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Anmeldt av Rannveig Svendby
Tove Fjell oppgir to mål med sin studie om
partnervold. Det ene er å synliggjøre partnervoldsutsatte menn i heteroseksuelle
parrelasjoner. Det andre er å bidra til nyansering og vise kompleksiteten i forskningen
om partnervold. Hun lykkes med begge
målsettinger.
Innledningsvis skriver Fjell at hun vil gi
mye plass til mennenes fortellinger om
fysisk og psykisk vold fra kvinner, og løftet
innfris. Leseren får dermed et godt innblikk
i hvordan – og i hvilke situasjoner –
mennene har opplevd at volden har utspilt
seg. Det bidrar til at fortellingene fremstår
som troverdige og forståelige.
Videre gir Fjell en grundig innføring i
voldsbegreper og menns plass i voldsforskningen. Den historiske konteksten blir
gjennomgått, og leseren får oversikt over
både kvantitativ og kvalitativ forskning på
feltet. Det er et godt grep som tydeliggjør
at menn som voldsutsatte er underkommunisert i forskningen. I tillegg til å legitimere
studien vekkes leserens interesse; her
kommer bidraget som mangler – menn
som voldsutsatte og kvinner som voldsutøvere.
Kvinners partnervold mot menn er
fortsatt kontroversielt, og har i høy grad
blitt oversett i politiske beslutningsprosesser og tilsidesatt i forskning og mediedekning. I stedet for å hoppe bukk over femi-

nismens kjønnsdiskriminerende behandling av voldsutsatte, velger Fjell å rette
lyskasteren mot den. Saklig drøfter hun
ulikestillingen på dette området og setter
det i sammenheng med kvinners (selverklærte) eierskap til voldsfeltet og en kamp
om knappe ressurser blant dem (les:
kvinner) som har jobbet på feltet.
Et av bokens sterkeste trekk er språket.
Boken er lett å lese og ingen fagtermer blir
brukt uten forklaring. Fjell er dessuten en
modig forfatter, som mestrer den vanskelige kunsten å balansere et utfordrende
tema med lekne virkemidler. Her vil jeg
spesielt trekke frem inngangene til hvert
kapittel. De bidrar til å aktualisere stoffet
og vekker nysgjerrighet samtidig som de er
relevante. Med stort hell brukes for eksempel en voldsvits, TV dokumentaren
”Battered Men – Hidden Lives” (TVNorge
2009) og barneboken ”Sinna mann”
(2010) som åpninger for å drøfte kvinners
vold mot menn og måten dette blir mottatt
på i offentligheten.
Alle har godt av en oppvekker innimellom, og Fjells bok inneholder mange
forfriskninger i så måte. Hun snur gjerne
kjønnsrollene strategisk for å belyse poengene sine og skape ettertanke. Et eksempel
på dette kommer i en diskusjon som tar
utgangspunkt i at artisten Mira Craig ble
fremstilt som kul og tøff i mediene da hun
fortalte at hun hadde jult opp typen. Fjell
spør: Ville to setninger som ”Morten
Harket tok kvelertak på kona. Det er ikke
første gang artisten har latt nevene tale!”
vært mulig å publisere i Norge på begynnelsen av 2000-tallet? Hva ville sjansene ha
vært for at Harket måtte ha gått en lang vei
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for å reparere skadene? Ville medie-Norge
ha formidlet temaet i en lett og beundrende
tone? (s. 130–131)
De fleste informantene er rekruttert
gjennom Reform ressurssenter for menn,
og flere av dem ”har hatt kontakt med det
offentlige hjelpeapparatet i forbindelse med
samlivsbrudd og barnefordeling” (s. 36).
Min første innvending er at dette burde
kommet tydeligere frem ettersom fortellingene bærer preg av de særegne konflikter
som oppstår i slike situasjoner. Det hadde
vært ryddig med en mer inngående diskusjon om hvordan dette kan påvirke innholdet, særlig siden det kun er én side av saken
som kommer frem i studien.
Min andre innvending er at jeg gjerne
skulle sett at studiens konklusjon ble mer
utførlig drøftet i boken. Fjell argumenterer
for at en ny passivitet fører til en forskyvning av innholdet i begrepet ”hegemonisk
maskulinitet” (s. 83). Hun har et kapittel
om menns passivitet og kommer tilbake til
dette mot slutten av boken, men bruker lite
plass på å forklare hva hun legger i denne
konklusjonen. Det er fortsatt uklart for meg
hva hun mener at en slik forskyvning innebærer og hva slags konsekvenser den har.
Min tredje og siste innvending gjelder
intervjusitatene i begynnelsen av boken.
Fjell har valgt å åpne med et sitat der en
mann forteller at han som reaksjon på vold
fra sin kvinnelige partner tar tak i øret
hennes og drar henne med seg: ”Da ble hun
rasende, for da hadde jeg tatt i henne. At hun
tar i meg, er greit. At jeg tar i henne, er en
forbrytelse”. Jeg forstår at Fjell her vil vise at
vold mot menn og kvinner oppfattes
forskjellig. Det er likevel synd at det første
som møter leseren er et sitat der mannen
utøver fysisk vold mot sin partner – ettersom
det nå for en gangs skyld skal handle om
voldsutsatte menn. Det er spesielt uheldig
ettersom det er et funn i studien at mennene
sjelden gjengjeldte volden de ble utsatt for.
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Når disse tre innvendingene er lagt på
bordet, vil jeg understreke at dette er en
god og viktig bok om et lite beskrevet tema.
Den kan brukes som en innføring for de
som aldri har vært borti temaet før. Den
kan også brukes som en kunnskapsoppdatering eller oversikt for dem som er godt
kjent med voldsfeltet.

Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.)
2013. Forskeres taushetsplikt og meldeplikt.
De nasjonale forskningsetiske komiteene,
Oslo. 110 sider.

Anmeldt av Anders Gustavsson
Forskningsetik har på senare år blivit ett alltmer uppmärksammat diskussionsområde.
Personlig integritet skall skyddas både vid
insamling, arkivering och vetenskaplig analys. I Norge finns det forskningsetiska
kommittéer såväl för samhällsvetenskap och
humaniora (NESH) som för naturvetenskap
och teknologi (NENT). Sekreteriatsledarna
för båda dessa kommittéer, Hallvard Fossheim respektive Helene Ingierd, har gett ut
en antologi som problematiserar forskares
tystnadsplikt i relation till plikten att till
myndigheter anmäla samhällsfarlig och
straffbar verksamhet som man kan komma i
kontakt med vid fältarbeten. En samvetskonflikt kan uppstå som inte är lätt att hantera
för forskaren. Denna plikt kan hota tilliten
mellan forskare och forskningsdeltagare som
är så viktig för att få ett framgångsrikt fältarbete. Artiklarna i denna antologi, som sätter
frågorna om anonymisering i fokus, framlades första gången vid ett seminarium som
anordnades av NESH och Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 2010.
Inom norsk och nordisk kulturvetenskaplig forskning har Bente Gullveig Alver

