeg skulle presentere 
mine tanker om Egoyan og Herheims Salome-produksjoner 
foran begge regissørene – og få dem begge i tale. Jeg gikk hjem 
den kvelden med en følelse av at alt var mulig. 

Resirkulerte sjokk
Seminarets tema var operaproduksjon mellom provokasjoner og 
konvensjoner, som også er et sentralt motiv i min avhandling. 
Fortellingene om både Egoyans og Herheims Salome-
produksjoner peker på behovet for å provosere, vekke 
publikum og si noe nytt innenfor rammene av de kanoniserte 
verkene, de samme melodiene, de kjente fortellingene. På den 
ene siden vitner det om opera som en konservativ kunstform, 
der de samme verkene stadig reproduseres. På den andre siden 

Bilde tatt fra salen i TIFF Theater: David Levin, Hedda Høgåsen-Hallesby, 
Maria af Klinteberg Herresthal på skjermen. Brent Bambury, Katherine 
Semcesen og Gianmarco Segato på scenen i Toronto. 
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Etter ulykken

unge sjåfører topper ulykkesstatistikken i trafikken. Hvem er de? Og hvordan opplever de hverdagen 
etter en alvorlig ulykke? Stipendiat rannveig Svendby, vil i sitt doktorgradsarbeid se på trafikkulykker 
i et kjønnsperspektiv med særlig fokus på unge menn.

Av Rannveig Svendby, stipendiat, STK
rannveig.svendby@stk.uio.no

En lørdag i mai 2008 kjørte en bil inn i et tre på Bygdøy. I 
bilen satt tre ungdommer. Alle omkom på stedet. Senere ble 
det stadfestet at sjåføren, en gutt på 20 år, hadde 1,9 i promille 
og kjørte i en hastighet på minst 120 km/t da bilen kolliderte. 
Ulykken faller inn i et mønster som er velkjent for forskere 
på trafikkfeltet. Det er kjøring i ruspåvirket tilstand, høy 
hastighet og andre former for aggressiv trafikkatferd som øker 
ulykkesrisikoen mest. Dette er atferd som særlig er å finne hos 
unge. De fleste av dem er menn.

På grunn av et kunnskapsbehov om trafikkulykker i et 
kjønnsperspektiv, lanserte Trygg Trafikk i 2010 ideen til en 
mannsforskningsstudie om temaet. I samarbeid med Trygg 
Trafikk som søkerorganisasjon fikk jeg høsten 2012 midler 
av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering til å realisere dette 
doktorgradsprosjektet. Studien tar utgangspunkt i unge 
menn – og noen kvinner – som har vært sjåfører i en alvorlig 
trafikkulykke da de var i alderen 17–24 år. Aldersgruppen er 
ikke tilfeldig valgt. Unge mellom 17 og 24 år har utkrystallisert 
seg som en høyrisikogruppe etter hvert som trafikksikkerheten 
generelt har økt, hjulpet av blant annet sikrere kjøretøy, bedre 
veier og holdningskampanjer. I Norge ble 1097 personer i 
alderen 12–24 år drept eller hardt skadd som følge av å være 
bilsjåfør eller bilpassasjer i perioden mellom 2005 og 2009. 
Av disse var 68 prosent gutter. Trafikantrollene viser også et 
kjønnet mønster ettersom dette utgjør totalt 503 ulykker, der 34 
kvinner og 469 menn var sjåfører.

Min studie ligger i skjæringspunktet mellom forskning på 
kjønn og forskning på funksjonshemming. I så måte er den et 
svar på en etterlysning fra forskerhold. De siste årene har flere 
forskere gått ut og oppfordret til mer av denne relativt sjeldne 
kombinasjonen – på grunn av interessante paralleller mellom 
forskningsområdene. Sosial ekskludering og marginalisering 
er sentrale omdreiningspunkter i begge forskningsfelt. I forrige 
nummer av Bulletine påpekte førsteamanuensis ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus Inger Marie Lid at begge felt viser en 
fornyet interesse for kroppen, «som ofte kalles en kroppslig 
vending, hvor kroppslige og subjektive dimensjoner utforskes, 

med interesse for den individuelle, empiriske, erfarte kroppen». 
I min studie er det særlig mannskroppen som står i søkelyset. 

I løpet av de siste tiårene har eksponeringen av den ideelle 
mannskroppen økt dramatisk i massemediene, for eksempel i 
filmer og animasjoner som er rettet både mot barn og voksne. 
Unge gutter og menn skal ifølge idealet ha en hard, potent og 
funksjonell kropp. Dette bidrar til å skape et kroppspress som 
må håndteres av ungdom som vokser opp i dag, og det kan 
være utfordrende nok i seg selv. Tendensen viser at unge gutter 
tidlig, og i stadig høyere grad, blir opptatt av utseende, kropp 
og trening. Dette tipper for noen over i destruktiv adferd, som 
misbruk av anabole steroider og spiseforstyrrelser. Hvordan 
oppleves det for en ung gutt som lever i et samfunn der det 
stilles høye krav til kroppens funksjonalitet og utseende, når 
han gjennomgår en ulykke som gjør at kroppen hans får skader 
som vil vare livet ut? 

Hvem er de unge mennene og kvinnene som topper 
ulykkesstatistikken i dag? Hva er deres syn på maskulinitet, 
risiko, bilkjøring og status? Og hvordan opplever de hver-
dagen med en funksjonshemmet kropp? Dette er noen av 
spørsmålene som reises i studien. 
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I Norge ble 1097 personer i alderen 12–24 år drept eller hardt skadd som 
følge av å være bilsjåfør eller bilpassasjer i perioden 2005–2009. 
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finnes «islamsk feminisme»?

Ambisjonen for doktorprosjektet til Hannah Helseth er ikke bare å kunne svare på om islamsk feminisme 
finnes, men hva «islamsk feminisme» på norsk betyr, og hva er det vi snakker om, når vi snakker om 
konflikten mellom kvinners rettigheter og islam. 

Av Hannah Helseth, stipendiat, STK
hannah.helseth@stk.uio.no

Når jeg sier at jeg forsker på «islamsk feminisme», 
reagerer ganske mange med forundring. For er ikke det en 
selvmotsigelse å være en islamsk feminist? Reaksjonene er et 
symptom på forestillingen om at den muslimsk kvinnen i beste 
fall er kjønnskonservativ og i verste fall undertrykt. Når det 
finnes kamp om definisjoner og innhold i begreper, er det en 
indikasjon på at fenomenet er velegnet for en diskursanalyse. 
Diskursanalysens fremste fortrinn er å vise hvordan en 
dominerende forestilling opprettholdes og skapes. 

I min studie er det ikke først og fremst forståelsen av den 
muslimske kvinne jeg er interessert i, men hvordan norske 
muslimer artikulerer kamp for kvinners rettigheter og hvordan 
denne argumentasjonen kan knyttes til en transnasjonal 
feministisk bevegelse.

Mitt doktorgradsprosjekt har en ambisjon om å beskrive 
muslimers kamp for kvinners rettigheter, altså en deskriptiv 
ambisjon, men jeg vil også analysere hva argumentasjonen 
bygger på, altså en normativ ambisjon. Det er en empirisk 
undersøkelse av hvordan norske muslimer argumenterer for 
kvinners rettigheter, og et forsøk på å svare på hva som skiller 
religiøs og sekulær argumentasjon for et (kjønns)rettferdig 
samfunn. 

Den empiriske undersøkelsen har tre deler for å belyse hvordan 
arbeid/kamp for muslimske kvinners rettigheter blir forstått:

•	 Første del er en diskursanalyse av kronikker og bøker 
skrevet av personer som definerer seg som muslimer 
og argumenterer for kvinners rettigheter skrevet i 
tidsrommet fra april 2000 til april 2013. Det vil si at 
både de som argumenterer for muslimske kvinners rett 
til en konservativ religionsutøvelse og de som ønsker 
å begrense religiøs innflytelse, er med i utvalget. 
Hensikten er å undersøke de ulike posisjonene som 
inntas av selvdefinerte muslimer når de skriver om 
muslimske kvinners rettigheter i norsk offentlighet. 

•	 Deretter blir aktørene intervjuet om hva de mener 
bør endres og hva som er betingelsene for at disse 
endringene kan skje. Intervjuene er ikke del av 

diskursanalysen, men er selvstendig del. 
•	 Den tredje empiriske undersøkelsen er ekspert-

intervjuer med ledere for transnasjonale feministiske 
organisasjoner som jobber innenfor et islamsk 
rammeverk. Islamsk feminisme er ikke først og fremst 
et norsk fenomen, men en transnasjonal bevegelse. 
Disse aktørene vil kunne gi et bilde, om enn ufull-
stendig, av denne typen argumentasjon i Europa. 

Disse tre empiriske elementene skal brukes til å tegne et 
normativt kart over ulike former for argumentasjon for 
kvinners rettigheter, forståelser av forholdet mellom islam og 
kvinners rettigheter og hva som er målet med kampen, altså 
ulike forståelser av (kjønns)rettferdighet. Deretter skal det 
normative kartet leses opp mot rettferdighetsteorier formulert 
av de politiske filosofene Fraser og Cornell.

Det fins sterke forestillinger om Islam og kvinners rettig-
heter både i den norske og den internasjonal debatten. 
I sentrum for min studie står den muslimske kvinnen, 
og hvordan forståelsene av hva som er hennes problem, 
handlingsalternativer og hva som burde være hennes mål. 
Men vel så viktig utgangspunkt for studien er bakteppet og 
konteksten som argumentene fremføres på. Studier av engelsk, 
fransk og spansk medierepresentasjonen av muslimske kvinner 
viser en tendens til at de enten blir fremstilt som en trussel 
mot europeiske verdier, særlig når de krever å bruke hijab, 
eller som undertrykte ofre for Islam. Forskerne konkluderer 
med at muslimske kvinner i liten grad får fremstå som 
enkeltpersoner med en individuell historie, men representerer 
gruppeidentiteten «den muslimske kvinne». En sentral del av 
postkolonial teori og kritikk handler om hvordan vestlige og 
hvite forskere har reprodusert forestillingen om den ikke-hvite 
kvinnen som passiv og hjelpetrengende.

Jeg håper at min studie både vil kunne få fram ulike typer 
argumenter og strategier som brukes i kampen for kvinners 
rettigheter, og samtidig virke klargjørende på hvilket grunnlag 
slike argumenter føres. 
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action og drama
– Fortellingene fra menn har vært mye mer preget av action enn 
fortellingene fra kvinner. Det er ulende sirener, luftambulanser 
og drama. En hjerteoperert mann jeg snakket med, utbroderte 
hvordan legen hadde saget over ribbenene hans. En annen 
fortalte om blod, mye blod. Jeg fikk inntrykk av at mennene 
var opptatt av å lage en god historie ut av erfaringen. Og det 
overrasket meg at det var så mye fleiping og selvironi i måten 
de la det hele frem på, sier hun.  

– Hvorfor det er slik, har jeg fundert mye på. Er det en 
maskulin måte å bearbeide opplevelser på? Handler det om 
fortellerstil? Er det en måte å gjenvinne verdighet på fordi de 
har vært sårbare i sykdomssituasjonen? Er det bagatellisering? 
Rasjonalisering? En måte å beskytte familien mot alvoret på? 
Analysen er ikke ferdig, avslutter Lilleaas. 

maskulinitet og astma
Universitetslektor Thomas Westergren på Fakultet for helse- 
og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder ga et innblikk i 
maskulinitetsforståelser blant tenåringsgutter med astma. Han 
har gjort en studie med 5 gutter mellom 13 og 15 år. De har 
deltatt i to fokusgrupper der de har diskutert hvordan det er å 
ha astma, og hvordan de ser for seg sitt eget liv når de er 25 år. 

Ca. 10 prosent av befolkningen mellom 12 og 18 år har 
astma. Helsetjenesten vektlegger egenbehandling gjennom 
fysisk aktivitet og regelmessig medisinering for astmatikere. 
Dette var viktige faktorer i studiedeltagernes liv, men på deres 
egne vilkår.

selvstendig – og avhengig av mor
– Guttene hadde idealer og rollemodeller der fysisk aktivitet 
sto sentralt. Skiløperen Petter Northug var en av de viktigste 
referansene deres. De snakket mye om å være sterk, tilfreds-
stillelsen ved å lykkes, for eksempel ved å vinne og skåre 
fotballmål. Å være selvstendig var viktig for dem, forteller 
Westergren. 

Dette sto i kontrast til guttenes avhengighet til moren. Det 
var hun som fulgte opp sykdommen og sørget for at guttene 
husket å ta medisinene sine. 

– En av guttene fortalte at moren hans hadde hengt en 
lapp på speilet for å minne ham på medisinene da hun dro til 
Syden. Dette ble oppfattet som teit, og guttene i gruppen lo 
godt av historien. Samtidig hadde de ingen refleksjon rundt 
sin egen avhengighet til moren når det kom til medisineringen. 
Jeg spurte hvordan de skulle huske medisinene som 25-åringer 
og bodde for seg selv. Da kom det spontant at det var ikke noe 

problem, for da hadde de nok en kone som kunne minne dem 
på det, sier Westergren. 

– Guttene hadde en kjønnstradisjonell forståelse av hva 
som har betydning i livet. De ønsket seg suksess, forfremmelser, 
sjefsroller, rikdom, status og anerkjennelse fra kvinner. Men 
de hadde et moderne syn på farsrollen. De så seg selv som 
omsorgsfulle og tilstedeværende fedre i fremtiden. De ville ta 
med seg ungene på fritidsaktiviteter og engasjere seg i livene 
deres, forteller Westergren.

hva er en kvinne?
Søkelyset ble rettet fra den mannlige og over til den kvinnelige 
pasienten med innlegget til Kari Nyheim Solbrække, første-
amanuensis på Institutt for helse og samfunn ved Universitetet 
i Oslo. Hun startet med et sitat fra den amerikanske 
skuespilleren Angelina Jolie, som nylig amputerte begge 
brystene som et forebyggende tiltak mot brystkreft på grunn 
av gen BRCA1: «I do not feel any less of a woman. I feel 
empowered that I made a strong choice that in no way 
diminishes my femininity.» 

– Uttalelsen til Jolie viser hvor selvsagt anatomien 
forbindes med kvinnelighet. Menneskekroppen er stort sett 
lik, men det finnes enkelte kjønnsspesifikke organer. Disse har 
historisk hatt status som selve kjernen i kjønnet. Livmoren 
og eggstokkene er eksempler på organer som er så tett knyttet 
til kvinneligheten at de definerer hva som gjør en kvinne til 
en kvinne, sier Solbrække. Sammen med sin forskerkollega, 
førsteamanuensis Hilde Bondevik, er hun i gang med et 
nystartet prosjekt om yngre kvinner som av helserelaterte 
grunner gjennomgår hysterektomi; kirurgisk fjerning av 
livmoren. 

Livet uten livmor
Fra begynnelsen av 1800-tallet ble vaginal hysterektomi 
benyttet på kvinner, og mot slutten av århundret ble metoden 
anvendt nokså hyppig. Inngrepet ble først og fremst utført i 
forbindelse med kreft og blødningsforstyrrelser, men også som 
tiltak mot onani, spiseforstyrrelser og utagerende oppførsel. 
Utviklingen av narkose og antibiotika har ført til at det har 
blitt vanligere å utføre inngrepet gjennom buken enn gjennom 
skjeden. I dag blir hysterektomi utført mot uregelmessige 
blødninger og gynekologisk kreft. I Norge er det en av de 
vanligste operasjonene ved kvinneklinikkene. Ca. hver 10. 
kvinne gjennomgår inngrepet. 

– Det er ingen sykdom i seg selv å leve uten livmor. 
Men selv om medisinske livskvalitetsstudier indikerer at 

myten om det kjønnsnøytrale helsevesenet

Selv om sykehuset fremstår som en kjønnsnøytral møteplass mellom helsepersonell og pasienter, er det 
ikke slik i realiteten. – Sykepleien har kjønn, pensum har kjønn og sykdom har kjønn, sier marianne Inez lien, 
gjesteforsker ved STK, som var en av innlederne på seminaret «Kropp, kjønn, helse og sårbarhet» på STK i mai.

Av Rannveig Svendby, stipendiat, STK
rannveig.svendby@stk.uio.no

Det har sine følger at over 90 prosent av sykepleierne i Norge 
er kvinner, og at det er kvinner som har utviklet faget. I en 
gjennomgang av pensum i helsefaglige utdanninger finner 
Marianne Inez Lien et underliggende ideal om nestekjærlighet, 
lydighet, omsorg, lidelse og underdanighet. Pasienten skal helst 
åpne seg. Lien kaller det et bekjennelsesideal. Det er et ideal 
som ikke passer like godt for alle pasientgrupper.

Lien er stipendiat på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
ved Universitetet i Agder. Hun var en av flere bidragsytere 
på seminaret «Kropp, kjønn, helse og sårbarhet», som gikk 
av stabelen på STK i mai. Lien åpnet seminaret med en 
presentasjon om møter mellom kvinnelige sykepleiere og 
mannlige pasienter. 

bekjennelser og lokkemetoder
– Særlig de såkalt «tause mennene» blir sett på som en stor 
utfordring blant sykepleierne, som må finne en måte å nærme 
seg disse pasientene på. Løsningen blir humor og lokking. En 
åpen og lett tone når sykepleieren steller sår, kan gi et innpass. 
Ting flyter greit når oppmerksomheten rettes mot det praktiske. 
Og så, når tryggheten og tilliten er etablert, kan hun skyte 
inn noen forsiktige spørsmål om hvordan han har det, sånn 
egentlig, forteller Lien. 

– Poenget mitt er at det i sykepleien stilles store krav til 
sykepleiere om å komme i dialog om pasienters opplevelser av 
sykdom, men at de kvinnelige sykepleierne møter utfordringer 
og barrierer når de skal tolke menns behov for kontakt og 
omsorg. Sykepleierinformantene sier at de i høyere grad forstår 
kvinnelige pasienters situasjon, mye fordi disse ytrer ønsker 
om kontakt og nære samtaler. De kvinnelige sykepleierne har 
vanskeligere for å identifisere seg med de mannlige pasientene, 
sier Lien.  

Forskeren mener at det kan tolkes som en del av kvinners 
styringspraksis når lokkemetoden brukes som en strategi 
mot menn som ikke åpner seg. Et av spørsmålene hun stiller 
i avhandlingen sin, er om dagens praksis i helsevesenet kan 
bidra til å aktivere en forsvarsmekanisme hos mannlige 
pasienter. 
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åpne menn
Ikke all menn er tause; noen snakker gjerne om egne 
sykdomsopplevelser. I alle fall til forskere. Det kom frem i 
innlegget til Ulla-Britt Lilleaas, professor og gjesteforsker ved 
STK. Lilleaas har ledet er lang rekke forskningsprosjekter og 
snakket med flere titalls menn i ulike aldre og fra forskjellige 
samfunnslag. På seminaret delte hun sine erfaringer med å 
intervjue syke menn, og advarte mot å videreføre en stereotypi 
om at menn generelt ikke vil snakke om helse. 

– De mennene jeg har snakket med, har vært åpne i 
samtalene. De har svart på spørsmål og utdypet hva de mener. 
Flere har uoppfordret tatt opp tabubelagte temaer, for eksempel 
om hvordan sykdommen påvirker sexlivet deres, sier Lilleaas. 

Hun trekker frem setting og sykdomstype som faktorer 
som kan påvirke folks åpenhet om helse, uavhengig av kjønn. 
Men hun har funnet en interessant forskjell i måten menn og 
kvinner snakker om sykdom på. 

Det stilles store krav til sykepleiere om å komme i dialog med pasienters 
sykdom, og det kan være vanskelig å tolke deres behov for omsorg.
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FAKTA
Siktemålet med seminaret «Kropp, kjønn, helse og 
sårbarhet» er å belyse ulike forståelser av kjønn 
sett i lys av medisinske, samfunnsvitenskapelige, 
humanistiske og sykepleiefaglige perspektiver. 
Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom STK og 
Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. 

        Satsing på helse er en del av STKs strategiske plan, 
og det er ønske om å få til flere seminarer om temaet 
fremover. 

Faglig ansvarlige er Ulla-Britt Lilleaas, professor og 
gjesteforsker på STK, og Berit Schei, professor ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim og professor II ved Institutt 
for helse og samfunn, UiO og STK. 

ArrANGemeNT

Grethe Borchgrevink, ortoped og overlege ved St. Olavs Hospital               
i Trondheim.
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bare for sin egen del, men også for mannens. Filmene sees 
gjennom et mannlig blikk. At det er snakk om en alvorlig og 
potensielt dødelig sykdom, blir bagatellisert i denne typen 
promotering, sier Johansen.

Hun trekker også frem flere snodige trender som går 
verden rundt for å markedsføre saken, for eksempel at det 
henges brystholdere på utstilling og lages puppekaker. 

– Det er bare i brystkreftsaken at man bruker det syke, 
amputerte organet til å forestille delikatesser. Det er ingen som 
henger boxere på utstilling eller lager kaker som forestiller 
mannlige kjønnsorganer for å markedsføre testikkelkreftsaken, 
påpeker forskeren.  

hvor skadelig er høye hæler?
En annen del av kvinnekroppen som ofte assosieres med sex 
og attraktivitet, er føttene. Men kvinners føtter er, i mye høyere 

grad enn menns, utsatt for skader og inngrep. Mange mener at 
det kommer av skotøyet, men er det slik? Grethe Borchgrevink 
er ortoped og overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Nå 
går hun systematisk til verks for å finne ut om det stemmer at 
langvarig bruk av høye sko gir fotplager i form av smerter og 
kroniske feilstillinger. 

– Inngrep i hender og hofter regnes som de vanligste 
operasjonene. Men da jeg gikk gjennom henvisningene på vårt 
hospital i fjor sommer, kom det frem at det er fotskader som 
topper statistikken. At høye sko er skadelig, er i grunn vedtatt 
av både leger, skomakere og fotterapeuter. Det er grunn til å tro 
at det er sant. Men det finnes faktisk ingen gode studier som 
kartlegger om det er slik, sier Borchgrevink.

Hun påpeker at studiene som foreligger, har et dårlig 
design. Kvinner med diabetes, prolaps, revmatri og tidligere 
fotoperasjoner er ikke ekskludert, selv om dette er tilstander 
som disponerer for fotplager. Det er heller ikke tatt hensyn til 
om studiedeltagerne har brukt dårlige sko ofte eller sjeldent. 
Borchgrevink har sørget for å ta med disse faktorene i sin 
kontrollerte kohortstudie av kvinner mellom 40 og 66 år. 
Utvalget består av kvinner som har brukt høye sko på daglig 
basis i minst fem år. Kontrollgruppen består av kvinner som 
aldri har brukt høye sko. 

– Hittil har jeg undersøkt 146 kvinner og har avtale med 52 
til, sier forskeren. Resultatene kan ventes mot slutten av året. 

stadium. Det selges kurver med ultra-myke brystkreftbamser, 
magiske stener, bøker med oppmuntringsvers og lykkebring-
ende figurer å holde i under behandlingen. Det finnes ikke noe 
tilsvarende til salgs for menn som har kreft, sier Johansen. 

Hun understreker at hun ikke vil ta stilling til om 
denne typen markedsføring er positiv eller negativ; det kan 
argumenteres for begge deler. 

– På den ene siden er det kanskje positivt for den bryst-
kreftrammede å tro på noe magisk. På den andre siden blir 
kunnskap og informasjon tilsidesatt, sier forskeren. 

perfekte bryster og puppekaker
Objektiveringen skjer blant annet gjennom filmsnutter der det 
spilles på det seksualiserte brystet. 

– Det vektlegges at kvinner bør unngå brystkreft fordi det 
er viktig å være attraktiv og ha perfekte, intakte bryster. Ikke 
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Venke F. Johansen, førsteamanuensis på Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. 
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mange lever greit etter å ha fjernet livmor, antyder andre 
studier at dette er et inngrep som noen kvinner synes det 
er særs vanskelig å snakke om. Det er noe de helst vil legge 
bak seg, men som kanskje likevel i det stille virker inn på 
deres oppfatning av dem selv og livet deres. Sånn sett synes 
hysterektomi å skille seg fra brystkreft, hvor det i dag hersker 
en sterk åpenhetskultur med tydelige fortellinger om at 
«sykdomsforløpet har styrket meg», slik Jolies beretning viser, 
sier Solbrække.

– Vi har nettopp startet intervjufasen i prosjektet, men det 
vi har funnet så langt, er at opplevelsen av tapt livmor knyttes 
veldig tydelig opp mot egen reproduksjon. Dette oppleves som 
mindre belastende for kvinner som allerede har barn, mens 
mangel på informasjon og åpenhet om operasjonen og mulige 
bivirkninger blir trukket frem som særlig utfordrende, sier 
Solbrække.

uendret eller forbedret sexliv 
Risa Lonnee-Hoffmann er overlege ved St. Olavs Hospital og 
stipendiat på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
i Trondheim. Hun la frem et kvantitativt forskningsprosjekt 
som bekreftet at det meldes om mangelfull informasjon 
og veiledning i forbindelse med hysterektomi. Lonnee-
Hoffmann har utført en større spørreundersøkelse rettet mot 
samlivspartnere, for å finne ut om sexlivet til heteroseksuelle 
par endrer seg etter at kvinnen gjennomgår hysterektomi og 
bekkenbenskirurgi. Forskeren konkluderer med at de fleste 
kvinnene og deres partnere syntes at samleie var som før eller 
hadde blitt bedre etter at livmoren var fjernet. Dette kom 
blant annet av mindre sjenanse fra kvinnene fordi plagene 
tilstandene medførte, var redusert. Mennene rapporterte at det 
var lettere å få orgasme enn før fordi kvinnene hadde mindre 
smerter under sex etter operasjonene.

bamser og magi mot brystkreft
Massemediene er lite interessert i kvinners underlivsplager. 
Brystkreft, derimot, blir massivt dekket. Venke F. Johansen er 
førsteamanuensis på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
ved Universitetet i Agder. Hun har analysert et utvalg skriftlige 
kilder, stands, filmer og nettkampanjer som brukes for å få 
økonomiske midler til brystkreftsaken. Hensikten med studien 
er å undersøke hvordan symbolikk og mening brukes i den 
kommersielle markedsføringen. To av flere faktorer hun trekker 
frem som gjennomgående, er infantilisering og objektivering. 

– Brystkreftrammede kvinner blir hensatt til et barnlig 
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tre typer voldtekter
Marius Råkil mente at det er en fare forbundet med å 
generalisere fra klinisk erfaring med menn i behandling, 
til alle menn som begår voldtekt og overgrep. I likhet med 
Nøttestad og Nikolaisen mente også Råkil at mange av 
dem som søker hjelp, har hatt en vanskelig oppvekst og en 
problemopphopning over tid. Hans kliniske erfaring viser 
at overgripere er en sammensatt gruppe, og at årsakene til 
overgrep også er sammensatte. Det er både menn som mener 
at de har rett til sex, menn som bruker seksuelle overgrep som 
en del av sitt makt- og kontrollregime og menn som har et 
problematisk forhold til sex. 

Råkil skilte mellom tre typer voldtekter: Den første formen 
er straffende voldtekter, som gjerne begås i raseri. Den kan 
forstås som uttrykk for en type avmakt, men Råkil forstår 
den i større grad som uttrykk for tilknytningsproblematikk, 
manglende empati og evne til å leve seg inn i andres situasjon. 
Mannen kan tolke avvisning av sex som en avvisning av 
ham selv; at han ikke er verdig kjærlighet. Den andre formen 
for voldtekt er å misforstå og feiltolke den voldtektsutsattes 
signaler. Dette er en type voldtekt der det er en uklar grense 
mellom frivillighet og tvang. Den tredje typen voldtekt er såkalt 
«forsoningssex». Her bruker mannen sex for å bli venn med 
partneren igjen etter at han har brukt vold. 

kvinners seksuelle misbruk
Sosialantropolog og stipendiat Rannveig Svendby presenterte 
perspektiver på kvinnelige overgripere. I sin masteroppgave 
intervjuet hun 13 menn som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep. At kvinner kan utsette menn for seksuelle overgrep, 
har ikke blitt tematisert ofte i voldtektsforskningen. Først 
på midten av 80-tallet kom de første medieoppslagene om 
overgrepsutsatte menn i Norge. Voldtekt har vanligvis vært 
definert på måter som har ekskludert menn som ofre. Begreper 
som «voldtektsmann» og «overfallsmann» usynliggjør at 
kvinner kan utøve seksuell vold, sa Svendby. Forestillingen 
om at menn alltid ønsker seksuell kontakt, gjør det vanskelig å 
snakke om kvinners overgrep mot menn, og for menn å snakke 
om sine overgrepserfaringer som noe annet enn sex. 

Svendbys forskning er viktig fordi den har satt fokus på en 
svært tabuisert gruppe menn. Menn som utsettes for seksuelle 
overgrep, søker i liten grad hjelp fra behandlingsapparatet. Det 
er derfor viktig at når de først søker hjelp, har hjelpeapparatet 
kunnskap og en forståelse som gjør at de opplever seg ivaretatt 
og forstått, og ikke blir møtt på en måte som forsterker 
skamfølelsen og bidrar til ytterligere isolasjon.

komplekst samspill mellom vold og seksualitet
Psykolog og professor i kriminologi, Kjersti Ericsson, spurte 
i sin innledning om det må være slik at voldtekt enten 
dreier seg om vold eller seksualitet. Hun mente at det er 
viktig å se på hvordan nedarvede maktstrukturer virker inn i 
overgrepssituasjoner. Hun minnet også om at forståelsen av 
voldtekt har vært i endring, og at først i 1974 ble den første 
mannen i Norge dømt for voldtekt i et parforhold. 

Debatten på seminaret viste at forskere forstår seksuelle 
overgrep som et komplekst samspill mellom vold og seksualitet. 
Noen var opptatt av å koble forskningen til spørsmål 
om likestilling, mens andre interesserte seg for hvordan 
menneskers levekår og tidlige erfaringer virker inn på risikoen 
for å bli utsatt eller overgriper. Det ble hevdet at debatten om 
voldtekt har vært for snever og polarisert, og at en først vil 
få menn med i samtalen om voldtekt hvis en åpner opp for 
meninger og perspektiver som tidligere har vært marginalisert. 
Det tidligere forståelsen om at voldtekt bare dreier seg om vold, 
og ikke seksualitet, kan være et slikt hinder mot å få menn med 
i samtaler om voldtekt.

Et forskningsfattig felt – behov for mer kunnskap
Til tross for at seksuelle overgrep og voldtekt får stor 
medieoppmerksomhet, er dette et relativt forskningsfattig felt. 
Nettopp derfor er nettverket viktig for å samle ulike aktører; 
både de som driver forskning og de som har klinisk praksis om 
seksuelle overgrep. Seminaret la et godt grunnlag for en bred og 
åpen samtale – utfordringen blir hvordan dette skal følges opp. 

Nettverket hadde sitt møte dagen før Stortinget hadde 
en åpen høring om Stortingsmelding 15, om forebygging og 
bekjempelse av vold i nære relasjoner. I Stortingsmeldingen 
påpekes også behovet for mer kunnskap og for et tverr-
faglig samarbeid. Dette forskningsnettverket har med 
en bred sammensetning et godt grunnlag for fremtidige 
forskningsprosjekter. Det trengs mer kunnskap om seksuelle 
overgrep både med fokus på overgriperen og den utsatte. 
Samtidig kan kunnskap om dem som ikke begår overgrep, 
kanskje også hjelpe oss til å forstå mer om dem som begår 
overgrep.

Les flere av innleggene fra seminaret på STKs nettside: 
www.stk.uio.no/forskning/nettverk/voldtekt/         
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nye perspektiver på dem som 
begår voldtekt
«Vi vet noe, men ikke nok, om dem som begår voldtekt», slår en rekke ledende voldtektsforskere fast.
Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle krenkelser og «gråsonekrenkelser» ved STK holdt 15. april sitt 
tredje forskningsseminar i en seminarrekke som setter fokus på vold og overgrep. 

Av Lene Østby, studieleder sosialt arbeid, Diakonhjemmet Høgskole
ostby@diakonhjemmet.no 

Professor og mannsforsker ved STK, Øystein Gullvåg Holter, 
innledet med å ønske velkommen. Tema for nettverksseminaret 
var å sette fokus på dem som begår overgrep. Seminaret 
samlet ca. tjue deltakere fra blant annet forsknings- og under-
visningsinstitusjoner, frivillig sektor, behandlingsapparatet og 
politiet. 

kritisk til offerperspektiver
Jim Åge Nøttestad, seniorforsker ved Kompetansesenter 
for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, avd. Midt-Norge 
(SIFER), redegjorde for flere pågående forskningsprosjekter 
om menn som er dømt for seksuelle overgrep, inkludert en 
gjennomgang av et stort antall (670) anmeldte voldtektssaker.  
Blant de spørsmål Nøttestad stilte, var: Kan vi forutsi 
hvilke menn som blir overgripere? Hvilke kjennetegn, som 

oppvekst- og samspillserfaringer, har 
voldtektsdømte menn? Forskning har 
vist at svært mange overgripere har 
dysfunksjonelle oppveksterfaringer, 
inkludert fysiske, psykiske og 
seksuelle overgrep. Det trengs mer 
kunnskap om hvordan slike erfaringer 
påvirker evnen til å sette seg inn i 
andres situasjon. Nøttestad var også 
kritisk til å forklare overgriperes 
posisjon og handlinger som avvik, 
mens ofre ble betraktet som normale.

Et liv på utsiden
John Nikolaisen, psykolog og 
spesialist i klinisk sexologi, og Marius 
Råkil, direktør ved Alternativ til 
vold og psykologspesialist, innledet 
med utgangspunkt i sin kliniske 
erfaring med overgripere. Nikolaisen 
understreket at de menn som kommer 
i behandling, er spesielle i den 

forstand at de har mange belastninger og åpenbare problemer 
som det ikke har vært tatt tak i tidligere. Særlig mente han 
at barne- og ungdomspsykiatrien har sviktet mange av disse 
mennene. Flere hadde opplevd grov omsorgssvikt, overgrep 
og levd et liv «på utsiden». Overgrepene de hadde begått, 
var svært ulike: de har forgrepet seg på eldre, på yngre, på 
søsken, på noen av samme eller motsatt kjønn – og noen hadde 
forgrepet seg flere ganger. Andre hadde bare begått overgrep 
en enkelt gang. Nikolaisen påpekte at årsakene til overgrepene 
var sammensatte og komplekse. Sosialiseringen av gutter 
og forventninger til gutter er et tema som bør utforskes mer 
sammen med spørsmål som: Blir voksne hjelpeløse i møte 
med unge gutter som har problematferd? Lar vi gutter få lov 
å utvikle problematisk atferd uten at vi griper inn? Hvordan 
hjelpe gutter til å forstå sin seksualitet? 
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KFl-STu DI er

nytt fra studieseksjonen ved stk

De første masterstudentene ved STK har levert oppgaver, og det strømmer på med søkere til både 
bachelor- og masterprogrammet til studiet Tverrfaglige kjønnsstudier.  Nå legges det til rette for et 
bredere tilbud i høstsemesteret for de nye studentene.

Av Helle P. Granum, rådgiver, STK, h.p.granum@stk.uio.no og 
Elisabet Rogg, undervisningsleder, STK, u.e.rogg@stk.uio.no

I et tidligere nummer av Bulletine introduserte vi Senterets nye 
masterprogram, «Master in interdisciplinary gender studies», 
med STKs ambisjoner og intervjuer med masterstudenter. 
Vi hadde høye ambisjoner: «fullføring til rett tid og med høy 
kvalitet». Det framgikk likevel etter halvgått løp at ambisjoner 
og realiteter ikke var helt sammenfallende.

Levert! 
Høsten 2012 kom med stor spenning om hvordan det ville 
gå med det første kullet. Nå kan vi slå fast at intens jobbing 
det siste året, både blant studenter, veiledere og læreren som 
holdt skrivekurs, har båret frukter. Tre studenter leverte sine 
masteroppgaver i vår og får sensur og muntlig eksamen i 
august. De øvrige fire planlegger å levere oppgavene innen 
fristen i november. Dette er slett ikke dårlig i HF-sammenheng!

økning i antall studenter
Gjennomføringen på BA-programmet har vært en kilde til 
bekymring. Tilsynelatende har en del studenter forsvunnet fra 

Nyslåtte BA-kandidater fra STK: Morten Mack Berger og Queen 
Sossina Ndarurinze.

Fo
to

: H
el

le
 P.

 G
ra

nu
m

, S
TK

to give or not to give? 
that’s the question… 
Hvilken makt har gaven? Og hvordan blir kjønnsroller påvirket av utveksling? Dette var blant 
spørsmålene som sto på agendaen da doktorgradskurset «Woman as gift» ble holdt på blindern 
i april, i samarbeid mellom Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), uiO,  Nasjonal 
forskerskole i kjønnsforskning, Norges forskningsråd og STK.

Av Irmelin Axelsen, lektor ved Institutt for arkeologi, 
konservering og historie, IAKH, UiO
irmelin.axelsen@iakh.uio.no

Målet med et kurs om gaveutveksling og resiprositet var å 
samle doktorgradsstudenter som ønsker å benytte gaveteori 
og resiprositetsperspektiver i sitt arbeid, og forbedre deres 
kunnskap om strukturalistisk teori og oppdatere deres 
kjønnsteori. Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, IAKH og 
professor Øystein Gullvåg Holter, STK, sto for leselisten. Der 
var det mulig å finne navn som Claude Lévi-Strauss, Marshall 
Sahlins, Annette Weiner og Marilyn Strathern. På programmet 
sto også fordrag av professor Thomas Hylland Eriksen og Jorun 
Solheim. Sistnevnte var dessverre forhindret fra å komme. 
Doktorgradsstudentene skulle forberede en 20 minutters 
presentasjon hver, som kunne ta utgangspunkt i tekstene på 
leselisten eller deres eget ph.d.-prosjekt. 

faglige tungvektere
Den første kursdagen startet med registrering av deltakerne 
og en kjærkommen kopp kaffe (eller te). Fuglestvedt holdt 
introduksjonsforelesningen, titulert Meetings Make History, 
hvor hun benyttet sitt eget forskningsarbeid på helleristningsfelt 
tilknyttet mesolittiske samfunn i Norge, for å illustrere hvordan 
en utveksling av individer kan ha påvirket de ulike regionale 
stilene. I etterkant var det tid til en spørsmålsrunde og en liten 
diskusjon, før Gullvåg Holter holdt sitt innlegg Gender, Gift 
Theory and Social Forms Analysis. 

Det ble bedre tid til diskusjoner og refleksjoner 
underveis enn først antatt. Ingen ulempe, når tungvektere 
som «Introduction to Two Theories of Social Anthropology. 
Descent Groups and Marriage Alliance» (Louis Dumont, 
2006), «The Elementary Structures of Kinship» (Claude 
Lévi-Strauss, 1969) og «Inalienable Possessions. The paradox 
of Keeping-While-Giving»(Annette B. Weiner, 1992) sto på 
programmet.

Etter en lang og lærerik dag avsluttet vi med en sosial 
middag på Olympen på Grønland, hvor diskusjonene kunne 
fortsette uavbrutt. 

foredrag om oldtidens Egypt, medgift og brudepris
Den andre kursdagen startet med en gjennomgang av blant 
annet «Stone Age Economics» (Marshall Sahlins 1972) og 
«The Gender of the Gift. Problems with Women and problems 
with Society in Melanesia» (Marilyn Strathern, 1988). 

Etter at vi hadde fått hørt og snakket oss litt varme var 
det tid for Reinert Skumnes sitt innlegg ‘Woman as gift’ in 
ancient Egypt. Det handlet om hvordan valget av ektefelle 
var kontrollert av sosiale regler i oldtidens Egypt. Dette var 
det eneste innlegget på kurset som tok utgangspunkt i et av 
deltakernes eget prosjekt. 

Thomas Hylland Eriksen holdt kursets avsluttende 
foredrag, Dowry and Bridewealth in the Contemporary 
World, der både medgift og brudepris fikk en grundig historisk 
gjennomgang og problematisering. 

Mot slutten av dagen var det tid for å forsøke å besvare 
noen av de mer overordnede spørsmålene som ble stilt 
innledningsvis. Det ble ingen entydige og klare svar, men det 
var høyt under taket – og meget godt å få luftet de tankene man 
hadde hatt underveis! 

overføringen av materielle verdier 
og abstrakte avtaler
«Kvinnen som gave» er et sentralt aspekt når man arbeider 
med «tradisjonelle» slektskapsbaserte samfunn og hvordan de 
fungerer. Der vil idéen om en samfunnskontrakt bestående av 
overføringen av materielle verdier og avtaler av mer abstrakte 
karakterer være viktige. I et slikt system er ofte kvinnen som 
blir gitt bort, det «ultimate» symbolet på en kontrakt mellom 
slekter og sosiale grupper. Forståelsen av et slikt tankesett er 
relevant for forskere som jobber med forhistorie, så vel som 
nyere tids samfunn. 

ArrANGemeNT

dette programmet. Vi mistenker at dette henger sammen med 
programmets struktur, særlig at de obligatoriske emnene fra 
senteret er lagt til 1. og 6. semester. Da blir det utfordrende å 
holde kontinuiteten i programmet. 

Men det ser heldigvis ut til at situasjonen ikke er like 
foruroligende som vi har forestilt oss. Vi har sett en klar økning 
i antall studenter som gjennomfører graden, men helt fornøyde 
er vi ikke. I fjor var det åtte som gjennomførte, og i år er det 12.

Siden søkningen til BA-programmet jevnlig har vært så lav 
at vi så vidt har fått fylt plassene med søkere som har dette som 
første prioritet, er det ekstra gledelig at det nå er flere søkere 
enn antall studieplasser til BA- og MA-programmet. Vi ser at 
noen av disse studentene har tatt årsenheten, og altså har fått 
mersmak på vårt tilbud. Søkningen til MA-programmet er også 
svært god; blant ordinære søkere er den nesten doblet! Dersom 
mange fyller opptakskravene, kan vi denne gang regne med at 
vårt tredje kull blir fulltallig.

planlagte endringer i 2014
Vi planlegger å endre strukturen i programmet, blant 
annet fordi det kan være krevende for studentene å 
finne kjønnsrelevante emner på dette nivået ved UiO i 
høstsemesteret. For å legge bedre til rette for å integrere disse 
studentene i programmet, vil KFL1020 Kjønn og vitenskap 
bli flyttet til 2. semester fra studieåret 2014–15. I tillegg 
flyttes KFL2031 Feminisme og multikulturalisme fra vår- til 
høstsemesteret i 2014. Hensikten er å gi et bredere tilbud også 
om høsten.

ut på tur!
I anledning stemmerettsjubileet har to forskere på senteret, 
Tone Brekke og Trine Korsvik, invitert til en byvandring i Oslo 
som de kaller «Stemmerettskamper og andre kvinnekamper».
Der besøker de steder som symboliserer viktige etapper i 
kvinnekampens historie i Norge. Norsk Folkemuseum har på 
sin side satt opp en spesialutstilling som de har kalt «Finstemte 
kvinnfolk» – som viser endringer i kvinners kår og kampen 
for stemmeretten som ble innført i Norge for 100 år siden. I 
løpet av høsten tilbyr vi våre studenter å bli med på både denne 
byvandringen og en tur til Folkemuseet. 
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kvinner, men ikke for menn, med unntak av pappapermisjon. 
Denne forskjellsbehandlingen gjenspeiler skjevheten i 
likestillingsloven, som ikke er kjønnsnøytral, men behandler 
kvinnen som det prioriterte kjønn. Likestillingsombudet 
har selv kritisert denne skjevheten ved likestillingsloven 
i en uttalelse datert 12.02.13.: «Formålsbestemmelsen i 
likestillingsloven har en innebygget skjevhet idet den tar særlig 
sikte på å fremme kvinners stilling… I denne sammenheng kan 
vi også opplyse om at ombudet i tidligere høringsprosesser har 
tatt initiativ til at denne skjevheten opphører. Dette ønsket 
ikke regjeringen og Stortinget, så loven ble ikke endret». Jeg 
savner en tilsvarende kritisk holdning til kjønnsskjevheten 
i likestillingsloven på STK, og en drøfting av fordelene og 
ulempene ved å innføre kjønnsnøytralitet i loven, slik man 
har gjort i Sverige. STK har ikke benyttet denne muligheten i 
sin uttalelse (datert 17.01.2013) til NOU 2012:15. Politikk for 
likestilling.

undervurdering av biologisk kjønn             
STK har som mål å være et tverrfaglig forskningsmiljø, men 
det er ett fag som savnes i miljøet, både i fokus og pensum, og 
blant personalet. De biologiske forskjellene mellom kvinner 
og menn synes å være et ikke-tema ved STK. I undervisningen 
underkommuniseres eller bagatelliseres de biologiske 
forskjellene mellom kjønnene, og deres konsekvenser for 
adferd og holdninger, med unntak av kvinnens spesielle rolle 
og behov som mor. I grunnboken (obligatorisk pensum) 
Kjønnsforskning av Jørgen Lorentzen og Wenche Mühleisen 
bagatelliserer forfatterne betydningen av biologiske faktorer 
ved å opplyse følgende (s. 25): «Den viktigste grunnen til at 
det også i dag er nødvendig å ta med et lite kapittel om biologi 
i en lærebok om kjønnsforskning, er at biologismen fremdeles 
lever ganske sterkt både i populærvitenskapen, i dagligdagse 
forestillinger om kjønn, og i medieoffentligheten». I siste 
kapittel åpner forfatterne også opp for å nøytralisere begrepet 
kjønn (s. 277): «Hvorfor kan nøytralisering av kjønn være 
en god strategi? Svaret ligger innebygget i det feministiske 
prosjektet. Et ønske som forener ulike feminismer og teoretiske 
retninger…». For å kunne være troverdig som tverrfaglig miljø, 
bør fagsammensetningen/pensum ved senteret snarest styrkes 
med biologikompetanse, og det bør åpnes for en diskurs om 
de faktiske likheter og forskjeller mellom kjønnene i sine 
ulike varianter, samt konsekvenser for (u)mulighetene for full 
kjønnsbalanse på alle områder i samfunnet, inklusive STK.

usynliggjøring av menns behov og bidrag  
Som tidligere telefonvakt ved Krise- og rådgivingstelefon for 
menn, og med styreverv i stiftelsen REFORM; Ressurssenter 
for menn, har jeg til min forbauselse registrert at en rekke 
kjønnsspesifikke likestillingsproblemer og -utfordringer 
som menn møter i samfunnet, ikke synes i STKs forskning 
og undervisning. Pensum er som beskrevet over preget av 
feministisk orienterte forelesere og forfattere som synes mer 
opptatt av kvinners behov og samfunnsbidrag enn menns. 
Et eksempel på dette er STKs aktive bruk av obligatorisk 
pensumslitteratur skrevet i samarbeid med, og utgitt av Ottar, 
som: «The Nordic approach; Feminists write candidly 
about the Nordic battle to ban the purchase of sex» ved 
Trine Rogg Korsvik og Ane Stø. Jeg har ikke registrert 
tilsvarende interesse for bruk av forelesere eller skriftlig 
materiale fra likestillingsorganisasjoner for menn. En kritisk 
overkommunisering av menns negative kvaliteter kombinert 
med undervurdering og/eller underkommunisering av menns 
positive samfunnsbidrag, kan bidra vesentlig til å svekke STKs 
omdømme blant unge menn, og deres eventuelle interesse for 
studier og forskning ved STK. Senterets kjønnsubalanserte 
undervisning og forskning kan også påvirke STKs 
vitenskapelige omdømme.

konklusjon
STK har en lang og stolt tradisjon og posisjon som et progres-
sivt nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for forskning 
om likestilling og kjønn som nå synes truet av manglende 
fornyelse og kjønnsbalanse. Når så få menn søker seg til STK, 
kan det være fordi undervisningen og forskningen ved STK 
ikke oppfattes som tilstrekkelig attraktiv eller relevant for 
menn. 

En fornyelse vil imidlertid kreve et paradigmeskifte i 
senterets egen holdning og tenkning om kjønn og likestilling. 
Tiden er inne for at STK må ta menn og menns kvaliteter og 
utfordringer på fullt alvor, i stedet for å bagatellisere dem. 
Tiden er kommet for å likestille menn med kvinner både 
i pensum og forskning. Tiden er moden for å avvikle den 
feministisk-ideologiske kjønnskrigen og aktivt invitere menn 
inn som likeverdige partnere til å «…utdanne morgendagens 
likestillingsarbeidere…. En slik utdanningsvirksomhet 
hviler på en vital tverrfaglig grunnlagsforskning for å bli 
tilstrekkelig kvalifisert», jfr. STKs egen målsetting datert 
17.01.2013. (s. 8) til NOU 2012:15. Politikk for likestilling. 
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mannlig student i en kvinneverden

Guttorm Grundt har vært en engasjert student ved STK i to år. Her oppsummerer han sine erfaringer og 
tanker om det han har vært gjennom i løpet av studiene – og det han gjerne skulle lært mer om.

Av Guttorm Grundt, student i Tverrfaglige kjønnsstudier, STK
gutgr@online.no

Fra 2011 til 2013 har jeg hatt to meget interessante år som 
student ved «Tverrfaglige kjønnsstudier» ved STK. Jeg har 
gjort meg noen betraktninger og refleksjoner om pensum, 
forelesninger og likestillingssituasjonen ved senteret som kan 
være av interesse for Bulletines lesere, særlig siden det er svært 
få mannlige studenter ved senteret. Kurset har vært meget 
nyttig for å forstå bakgrunnen og behovet for aktivt arbeid med 
kjønnsspørsmål og likestilling i samfunnet. Særlig kursene om 
feminismens historie og feministisk kjønnsteori er en viktig 
øyeåpner for enhver mannlig student. Kursene «Menn og 
maskuliniteter», «Likestillingspolitikk i de nordiske land» og 
«Likestillings- og diskrimineringsrett» har også vært meget 
interessante. Min interesse har imidlertid ikke bare vært preget 
av hva som er blitt formidlet, men også av måten kunnskapen 
er blitt behandlet og formidlet på, og ikke minst, av hva som 
ikke er blitt behandlet og formidlet. 

problematisk kjønnsubalanse
Det som først og fremst slår en mannlig student ved STK, 
er den store kvinnemajoriteten. 92 prosent av de ansatte 
er kvinner, og kvinner utgjør en tilsvarende andel av 
studentene. Kvinner utgjør ni av ti bidragsytere i senterets 
eget tidsskrift Bulletine. Over 90 prosent av pensum er også 
skrevet av kvinner, med delvis unntak av pensum for kurset 
«Menn og maskuliniteter». Den store kjønnsubalansen 
er problematisk, særlig ettersom senteret selv bruker 
kjønnsbalanse som et viktig kriterium/indikator/mål for 
likestilling. Å studere på STK oppleves som å studere i en 
kvinneverden. Det er rimelig å anta at hovedårsaken til 
manglende likestilling/kjønnsbalanse ved STK er arven fra 
senterets fortid som Senter for kvinneforskning, og senere 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Omstilling tar tid. 
Mange unge menn er interessert i kjønn og likestilling, men 
det gjenspeiles ikke i søkermassen. STK uttrykker riktignok i 
sin «Likestillingsstrategi» at de ønsker flere mannlige søkere, 
men jeg har ikke registrert seriøse forsøk fra STKs side på å 
ta i bruk aktive virkemidler for å rekruttere flere mannlige 
søkere til verken studier eller stillinger. Her har STK noe å 
lære av de effektive særtiltakene MATNAT ved UiO og NTNU 

i Trondheim bruker for å rekruttere flere kvinnelige studenter 
og forskere, og de lykkes. Men manglende rekrutteringstiltak er 
neppe hele forklaringen til menns fravær på STKs søkerlister.

stk preges av en kvinnekultur
Den høye kvinneandelen ved STK gir seg naturlig nok utslag 
i en tilsvarende kvinnemajoritet og kvinnekultur ved senteret. 
Et viktig aspekt av kvinnekulturen ved STK er senterets sterke 
ideologiske forankring i feminismen. Dette gir seg utslag 
i en asymmetrisk behandling av de to kjønn i pensum og 
forskning ved senteret. Den sterke kvinnekulturen fører til 
en overfokusering eller overvurdering av kvinneperspektivet 
på bekostning av mannsperspektivet. STK underviser i 
feminisme(r), men ikke i maskulinisme(r). Menn tillegges 
ulike maskuliniteter, mens kvinners femininiteter ikke er 
tema. I pensum kritiseres patriarkatet, mens matriarkatet 
verken omtales eller drøftes. Kvinnen blir som regel tildelt 
rollen som offer, men ikke som aktør. Det blir derfor helt 
naturlig å omtale misogyni, men ikke misandri. STK feirer 
den internasjonale Kvinnedagen 8. mars hvert år, men 
markerer ikke den internasjonale Mannsdagen 19. november. 
Holdningen ved STK til de to kjønn kan med en omskriving av 
slagordet fra George Orwells allegori «Broder Napoleon» kort 
karakteriseres som følger: «Begge kjønn er like, men det ene 
kjønnet er likere enn det andre». 

utydelighet om likestillingsbegrepet
Likestilling er sentralt i STKs forskning og undervisning, 
men det har vært vanskelig å finne noen klar og logisk 
definisjon og bruk av selve likestillingsbegrepet i pensum. 
Det kan ha sammenheng med at heller ikke likestillingsloven 
har en klar og logisk definisjon av begrepet. Resultatet er at 
likestillingsbegrepet brukes temmelig ukritisk og ubalansert, 
også av forelesere på STK. Hovedfokuset synes å være 
kjønnsbalanse og like muligheter for kvinner. Manglende 
kjønnsbalanse i yrker og områder med mannsmajoritet, 
særlig i privat næringsliv, vies stor oppmerksomhet, mens 
kvinnemajoriteten i offentlig sektor underfokuseres. I 
tillegg er det et markert fokus på behovet for særtiltak for 

KFl-STu DI er
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Velkommen til feministiske samtalekvelder

Hvorfor møtes kvinner med trusler og sjikane i nettdebatter? Hvilken pris har likestillingen for menn? 
Og er verdens hushjelper de glemte arbeidere? Dette er temaene på Feministisk forums tre neste 
samtalekvelder, som går av stabelen i biblioteket på Chateau Neuf.

Av Dora Gudjonsdottir, stifter og leder av Feministisk forum ved 
UiO, i samarbeid med Feministisk forum-redaksjonen,  
feministisk.forum@gmail.com

Semesterets første samtalekveld blir 19. september og har tittelen 
«Kvinnehat bak tastaturet». Kritikk og diskusjon er en naturlig og 
nødvendig del av offentlige debatter og meningsutvekslinger, og er 
noe som må forventes når man opptrer i offentligheten. Men hva 
når ytringene man blir møtt med, ikke lenger omhandler sak, men 
gjelder person? Og når det ikke lenger er kritikk og diskusjon, 
men trakassering og trusler?

Trakassering og trusler er noe både menn og kvinner i 
offentligheten blir møtt med. Likevel synes det å være en forskjell 
mellom hva kvinner og menn utsettes for. Trakasseringen 
kvinner møter i kommentarfelt og på e-poster, er ikke først og 
fremst knyttet opp til deres meninger og ytringer, men mot det 
at de er kvinner. Har vi med framveksten av sosiale medier og 
kommentarfelt på nettet blitt så vant til trusler og sjikane, at vi 
ikke lenger registrerer alvoret i kommentarer før det eventuelt 
rammer oss selv, eller noen nær oss? Noen hevder at dette kun 
er en røff sjargong, og noe man må tåle dersom man uttaler seg 
offentlig. Andre ser på den røffe ordbruken som en hersketeknikk 
for å kneble meningsmotstandere. Vi spør oss om netthets av 
kvinner også kan være et uttrykk for kvinnehat.

Til å fortelle om hvilke reaksjoner kvinner som uttaler seg 
i offentligheten møter, har vi to eksperter på området: Martine 
Aurdal er en kjent norsk feminist og journalist. Hun er leder 
av samfunnsavdelingen og kommentator i Dagbladet. Elin 
Ørjaseter er kommentator, foredragsholder og førstelektor på 
Markedshøyskolen i Oslo.

Semesterets andre samtalekveld blir 17. oktober, og 
handler om «Maskulinitetens pris». Hvordan påvirkes unge 
menn av et kjønnshierarki og kjønnsdikotomisk tenkning? 
Hva skjer når menn blir indoktrinert med synlige og usynlige 
samfunnskonvensjoner om kjønn, og hvilke problemer oppstår for 
menn i et kjønnsdelt samfunn?

Det er mye kunnskap om kvinners problemer i møte med 
samfunnsskapte kjønnskategorier. Men tar ikke også menn 
skade av den kunstige delingen? Fra de er små blir det krevd 
at de skal være store og tøffe, modige og fornuftige og ikke for 
følsomme. De skal helst få til alt, få seg kjæreste og være autonome 
og selvstendige. Selv om voldelige menn ikke er et ideal, skal 

menn kunne forsvare seg og gå ut i krig. De skal helst ikke være 
feminine, og selv når dette er akseptert, er det ofte en hårfin 
balanse; de skal ha kontroll over seg selv og også være maskuline. 
Det er unge menn som dør i krig, unge menn som skal være aktive 
på byen, og unge menn som skal være fysisk sterke og ‘handy’.

Hva skjer når menn ikke passer innenfor stereotypiens 
rammer? Hvorfor er det så mange flere menn enn kvinner 
som tar livet av seg? Hvilke konsekvenser kan egentlig 
maskulinitetsidealet ha for enkeltmennesket? Faller dagens 
menn av lasset når kvinner får likestilling, eller har de også noe 
å tjene på det? Og hvor finner vi disse stereotypene og kravene i 
dagens samfunn? Denne problematikken reiser mange vanskelige 
spørsmål. Gjennom denne kvelden vil vi åpne opp for samtale om 
temaet og håper at det kan føre til mer forståelse for denne delen 
av likestillingskampen.

Semesterets siste samtalekveld om «Den glemte arbeideren» 
blir 14. november. Au pairer har blitt et vanlig innslag i mange 
norske hjem. Deres rolle er ofte, kanskje i større grad nå enn 
tidligere, å være en hushjelp. Utgjør au pairer, en ordning som er 
ment å være en mulighet for «kulturutveksling», noe i nærheten av 
en moderne tjenerstand? Er det slik at ordningen utbytter kvinner 
fra fattige land, for å sikre større grad av likestilling i norske hjem?

Hushjelper er ikke bare et vestlig fenomen. Det er svært 
utbredt i hele verden, og har historisk forankring langt tilbake 
i tid. ILO (International Labour Organisation) har beregnet at 
det finnes 52 millioner hushjelper globalt. Hushjelpene utgjør 
altså omkring 7,5 % av verdens befolkning. ILO har i de senere 
årene rettet fokus mot hushjelpenes vilkår og arbeidsforhold, og 
konklusjonen er klar: Hushjelpene er nederst på rangstigen. I hele 
verden. Hva har dette å si for feminiseringen av fattigdom? Hvilke 
tiltak er satt i verk, og hva kan gjøres for at husarbeiderne får 
vilkår på linje med andre arbeidere? Er kampen for hushjelpenes 
rettigheter en glemt arbeiderkamp?

Vi har invitert Line Eldring, seniorforsker ved Fafo, 
Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, og Lise Widding 
Isaksen, professor i sosiologi ved UiB, til å diskutere disse 
problemstillingene. Line Eldring vil fortelle om Fafos forskning 
på arbeidsforholdene til polske kvinner som jobber i norske 
hjem. Hun vil også se på norske reguleringer av betalt husarbeid i 
private hjem, og hvorvidt eller hvor godt de fungerer, og hvorfor. 
Lise Widding Isaksen skal se nærmere på hushjelper som globalt 
fenomen, og rette fokus mot au pair-ordningen i Norge. 

makt og ekvivalens

STK bidrar til å bedre, ikke forverre, kjønnsbalansen ved uiO. Det skriver senterleder jorunn Økland som 
svar på Guttorm Grundts etterlysning av å likestille menn med kvinner i pensum og forskning på STK.

STK takker Grundt for at han deler sine erfaringer og refleksjoner 
med Bulletines lesere! Det er nyttig å få tilbakemeldinger 
fra studenter med flere års erfaring fra våre emner, og dette 
gjelder jo ikke minst fra mannlige studenter, som STK ønsker å 
rekruttere flere av. Vi får vanligvis slike tilbakemeldinger hvert 
semester gjennom studentevalueringer, uformelle samtaler 
og gjennom studentrepresentanter i STKs styrende organer. 
Svaret her begrenses derfor til de av Grundts poenger som har 
bredere, overordnet interesse. Detaljert kritikk av enkeltstående 
artikler på pensum regner vi med at han har tatt opp i de 
kanaler som er tilgjengelige for slikt (undervisningsdiskusjoner, 
studentevalueringer, studentutvalg og fagråd).

For det første likestillingsbegrepet: Det er kjønnsforsk-
ningens oppgave å underkaste likestillingsbegrepet kritisk 
diskusjon, ikke å presentere noen autoritativ definisjon. Slik 
sett er kjønnsforskning som et hvilket som helst annet fagfelt: 
Noen av de viktigste diskusjonene handler om de sentrale 
definisjonene, om hva man skal drive med og om hvor grensene 
for feltet går. At studenter ikke blir presentert for et klart og 
tydelig likestillingsbegrep, oppfatter jeg derfor ikke som en 
svakhet, men som en indikasjon på at STK fyller sin oppgave. 

For det andre kjønnsbalanse i Bulletine: Bulletine er et 
meldingsblad for senteret, ikke et åpent tidsskrift. Det reflekterer 
derfor kjønnssammensetningen ved senteret for øvrig. 

For det tredje: Mye av det Grundt har etterlyst før, og også i 
dette innlegget, skulle også STK gjerne sett annerledes, men det 
ligger i stor grad utenfor STKs kontroll. Det har STK allerede 
kommunisert tilbake til Grundt, men vi gjentar det gjerne her for 
Bulletines lesere: 

- Vi har ikke laboratorier og avansert teknisk utstyr som 
kunne gjøre oss attraktive for forskere innen naturvitenskap.
Også andre studieretninger innen humaniora og til dels 
samfunnsvitenskap rekrutterer langt flere kvinnelige enn 
mannlige studenter. Om STK skulle greie å bryte denne generelle 
trenden, ville det selvsagt vært fantastisk. Men inntil videre er 
manglende kjønnsbalanse et problem på mange fag ved UiO, 
noe STK driver forskning om. 

- STK kan ikke sammenlignes med UiOs største fakultet og 
med hele NTNU når det gjelder rekruttering. Vi kan kun tilsette 
forskere som potensielt kan bidra til større mangfold når det 
er ledige stillinger, og det er det mye sjeldnere hos oss enn på 
NTNU samlet sett.

- Kriteriene for vitenskapelig tilsetting er slik at behovet for 
kjønnsbalanse ikke trumfer alle andre kriterier. Det er rimelig 
så lenge ett av argumentene for kjønnsbalanse nettopp er bedret 
vitenskapelig kvalitet. Radikal kjønnskvotering er ikke tillatt. 
Dersom det skulle innføres, måtte det gjelde for alle fag – altså 
radikal kjønnskvotering på resten av universitetet også. Selv 
om underrepresentasjon av kvinner ellers på UiO er et mye mer 
omfattende problem enn underrepresentasjon av menn ved STK, 
er ikke dette et grep vi har tro på. 

- De fleste forskere innen kjønnsforskningsfeltet hittil har 
vært kvinner. Derfor er de fleste pensumtekstene også skrevet av 
kvinner – foreløpig. 

- Prinsippet om fri forskning gjelder ved universitetet, 
hvilket vil si at forskningen styres av forskernes interesser. Den 
styres også av at forskere gjerne tilpasser sine søknader om 
ekstern finansiering til det program eller den satsing som deler 
ut midler. Selv om undertegnede er helt enig i at det bør forskes 
mer på menn og deres spesielle utfordringer, kan jeg ikke som 
leder pålegge de ansatte å forske på dette. 

Under alle disse punktene er det likevel noe STK kan gjøre 
ved å legge til rette og oppmuntre. Det gjør vi, og vi setter stor 
pris på slike utfordringer til å gjøre maksimalt innenfor det 
handlingsrommet vi faktisk har. Samtidig minner jeg Grundt 
om at det ikke er slik at forskning på menn har vært fraværende 
de senere år. Vi har hatt forskning på menns helse, livskvalitet, 
erfaring med vold og foreldreansvar, skoleopplevelser m.m.

Grundt konkluderer at tiden er kommet for å gi menn 
likestilling med kvinner både i pensum og forskning. Det er klart 
at vi må arbeide med dette internt. Men STK eksisterer ikke i et 
vakuum. Senteret er en tverrfaglig virksomhet innenfor rammen 
av universitetet som helhet – som vi også har et mandat i forhold 
til. I denne større sammenhengen bidrar STK fortsatt til å bedre, 
ikke forverre, kjønnsbalansen ved UiO. 

For egen del håper jeg også at Grundt gjennom studiet har 
tilegnet seg noe om at de større maktstrukturene vi opererer 
innenfor både som samfunnsmedlemmer og akademikere, fører 
til at det sjelden er ekvivalens mellom problemene som oppstår 
når menn er i mindretall og/eller i avmaktsposisjon og når 
kvinner er det. Det er noe av grunnen til at det fortsatt er viktig 
å bedrive kjønnsspesifikk forskning langs de linjer også Grundt 
påpeker. 

Jorunn Økland, senterleder STK

KFl-STu DI er KFl-STu DI er
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Leaves with finished business

Anna Peterson was a guest researcher at STK from September 2012 to may 2013. During this same 
period of time she was tasked with writing the entirety of her dissertation. She credits her ability 
to successfully complete this task with the intellectual diversity present at STK and the collegiality 
of the people who work there.

Av Anna M. Peterson, Assistant Professor at Luther College
and former Guest Researcher at STK,
petean07@luther.edu

When I first came to the Centre for Gender Research, I wasn’t 
quite sure what to expect. I was on a year-long fellowship from 
the American-Scandinavian Foundation, and the Centre had 
given me an office as a guest researcher. I knew that I needed 
to work on my dissertation. As a historian, this meant going 
to the archives and combing through documents related to 
my research on the development of maternity leave policies 
in Norway at the turn of the twentieth century. What I didn’t 
know was that I would be offered a tenure-track position at 
Luther College during my stay there, which meant that I would 
need to write the entirety of my dissertation prior to returning 
to the United States. I can honestly say that the enormity of 
this task was greatly helped by the support and guidance I 
received at the Centre.

PÅ Gj eNSyN

The interdisciplinarity of the Centre for Gender Research 
gave me the chance to interact with scholars from a range of 
disciplines, including sociology, political science, geography 
and literature, and this enhanced my ability to see my 
dissertation from diverse perspectives. I participated in the 
Gender Equality Research Group and received invaluable 
feedback on my writing. My position at the Centre also allowed 
me to present my work in a variety of settings, which helped 
me hone my ideas and clarify my approach. 

While at the Centre I was introduced to scholars that were 
passionate about their work and had made, and are continuing 
to make, exciting contributions to the field of gender research. 
The environment these individuals cultivate at the Centre, is 
collegial and inclusive. As a guest researcher far from my home 
department and primary advisor, this gave me the support 
necessary to write my dissertation. 

Spending this time at the Centre for Gender Research has 
had a significant impact on my scholarship and professional 
development. The connections I forged with gender researchers 
in Norway, has strengthened my dissertation and broadened 
my analytical perspective. I am grateful to have had the 
opportunity to meet and work with the faculty, staff and 
students there. The experiences I gained and the relationships 
I developed, will continue to shape my academic career long 
after I start my position as assistant professor at Luther College, 
Iowa, in September. 

maternity Leave and the birth of a Welfare state 
Anna M. Peterson was a Ph.D. candidate in the History 
Department at Ohio State University. She received a 
fellowship from the American-Scandinavian Foundation 
to spend the 2012–2013 academic year in Norway and 
finish the archival research for her project, «The Birth of a 
Welfare State: Feminists, Midwives, Working Mothers and 
the Fight for Norwegian Maternity Leave, 1890–1940». 
She defended her dissertation in July 2013.
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Guest Researcher at STK, Ph.D.  Anna M. Peterson

Rapporten «Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie 
av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters 
opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet» tar 
opp spørsmål om hva kjønn og kjønnsbalanse betyr 
for studiekvalitet og læringsutbytte blant studenter på 
mastergradsnivå på tre fag ved Universitetet i Oslo. Den er 
basert på kvalitative intervjuer og en spørreundersøkelse 
blant studenter på informatikk (hvor det er en klar overvekt 

kjønnsbalanse og læringsutbytte

De fleste masterstudenter synes det gir bedre læringsutbytte med kjønnsblandete studentgrupper, 
viser en ny rapport som ble publisert i vår. men fagene på universitetet i Oslo oppfattes fremdeles som 
«kjønnede» og det er langt igjen til kjønnsbalanse i studiene. 

Av Cecilie Thun, stipendiat, STK     
cecilie.thun@stk.uio.no

av menn), spesialpedagogikk (hvor det er klar overvekt 
av kvinner) og statsvitenskap (hvor det er tilnærmet 
kjønnsbalanse). Rapporten er skrevet av Cecilie Thun og 
Øystein Gullvåg Holter. Prosjektet er finansiert av Komité 
for kjønnsbalanse i forskning, Norsk studentorganisasjon og 
Universitetet i Oslo.

ønske om kjønnsblandete studentgrupper
Et hovedfunn i rapporten er at masterstudentene foretrekker 
kjønnsbalansert samarbeid, og hele 74 prosent mener at 
kjønnsblandete studentgrupper gir et godt læringsutbytte. 
Dette er på tross av at bare en av fem studieretninger ved UiO 
har innenfor 40/60 kjønnsbalanse blant studentene. Ifølge 
studentene kan mannlige og kvinnelige studenter ha ulike 
erfaringer å bidra med i faglige diskusjoner, noe som særlig blir 
framhevet av studentene på spesialpedagogikk. Studenter fra 
alle de undersøkte fagene mener imidlertid at en jevn blanding 
av kjønn gir bedre dynamikk når det er gruppearbeid.

hva betyr et kjønnsbalansert læringsmiljø?
Et annet klart funn er at fag og fagområder ofte oppfattes som 
«kjønnede». Studentene omtaler selv fagene i kjønnede termer, 
som «guttefag» og «jentefag». Eksempler på dette er uttalelser 
om at programmering er «guttelinja» på informatikk fordi det 
handler mye om logikk og matte, typiske gutteegenskaper, 
mens spesialpedagogikk oppfattes som «jentefag» fordi det 
handler om omsorg og barn. Slike forestillinger kan ha som 
konsekvens at kvinner og menn ikke har så like muligheter, 
men må motbevise kjønnsstereotypiene før de har det. Disse 
kjønnsstereotypiene kjenner ikke studentene seg nødvendigvis 
igjen i, men de er likevel med på å reprodusere dem. Ifølge 
rapporten handler et kjønnsbalansert læringsmiljø om mer 
enn antall kvinner og menn. Også på statsvitenskap, som 
er kjønnsbalansert i numerisk forstand, finnes det implisitte 
forestillinger om kjønn knyttet til «flinkhet». De flinke 
mannlige og de flinke kvinnelige studentene omtales på ulik 
måte; «flinkis-gutta» får gode karakterer fordi de er smarte, 
mens «de flinke pikene» får gode karakterer fordi de leser mye. 

Spørsmålet er ikke om kjønn er en faktor, men hvilken 
måte det tas opp på. Rapporten konkluderer med at det trengs 
mer refleksjon om kjønn på pensum og i undervisning.     

Ny rAPPOrT
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komme seg ut av kontoret og være sosial. Å være ‘fagligsosial’ 
synes jeg er et kjennetegn ved STKere.

Delekultur
Forskere får utvidet synsfeltet gjennom til daglig å møte andre 
forskere fra ulike disipliner, som kan tilby alternative vinklinger 
og diskusjoner. Å hjelpe en ny kollega med en prosjektsøknad, 
eller å gi en annen stipendiat en nyttig kommentar på et utkast 
til et paper, er også en viktig del av det å være forsker. Kanskje 
trenger du et kritisk blikk på teorien du har forelsket deg i? 
Eller du vil ha noen til å lese gjennom en kronikk du har 
skrevet før du trykker ‘send’? Ved å bli inkludert i senterets 
miljø og arbeid har jeg fått oppdrag og kontakter jeg ellers 
ikke ville fått. Som for eksempel henvendelser fra medier, 
interesseorganisasjoner og utenlandske forskere med spørsmål 
om deltakelse og samarbeid. Å få mulighet til å være rådgiver 
for organisasjoner som har behov for kompetanse innenfor 
kjønn, helse og likestilling, har vært en spennende erfaring for 

meg. Slike erfaringer bidro til at jeg fikk en ny og interessant 
jobb. Jeg har også hatt stor interesse og faglig utbytte av å skrive 
søknader sammen med andre forskere ved senteret, som på sikt 
kanskje kan lede frem til nye prosjekter.

Reisen er over 
Min CV er mer interessant og innholdsrik etter mitt opphold 
på STK, men når alt kommer til alt er det hverdagene som 
er viktigst. Samtalen i korridoren eller ‘pep-talken’ ved 
kaffemaskinen førte mer enn en gang til at dagen min ikke ble 
så verst likevel – selv om deadline nærmet seg og tankene var 
kaotiske. I perioder har jeg følt at jeg har drevet med linedans 
i 100 meters høyde. Et godt arbeidsmiljø, hjelpsomme kolleger 
og en profesjonell og omtenksom administrasjon har vært 
mitt sikkerhetsnett i vel fire år. Nå er min forskningsferd ved 
senteret snart over. Jeg ønsker forskerne og de administrativt 
ansatte ved STK lykke til videre – takk for mange gode 
erfaringer. 

PÅ Gj eNSyN

I perioder har jeg følt at jeg har drevet med linedans i 100 meters høyde, men ansatte og arbeidsmiljøet på STK, har vært mitt sikkerhetsnett i flere 
år, sier Marianne Inez Lien til Bulletine.

takk for delekulturen på stk!

mange før meg har sagt at å reise fra STK er som å forlate redet. med et stort faglig utbytte, et 
betydelig større forskernettverk og flere gode vennskap. Sosiolog og gjesteforsker marianne Inez lien 
drar fra senteret med stor takknemlighet i bagasjen.

Marianne Inez Lien, stipendiat, Fakultet for helse- og 
idretts-vitenskap, Universitetet i Agder
mlien@stk.uio.no

Jeg kjente STK godt gjennom tiden jeg hadde kontorplass som 
hovedfagsstudent, og fra en kort periode som seminarleder og 
sensor på KFL 1010. Jeg visste på forhånd at STK er et sted for 
personlig utvikling og nettverksbygging med forskere fra ulike 
disipliner. Derfor søkte jeg om å gjøre doktorprosjektet mitt 
her.

En hovedfagsstudent vender tilbake
I perioden jeg har vært på STK, har jeg primært arbeidet 
med min avhandling i sosiologi om betydninger av kjønn 
i sykepleien. Prosjektet består av et etnografisk feltarbeid 
på et sykehus og en tekst- og intervjustudie ved to 
sykepleierutdanninger i Norge. Hensikten med prosjektet 
er å finne ut mer om hva sykepleiere erfarer i samtaler med 
mannlige pasienter om emosjonelle reaksjoner på sykdom 
og bivirkninger av kreftbehandling, samt hvordan kjønn og 
makt kommer til uttrykk i utdanningsfeltet. En overliggende 
målsetting er å utforske sykepleie som institusjon – i et 
maskulinitetsperspektiv. 

gode venner og kollegaer
I den tiden jeg har vært på STK, har jeg hatt stor glede av et 
nært samarbeid med professor Øystein Holter og de andre 
forskerne i Nettverk for likestillingsforskning. I perioden 
2011–2013 arbeidet jeg som koordinator for dette nettverket. 
I samme periode hadde jeg organisatorisk ansvar for 
forskerseminarer i likestillingsgruppen, og faglig ansvar for 
seminarer vi har arrangert, som har vært åpne for forskere 
utenfor STK. Jeg har fått verdifull mulighet til å presentere 
prosjektet mitt både for forskergruppen, på senterets faglige 
torsdagslunsjer og på konferanser og seminarer i regi av STK. 
Siden jeg har et maskulinitetsperspektiv i avhandlingen, 
har jeg også fått anledning til å diskutere prosjektet og mine 
analyser med mannsforskere ved senteret. Under arbeidet 
med seminarer og nettverk har jeg knyttet faglige kontakter – 
både nasjonalt og internasjonalt. Siden STK også har mange 

utenlandske forskere, har jeg blitt kjent med forskere fra USA, 
Portugal, Polen, Finland og en rekke andre land. Gjennom å 
sitte her over en så lang periode har jeg knyttet forbindelser, 
både faglig og personlig, med en rekke forskere som jeg vil 
beholde kontakt med etter at min periode ved STK er over. 

faglig påfyll og småprat
Den betydelige aktiviteten, og det internasjonale fokuset, er en 
av fordelene ved å være gjesteforsker ved STK. På husmøtene 
sirkulerer også nye bøker, tidsskrifter og informasjon om 
seminarer, arrangementer og diskusjonstemaer som gir ukentlig 
påfyll – uten altfor mye egeninnsats. En samtale i lunsjen på 
STK kan føre til at du får en ny idé eller får drøftet et nytt grep i 
artikkelen du strever med. Siden STK har mange aktiviteter og 
et stort engasjement også utenfor senterets vegger, er det alltids 
en mulighet å holde seg faglig oppdatert og en anledning til å 

PÅ Gj eNSyN
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Doktorgradstipendiat Marianne Inez Lien, STK



Returadresse:
             Senter for tverrfaglig

   kjønnsforskning
Universitetet i Oslo

Postboks 1040 Blindern
NO-0315 OSLO 

seminarer høsten 2013
Velkommen til høstens arrangementer på STK. De fleste 
seminarene er åpne for alle, og noen krever påmelding. Følg med 
på våre nettsider for utfyllende opplysninger: www.stk.uio.no 

SEPTEMBER
tilskuer eller deltaker? menns betydning 
for likestillingen
TID: Tirsdag 3. september, kl. 14.00–16.00
STED: Nedjma, Litteraturhuset 
Seminaret arrangeres i samarbeid med REFORM – ressurssenter for 
menn. Seminaret er på engelsk. 
Påmelding innen 30.08. til ole@reform.no
Faglig ansvarlige: Ole Bredesen Nordfjell, REFORM og Øystein 
Gullvåg Holter, STK

teologi og retorikk i de norske og internasjonale 
debattene om kvinners stemmerett
TID: Onsdag 4. september, kl. 14.15–16.00
STED: Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 1, Blindern      
Seminaret vil tematisere teologiens plass i kunnskapsutvikling 
og argumentasjon for og mot kvinners stemmerett, med 
utgangspunkt i noen av stemmerettspionérenes tekster.
Forelesere: Jorunn Økland, professor ved STK og Aud V. Tønnessen, 
professor ved Det teologiske fakultet
Faglig ansvarlig: Jorunn Økland, STK

byvandring: stemmerettskampen og 
andre kvinnekamper
TID: Lørdag 21. september, kl. 12.00–14.30
STED: Slottsparken ved Camilla Collett-statuen til høyre for slottet.
STK gjentar den populære byvandringen fra før sommeren.
Påmelding merket «BY» innen 18.09., til pamelding@stk.uio.no
Guider og faglig ansvarlige: Trine Rogg Korsvik og Tone Brekke, STK

OKTOBER
«kvindens stilling i universet» – og i observatoriet
TID: Fredag 19. oktober, kl. 14.00–16.00
STED: Observatoriet, Solli plass
Seminarets formål er å belyse noen av forbindelseslinjene mellom 
det miljøet maleren Aasta Hansteen (1824–1908) vokste opp i, hen-
nes vitenskapsoptimistiske menneskesyn og hennes malerier, sær-
lig portrettmaleriene.
Et samarrangement med Observatoriet, Mat.-nat. og STK
Faglig ansvarlige: Jorunn Økland, STK og Tone Skramstad, MN

bruk stemmen – ta stemmen. 
ytringsrettens normer og sanksjoner? 
TID: Torsdag 24. oktober, kl. 16.30–19.00
STED: Amalie Skram, Litteraturhuset
Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) og STK arrangerer 
dette seminaret om ytringsrett i dagens Norge i forbindelse 
med stemmerettsjubileet. Det vil bli fokusert på ytringsrett i vid 
forstand, og på gapet mellom formelle rettigheter og kjønnede 
normer.
Påmelding innen 14.10., merket «Ytringsrett» til 
pamelding@stk.uio.no
Faglig ansvarlige: Hege Løvbak, Kif og Tone Brekke, STK

NOVEMBER
sluttkonferanse: nye kjønn, andre krav?
TID: Fredag 1. november, kl. 09.15–16.00                                                                              
STED: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern                                                                   
Sluttkonferansen vil presentere resultater fra STKs 
forskningsprosjekt «Nye kjønn, andre krav?» (2008 –2013). 
Ti forskere vil gi oss innblikk i hva kjønn, klasse og etnisitet 
betyr i skolen i dag. 
Påmelding innen 24.10., merket «lunsj» til pamelding@stk.uio.no 
Faglig ansvarlig: Harriet Bjerrum Nielsen, STK

myndighet og medborgerskap
TID: Fredag 8. november, kl. 10.00–18.00
STED: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
Et seminar i anledning stemmerettsjubileet 2013. 
Informasjon om påmelding og detaljert program vil bli lagt ut på 
STKs nettside, www.stk.uio.no
Faglig ansvarlige: Tone Brekke, STK, Gro Hagemann og Hilde 
Sandvik, begge Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO

DESEMBER
å være sammen. intimitetens offentlige 
iscenesettelser 
TID: Fredag 6. desember, kl. 10.00–16.00
Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern      
Avslutningskonferanse for forskningsprosjektet «Being Together: 
Remaking Public Intimacies» og lansering av boka Å være sammen: 
Intimitetens offentlige iscenesettelser, ved forskerne og inviterte 
kommentatorer. For program, se STKs nettsider.
Påmelding innen 22.11., til pamelding@stk.uio.no
Faglig ansvarlig: Wencke Mühleisen, STK


