
Call for Papers  
 
Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker bidrag til temanummeret Kjønn og vold som skal gis ut i 
2023. Fristen for å sende inn abstract (sammendrag) for aktuelle bidrag er 15. oktober 2022.  
 
Politiseringen av menns vold mot kvinner som definerte vold fra et privat problem til et 
samfunnsmessig og anliggende og et politisk ansvar, regnes som en stor feministisk seier. I 
dag er det på den ene siden konsensus om å bekjempe vold i nære relasjoner. Samtidig pågår 
omkamper om dette og andre oppnådde rettigheter i flere land, herunder en reprivatisering av 
vold i hjemmet. 
Til tross for at både aktivisme og feministisk voldsforskning var forankret i en forståelse av 
vold som et kjønnet fenomen, har voldsforskningen og kjønnsforskningen langt på vei skilt 
lag. Mens vold ble tematisert og har blitt teoretisert som et likestillings- og kjønnsproblem, 
har kjønnsperspektiver etter hvert også blitt nedtonet både i deler av voldsforskningen og i 
politikkutformingen. Samtidig som den feministiske voldsforskningen har anvendt teorier fra 
kjønnsforskningen, har kjønnsforskningen de siste tiårene i liten grad bidratt til teoretisering 
og forskning på vold. Med dette temanummeret ønsker vi å knytte de to feltene nærmere 
sammen ved å rette søkelyset mot vold, overgrep og kjønn: hva betyr kjønn og (hvordan) skal 
vi forstå vold og overgrep som kjønnet fenomen i dag? 
Med vold mener vi blant annet fysisk, psykologisk, og seksuell vold i både nære og andre  
relasjoner.  
 
Vi inviterer både empiriske og teoretiserende bidrag. Relevante tema kan være, men er ikke 
begrenset til: 

 
 Vold i kjæreste- og parforhold; vold og kjærlighet 
 Vold og makt 
 Vold, kjønn og foreldreskap 
 Seksuell vold 
 Begrepsbruk og definisjoner 
 Teori og teoretisering av vold og overgrep  
 Kjønnsperspektiv på vold i skeive forhold, i samiske samfunn og i andre 

minoritetsmiljøer 
 Grenseløs vold; mobilitet, migrasjon og transnasjonalitet; digital og analog vold; 

generasjonsperspektiver 
 Sosiale bevegelser og aktivisme; kamper, seire og motstand; betydningen av 

kjønnspolitisk mobilisering før og i dag?  
 Institusjonalisering og ekspergjøring: kjønnsperspektiver på samfunnets håndtering av 

vold og voldsutsattes møter med hjelpetjenester og rettsvesen 
 Utsatte for vold, erfaringer, tilgang på rettferdighet og kjønnet medborgerskap 
 Menn som voldsutøvere og overgripere: hvordan forstå og teoretisere at flertallet av 

utøvere av vold og overgrep er menn, samtidig som de fleste menn ikke begår 
overgrep? 

 Offer og overgriperkonstruksjoner: kvinner som overgripere, menn som ofre, hvordan 
forstå dette i kjønnsperspektiv 

 Mediekonstruksjoner av vold  
 
Temanummeret vil bli publisert i 2023. Send et sammendrag på 250 ord til gjesteredaktørene 
Margunn Bjørnholt margunn.bjornholt@nkvts.no og Solveig Laugerud 



solveig.laugerud@jus.uio.no innen 15. oktober 2022. Har du en idé eller et forslag du vil 
diskutere, ta gjerne kontakt i forkant av fristen. På bakgrunn av innsendte bidrag vil 
redaktørene invitere noen av forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 1. 
februar 2023. Innsendt artikkel vil gjennomgå ordinær fagfellevurdering. 
 


