
Program Kön och våld 
Den nordiska jämställdhetsforskningen och jämställdhetspolitiken har lett till stora förbättringar inom 

många samhällsområden. Denna positiva utveckling är dock inte lika påtaglig när det gäller 

området kön och våld, till exempel våld och våldtäkt i nära relationer, oftast mot kvinnor och flickor. 

Varför är det så? Hur kan det politiska och praktiska arbetet förbättras? På vilka sätt kan 

könsperspektiv bidra till en mer effektiv hantering av våld? 

För att skapa förutsättningar för samarbete och möjligheter för forskare runt om i Norden att utbyta 

resultat och idéer beslutade Nordiska Ministerrådet 1999 att inrätta ett femårigt forskningsprogram 

om kön och våld. Programmet har just avslutats och med anledning av detta arrangeras denna 

konferens. Den handlar om aktuell forskningsbaserade kunskap om kön och våld och om hur 

arbetet på det här området kan utvecklas i Sverige i framtiden. Föreläsningarna och seminarierna 

berör både det direkta arbetet med barn, kvinnor och män, myndigheters hantering, och de politiska 

insaser som nu krävs för att komma vidare i arbetet mot våld. Vi hoppas att dagen både ska ge 

inblick i aktuell och viktig kunskap och ge inspiration till nya frågor och perspektiv. 

Konferensen vänder sig i första hand till dem som arbetar med dessa frågor, antingen på en politisk 

nivå eller som praktiker inom exempelvis rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 

skolan, samt ideella organisationer, men också andra med intresse för temat kön och våld är varmt 

välkomna! 

Arrangörer 

Nordiska Ministerrådets program Kön och våld (2000-2004) i samarbete med 

Brottsoffermyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning och 

Jämställdhetsenheten/Näringsdepartementet. 

Anmälan 

Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Arrangörerna bjuder på för- och 

eftermiddagskaffe. Lunch intas på egen hand. 

Antalet platser är begränsat och anmälningarna registreras i den ordning de kommer Sekretariatet 

till handa. Bekräftelse på anmälan skickas per e-post inom en vecka. Om du får förhinder - glöm 

inte att avboka din plats. Ej utnyttjad plats debiteras med 200 kronor! Anmälan görs till Nationella 

sekretariatet för genusforskning senast 21 oktober 2005. 

Program 

8.00-9.00 Registrering med kaffe 

9.00-9.30 Inledning Anne-Marie Morhed, Nationella sekretariatet för genusforskning, öppnar 

konferensen 

Jonas Liliequist, Ordförande, Programkommittén för Kön och våld: Kön och våld - ett forskningsfält i 

förändring 

9.30-10.30 Föredrag Christian Diesen, professor i processrätt, Stockholm: Den rättsliga 

hanteringen av övergrepp mot kvinnor 

10.30-10.45 Fruktpaus 



10.45-11.45 Föredrag Malin Åkerström, professor i sociologi, Lund.Män som offer för våld - 

dilemman i gestaltning av maskulinitet 

11.45-13.00 Lunch på egen hand 

13.00- 14.30 Parallella seminarier 

1. Nea Mellberg, lektor, Kvinnovetenskapligt forum, Umeå. Mödrar i våldets vardag 

2. Åsa Källström Cater, lektor i socialt arbete, Örebro. Barns förståelse - en nyckel för vuxnas 

bemötande av barn som erfarit våld 

3. Marius Råkil, chefspsykolog, Alternativ til Vold, Oslo. Hur ska vi få till arbetet med männen och 

deras våld? 

4. Maria Eriksson, forskare, Institutionen för genusvetenskap, Göteborg. Fäders våld, separationer 

och bedömingar av "barnets bästa" 

5. Keith Pringle, professor i socialt arbete, Ålborg. The power of silence: age, ethicity and gender in 

Swedish child welfare 

6. Ninni Carlsson, doktorand i socialt arbete, Göteborg. Helt sjuk i huvudet? Kvinnors berättelser 

om makt, kön och bearbetning av sexuella övergrepp i barndomen 

14.30-15.00 Kaffe 

15.00-17.00 Föredrag och paneldebatt 

Kvinnofrid 10 år senare - och i framtiden? 

Åsa Eldén, Särskild utredare, Utredningen om Kvinnofridsuppdragen (Slag i luften. En utredning om 

myndigheter, mansvåld och makt) 

Panel: 

 Gudrun Nordborg, Informationschef, Brottsoffermyndigheten 

 Kristina Stenson, Barnmorska, Med. Dr., Rikskvinnocentrum 

 Petra Ulmanen, Sekreterare, Jämställdhetspolitiska utredningen 

 Marianne Laxén, Departementsråd, Jämställdhetsenheten 

Moderator: Maria Eriksson 

 

17.00 Konferensen avslutas 

 
Arkiv: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2005 

 

 


