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ansk kønsforskning har i de sidste årtier været i rivende udvikling. I dag 
er kønsforskning et bredt felt, som dækker over forskellige teoretiske og 
tematiske tilgange som eksempelvis kvindeforskning, ligestillingsforsk-
ning, mandeforskning, queer- og seksualitetsforskning. Forskningsfeltet 
har lige fra begyndelsen været båret af en teoretisk interesse i at udvikle 

kønsforskning som vidensfelt og samtidig et politisk ønske om demokratisk for-
andring og ligestilling. En spænding, som indebærer, at kønsforskningen hele tiden 
er i livlig og kritisk dialog med det omgivende samfund.

Kønsforskningen i Danmark skriver sig tilbage til 1970’erne, hvor studerende med 
rod i den nye kvindebevægelse satte kvinder og køn på universiteternes dags orden.  
Dette græsrodsinitiativ førte i 1980’erne til etablering af centre på universiteterne, 
som blev styrket af Folketingets Aktionsplan for Kvindeforskning. Aktions planen, der 
løb fra 1986 til 1992, var en programbevilling, som bestod af en pulje lektorater til 
kvinde forskere, af forskningsmidler til vækstlaget og af bevillinger til dokumentation, 
information og arkivvirksomhed. Det sidste banede vejen for, at KVINFO i København 
og Kvindehistorisk Samling i Aarhus kom ind i mere faste  rammer. Aktions planen 
blev til i et unikt samarbejde mellem kvindeforskere, kvinde politisk aktive medlem-
mer af folketing og forskningsråd med støtte fra kvinde organi sationerne.  

Aktionsplanen betonede, at kvinders synsvinkel havde særlige fortrin. Det var 
mere eller mindre selvklart, at kvindeforskere bestod af kvinder, og at kvinder ville 
bringe nye synsvinkler ind i forskningen.  I dag er situationen en anden og køns-
forskere, forskningsråd og politikere står overfor nye udfordringer som følge af de 
køns- og universitetspolitiske opbrud, som har mangfoldiggjort interesser, forsk-
ningsparadigmer og politiske projekter.

1990’erne blev af mange aktive kvinde- og kønsforskere oplevet som et tiår, 
hvor alting gik ned ad bakke. Blandt andet på grund af at den centrale platform med 
program midler, styregruppe, sekretærer og koordinatorer, placeret i tæt tilknytning 
til forskningsrådssystemet, forsvandt. 

Og dog var der i 1990’erne en del ting, som rykkede i forskningspolitikken og 
bevillingerne. Jytte Hilden, som var forskningsminister fra 1996 til 1998 med inte-
resse for køn og ligestilling, iværksatte en hel vifte af initiativer, forskningspolitiske 
rundbordssamtaler, 11 punkts plan og FREIA-projektet med hele 78 millioner  kroner 
til kvindelige forskere som de vigtigste.  Dertil kom betydelige forskningsråds-
bevillinger til det såkaldte Kønsbarriereprojekt og til GEP – Gender, Empowerment, 
 Politics-projektet. Også EU’s forskningspolitik og forskningsprogrammer begyndte 
at fokusere på køn og ligestilling og har gjort det lige siden. 

Spørgsmålet er så, hvordan alt dette kan følges op af et nyt spring fremad?  Er det i 
dag med inspiration fra kønsforskningens indsigter og nye transnationale policy-pro-
cesser muligt at rykke ved de forståelser og argumenter, som blev brugt i 1980’erne?  
Hvad betyder opbruddet fra frigørelse til mangfoldighed og lige  muligheder for alle 
i det 21. århundrede? Hvordan kan kønsforskningen bidrage til at formulere nye lige- >

Kønsforskning i det 21. århundrede  
– relevant, kritisk, tværvidenskabelig

D
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Hilda Rømer Christensen, ph.d.,  
lektor og leder af Koordinationen for 
Kønsforskning

Rikke Juel Madsen, cand.mag., viden-
skabelig assistent, Koordinationen for 
Kønsforskning

stillingspolitiske visioner i forlængelse heraf? Og hvordan kan dette udmøntes i nye 
temaer og tilgange fx i kønsmainstreaming af forskningsprogrammer som det danske 
Forsk 2020 og det europæiske forskningsprogram Horizon 2020? 

Lige nu ser betingelserne ud til at være optimale. Ikke alene tegner kønsforskere 
sig i dag for et historisk højt antal lektorater og professorater indenfor den alminde-
lige stillingsstruktur på universiteterne. Forskningsrådene har også aktuelt adskillige 
kønsforskere som medlemmer med indflydelse på prioriteringer og bevillinger. Ende-
lig har Danmark her i 2012 en række indflydelsesrige forskningspolitiske ordførere, 
der med inspiration fra EU’s forskningspolitiske strategier er stemt for nye initiativer 
med fokus på køn i forskning. Der er brug for at forene alle disse gode kræfter i be-
stræbelser på at gøre op med det sidste årtis uforpligtende mainstreaming light-
metoder og at tage ligestillingslovens ord om kønsmainstreaming alvorligt. Indtil 
videre er integration af køn og ligestilling i forskningspolitikken stort set forblevet 
tomme ord og løse hensigter i Danmark. Til gengæld er der megen inspiration at 
hente i de øvrige nordiske lande og i EU’s forskningpolitik, når det gælder målrettet 
kønsmainstreaming af forskning og ligestilling. 

Kønsforskning er ikke noget, som bare er der. Danmark er siden Aktions planens 
dage sakket bagud i forhold til de øvrige nordiske lande og EU. Eksisterende res-
sourcer og positioner, institutioner og tidsskrifter har behov for at blive styrket og 
forbedret, fx i form af en konsekvent og radikal kønsmainstreaming af forsk nings-
programmer, satsninger, stillingsrekruttering m.v. eller i et nyt samlet stra tegisk pro-
gram for køns- og mangfoldighedsforskning. 

Men dette sker ikke af sig selv, og der ligger en stor opgave i at få dialogen og 
interaktionen mellem forskere, politikere og forskningsrådsmedlemmer gjort mere 
kontinuerlig, målrettet og visionær.

Danske kønsforskere inviterer med denne publikation til at få dette gjort til 
virke lighed. Fordelt over 30 forskellige forskningstemaer beskriver danske køns-
forskere, hvad der rører sig af centrale og spændende spørgsmål inden for deres felt. 
Publikationen er tænkt som en introduktion til studerende med interesse for feltet, 
som en håndbog for journalister, der har brug for at finde en forsker med special-
viden om køn, til politikere der har brug for en kort introduktion til bestemte temaer 
og til forskere der er interesserede i hvad der bliver bedrevet af kønsforskning inden 
og uden for deres eget forskningsområde. Publikationen vidner om, at kønsforsk-
ningen også her i det 21. århundrede er i stand til at levere relevant, samfundskritisk 
og tværvidenskabelig viden og vinkler på samfundsmæssige udfordringer. 

God fornøjelse!

>
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oordinationen for Kønsforskning arbejder på at styrke kønsforskning 
som uddannelses- og forskningsdisciplin og at skabe synergi mellem for-
skere på KU og i Danmark.  Koordinationen for Kønsforskning i Danmark 
blev etableret i 1986 som led i Folketingets Aktionsplan for Kønsforskning 
og har siden 1996 haft til huse på Københavns Universitet. 

Koordinationen for Kønsforskning 
 Koordinerer og internationaliserer undervisningstilbud indenfor køn og ligestilling 
 Koordinerer og internationaliserer forskning i køn og ligestilling 
 Koordinerer netværk og forskningsstrategiske indspil 
 Afholder konferencer og seminarer 
 Er værtsinstitution for tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning 
 Deltager i internationale forskningsprojekter. 

Koordinationen fungerer som sekretariat for Styregruppen for Kønsforskning på KU 
og for Det Landsdækkende Udvalg for Kønsforskning i Danmark. 

Desuden afholder Koordinationen løbende konferencer, udbyder forelæsnings  ræk ker, 
undervisningstilbud og internationale sommerskoler. I 2012 var Koordi nationen vært 
for en international, tværfaglig konference med titlen: Feminist Materialisms og 
en international sommerskole: Gender Dynamics in the 21st  Century. Chinese and  
Danish Perspectives på Københavns og Peking Universitet. 

Tilmeld dig Koordinationens nyhedsbrev og få løbende information om arrange-
menter, stillingsopslag m.v. Tilmelding sker via Koordinationens hjemmeside: 
www.koensforskning.soc.ku.dk.

Hold dig opdateret på semesterkalenderen Fokus på Køn, med lister over undervis-
ning, kurser og konferencer. Folderen udkommer to gange om året i print og online.  
Se: www.koensforskning.soc.ku.dk.  

Hold dig opdateret på Nordkalenderen, som er en omfattende kalender over køns-
forskningsarrangementer i Norden og internationalt:  
www.koensforskning.soc.ku.dk/kalender.

Abonner på Kvinder, Køn & Forskning. Enten direkte hos Syddansk Universitetsforlag, 
press@forlag.sdu.dk, eller som medlem af Foreningen for Kønsforskning i Danmark.

Koordinationen for Kønsforskning

K
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vinder, Køn & Forskning har 20 års jubilæum i 2012. Siden 1992 har tids-
skriftet været det eneste danske peer reviewede kønsforskningstidsskrift 
og har arbejdet på at løfte dansk kønsforskning ved at bringe tværviden-
skabelig, aktuel kønsforskning af høj kvalitet.  

Kvinder, Køn & Forskning har i de sidste 20 år været på forkant 
med løbende teo retiske nybrud, som eksempelvis Orientalisme, Intersektionalitet, 
Trans* og Feminist Materialisms og en bred vifte af empiriske felter som eksempelvis 
 genetiske fore stillinger, krig, forældreskaber, omsorg og akademia.

Vi får hvert år mange artikler ind – mange flere end vi har mulighed for at bringe. 
De kommer fra etablerede forskere såvel som fra studerende, som har skrevet excep-
tionelt gode opgaver, der kan bidrage med ny viden til forskningen. De kommer ind 
uopfordret eller i forbindelse med et Call for Paper vi sender ud tre gange om året. 
Kvinder, Køn & Forskning har siden 2010 udgivet et engelsksproget nummer om året 
med henblik på at styrke internationaliseringen af dansk kønsforskning og den in-
ternationale dialog.  

Kvinder, Køn & Forskning vil også de næste mange år fremover bidrage til at løfte  
dansk kønsforskning.

Hilda Rømer Christensen, ansvarshavende redaktør

Tidsskriftets sekretariat
ligger på Koordinationen for 
Kønsforskning, Socio logisk 
 Institut, KU.  
 
Kontakt:  
redsek@soc.ku.dk

Tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning

K
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Bolette Blaagaard, adjunkt, Institut for kommunikation, AAU 
Lovise Haj Brade, ph.d.-stipendiat, Centre for Gender Studies, Lund University
Michala Hvidt Breengaard, ph.d.-stipendiat, Sociologisk Institut, KU
Lene Bull Christiansen, adjunkt, Institut for Kultur og Identitet, RUC 
Bettina Hauge, ekstern lektor, Sociologisk Institut, KU og Institut for Systemer,  
Produktion og Ledelse, DTU
Charlotte Kroløkke, lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
Jonatan Leer, ph.d.-stipendiat, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU
Diana Højlund Madsen, adjunkt, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU
Michael Nebeling Petersen, ph.d.-stipendiat, Center for Kønsforskning, KU
Marianne Schleicher, lektor, Institut for Kultur og Samfund, AU
Karen Sjørup, lektor, Institut for Samfund & Globalisering, RUC

Redaktionssekretær
Rikke Juel Madsen, videnskabelig assistent, Koordinationen for Kønsforskning, KU

Billedredaktør
Lisbet Falsig, cand.mag. 

Anmeldelsesredaktion
Amal Al-Ghazali, stud.scient.soc. 
Anne Holm, cand.mag.
Camilla Bruun Eriksen, stud.mag. 
Elin Elnef, cand. mag.
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n styrkelse af den danske kønsforskning kan ske på mange måder. I For-
eningen for Kønsforskning griber vi opgaven an fra mange sider. Vi mener 
både, at det handler om at kommunikere relevansen af kønsforskning til  
beslutningstagere, at vidensdele og skabe netværk imellem foreningens 
medlemmer, at sætte fokus på køn inden for akademia og i forsknings-

politikker, samt at samarbejde med andre aktører på området. 
Sammen med KVINFO arrangerer vi derfor løbende ”Vækstlaget”, hvor nyud-

klækkede kandidater og ph.d.'er fortæller om deres forskning. Det kan handle om alt 
fra betydningen af køn i pædagogers interaktion med børnehavebørn, over kvinde-
lige mig rantarbejderes organisering til subversiv performancekunst i nattelivet. I 
 samarbejde med lokale kønsforskningsmiljøer afholder foreningen endvidere hvert 
år konference med en aktuel vinkel på kønsforskning. 

Foreningen har både et nationalt og internationalt perspektiv, fx når vi giver 
 input til EU's nye rammeprogram for forskning og holder Ligestillingsministeriet op 
på det krav om kønsmainstreaming, som Folketinget har vedtaget. 

Foreningen blev oprettet i 1990 for at styrke og samle indsatsen for et stærkere 
og opprioriteret kønsforskningsmiljø på de danske universiteter og andre relevante   
in stitutioner. Foreningen er i dag en landsdækkende, tværfaglig sammenslut-
ning af kønsforskere med interesse for forskning i køns mangfoldige betydning. 
Medlemskab er både muligt for institutioner, studerende, forskere og alle andre, der 
 gerne vil støtte op om en styrket kønsforskning i Danmark. Medlemmer modtager 
tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning, får rabat til årskonferencer, inviteres til rele-
vante arrangementer og bliver holdt opdateret via vores hjemmeside og nyhedsbrev.  
Endelig bliver medlemmernes interesser repræsenteret overfor ministerier, rektorater 
og offentlighed i form af høringssvar, input til forskningsstrategier, debatindlæg og 
lobbyarbejde. 

Foreningen bliver til daglig tegnet af dens bestyrelse og formand/-kvinde, som 
 vælges for to år af gangen. Det er denne forsamling, der iværksætter nye initiativer 
og er i dialog med relevante samarbejdspartnere. 

Indmeldelse sker via vores hjemmeside: www.koensforskning.dk 

Foreningen for Kønsforskning i Danmark

E
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orskningen i køn inden for akademia omfatter både et ligestillingspers-
pektiv og et kønsteoretisk perspektiv. Ligestillingsperspektivet fokuserer 
på kønsskævheder ift. uddannelse og jobs inden for forskning og højere 
uddannelse. Dette gælder adgang til uddannelsespladser og ressourcer, til 
ph.d.- og post.doc. -ansættelser, samt mulighederne for fast ansættelse og 

avancement. Forskningen retter sig mod stadig mere nuancerede undersøgelser af 
kønsskæv heder og deres udvikling over tid både med hensyn til fag, fagområder og 
institutioner og mod forklaringer på disse skævheder. Aktuelt har undersøgelser af 
ligestillingstiltag i akademia og disses virkninger været et tema, ligesom kønskon-
sekvenser af de  stadigt mere økonomisk betydningsfulde ”excellence”-satsninger 
internationalt spiller en rolle. 

Det kønsteoretiske perspektiv undersøger sammenhængen mellem fag- og in-
stitutionskulturer og køn med henblik på at vise, hvordan køn spiller  sammen med 
karakteristiske træk ved uddannelser, fag, fagområder, faglige hierarkier og institu-
t ioner. Her er det først og fremmest universiteterne, der har været genstand for 
analyser. Men dette perspektiv rummer også analyser af forholdet mellem magt og 
køn, følelser og køn, viden og køn samt analyser af mediernes fremstilling af køns-
kategorier inden for akademia. Hovedfokus ligger på kortlægning af kønsskævheder 
og identificering af kulturelle, politiske og sociale mekanismer, der indgår i de in- og 
eksklusionsprocesser, der karakteriserer de akademiske miljøer. Forskningen i køn 
og akademia rummer fagområder som psykologi, sociologi, pædagogik, politologi 
og filosofi. 

Lis Højgaard og Inge Henningsen

Akademia

Heine Andersen, professor, Sociologisk Institut, KU
Cathrine Hasse, professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU
Inge Henningsen, seniorforsker, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU
Lis Højgaard, lektor, Institut for Statskundskab, KU
Hanne Nexø Jensen, lektor, Institut for Statskundskab, KU
Mia Münster-Swendsen, lektor, Saxo-Instituttet, KU
Karen Sjørup, lektor, Institut for Samfund og Globalisering, RUC
Stine Trentemøller, videnskabelig medarbejder, Center for Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier, AU

Udvalgte forskere

Foto: Kylen Louanne

F
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set med Foa briller kan forskning i køn blotlægge 
urimeligheder, der knytter sig til personers, 
gruppers og fags køn. set med samfunds briller 
så kan forskning i køn blotlægge uanede og 
skjulte ressourcer og talenter – som vi er blinde 
for i et samfund med et meget kønsopdelt  
arbejdsmarked.”

norden står stærkt med en række kompetente 
aktører og institutioner inden for køns- og lige-
stillingsforskning. og det skal vi forsat gøre. et 
højt niveau af viden om køn og ligestilling giver 
os evnen til at se både udfordringer og udvik-
lingspotentiale i vores samfund.” 

Dennis Kristensen, 
forbundsformand for 

FOA

Halldór Ásgrímsson, 
generalsekretær for 

Nordisk Ministerråd og 
tidligere statsminister 

på Island
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rbejdsliv og arbejdsmarked er et af kønsforskningens kerneområder; 
det er her, en af de primære årsager til u/ligestilling mellem mænd og 
 kvinder findes. Teoretisk har forskningen bevæget sig fra marxistisk 
patriarkatsteori og rolleteori til poststrukturalisme. Metodisk spænder 
feltet bredt over økonomisk statistik, kvantitative surveys, kvalitative 

observations- og interviewstudier og historiske kildeanalyser.
I arbejdslivs- og arbejdsmarkedsforskningen er der tidligt blevet forsket i  kvinder 

i mandefag, kvinder og ledelse samt kvinders arbejdsvilkår. I løbet af de senere år er 
der også blevet sat fokus på mænd samt på relationerne mellem kønnene. Det er 
blandt andet sket gennem flere forskellige undersøgelser af forestillinger om køn 
i konkrete arbejds- og professionskulturer. Til forskning i arbejdsdelingen mellem 
mænd og kvinder knytter sig forskellige temaer som organisation, løndannelse,  
faglig organisering og ligestilling på arbejdsmarkedet.

Sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv har påkaldt sig særlig interesse 
og er et område, hvor både mænds og kvinders vilkår bliver belyst. Et væsentligt 
tema i arbejdslivsforskningen – både inden for og uden for kønsforskningen – er 
sammenhænge mellem menneskers identitet og deres arbejde. Dette udforskes i 
vidt omfang gennem studier af subjektiveringsprocesser og det hermed forbundne 
identitetsarbejde i arbejdslivets relationer. Arbejdsdelingen mellem kvinder og 
mænd er et centralt omdrejningspunkt. Adskillige studier har undersøgt dynamik-
kerne i den lodrette arbejdsdeling, hvor kvinder overvejende befinder sig i bunden 
og mænd i toppen af arbejdspladsernes hierarkier, og i den vandrette arbejdsdeling, 
hvor kvinder og mænd varetager forskellige arbejdsfunktioner. 

Jo Krøjer

Arbejdsliv og arbejdsmarked

A

Udvalgte forskere

Foto: Thomas Leuthard

Pernille Tanggaard Andersen, lektor, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU
Yvonne Due Billing, lektor, Sociologisk Institut, KU
Lotte Bloksgaard, adjunkt, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU
Mette Deding, leder af SFI Campbell, SFI 
Ruth Emerek, professor mso, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU 
Stine Thidemann Faber, lektor, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU 
Lise Lotte Hansen, lektor, Institut for Samfund og Globalisering, RUC
Helle Holt, seniorforsker, SFI 
Lis Højgaard, lektor, Institut for Statskundskab, KU
Jo Krøjer, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC 
Mona Larsen, seniorforsker, SFI 
Trine P. Larsen, lektor, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, KU
Mette Lykke Nielsen, post.doc., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU 
Steen Baagøe Nielsen, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
Karen Sjørup, lektor, Institut for Samfund og Globalisering, RUC
Kenn Warming, ph.d.-stipendiat, Institut for Samfund og Globalisering, RUC
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ørn og unges vilkår er i stigende grad selvstændige forskningsfelter inden 
for den kønsforskning, der praktiseres på tværs af de videnskabelige di-
scipliner. Forskningen falder hovedsageligt inden for to områder: På den 
ene side med studier af hvorledes de kulturelle normer og strukturelle 
rammer afspejler forskellige forestillinger om drenge og piger; fx når det 

gælder forestillinger om ’forføriske pigebørn’.  Og på den anden side studier af børn 
og  unges ageren og ofte kønsspecifikke strategier inden for disse rammer. 

Sociologer, historikere, jurister m.fl. beskæftiger sig i aktuelle projekter blandt 
andet med velfærdsstatens familiepolitiske og socialpolitiske tiltag overfor børn og 
unge med undersøgelser af hvorfor, hvordan og overfor hvem (børn og unge, drenge, 
piger, etnisk herkomst m.m.), staten har sat ind med tiltag. Dertil kommer under-
søgelser af de fysiske rum (skolen, hjemmet, byrummene), som børn færdes inden for.  

Barnets og den unges selvstændige aktørskab er central i flere aktuelle under-
søgelser med studier af bl.a. børn og unges egen identitetsdannelse på tværs af køn 
og alder, herunder deres medvirken i skabelsen af en barndoms- og ungdomskultur 
fx ved brug af digitale sociale medier (facebook, twitter m.m.). 

Undersøgelserne bygger på forskelligartet materiale; fra interviews med børn 
og unge til materiale fra offentlige institutioner/myndigheder, politiske debatter, 
avisartikler, erindringer m.m. Flere undersøgelser forholder sig kritisk reflekterende 
til begreber som barn, barndom og ungdom med det udgangspunkt, at forestil-
lingerne om barndom og ungdom er konstruerede og skabes i relation til skiftende 
tiders normer og idealer omkring køn, alder, normalitet/afvigelse m.m.

Mette Seidelin
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emokratiforskningen analyserer kvinders rettigheder, politiske deltagelse 
og kollektive mobilisering i liberale demokratier i teoretiske, historiske 
og komparative perspektiver. Centrale temaer er kampen for kvinders 
stemmeret som borgere ved overgangen fra patriarkalske til demokrati-
ske samfund og for civile, politiske og sociale rettigheder i det private og 

offentlige liv. Demokrati er knyttet til nationalstaten, og kvindebevægelserne har i 
mange lande spillet en afgørende rolle for udvikling af moderne vestlige demokratier, 
ligesom kvinders politiske tilstedeværelse har sat kønsligestilling og sociale reformer 
på dagsordenen. Klassiske temaer har været grundlæggende spørgsmål om lighed/
ligestilling, social retfærdighed og økonomisk omfordeling. Nyere temaer er analyser 
af kønnede magtrelationer i politik, arbejds- og familieliv samt i det civile samfund.

Forskning om immigration og multikulturalisme i liberale demokratier har rejst 
spørgsmål om inklusion og eksklusion af flygtninge og indvandrere; om medborger-
skab og menneskerettigheder; individuelle rettigheder og grupperettigheder. Med en 
intersektionel tilgang studeres køn, klasse og etnicitet/races betydning for individ-
ers og gruppers positioner, politiske identiteter og værdier, samt nationalistiske og 
ekstremistiske bevægelser og partiers baggrunde, politiske identiteter og projekter. 

Feltet er i dag i rivende udvikling med fokus på emner som transnationalt demo-
krati, bevægelser og identiteter, vold i autoritære stater, maskulinitet, vold mod 
 kvinder og empowerment. 

Birte Siim
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E
tnicitet og race udgør et nyere og vitalt forskningsfelt, der omfatter forsk-
ning i migration, befolkningsgrupper med etnisk minoritetsbaggrund, 
 kritisk hvidhedsforskning, racisme- og diskriminationsforskning, ligesom 
adoptionsforskning ofte har fokus på etnicitet og race.   

Ofte undersøges etnificerings- og racialiseringsprocesser, og hvordan 
skiftende forestillinger om etnicitet og race knyttes til bestemte kroppe og  positioner 
over tid og rum. Endvidere undersøges, hvordan disse forestillinger og betydninger 
der knytter sig til etnicitet og race påvirker hverdagsliv, arbejdsliv, sociale relationer, 
identiteter og tilhørsforhold. Forskningen fokuserer ofte på samspillet mellem race, 
etnicitet og kategorier som køn, alder, seksualitet og socioøkonomisk position. 

Overvejelser af metodisk og forskningsetisk art er af stor betydning inden for 
dette felt, hvor der ofte hentes teoretisk inspiration fra poststrukturalistisk forsk-
ning og postkoloniale teorier. Fx i kritiske studier af medie- og kulturformidling i  
Danmark. 

Elin Elnef
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orskning i familie og slægtskab har fokus på familiedynamikker, forældre-
skaber, parforhold, arbejdsdeling i hjemmet, adoption og nye reproduktive 
teknologier. Forskning i familierelaterede emner omfatter studier af køns-
roller i familien og problematikker i forhold til kvinders arbejdsopgaver i 
hjemmet og deres deltagelse i arbejdsmarkedet. Andre forskningsområder 

har fokus på forældreskab og ændringer i forståelser af moderskab, faderskab og 
regnbuefamilier. Sociologiske studier af reproduktive teknologier og adoption peger 
på de måder, hvorpå skabelsen af slægtskab er blevet et ”gør-det-selv projekt” og 
kan ses som en slags reproduktivt arbejde. Her påtager (især) vestlige par sig en for-
brugerposition på et globalt marked for at indfri deres drømme om forældreskab og/
eller få adgang til bedre og yngre reproduktive celler. 

Feministisk forskning har vist, hvordan reproduktion uden sex destabiliserer 
kernefamilien, samtidig med at ønsket om naturligt moderskab bliver opgraderet. 
Dette foregår samtidig med, at biogenetiske substanser som sæd og æg forvandles 
til globale handelsvarer. Dansk forskning på dette felt bidrager til at vise, hvordan 
reproduktive teknologier og transnationale adoptioner ikke bare (trans)formerer 
slægtskab på nye måder. De reproduktive teknologier medvirker også til at styrke 
traditionelle forståelser af familie og slægtskab.

Charlotte Kroløkke, Anna Sofie Bach og Michala Breengaard
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eministisk teori har sine rødder i feministiske aktivistiske bevægelser og 
forskellige teoretiske positioner. Igennem de sidste årtier har feministisk 
teori udviklet sig til et selvstændigt forskningsfelt med sine egne spørgs-
mål, grundslagsproblemer og diskussioner. Spørgsmålene som kende-
tegner feministiske teoridannelser er fx: Hvad er køn egentligt? Hvordan 

forstår vi køn? Hvilke forestillinger er knyttet til køn, og hvordan bruges køn politisk 
og sprogligt?

Feministisk teori udgøres af mange forskellige måder at forstå og fortolke køn 
på, eksempelvis inden for liberal, socialistisk og radikal feminisme. Ofte skabes 
feministisk teori i tværfaglige sammenhænge, hvor feministiske teorier sættes i 
forbindelse med teorier om seksualitet, race, etnicitet, klasse, alder, geopolitik og 
nationalisme. Eksempler på feministiske teoretiske retninger er queer- og cripteori-
er, sexual-difference-teorier, postkoloniale teorier, kritiske race- og hvidhedsteorier, 
(post-) konstruktivisme og kropsmaterialistiske teorier. 

Det er en vigtig del af feministisk teori at nedbryde fastlåste forestillinger og 
stereotyper om køn, kønnede normer og kønshierarkier. Feministiske teorier benyt-
ter ofte kreative og aktivistiske tilgange. Feministiske teorier søger ikke blot at opnå 
ny forståelse af et emnefelt, men også at transformere det. Dette gøres bl.a. gennem 
at opfinde og skabe nye måder at opfatte og gøre køn på. Det skabende i feministiske 
teorier ligger oftest i dets engagement med andre teoretiske og praktiske discipliner 
som fx kreativ skrivning. Det er et væsentligt træk ved feministiske teorier at de over-
skrider velkendte grænser, teorier og kategorier. 

Linda Lund Pedersen
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drætsforskning med køns- og kropsperspektiv foregår især med humanistiske 
og samfundsvidenskabelige tilgange, men også humanfysiologisk forskning bi- 
drager med væsentlig viden. I et kulturteoretisk perspektiv arbejdes der med 
 sociale konstruktioner af køn, kønnede normer og idealer, diskurser og praksis-
ser og deres betydning for magt i idrættens verden og i forhold til kropskultur 

generelt.
Der er udført adskillige studier med det formål at forstå idræt, krop og køn i en 

velfærdspolitisk kontekst, herunder betydningen af sport og fysisk aktivitet i re lation 
til sundhed og velvære i forskellige grupper, fx studerende i gymnasieskolen og er-
hvervsaktive midaldrende fysisk inaktive kvinder og mænd. I forhold til eliteidræt 
har undersøgelser haft fokus på legal og illegal præstationsoptimering, ligesom der 
er undersøgelser af kønnede holdninger til og erfaringer med kropsmodulering i for-
enings fitness. Aktuelt er der flere undersøgelser, der analyserer feminisering af fod-
bold og migrationsprocesser blandt kvindelige fodboldspillere, ligesom der er forsket 
i kønstests, seksuel chikane og homofobi.

På det fysiologiske område analyseres, hvorledes træning påvirker kønnene på 
forskellig vis. Specifikt er der forsket i kvindekroppen i relation til fx spiseforstyrrel-
ser, menstruationsforstyrrelse og kroppens reaktion på fysisk aktivitet og forskellig 
slags kost.  
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orskning i køn og kommunikation har fokus på, hvordan køn og ligestil-
lingsperspektiver opleves og udtrykkes i kommunikative sammenhænge. 

Forskningen har undersøgt, hvordan køn konstrueres gennem kom-
munika tion mennesker imellem, og hvordan det forvaltes i medie-, 
under visnings- og oplysningskontekster. Der forskes i kønnets relevans 

i forhold til dynamik og kommunikationsmønstre fx i mande- eller kvindegrupper, 
magt,  hierarki og kropssprog i debatkontekster, læge-patient samtaler, ansættelses-
samtaler og  dialog mellem kulturer og etniske grupper. 

Forskningen har i særlig grad fokuseret på, hvordan kønsdikotomier og køns-
rollestereotyper fastholdes gennem bestemte tekster og i sprog og billedmateriale.

Forskningsfeltet omfatter desuden fokus på virksomheds- og organisations-
kommunikation, og kønnets betydning for mandlige og kvindelige lederes evner og 
muligheder for at kommunikere. Der fokuseres også på kønnets betydning i forhold 
til kommunikation i parforhold og dialog i familier, samt kommunikationsmønstre 
mellem drenge og piger i børnehaver og uddannelsesmiljøer. 

Lisbet Falsig

Kommunikation 
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orskningen i køn og konflikt finder sted inden for antropologi, filosofi, 
 migrationsforskning, politologi og udviklingsforskning og har fokus på 
forskellige konfliktområder fx i Burundi, Indonesien, Jugoslavien, Liberia,  
Rwanda, Sudan, Sydafrika og Zimbabwe. De anvendte tilgange spænder 
vidt fra fokus på institutionalisering til diskursanalyser. 

Det kønnede blik omfatter dels et fokus på vold og voldtægt mod kvinder i en 
konfliktsituation dels et fokus på marginaliserede unge mænd, som er eller har været 
involveret i konflikterne. Førstnævnte om vold og voldtægt af kvinder har bidraget 
til at stille spørgsmål til teorier om ‘sikkerhed’ og ‘folkedrab’ og til bredere reflek-
sioner om ‘det onde’. Sidstnævnte har omfattet unge mænds sociale og økonomiske 
udsathed som basis for rekruttering og de efterfølgende konsekvenser af konflikten 
sammenkoblet med analyser af normer og forestillinger om maskulinitet, der træder 
i kraft omkring mandefællesskaber, seksualitet og marginaliseringsprocesser. Anden 
forskning har fokus på kønsforestillinger i hjælpearbejdet med flygtninge herunder 
også normer for mænds og kvinders deltagelse i arbejdet i flygtningelejre. 

Mange forskere arbejder udover køn med faktorer som klasse, etnicitet og  
alder / generation i et intersektionalitetsperspektiv. Et nyere projekt har blik for 
efter kommere og anvender også fiktion. Feltet åbner både for dilemmaer omkring 
anerkendelse af kvinders agency versus kvinder som ofre og for konfliktsituationers 
potentiale for at ændre kønsrelationerne. Kønsforskningen bidrager med at udfordre 
stereotyper og underliggende fordomme om køn herunder ‘et-kønnede’ analyser og 
ensidige forestillinger om kvinder som ofre og mænd som bødler.

Diana Højlund Madsen
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Kvindebevægelser  
– sociale bevægelser

orskning i kvindebevægelser har fokuseret på et bredt spektrum af be - 
væg elser og organisationer i Danmark: filantropiske foreninger, afholdsfor-
eninger, KFUK, gymnastik- og husholdningsforeninger, partiernes kvin de-  
 udvalg og fagforeninger samt de kvindesaglige og feministiske  organi-
sationer som Dansk Kvindesamfund, Danske Kvinders Nationalråd og 

Rødstrømpe bevægelsen.
Kvindebevægelserne er blevet analyseret som sociale bevægelser med fokus på 

kvinders kamp for at etablere egne rum og bestræbelserne på at påvirke og ændre 
samfundsmæssige forhold. Der er blandt andet anvendt kulturanalytiske tilgange 
med tematiske fokuseringer på køn, identitet, krop og æstetik. 

Den aktuelle forskning har dels været præget af metodisk og teoretisk ny-
udvikling. Fx i begrebshistoriske analyser af bevægelsernes strategier, i poststruk-
turalistiske og postkolonialistiske tilgange og i udviklingen af komparative metoder 
til udforskning af transnationale strømninger. Tematisk set er dette foldet ud i 
forhold til 1900-tallets strømninger og kvindebevægelser, kvindeorganisationernes 
bidrag til at italesætte køn og arbejde i det sene 20. århundrede og aktuelt i forhold 
til  europæisk og globalt samarbejde i EU og FN.

Trods vægtig nyere forskning og formidling, fx om Rødstrømpebevægelsen og 
den ældre del af den danske kvindebevægelse og stemmeretten, er der stadig store 
huller, når det gælder udforskning af kvindeorganisationerne og deres kulturelle 
og politiske betydning for udvikling af demokrati og forestillinger om køn og lige-
stilling, den danske velfærdsmodel osv. 
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orskning i ligestilling indgår i en bred række af fagdiscipliner med forskel-
lige teoretiske og metodiske tilgange. Kvalitativ forskning i ligestilling har 
fx beskæftiget sig med erfaringer og forståelser af kønnenes muligheder i 
familien, på arbejdsmarkedet, i folkeskolen eller i akademia, hvor kvanti-
tativ forskning bl.a. har belyst ligestilling og repræsentation i uddannelse 

og bestyrelser. 
Gender mainstreaming, eller kønsmainstreaming, som det hedder på dansk, 

er en ligestillingsstrategi, der blev vedtaget på FN’s World Conference on Women 
i  Beijing 1995. Den centrale forskning i mainstreaming har drejet sig om, hvor og 
hvordan strategien er blevet implementeret. Forskning har både undersøgt gode 
 eksempler og barrierer for strategiens succesfulde implementering. Det er bl.a. blevet 
påpeget, at strategien flytter fokus fra kvinder til det mere generelle 'køn' med fare 
for, at de stadig presserende uligheder, kvinder står over for, glemmes eller forsvinder 
i kønsretorikken. På den anden side har man argumenteret for, at et bredere fokus på 
køn åbner op for mindre stereotype forestillinger om kvinders problemer, samt for at 
også mænd kan opleve diskrimination. 

Der ses i dag en tendens til, at kønsmainstreaming bliver integreret i en bredere 
diversitetsmainstreaming med blik for, at diskrimination kan ske på mange andre 
baggrunde end køn, såsom fx etnicitet, seksualitet, race og alder. Kritikken har igen 
påpeget en fare for, at nu ikke bare kvinder men også køn mister betydning og for-
svinder i mængden af andre diskriminationsgrunde, eller at strategien slet og ret 
udvandes. 

Michala Hvidt Breengaard
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mere mangfoldighed vil også skabe mere in-
novation og vækst. Her har kønsforskningen 
en helt afgørende opgave i at dokumentere 
 effekterne, samt i at udforme konkrete red-
skaber, som vi kan bruge i det konkrete 
 arbejde med mainstreaming.”

al forsknings fornemste opgave er at udfordre 
etablerede forestillinger. Det er altid let at få 
øje på fortidens synder, men forskning i køn 
og ligestilling hjælper os til selvkritisk at få øje 
på de fordomme og den undertrykkelse, vi selv 
udøver uden at opdage det.”

Özlem Zekic,  
folketings

medlem for SF

Kathrine Lilleør, 
sognepræst og 

forfatter
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H
Litteratur 

vem har adgang til den litterære institution? Hvad betyder forfatteres 
køn og seksualitet fx for deres mulighed for at slå igennem og gøre sig 
gældende som forfattere? Og hvad betyder det for, hvem der omtales og 
hvordan i litteratur- og kulturhistorien? Eller: hvad betyder forfatteres 
køn og seksualitet for, hvad og hvordan de skriver? Hvordan fremstilles 

køn og seksualitet, kvindeligt og mandligt, hetero- og homoseksualitet såvel som 
det, der sprænger de gældende mønstre, i forskellige former for tekster, det være 
sig i skønlitteratur eller populærkultur? Kan man ligefrem sige, at sprog og tekster 
gør eller skaber køn og seksualitet og da i hvilke former? Det er sådanne spørgsmål, 
den litterære kønsforskning beskæftiger sig med, idet den tager afsæt i det brede 
tekstbegreb, der i dag omfatter forskellige former for populær- og mediekulturelle 
produkter fra film og tv til blogs og Facebook. 

De metoder, der inddrages, spænder fra mere klassisk tekst- og genreanalyse 
til en bredspektret diskursanalyse, mens der hentes teoretisk inspiration i bl.a. per-
formativitets- og queerteori. Den litterært-kulturelle kønsforskning beskæftiger sig 
imidlertid også med, hvordan litteratur og tekster læses, bruges og omsættes, ikke 
mindst i nye multimodale og interaktive former på internettet, og hvordan græn-
serne mellem produktion og konsumtion af tekster opblødes i den digitale kultur 
samtidig med, at der her eksperimenteres med køn og seksualitet på nye måder. 
Den litterære kønsforskning er derved også nært beslægtet med kommunika-
tions- og medieforskning og forskning i populær- og digital kultur med et køns- og 
seksualitets perspektiv.

Anne Scott Sørensen
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Mad

alle kulturer (og subkulturer) er mad og måltider institutionaliserede, værdi-
reflekterende og meningsskabende samlingspunkter, der markerer grænser, 
hierarkier og forskelle – ikke mindst kønnede forskelle. Tænk blot på cafe ernes 
menukort, hvor den ”lette” kyllingeburger præsenteres som et acceptabelt 
kvinde ligt alternativ til den ”rigtige” herreburger. 
Derfor er socialvidenskabelig og humanistisk forskning i relationen mellem mad 

og køn en frugtbar kilde til indsigt i et socialt rums kønnede betydningssystem og 
udsving inden for dette system. 

Kønsperspektiver på mad omfatter analyser af forskelligheder i mænds og 
 kvinders praksisser omkring madproduktion og -konsumtion i forskellige kon-
tekster; fra de patriarkalske samfund med et klart kønshierarki, som afspejles  direkte 
på  tallerkenerne, til velfærdsstatens samtalekøkkener, hvor kønnet og maden til-
skrives en mere flydende betydning. 

En tilbagevendende kritisk pointe har været at påvise, hvordan madkultur 
har været brugt til at fastholde en maskulin dominans. Andre studier, typisk med 
mere nutidig empiri, diskuterer, hvordan madpraksisser afspejler foranderlighed i 
 relationer mellem kønnene og kan bruges til kønsforhandling. 

Ud fra et kønsperspektiv undersøges ligeledes (fx) kulturelle repræsentationer af 
mad i reklamer, kogebøger, blogs m.m., som ofte spiller på kønsmyter. Ikke at disse 
reflekterer faktiske forhold i et samfund, men nærmere forestillinger om koblingen 
mellem mad og køn. 

Mange studier har ofte en interdisciplinær og intersektionel tilgang, da madens 
kønnede betydning er sammenfiltret med andre sociale kategorier (klasse, etnicitet, 
dannelse osv.). 

Jonatan Leer
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edieforskning diskuterer repræsentationer af køn og kønsfor skelle i 
reception af medier. Der forskes i både gamle og nye (digitale) medier: 
Den trykte presse, magasiner, tv-nyheder, tv-serier og internettets nye 
genrer.

Markante temaer er kvinder med anden etnisk herkomst end 
dansk, kvindelige politikere og brugen af kvindelige eksperter. Flere 

projekter fokuserer på unge: Bl.a. undersøger et nordisk projekt kønnede forskelle i 
repræsentation og medievaner i  pornografi. Andre centrale genrer er dansk og im-
porteret tv-dramatik, bl.a. den skandinaviske tv-krimi, og særlige genrer henvendt til 
det kvinde lige publikum, som den såkaldte tøsefiktion, fx Sex and the City.

Kvindelige medieforskere har taget nye områder op som celebrity-kultur, make 
over-programmer og blogs, der synliggør kvindelige medvirkende og kvinders medie-
præferencer. Mandlige medieforskere beskæftiger sig primært med maskulinitet, 
 homoseksualitet og transkøn.

Metoderne trækker på både humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. 
Flere projekter er tværvidenskabelige, idet tekst- og genreanalyser belyses af kvan-
titative og kvalitative interviewundersøgelser. Kønsteorien udgøres ofte af queer-
teori. I overensstemmelse med nyere receptionsteori ses tilskueren som en aktiv 
medskaber af betydning og ikke som et passivt offer. Endelig medvirkede Danmark 
for første gang i det globale kvantitative projekt: Who Makes the News? i 2010.

En typisk konklusion er, at kønsstereotyperne lever i bedste velgående i medi-
erne, men også at både medier og brugerne samtidig er yderst selvrefleksive.

Vibeke Pedersen
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en danske forskning i mænd og maskuliniteter studerer skabelsen af 
'mænd' som en social, kulturel og/eller biologisk kategori og fokuserer 
blandt andet på de praksisser, identiteter, symboler, institutioner og 
magtstrukturer som skaber rammen for denne skabelse. Afhængigt af 
den faglige tilgang forstås betydninger af mandekøn desuden i forhold 

til de betydninger af alder, klasse, race, etnicitet, kultur og seksualitet som bi drager 
til at forme mandlige kroppe. Forskning i mænd og maskulinitet har i nyere tid lagt 
vægt på mangfoldigheden i konstruktioner af mandighed. Herunder har forskere 
studeret dominerende, marginaliserede og alternative maskuliniteter og deres ulige 
såvel som mere ligestillede organisationsformer, samt kønnede performance, her-
under trans- eller tværkønnede og feminine maskuliniteter. Forskningen pågår  inden 
for forskelligartede discipliner og metodisk anvendes både kvalitative interview, 
diskurs analyse og feltarbejde og kvantitative metoder som spørgeskemaunder-
søgelser og medicinske observationer. 

Centrale temaer i feltet er blandt andet: Mænd som fædre og omsorgspersoner, 
mænds arbejds- og familieliv, drenge, mobning og indlæring, mænds kriminalitet og 
marginalisering, æstetiske og kulturelle drejninger, samt begær og kærlighed blandt 
og mellem mænd. Endelig har der været fokus på medier og maskuliniteter samt 
mænd og sundhed.

De discipliner, hvor der har været særlig opmærksomhed på mænd og maskulin-
itet de senere år, er: Pædagogik, psykologi, medicin og folkesundhed, antropologi, 
sociologi, arbejdsstudier, seksualitetsstudier, samt inden for fagene historie, kunst 
og kulturstudier.  

Christian Groes-Green
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orskning i oldtid og middelalder dækker perioden fra de tidligste tider til ca. 
1550. Danske forskere fokuserer som hovedregel på Danmark og Norden samt 
den klassiske antikke verden (Grækenland og Rom). Det er især inden for de 
humanistiske og teologiske fag, der forskes i emnet, samt i tilgrænsende 
 sociologiske og naturvidenskabelige fag som antropologi og arkæologi. 

Forskning i emnet ud fra en kønssynsvinkel bedrives kun få steder på de danske 
universiteter. Dette skyldes dels, at der ikke er mange fastansatte forskere, der kan 
og vil forske ud fra denne synsvinkel, dels at perioden ikke tiltrækker studerende i 
 samme grad som tidligere. Forskning i oldtid og middelalder kræver kundskaber i 
tysk, fransk, engelsk, latin, græsk og visse, nu uddøde, sprog samt interesse for at ar-
bejde på tværs af fagene, idet kilderne til de ældre samfund udgøres af mange forske-
llige typer, såsom litterære og religiøse tekster, juridiske aktstykker, kunst værker 
og arkæo logiske fund, herunder tekstiler og mønter. Emnerne for kønsforskning er 
kvinde lighed og mandlighed, familie og netværk, religion og magt.

Et af de mest spændende tiltag er etableringen af Danmarks Grundforsknings-
fonds Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet i 2005. Tekstilforsk-
ningen er i højeste grad kønnet. Produktion af stoffer og klædedragt har traditionelt 
været tillagt det kvindelige køn som opgave, men begge køn er bærere af produk-
terne, og tøj signalerer normer, muligheder og grænser for kvinders og mænds ageren 
i deres samfund som repræsentanter for både køn og klasse.

Grethe Jacobsen
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rostitutionsforskningen i Danmark har primært fokus på kvinders salg af 
seksuelle ydelser, mens mandlig prostitution og sexkunder indtil videre er 
ret uudforskede emner. Prostitution og sexarbejde er et tværvidenskabeligt 
forskningsfelt, der primært falder inden for antropologi, studier i interna-
tionale forhold (herunder migrationsstudier), socialvidenskab og historie.

Forskningen beskæftiger sig med prostitueredes råderum og de samfundsforhold 
og normer, der gør prostitution til en særlig kvindelig overlevelsesstrategi. Inden for 
migrationsforskning er temaerne sexarbejde, den globale sexindustri og menneske-
handel fremvoksende, og der stilles skarpt på grænselandet mellem økonomiske, 
seksuelle, følelsesmæssige relationer og på industrien omkring menneskehandel. 

Historiske undersøgelser har fokus på både regulering af prostitution og de 
prostitueredes livsvilkår. Her eksisterer både studier i myndighedernes regulering og 
kvindebevægelsernes og eksperters syn på prostitution. 

Nyere forskning har hentet inspiration fra poststrukturalistisk kønsteori og 
migrationsstudier med fokus på transnationale relationer. Det indebærer inter-
sektionelle analyser, hvor kategorier som køn, race, etnicitet og seksualitet sættes i 
spil med det formål, at spændingsfeltet mellem kvindernes livsvilkår på den ene side 
og forestillinger om ’prostituerede’ på den anden side bliver synligt. 

Marlene Spanger
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Religion

ønsforskning inden for forskningsområdet religion drejer sig om de 
 enkelte religioners forhold til køn som fænomen og kategori, samt ikke 
mindst religioners syn på kønsroller, kvinder, krop, seksualitet og moral, 
henholdsvis etik. Forskningen sætter fokus på kønnet og dets betydning 
for den enkelte religion, både i dens tekstlige og i dens ekstra- og meta-

tekstlige udtryk, i et historisk, kulturelt og teologisk perspektiv.
Metodisk arbejdes især med close reading, diskursanalyse, dekonstruktion og 

ideologikritik i kombination med metoder fra kulturstudier og mentalitetshistorie. 
De centrale teorier udgøres af de klassiske feministiske kombineret med queer   -

teori og postkolonialisme med fokus på spørgsmålet om hybriditet og køns-
konstruktion.

Helt centralt står diskussionerne om forholdet mellem biologi og kultur og 
 mellem essentialisme og konstruktivisme. For tiden er diskussionen om kønnets be-
tydning og konstruktion i relation til homoseksualitet versus heteroseksualitet et 
varmt emne – ikke bare inden for kristendommen og spørgsmålet om vielsesritualet, 
men inden for religionsområdet som helhed.

Else Marie Wiberg Pedersen
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Forskning i køn og ligestilling er bl.a. med til 
at sætte fokus på de barrierer, der begrænser 
kvinder og mænds frie valg og udfoldelses-
muligheder. når både kvinder og mænds  
potentialer, ressourcer og talenter udnyttes til 
fulde, er det til gavn for den enkelte, vækst og 
velfærd.”

Helt overordnet så fungerer samfund, hvor 
 kvinder (og unge) ikke har fulde rettigheder og 
muligheder, rigtigt skidt. De har lav vækst, lav 
kreativitet, lav velværd og er tilmed ofte præget 
af vold og ukonstruktive konflikter. Visse former 
for kønsforskning, fx indenfor jura og politologi 
(kvinders politiske adfærd) har spillet en stor 
positiv rolle for samfundsudviklingen.”

Manu Sareen, 
minister for 

Ligestilling og 
Kirke
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en kultur og kontekst, som retssystemer og regulering ud vikles og fun-
gerer i, tiltrækker sig stigende opmærksomhed både i og udenfor den 
vestlige verden og kræver nye forskningsmetoder. I USA har retskulturel 
forskning bl.a. beskæftiget sig med professionel og folkelig retskultur og 
med raceforhold, hvor imod kønsforskelle er mindre belyst. I EUropa er det 

forskelle på nationale retskulturer og forskelle imellem ’sekulære’ og ’reli giøse’ rets-
kulturer, der har tiltrukket sig opmærksomhed, og her spiller spørgsmålet om køn og 
religion en betydelig rolle. Den dominerende kristne moralske arv  spiller  stadig en 
rolle for udformningen af fx straffe-, ægteskabs-og familie retten, som  senest diskus-
sionen om det ’kønsneutrale ægteskab’ har vist. 

I socialdemokratiske velfærdssamfund og i skandinavisk kvinde- og kønsret, har 
(EU)regulering og lovgivningskultur stået i centrum især i forhold til ligestillingsret, 
arbejdsret, socialret og sundhedsret. Europæisk og international professionsforsk-
ning har desuden fokuseret på, hvordan det juridiske arbejdsmarked generelt er 
stærkt kønsopdelt. Det gælder også i Norden, hvor kvindelige jurister primært be-
finder sig på det mere kvinde- og familievenlige offentlige arbejdsmarked, imens det 
private  arbejdsmarked og især advokatbranchen, har højere lønninger (og lønforskel-
le), længere arbejdstider og meget færre kvindelige ansatte og  partnere. Aftaleretten 
og den økonomiske ret, der i en neoliberalistisk økonomi spiller en central rolle for 
(markeds)retskulturen er således præget af fravær af kvinder i praksis og til en vis 
grad i forskningen. 

Hanne Petersen

Retskultur og regulering 
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orskningen i seksualitet breder sig over en række genstandsfelter og disci-
p liner, herunder historiske studier af seksualitetsopfattelser, -konstruk-
tioner og -lovgivning; antropologiske og sundhedsvidenskabelige studier 
om  reproduktiv og seksuel sundhed; sociologiske og juridiske studier om 
ligestilling og social retfærdighed for seksuelle minoriteter; humanistiske 

studier af kulturprodukter som kunst, litteratur og medier; diskursteoretiske ana-
lyser af normer og hierarkier samt pædagogiske studier af børn og unges identitets-
dannelser.

Især inden for samfundsvidenskaberne og humaniora fokuserer forskningen på 
seksualitet som en konstruktion i det moderne, der fortæller noget om samfundets 
mere generelle magtforhold og sociale udviklinger. Queerforskningen opfatter seksu-
alitet som tæt forbundet med andre identitetskategorier som fx køn, race, klasse og 
nationalitet. På den måde har seksualitets- og queerforskning et bredt genstands-
felt, hvor studiet af seksualitet opfattes som en prisme for andre og sammenvævede 
genstandsfelter. 

Fx kan studier af samfundets opfattelse af seksuel adfærd fortælle os noget om 
dets generelle moral- og værdikodekser, ligesom studier af seksualitetskonstruk-
tioner kan fortælle os noget om, hvordan forestillinger om både seksualitet, race og 
køn influerer den måde, vi forstår os selv, de andre og nationale fællesskaber på. 

Michael Nebeling Petersen

Seksualitet og queer 
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vinders gennemsnitslevetid er overalt i verden længere end mænds. Det 
kalder på, at de to køns liv og biologi forskningsmæssigt må holdes op 
mod hinanden. I sygdomsmæssige sammenhænge er det væsentligt, at 
de to køn kun behandles ens, hvis biologien taler for det. Fx kan  mange bi-
virkninger af medicin tilskrives, at der i forskningen ikke er taget hensyn 

til forskellene, fx en meget forskellig fedtfordeling i kroppen hos de to køn.  Kvinders 
længere levetid betegnes ofte som ”tabte sunde leveår”, dvs. en øget livslængde 
med invaliditet eller smertefulde slidsygdomme. Forskningen sætter fokus på, hvor-
for disse kønsforskelle optræder, og har bl.a. vist at hormonpåvirkningen spiller en 
 central rolle allerede fra fostertilstanden. Det er vigtigt at få kønsforskellene belyst, 
så de to køn kan behandles ligeværdigt fra spæd til aldrende.

Sundhedsvidenskabelig forskning udføres af forskere med forskellig uddan-
nelsesmæssig baggrund, og der benyttes både kvantitative og kvalitative metoder.  
Den bio-psyko-sociale forskningsmetode er vigtig. Med dette forstås at de forskel-
lige forhold spiller ind på hinanden, og alle er vigtige for at belyse årsager til sund-
hed og usundhed. Kønssocialiseringen spiller også en meget stor rolle for de to køn, 
et  parameter som oftest ignoreres i forskningen. Vigtige temaer er, hvordan stress-
faktorer påvirker de to køn. Miljøets betydning undersøges med fokus på forhold 
på arbejdsmarkedet og nye familieformer med ydre og indre krav til individet. 
 Reproduktiv sundhed er også et markant og vigtigt forskningsfelt, ikke mindst i dag, 
hvor ca. hver tiende kvinde benytter teknologisk hjælp for at opnå svangerskab, og 
hvor alle gravide tilbydes prænatal screening. 

Birgit Petersson    
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eknologi har altid været et centralt emne i kønsforskningen. Det skyldes 
dels, at mange teknologier udfordrer vores opfattelse af køn og krop, og 
dels at teknologier åbner muligheder for både frigørelse og undertryk-
k else. Danske kønsforskere, der beskæftiger sig med teknologi, har de 
 senere år hovedsagligt haft to empiriske fokusområder. Det ene område 

er medicinske teknologier som fosterdiagnostik og assisteret befrugtning. Forsknin-
gen har skabt indsigt i og udfordret forestillinger om det normale, køn, slægtskab 
og familie. Det andet område har været anvendelsen af IT. Forskningen her har bl.a. 
illustreret, hvordan køn bliver forhandlet i det virtuelle rum, gennem sociale medier, 
spil og ved anvendelse af IT på arbejdspladser. 

De empiriske analyser af teknologi, krop og køn har ført til et teoretisk behov for 
at forstå, hvordan man kan inkludere materialitetens agens, dvs. hvordan teknologi 
og kroppe er med til at skabe forandring. Denne teoretiske interesse har bredt sig til 
andre forskningsfelter og har medført, at der inden for kønsforskningen i dag tales 
om, at en materiel vending er ved at finde sted. I Danmark har der særligt været 
en interesse for teorier hentet fra Feminist Science and Technology Studies. Donna 
Haraways begreb om en cyborg, som er en sammensmeltning af teknologi og krop, 
har i mange år bidraget til at krop, køn og teknologi kan analyseres i samspil. Siden-
hen har Karen Barads teori Agential Realism, bidraget med analytiske redskaber til at 
forstå, hvordan viden og verden materialiserer sig i situationer, hvor materialitet og 
diskurs indgår. 

Stine Adrian
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tudier i transnationalisme og globalisering finder primært sted inden for 
fagområderne antropologi, politologi, sociologi, folkesundhedsvidenskab 
og udviklingsstudier. 

Indenfor dette felt – transnationalisme og globalisering – forskes der 
blandt andet i internationalt hjælpearbejde, migrationsregimer og køns-

regimer, migrationspolitik og migrationsindustri. Dels med fokus på kontrol og regu-
lering af de forskellige former for migration som arbejdsmigration, tvungen migra-
tion, flygtninge etc. og dels med fokus på nye former for kønnede identiteter i den 
globale verden. Der undersøges primært migrationsstrømme i det globale syd og fra 
det globale syd til det globale nord. 

Af specifikke studier kan nævnes 1. medier og forbrug i transnationale rum og 
inden for udviklingsbistand, 2. menneskehandel som en voksende global industri,  
3. transnational prostitution og sexturisme, 4. globale omsorgskæder med særlig fokus 
på au pair-ordningen og migranthusarbejdere i de nordiske lande, 5. ægteskabsmig-
ration med fokus på sammenfletningen af økonomiske, følelsesmæssige, seksuelle 
og sociale relationer, 6. transnationale slægtskabsformer og familiekonstellationer 
for eksempel med fokus på den internationale adoptionsindustri, den transnationale 
reproduktionsteknologi og transnationale moderskabskonstruktioner. 

Marlene Spanger

Transnationale studier og globalisering
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Vækst er en forudsætning for velfærd og frem-
tidens vækst er afhængig af, hvor gode vi er til at 
forske, udvikle og innovere. Det kræver at vi ud-
nytter hele talentmassen i Danmark. kønsforsk-
ningen gør os klogere på, hvordan vi kan fremme 
talenter af begge køn. Det handler om at være 
kritisk overfor normerne og fokusere på for-
delene ved større mangfoldighed - såvel blandt 
ingeniører og forskere, som topdirektører.”

Hvis vi kender sammenhængen mellem køn 
og disse samfundsmæssige udfordringer, 
har vi også en bedre mulighed for innovation, 
vækst og velfærd.”

Britta Thomsen, 
socialdemokrat, 

medlem af Europa
Parlamentet

Jens Oddershede, 
rektor, Syddansk 

Universitet
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Uddannelse og læring

orskning i uddannelse og læring undersøger sammenhænge mellem køn, 
uddannelse og læreprocesser.  Spørgsmål om, hvordan køn og kønnede for-
skelle ”gøres” og bliver til gennem sociale strukturer og interaktioner, står 
ofte centralt.  Skoler og klasseværelser m.v. forstås ikke som passiv arena 
for køn, men snarere analyserer forskningen kønsforskelle som en effekt af 

skolens ledelse og pædagogik. 
Forskning i uddannelse og læring er i 2010’erne præget af et stort politisk fokus 

på ’drenge og uddannelse’; forstået som bekymring for drenges underpræstationer i 
grund- og videregående uddannelse.  Der er følgelig fokus på at udlægge, kvalificere 
og komplicere konklusioner om køn fra det nationale statistiske materiale (PISA m.v.) 
for faglige præstationer og visiteringer til specialtilbud i grundskolen. Derudover er et 
tema som kønnede mønstre i frafald og gennemførsel af ungdoms- og videregående 
uddannelse centralt.  Her bruges både kvalitative og kvantitative metoder med sigte 
på at udfordre vedtagne antagelser.  Uddannelsesforskning peger eksempelvis på, 
at frafald produceres på to måder: For det første gennem utilstrækkelige undervis-
ningsformer og -miljøer og for det andet igennem de oplevelser og selvforståelser, 
der bliver eleverne og de studerende til del. Forskningen viser, hvordan frafald og 
sortering gennemkrydses af kategorier som køn, etnicitet og social klasse. 

Endelig har forskning i uddannelse og læring fokus på forholdet mellem køns-
forskelle og specifikke fag, mobning, it, ledelsesproblematikker, læring og kønnede 
hjerner samt dansk uddannelseshistorie. Endvidere studeres læring, udvikling og 
selvledelse i arbejdslivet.  

Malou Juelskjær og Dorthe Staunæs

Eva Bertelsen, ekstern lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU
Maja Bissenbakker Frederiksen, adjunkt, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
Karen Borgnakke, professor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU
Karen Egedal Andreasen, post.doc., Institut for læring og Filosofi, AAU 
Kirsten Grønbæk Hansen, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
Cathrine Hasse, professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU
Henriette Tolstrup Holmegaard, post.doc., Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
Malou Juelskjær, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU
Jan Kampmann, professor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
Jo Krøjer, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
Lene Larsen, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
Sine Lehn-Christiansen, adjunkt, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
Steen Baagøe Nielsen, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
Rasmus Præstmann, ekstern lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU
Dorthe Staunæs, professor mso, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU

Udvalgte forskere

Foto: Oskar Annermarken

F



38

elfærdsstatsforskningen har bl.a. fokuseret på, hvordan kvinder som 
 aktive deltagere i filantropiske organisationer og i kvindeorganisationer 
og -bevægelser har spillet en vigtig rolle for velfærdsstaternes udform-
ning. Inden for det politiske system, har en stigende repræsentation af 
kvinder betydet, at velfærdspolitiske spørgsmål som barselsorlov, børne-

pasning, familieydelser, vold mod kvinder og ligestilling er kommet højere op på den 
politiske dagsorden. Indretningen af velfærdspolitikken har formet både kvinders og 
mænds omsorgs- og forsørgerroller. En del forskning knytter sig til interessen for 
specielle grupper som fx hjemløse og prostituerede, og enlige forsørgere analyseres 
ofte som en kritisk case for velfærdsstatens solidaritet. Dertil kommer et fokus på 
velfærd og omsorg som professioner. 

En tilbagevendende diskussion er, om der findes særlige velfærds-, omsorgs- 
og kønsregimer med forskellige mandlige forsørgelsestraditioner og kvindelige 
omsorgs mønstre. Det har ofte været hævdet, at der findes en særlig kvindevenlig 
nordisk model, men samtidig konkluderer nordiske studier, at der er store forskelle 
mellem landene. 

Medborgerskabet er en vigtig optik til at belyse rettigheder og pligter i sam spillet 
mellem borgere og staten og til at analysere politiske og demokratiske identiteter. 
Interaktionen mellem det politiske og sociale medborgerskab har været genstand 
for mange analyser historisk og frem til i dag, hvor også transnationale processer, EU 
og europæisering er kommet i fokus. Gennem de senere år har forskere med afsæt i 
intersektionalitetsbegrebet analyseret velfærdspolitikkernes betydning for samspil-
let mellem køn, klasse og etnicitet, generation m.m. Sideløbende er diversitet og 
multikulturalisme blevet centrale temaer.     

Anette Borchorst
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ønsforskning i vold og voldtægt har hovedvægt på empiriske studier. 
Voldsforskningen fokuserer på vold i nære relationer, i hjemmet og i par-
forholdet, hvor en del af volden mod kvinder bliver udøvet. Den vold, der 
foregår uden for hjemmet, fx på arbejdspladsen eller i det offentlige rum 
såsom sexchikane eller mænds vold mod mænd, er knapt så velbelyst. 

Tyngden inden for kønsforskning i seksualiserede overgreb ligger på mænds vold-
tægt af kvinder, især anmeldte voldtægter, men forskningen lægger også  bredere 
køns- og kropslige perspektiver på voldtægt. Forskningen er både kvalitativ og kvan-
titativ og foregår især inden for psykologi, folkesundhedsvidenskab, jura, antro-
pologi og sociologi.

Forskningen inden for både vold og voldtægt forsøger at afdække omfanget og 
karakteren af volden, og den spænder over en bred vifte af perspektiver, fx sociale, 
psykologiske og medicinske. Etnicitet bliver især behandlet i relation til vold udøvet 
af mænd med etnisk minoritetsbaggrund og kvindelige ofre for vold med etnisk 
minoritetsbaggrund. Herudover bliver der produceret en del forskning om det pro-
fessionelle arbejde med offer og gerningsmand. Dette bliver bl.a. belyst i studier af 
mægling, efterværn, behandlingstilbud til ofre for vold eller voldtægt samt behand-
lingsmetoder ved behandling af voldsudøvere. En del af forskningen er initieret af 
aktører uden for universitetet, fx på centre for seksuelle overgreb ved hospitaler, på 
kvindekrisecentrer og i Servicestyrelsen.   

Rebekka Mahler
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orskningsfeltet køn, æstetik og kunst belyser, hvorledes kønnets råderum 
reflekteres, forhandles og udfordres i billedkulturelle frembringelser. Hvil-
ke formaliteter er på spil, og hvilke visuelle udsagn stiller sig spørgende og 
forstyrrende i vejen for indgroede tilgange til maskulinitetens og femini-
nitetens rollebegreber. 
Analytisk favnes kunstformer som skulptur, maleri, fotografi, film, instal-

lations- og performanceværker, såvel som populærkulturelle fænomener og visu-
elle flader som reklamer, digitale medier, tv, mode, pornografi m.m. Metodisk og 
teoretisk an vendes en bred vifte af interdisciplinære redskaber fra kunsthistorie, 
medieforsk ning, feminisme, antropologi, filosofi, litteraturstudier m.m.

I særlig grad fokuseres der på det billedliges betydning for oplevelser af krop, 
kønsroller, identitet og seksualitet. Historisk forskes der også i kønnets betydning og 
konsekvens for kunstudøvelse i forhold til en given tids produktionsvilkår; et forsk-
ningsfelt der polemisk blev aktualiseret i kritik af den ulige kønsrepræsen tation i 
værksamlingen kulturkanon fra 2006 og i diskussioner omkring kønskvotering  
i  relation til fondsbevillinger til mandlige og kvindelige kunstudøvere. 

Lisbet Falsig

F
Æstetik og kunst 

Gunhild Borggreen, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU
Christa Lykke Christensen, lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU 
Rune Gade, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU
Malene Vest Hansen, post.doc., Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU
Dag Heede, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Ulla Angkjær Jørgensen, førsteamanuensis, Institutt for Kunst- og Medievitenskap,  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Karen Hvidtfeldt Madsen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Sanne Kofod Olsen, museumsdirektør, Museum for Samtidskunst, Roskilde
Karen Klitgaard Povlsen, lektor, Institut for Æstetik og Kommunikation, AU
Tobias Raun, ph.d.-stipendiat, Institut for Kultur og Identitet, RUC
Erik Steinskog, lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU
Marie-Louise Svane, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU
Bodil Marie Stavning Thomsen, lektor, Institut for Æstetik og Kommunikation, AU

Udvalgte forskere

Foto: Sara Lando
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ransstudier leverer kritisk tænkning om køn, herunder transkønnede som 
historiske, teoretiske og sociale grænsefigurer. Transforskningen er et 
 spirende men dog fortsat yderst begrænset forskningsfelt på dansk grund. 
Året 2010 markerede dog en begyndende opmærksomhed med seminariet 
'Transkønnetheder, transgressioner, transdisciplinaritet. Begrebsliggørelser 

af kønsidentitet nu og før' på KU og et workshopprogram fyldt med transrelatede 
emner på Årskonferencen i Foreningen for Kønsforskning på SDU. Det var dog i sær-
deleshed 2011, der satte transforskningen på Danmarkskortet med udgivelsen af et 
temanummer af Kvinder, Køn & Forskning om trans* og afholdelsen af to stort an-
lagte seminarer med international deltagelse af trans-teoretikere og policy advoca-
tes under titlerne 'Scandinavian Trans Studies' og 'Trans Politics: Rights,  Activism, 
and Studies' på henholdsvis KU og Institut for Menneskerettigheder. 

De danske medier har også i stigende grad fået øjnene op for de transkønnede, 
hvorfor Bubber i 2010 besøgte tre transmænd på sin rejse rundt i mærkværdige sub-
kulturer i Danmark (under titlen 'Piger med penis') og året efter kørte mediesagen med 
15-årige Caspian, der havde fået en brystkasseoperation. Fælles for Caspian- sagen og 
den seneste mediedebat om transkønnedes ret til at reproducere sig er, at der aldrig 
for alvor sættes spørgsmålstegn ved, om lovgivningen på området bør  ændres. Der 
findes ikke i Danmark en egentlig lov om kønsskifte, hvorfor transkønnede i  praksis 
søger om tilladelse til kastration i henhold til en sterilisations- og kastrationslov 
fra 1929, der blev lavet for at forebygge seksualforbrydelser. Flere trans-aktivister og 
-teoretikere har kritiseret loven og sexologisk kliniks forvaltning af den, senest i en 
høring på Christiansborg i 2011 om transkønnedes forhold i Danmark arrangeret af 
Trans-Danmark og LGBT Danmark. 

Tobias Raun

Trans* 

Foto: Phillippe Leroyer

F



43

V
alg af transportform hænger sammen med værdier, branding og køns-
identitet. I flere årtier har de kollektive transportmidler været nedprio-
riteret, mens bilen – med eller uden energimæssige hensyn – forbindes 
med frihed, fart, modernitet og maskulinitet.  Transgen-projektet havde 
fokus på kønsmainstreaming af transport og mobilitet i Europa og viste, 

at ligestilling inden for transport kan ses som del af en bredere vision om ligestilling 
og bæredygtighed i samfundet.  Det generelle billede viste følgende: 

Mænd og kvinder udnytter transportsektorens tilbud forskelligt. 
 Mænd rejser konsekvent længere end kvinder og er mere tilbøjelige til at tage 
bil og fly. 
 Kvinder benytter i højere grad de kollektive trafiktilbud, rejser mere lokalt og 
 kombinerer flere opgaver på rejserne.
 Kønnede transportvaner og de forskellige behov og ressourcer, som mænd og 
kvinder har, kan være nyttige at medtænke i transportpolitikken, også når det 
gælder en større grad af kønsbalance i trafik-politiske komiteer og forsknings-
udvalg. I 2007 var der i EU's centrale komiteer for vej og banetransport 72-95 % 
mænd, mens der i en dansk sammenhæng var godt 11 % kvinder i Folketingets 
trafikpolitiske udvalg.

I forlængelse af FN's klimakonference i 2009 og den aktuelle klimadagsorden er der 
i dansk og nordisk sammenhæng  fulgt forskellige initiativer i form af webportaler 
og politiske hensigtserklæringer om køn og klima og transport.  Bl.a. har den danske 
regering i foråret 2012 som led i EU-formandskabet været med til at sætte fornyet 
fokus på transport som en del af klimapolitikken. Der peges i den sammenhæng på 
behov for ny viden og mere sammenhængende og dybdegående forskning på feltet. 

Hilda Rømer Christensen

Transport og klima

Læs videre 

Gender mainstreaming European transport research and policies – building the knowledge  
base and mapping good practices. The Co-ordination for Gender Research.  
University of Copenhagen:  
koensforskning.soc.ku.dk/projekter/transgen/eu-rapport-transgen.pdf/

Nordisk Webportal om køn og klima, herunder transport, energi, forbrug, mad:   
equalclimate.org/se/

EU-rapport 2012: Køn, ligestilling og klimaforandringer: Undersøgelse af gennemførelsen  
i EU af Beijinghandlingsplanens problemområde K: kvinder og miljø.  
Se de vigtigste resultater:  
eige.europa.eu/da/content/document/gender-equality-and-climate-change-main-findings

Foto: M. Jeremy Goldman
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Center for Kønsforskning 

Københavns Universitet 

Center for Kønsforskning er ramme om tværfaglig, humanistisk forskning og under-
visning. Hovedvægten ligger på de historiske, kulturelle og sproglige dimensioner 
samt på mere overordnede videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske problem-
stillinger. 

Reproduktion og seksualitet udgør et overordnet tema. Centrets studier tager 
især udgangspunkt i undersøgelsen af identitet, normer og magtforhold, som disse 
kommer til udtryk i intersektionelt samspil med sociale kategorier og fænomener 
som fx køn, seksualitet, race, klasse, nationalitet og handikap, nye og ældre slægt-
skabsformer og affekt/følelser, bl.a. ud fra feministiske og queerteoretiske analyse-
vinkler. Der arbejdes med en bred vifte af empiri: samtidsdebatter, historiske kilder, 
nye medier, litteratur og populærkultur.

Læs mere på koensforskning.ku.dk

CKMM – Center for Køn, Magt og Mangfoldighed

Roskilde Universitet

CKMM er et tværfagligt forskningscenter med 31 tilknyttede forskere fra ph.d.-stude-
rende til professorer fra 4 forskellige institutter. Centeret har som formål, at forstå 
hvordan køn - og andre kategorier - interagerer på forskellige niveauer (lokalt, natio-
nalt og globalt) og dermed reproducerer eller forandrer samfundsmæssige magtre-
lationer. CKMM samarbejder med førende kønsforskningsmiljøer i Norden, Europa 
og Afrika. Centeret udbyder p.t. kurser på BA og kandidatniveau i samarbejde med 
de relevante studienævnt, og har løbende forskellige faglige arrangementer fra fag-
cafeer til gender lunches.

Læs mere på ruc.dk/forskning/forskningscentre/ckmm

EDGE – Centre for Equality, Diversity and Gender (Videnscenter for  
Ligestilling, Diversitet og Køn)

Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

EDGE har specialviden om ligestilling, ulighed og social differentiering, diversitet, 
mangfoldighedsledelse, kønsmainstreaming og relaterede emner. EDGE blev etable-
ret i 2011 på initiativ af FREIA, som led i en strategisk satsning. Mens FREIA kan define-
res som den overordnede (grund)forskningsenhed, repræsenterer EDGE ”butikken”, 
der primært er engageret i fundraising og i at imødekomme eksterne henvendelser. 
Videncenteret opgaver er bl.a. at:

 løse større udrednings- og evalueringsopgaver for eksterne interessenter og op-
dragsgivere, 
tilbyde forskningsbaseret rådgivning, vidensudsveksling og myndig hedsbetjening, 

Danske kønsforskningscenter 
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deltage med indspil i relevante offentlige høringer og udredninger, 
 formidle viden og præsentere forskningsresultater med udgivelser, forelæs-
ninger og seminarer.

Læs mere på edge.aau.dk

Enhed for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Enhed for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning har som formål at undersøge bio-
logiske, sociale og psykologiske kønsforskelle, baggrunden for disse forskelle samt 
deres betydning for sygdom og sundhed. 

Her fokuseres primært på at:

 vise hvorledes kønsspecifikke livsomstændigheder, sociale roller, psyke og bio-
logi i samspil med hinanden har indflydelse på sygdom og sundhed.

 påvise forhold mellem kønnene, der er undertrykkende, sygdomsfremkaldende 
fx vold, stress og selvundertrykkelse, forhold som er sundhedsfremmende, samt 
hvorledes man kan forebygge sygdomme med respekt for kønnenes særpræg fx 
forskellig fysisk styrke og reproduktive forhold. 

Læs mere på ifsv.ku.dk/afdelinger/almen_medicin/kvinde

FREIA   – Center for Kønsforskning

Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

FREIA er et tværfagligt forskningscenter, der med udgangspunkt i køn som arbejds-
felt dækker et bredt udvalg af fagområder som fx sociologi, politologi, statistik, an-
tropologi, historie samt europæiske og internationale studier. Centralt for FREIAs 
forskning er at undersøge samspillet mellem køn og andre forskelssættende og 
ulighedsskabende kategorier (herunder specielt klasse, etnicitet og race). Et særligt 
fokusområde er maskulinitetsforskning, herunder mænds livsvilkår og ligestilling. 

Vigtige forskningstemaer i FREIA er:

Demokrati, magt og medborgerskab 
Mobilitet, migration og multikulturalisme 
Velfærds-, ligestillings-, og integrationspolitikker 
Arbejdsmarked og arbejdsliv 
Familie, hverdagsliv og civilsamfund

FREIA har et tæt samarbejde med EDGE, og forskerne fra FREIA og EDGE indgår 
 sammen i flere større forskningsprojekter, fx 'Den Globale Udkant - køn, diversitet 
og mobilitet'.

Læs mere på freia.cgs.aau.dk
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Øvrige institutioner
KVINFO – Køn, Viden, Information og Forskning 

KVINFO er Danmarks nationale videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling 
og mangfoldighed. De seks bogstaver står for Køn, Viden, Information og Forskning.

KVINFO 
Er et fysisk forskningsbibliotek
 Formidler viden, dokumentation og forskning til en bredt interesseret offentlighed 
Initierer forskning 
 Giver adgang til omfattende materiale om dansk kvindehistorie og ligestillingens 
historie i Danmark
Afholder løbende debat- og kulturarrangementer
 Står bag en lang række konkrete ligestillingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika 
 Tager initiativ til eller understøtter projekter, der udvikler og hjælper ligestillings-
processer og -værktøjer både nationalt og internationalt   

Læs mere på kvinfo.dk

Kvindemuseet 

Kvindemuseet i Danmark har ansvar for samlinger, forskning og formidling med 
 fokus på kvinders liv og virke inden for den danske kulturarv. Museet har i årenes løb 
gennemført en række forskningsprojekter og opbygget udstillinger af såvel historisk 
som aktuel karakter. Stedet har to faste udstillinger: ”Kvindeliv fra urtid til nutid” 
og ”Barndommens historie”. Museet er mødested for mange, der opsøger museets 
foredrag, debatter, seminarer og netværksgrupper – og for børn, der her får rum til 
at udforske barndom og køn. Kvindemuseet opstod som græsrodsbevægelse i be-
gyndelsen af 1980'erne i forlængelse af den nye kvindebevægelse.

Læs mere på kvindemuseet.dk
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NIKK – Nordisk information om viden om køn

NIKK er et nordisk samarbejdsorgan placeret hos det nationale sekretariat for køns-
forskning (nationella sekretariatet för genusforskning) i Sverige. NIKK har til opgave 
at indsamle og formidle national forskning, politik og ligestillingspraksis i et nordisk 
perspektiv. Viden om køn skal fungere som grundlag for politiske diskussioner ved 
møder og konferencer i Norden, Europa og internationalt. 

Læs mere på genus.se/om-oss/nikk

Europæiske institutioner
ATGENDER

ATGENDER er en bred forening for akademikere, aktivister og institutioner der 
 arbejder med kønsforskning, ligestilling og mangfoldighed. Foreningen står bag The 
European Feminist Research Conferences, som afholdes i forskellige europæiske byer 
hvert tredje år, og er en vigtig samlende kraft for europæisk kønsforskning og -in-  
  s ti   tu tioner.

Læs mere på atgender.eu

EIGE – Europæisk Institut for Kønsligestilling

EIGE er et europæisk organ, der støtter EU og dets medlemslande i at fremme 
 ligestilling mellem kønnene, bekæmpe kønsdiskrimination og øge kendskabet til 
 ligestillingsspørgsmål. I instituttets rådgivende organ sidder fra Danmark Birte Siim 
og Steen Baagøe Nielsen. EIGE blev etableret i 2007 og har kontor i Vilnius, Litauen.

Læs mere på eige.europa.eu

Nordisk institution
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