
Om kvinnerett og kjønnsperspektiv1  

1. Introduksjon 
Rettssystemet spiller en sentral rolle i å fordele rettigheter og plikter, fordeler og ulemper, rettsvern 

og straff. Retten fungerer ikke i et tomt rom, men i et samfunn der personene den gjelder er ulike og 

ulikt plassert. Både når lover gis og når regler anvendes gir retten uttrykk for prioriteringer og 

verdier. Den kan etablere, forsterke eller endre fordeling av makt og ressurser.  

På en rekke ulike områder må retten ta stilling til prioriteringer og verdier som kan knyttes til kjønn. 

Hvilke økonomiske rettigheter skal kvinner ha ved skilsmisse, dersom de har vært hjemmeværende 

store deler av ekteskapet? Skal sinne over utroskap føre til redusert straff for vold mot partner, på 

grunn av berettiget harme? Hvorfor kan fedre kun få foreldrepenger dersom mor studerer eller er i 

arbeid, mens aktivitetskravet ikke gjelder i motsatt retning? Skal menn få ekstra studiepoeng ved 

opptak til studier der de er underrepresentert, for eksempel barneskolelærer eller jurist? Hvordan 

skal arbeidsgivere forholde seg til en kvinne som ønsker å bruke hijab på jobb, i strid med bedriftens 

interne retningslinjer? Hvilken betydning skal det ha for rettigheter til uføretrygd og alderspensjon 

dersom den trygdede ikke har vært i betalt arbeid på grunn av omsorg for barn? Hvilken garderobe 

skal transpersoner bruke etter at de har byttet juridisk kjønn fra mann til kvinne? 

Rettsvitenskap handler ikke bare om å beskrive hva som er gjeldende rett for enkeltspørsmål. En 

annen av rettsvitenskapens mulige roller er å gjøre underliggende sammenhenger og veivalg synlig, 

så de kan diskuteres åpent.2 Kjønnsperspektiver, det å rette blikket mot sammenhenger mellom 

retten og biologiske, sosiale og kulturelle faktorer knyttet til kjønn, er én innfallsvinkel som kan gi 

viktige bidrag når spørsmål som de ovennevnte skal analyseres – både rettspolitisk og som spørsmål 

om hva som er gjeldende rett. 

I Norge vokste «kvinnerett» frem som en akademisk disiplin fra midten av 1970-tallet. Mens 

mottakelsen de første årene har blitt betegnet som «ambivalent», 3 er kvinne- og kjønnsperspektiver 

i dag en naturlig del av rettsvitenskapens verktøykasse. Både i Norge, Norden og internasjonalt finnes 

det nå en bred og mangesidig litteratur som analyserer retten med kjønnsperspektiv. 4 
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Dette kapittelet tar ikke sikte på å gi en uttømmende beskrivelse av spørsmål som kan behandles 

med kjønnsperspektiv, ei heller en fullstendig presentasjon av rettsfilosofiske debatter om forholdet 

mellom kjønn og rett.5 I stedet legges vekten på det metodiske. Hva er typiske kjennetegn for 

rettsvitenskapelig forskning med kvinne- eller kjønnsperspektiv? Hvilke analytiske grep har blitt 

utviklet? Hvilken overføringsverdi kan man ha fra «kvinnerett» til andre grupper? Men først er det 

grunn til å se nærmere på selve idéen om at kjønnsperspektiv er relevant. Norge plasseres stadig 

høyt på lister over verdens mest likestilte land, og vern mot diskriminering på grunnlag av kjønn 

finnes både i grunnlov, i menneskerettigheter som er inkorporert med forrang og i alminnelig lov. Er 

det slik at samfunnet, og retten, er kjønnsnøytralt? På hvilke måter kan det likevel være plass til og 

behov for kjønnsperspektiv? 

2. Er samfunnet kjønnsnøytralt? 
 

Kjønn er et flertydig og omdiskutert begrep. Årsakene til typiske forskjeller mellom menn og kvinner 

er omstridt: hvor mye skyldes biologi, og hvor stor betydning har oppvekst og samfunn? Også den 

tradisjonelle todelingen mann-kvinne er omstridt: intersexpersoner har kropper som vanskelig passer 

inn i todelingen mannskropp/ kvinnekropp, mens transpersoner har en kjønnsidentitet som uttrykker 

et annet kjønn enn det som ble registrert ved fødselen.6 For dette kapittelet er det imidlertid 

tilstrekkelig å ta utgangspunkt i det som det i hovedsak er enighet om: Kjønn har både biologiske og 

sosiale sider, og har/gis betydning på en rekke måter i samfunnet, både i privat og offentlig sfære.  

På gruppenivå viser statistikk klare forskjeller på en rekke felt. Kvinner og menn har nesten like høy 

yrkesdeltakelse, men en langt større andel av kvinnene jobber deltid. Kvinner bruker i snitt 50 min 

mer på husarbeid hver dag, men menn bruker stadig mer tid på både husarbeid og omsorgsarbeid. 3 

av 4 toppledere er menn og kvinners gjennomsnittlige lønn (omregnet til fulltidsarbeid) er 86 % av 

menns. 69 % av de ansatte i offentlig sektor er kvinner, mens 72% av ordførerne er menn. Kvinner 

har i snitt 4 års lengre forventet levealder enn menn, men har også høyere sykefravær fra arbeid: 

6.8 % mot menns 4 %. Menn drikker og ruser seg mer. Telling av medieoppslag viser at ca 2 av 3 

«nyhetskilder» i norske media er menn, og majoriteten av kvinner avbildet på forsiden av Dagbladet 

er navnløse og illustrerer saker om helse, livsstil eller forbruk. 7 

Statistisk sett er det altså mange sider av livsløpet der man ser at det ene kjønn er overrepresentert. 

Vi kan dermed snakke om at noe er «kjønnstypisk» på gruppenivå, selv om enkeltpersoner kan velge 

annerledes – eller ha andre opplevelser. 

Andre sider er vanskeligere å gjøre til statistikk, som hvilken rolle kjønn spiller for forventninger og 

fordommer i sosiale sammenhenger. Hvordan er det å være eneste kvinnelige student på realfag? 
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Hvordan reagerer omgivelsene om en mann sier at han jobber i barnehage? Ideer om hva som er 

typisk for menn og kvinner kan ha betydning både for enkeltpersoner som følger det forventede – og 

for de som avviker. De kan også ha betydning for rettslige vurderinger: Hvilke ideer om «riktig» 

oppførsel for gutter og jenter påvirker hvordan vi vurderer troverdighet, skyld og ansvar i 

voldtektssaker? Forstås motivasjon og ansvar annerledes for kvinner som slutter seg til IS enn for 

menn som gjør det samme, og får dette betydning for en eventuell straffeforfølgning dersom de 

kommer tilbake til Norge?8 

Når kjønn forstås som en grunnleggende samfunnsstruktur, er kjønn også en relevant «prisme» å 

analysere retten gjennom.9 

3. Er retten kjønnsnøytral? 
 

Men selv om kjønn er en grunnleggende samfunnsstruktur, er vel retten nøytral? Det er ikke tilfeldig 

at Fru Justitia avbildes med bind for øynene: samme regel skal anvendes på samme måte, uavhengig 

av hvem saken gjelder. Hva angår kjønnsnøytralitet, har utviklingen over tid gått i retning av at stadig 

færre regler legger direkte vekt på enkeltpersoners kjønn. I 1913 fikk kvinner allmenn stemmerett, og 

fra 1927 har ektefeller lik råderett over felles eiendom. Fra 1974 kan døtre arve gårder på lik linje 

med sønner, og i 1978 etablerte den første likestillingsloven et generelt forbud mot diskriminering. 

Fra 1981 kan alenefedre få overgangsstønad på samme vilkår som alenemødre, og fra 2014 har 

jenter verneplikt på lik linje med gutter.10 Retten etablerer altså i stor grad «formell likhet»: den skal 

ikke legge vekt på en persons kjønn når en regel anvendes. 

Spørsmålet om retten er nøytral er imidlertid ikke like lett å besvare dersom man ser forbi den rent 

formelle likheten. 

At samme regel anvendes på alle, gir ingen garanti mot at rettens virkninger rammer noen grupper 

hardere enn andre. Forfatteren Anatole France har spissformulert det slik: «Loven, i sin majestetiske 

streben etter likhet, forbyr så vel den rike som den fattige å sove under broene, å tigge i gatene og å 

stjele brød.»11  

Kvinneretten ble etablert som et selvstendig rettsområde med undervisning og eksamen ved Det 

juridiske fakultet i Oslo i desember 1974, og vokste dermed frem i en periode da rettsreglene i stadig 

større grad ble kjønnsnøytralt formulert. Men studier av hvordan «den kjønnsnøytrale retten møter 
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en kjønnsspesifikk virkelighet» viste hvordan rettens virkninger var forskjellige for menn og kvinners 

typiske livsløp.12 Fortsatt er det slik at både når staten straffer og når den fordeler goder, ser man 

skjevheter mellom menn og kvinner på gruppenivå: 

- I 2014 var 95% av de innsatte i Norge menn.13 Samme år var 87% av de registrerte ofrene for 

seksuallovbrudd kvinner, mens 85% av ofrene for legemsbeskadigelse var menn.14 

- Blant de som mottok foreldrepenger i 2015, tok mennene i snitt ut 47 dager, mens kvinnene 

tok ut 118 dager.15 

- I 2015 var ca 28 % av kvinnelige alderspensjonister minstepensjonister. For menn var 

andelen under 5 %.16 

Ikke bare spiller rettssystemet en sentral rolle i å fordele rettigheter og plikter, fordeler og ulemper, 

rettsvern og straff; på mange felt viser statistikken altså at slike fordelinger følger «kjønnede» 

skillelinjer. Sammen med de ordinære rettskildene kan empirisk materiale bidra til å synliggjøre og 

forklare hvordan rettens fordelingsvirkninger slår ut i praksis. Kvinnerettens observasjoner og 

analyser i kjølvannet av dette har tydelig slektskap med andre rettsteoretiske ståsteder, som kritisk 

rettsteori.17Hvilke prioriteter og verdier ligger i retten? Hvilke livsløp og tenkte situasjoner danner 

«malen» for rettsreglenes utforming? Å bruke kjønnsperspektiv når man studerer retten kan gjøre 

underliggende sammenhenger og prioriteringer synlige, så disse kan diskuteres åpent.  

 

4. Fellestrekk i rettsvitenskap med kjønnsperspektiv: 

Kvinnerettslige metoder 

 Variasjon og fellestrekk 
Kvinnerett er ikke én samlet feministisk rettsvitenskapelig posisjon, men favner om ulike politiske, 

epistemologiske og metodiske retninger.18 Innen Norden har man skilt mellom en «østnordisk» 

posisjon med vekt på teori og en viss grad av pessimisme knyttet til i hvilken grad likestilling kan 

oppnås gjennom retten, og en mer rettsoptimistisk «vestnordisk» vektlegging av rettens konkrete 

virkninger i samfunnet.19 Samlet sett har likevel nordisk kvinnerettsforskning generelt hatt en større 

tiltro til staten enn sine anglo-amerikanske motstykker, som har vokst frem i samme periode.  
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At posisjonene varierer, reflekteres også i de mange merkelappene som brukes. I Norge har navnet 

kvinnerett vært mest vanlig, men etterhvert som også menns og lesbiske, homofile, biseksuelle, 

transpersoner og intersex (LHBTI)-personers stilling har fått oppmerksomhet har også kvinne- og 

kjønnsperspektiv på retten blitt brukt. I Sverige brukes gjerne begrepet genusrett,20 mens man 

internasjonalt blant annet ser Women’s law, Feminist legal studies, og Gender and law.21  

Noen fellestrekk peker seg likevel ut. For det første legges det til grunn at kjønn er en grunnleggende 

struktur i samfunnet, og at kjønn derfor er en relevant «prisme» å analysere retten gjennom.22 I 

forlengelsen av dette ligger at retten ikke bør analyseres som et lukket rom, avsondret fra andre 

deler av virkeligheten. Empirisk materiale trekkes ofte inn, for eksempel gjennom egne eller andres 

undersøkelser av hvordan regler anvendes, fungerer og oppfattes. 

For det andre er utgangspunktet «kritisk».23 Retten er ikke bare noe som skal finnes og anvendes, og 

det kan heller ikke tas for gitt at retten er «god»: Den både skaper og er selv et resultat av makt og 

autoritet, og har viktige fordelingsvirkninger. Dette gjør også at den må vurderes og utfordres. 

Rettsvitenskap med kjønnsperspektiv har gjerne en eksplisitt eller implisitt normativ målsetting i 

bunnen: Forskerne ønsker ikke bare å klarlegge spørsmålene man undersøker, men søker også å 

bidra til endring og forbedring. 

Antologien «Kvinnerett», utgitt i to bind i 1985, kan danne bakgrunnen for en beskrivelse av 

hovedtrekkene i kvinnerettslig metode på dette tidspunktet. Metodiske valg henger tett sammen 

med hvilke problemstillinger man søker å belyse, og redaktøren Tove Stang Dahl beskrev det 

grunnleggende forskningstemaet slik: 

«Kvinnerettens formål er å beskrive, forklare og forstå kvinners rettslige stilling, med særlig 

sikte på å bedre kvinners stilling i retten og i samfunnet.»24 

På bakgrunn av dette beskriver Dahl et bredt tilfang av materiale som blir brukt i analysene: 

«Kvinnerettslige problemer reises i hovedsak ut fra tre kildegrunnlag, som krever ulik 

metodisk bearbeidelse: Empiri om kvinners livsforhold og rettsreglers virkemåte; rettskilder 

og rettsdogmatikk; og endelig de kvinnerettslige hensyn som ligger til grunn for arbeidet.»25 

Sett i sammenheng illustrerer dette de fellestrekkene som ble presentert ovenfor. Empiri brukt til å 

synliggjøre hvordan kvinners liv ble levd og hvilken rolle retten spilte for dette: Man skulle beskrive, 

                                                           
20 På engelsk har man to begreper for kjønn: sex (biologisk) og gender (sosialt). Det svenske begrepet genus er 
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24 Tove Stang Dahl, «Introduksjon», i Tove Stang Dahl (red.) Kvinnerett 1, Oslo 1985 s. 13—109, på s. 21. 
25 Dahl 1985, «Introduksjon», s. 55. 



forklare og forstå samspillet mellom det «kjønnsnøytrale» lovverket og den «kjønnsspesifikke 

virkeligheten». Videre skulle denne innsikten brukes til å bedre kvinners stilling. Hvordan visste man 

så hva som ville utgjøre «bedring»? Jo, dette ble vurdert opp mot de kvinnerettslige hensynene. 

Disse ble nærmere presisert til å være to overordnede hensyn, rettferdighet og frihet, som dannet 

overbygning for «flere sett verdier, først og fremst likhet, verdighet, integritet, selvbestemmelse og 

selvrealisering.»26 

Dette grunnsynet på kvinnerettens formål og metode er et sentralt bakteppe for dagens 

rettsvitenskap med kjønnsperspektiv. I tiårene etterpå har man imidlertid sett endringer både i 

rettskildebildet og juridisk metode, og i samfunnet mer generelt. Også kvinneretten har endret seg. 

De neste punktene beskriver fellestrekkene nærmere, slik de har utviklet seg de senere årene. 

 

 Kjønn, rett og virkelighet: Om bruk av empiri 
 

Det er lite oppsiktsvekkende at rettsvitenskapen i hovedsak retter blikket mot normene, 

rettsreglene, snarere enn mot empiriske studier av de samfunnsforhold reglene gjelder. For å få 

innsikt i fordelingsvirkninger og skjevheter må man imidlertid kunne gå forbi etablert systematikk og 

begreper, til å inkludere det som er usett og uttalt i retten. Dette er særlig viktig når retten etablerer 

formell likhet, slik at det nettopp er i samspillet med samfunnet for øvrig at kjønn får betydning.  

Å trekke empirisk materiale inn i rettsvitenskapen kan bidra til å gjøre det mulig å «frigjøre seg fra de 

regelskapte virkelighetsoppfatninger»27, slik at rettens samspill med samfunnet for øvrig kan belyses. 

I rettsvitenskap med kjønnsperspektiv søker man ofte å få innsyn og innsikt gjennom empiri «om 

kvinners livsforhold og rettsreglers virkemåte».28 

Empirien kan brukes på ulike måter. Den kan både bidra når man velger hvilke felt som legges under 

lupen, peke på problemstillinger som bør reises, og trekkes inn i selve analysen av retten og 

vurderingen av denne. Den kan altså tjene flere formål. 

Empirisk materiale kan belyse hvordan ulike grupper påvirkes der regelverket formelt er 

kjønnsnøytralt. For eksempel vil regler for deltidsarbeidende påvirke flere kvinner enn menn,29 på 

samme måte som et forbud mot religiøse hodeplagg oftest får betydning for (muslimske) kvinner.30 

Videre kan empirisk materiale bidra til å synliggjøre koblinger og forbindelseslinjer mellom ulike deler 

av jussen. For skilte kvinner vil den økonomiske stillingen som alderspensjonist påvirkes både av 

trygderett og familierett.31 Den enkelte lov og regel skal favne om et stort spenn av ulike tilfeller, og 

                                                           
26 Dahl 1985, «Introduksjon», s. 81. 
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29 Helga Aune, Deltidsarbeid: vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag, Oslo 2013. 
30 Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse: hvor langt rekker individvernet?, Oslo 2012. 
31 Tone Sverdrup, «Deling av pensjonsrettigheter på skifte», Tidsskrift for familierett, arverett og 
barnevernrettslige spørsmål, 2006 s. 2—4. 



ved å se på konkrete situasjoner kan man belyse hvilke regelsett som spiller sammen – og hvilke 

resultater dette skaper. 

Empirisk materiale kan også belyse hvordan private innretter seg – og hvordan de oppfatter 

regelverket. Eksempler er Fastvold og Hellums kvalitative materiale fra intervjuer med gifte kvinner 

om penger og tid,32 og Katrine Fredwalls dokumentasjon av samboeres formuesrettslige ordninger.33 

Slik kunnskap kan danne grunnlag for å diskutere hvordan retten faktisk virker i møte med privates 

handlinger. Får loven faktisk de virkninger man tror? Får den andre, utilsiktede virkninger? Slike 

studier kan også belyse hva som oppfattes som gode løsninger. Dette kan gi grunnlag for å diskutere 

verdier: De berørtes synspunkter kan tas med i analyser av hva som er hensiktsmessig, godt og 

rettferdig. 

Endelig kan empiri kaste lys over hvordan andre normsett enn statens påvirker praksis og 

regelverkets virkninger. I et kulturelt stadig mer sammensatt Norge har oppmerksomhet særlig blitt 

viet spesielt sharia/islamsk rett påvirker individers stilling. Men også andre religioner, tradisjoner og 

normer knyttet til kjønnsroller spiller sammen med den formelle retten og påvirker personers 

handlinger og beslutninger. Dette kan både hindre at lovverk får den forventede virkning, og skape 

behov for ny lovgivning.34 

Hva slags empirisk materiale er det som benyttes, og hvordan analyseres dette? Det varierer etter 

spørsmålet som behandles. Kvantitative data, som statistikk om deltidsarbeidende, kan egne seg 

godt til å belyse kjønnsskjeve virkninger av kjønnsnøytralt regelverk. Kvalitative data gir annen type 

innsikt: Skal man forstå hvilken rolle normer med religiøs, sosial eller kulturell forankring har for 

rettens virkninger, kan studier med rettssosiologisk eller rettsantropologisk metode bidra.35  

Også detaljerte studier av avgjørelser fra lavere rettsinstanser eller forvaltning kan rubriseres som 

«empiri», i tilfellene der disse ikke primært inngår som rettskilder, men som en tilgang til å kartlegge 

og beskrive praksis slik den faktisk er. Ett eksempel er Gustafssons studie av UDIs og UNEs praksis 

knyttet til troverdighetsvurderinger i saker som omhandler seksuell orientering og kjønnsidentitet. 

Etter å ha analysert et større antall saker kan praksis holdes opp mot de kravene som stilles etter 

gjeldende rett.36  Et annet er Wærstads dokumentasjon av Fylkesmannens praksis vedrørende 

anerkjennelse av skilsmisser i andre land, som så diskuteres opp mot diskrimineringsforbudet som en 

overordnet rettslig norm.37 Disse rettslige «mellomnivåene» er ofte helt avgjørende for 

                                                           
32 Marianne Fastvold og Anne Hellum, Penger og arbeid i ekteskap: et kvinnesyn på familieretten, Institutt for 
offentlig retts skriftserie nr. 3/1985, Oslo 1985.  
33 Katrine Kjærheim Fredwall, «Jus og realitet i samboerforhold - Presentasjon av deler av en empirisk 
undersøkelse om par i samliv og ved brudd», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 
2016 s. 305—332. 
34 Tone Linn Wærstad, Protecting muslim minority women's human rights at divorce: Application of the 
protection against discrimination guarantee in Norwegian domestic law, private international law and human 
rights law, Oslo legal studies no. 2, Baden-Baden 2017. Anne Hellum og Julia Köhler-Olsen (red.), Like 
rettigheter – ulike liv. Rettslig kompleksitet i kvinne- barne- og innvandrerperspektiv, Oslo 2014. 
35 Agnete Weis Bentzon, Anne Hellum, Julie Stewart, Welshman Ncube og Torben Agersnap, Pursuing grounded 
theory in law: South-North experiences in developing women’s law, Harare 1998. Anne Hellum, «Kvinnerettslige 
utviklingslinjer: Forståelser av kvinner, kjønn og rett - nedenfra og ovenfra», Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 
2, 2012 s. 131—148. 
36 Andrea Gustafsson, Fra handling til identitet. Troverdighetsvurderingen i seksualitetsbaserte asylsaker, 
Kvinnerettslig skriftserie nr. 99, Juridisk fakultet, UiO 2016. 
37 Wærstad 2017. 



enkeltpersoners rettsstilling i praksis, og detaljert innsikt i hvordan de faktisk opererer kan danne 

grunnlag for kritikk både av regelverket og av rettsanvendernes forståelse av dette.38 

Bruken av empiri bidrar også til rettsvitenskapens evne til å utvikle seg over tid. Både samfunnet og 

vår forståelse av dette er i stadig endring. Økt innvandring har trukket oppmerksomhet mot den rolle 

religion spiller for noen kvinners situasjon og i hvilken grad de gjør sine rettigheter gjeldende.39 Også 

forskjellene og relasjonene mellom menn og kvinner er i endring: stadig færre kvinner er husmødre, 

og menn tar i stadig større grad del i omsorgen for barn. Det blir stadig tydeligere at den tradisjonelle 

kjernefamilien der mor er gift med far suppleres med andre og mer komplekse familierelasjoner. 

Forståelsen av kjønn er også mindre entydig og essensialistisk.40 Uttrykket «kvinners stilling», brukt 

av Dahl i 1985, kan tilsløre forskjellene mellom kvinner, og faller ikke like lett i pennen i dag. Stadig 

kontakt med kunnskap fra andre fagområder gjør det mulig å reise nye spørsmål, og gi nye svar på 

gamle. 

 

 

 Kjønn, rett og vurderinger: Om standarder og målestokker innenfor 

og utenfor retten 
 

Tradisjonelt har man ofte vært opptatt av å understreke avstanden mellom juss og (retts)politikk, for 

eksempel ved å fremheve skillet mellom de lege lata og de lege ferenda.41  Denne dikotomien har 

blitt utfordret gjennom påpekning av hvordan retten er sammenvevd med makt og verdivurderinger i 

alle faser av rettsutvikling og rettsanvendelse.  Prioriteringer og balansering av ulike hensyn gjøres 

ikke kun når politikerne gir lover, men også når uklare spørsmål må løses i enkeltsituasjoner – og når 

lærebøker i rettsvitenskap skrives. Alle disse situasjonene kan påvirke hvordan retten fordeler goder 

og ulemper, rettigheter og straff. Den kvinnerettslige tradisjonen er beslektet med slik kritikk, 

gjennom skepsisen mot å se retten som grunnleggende nøytral og apolitisk. 

Kvinneretten har også i stor grad vært et normativt, ikke bare normdeskriptivt, prosjekt, som springer 

ut av et ønske om å bidra til bedre, mer rettferdige løsninger på rettslige spørsmål og veivalg. Men 

dette reiser ytterligere spørsmål: Hvor finner man grunnlaget for å gjøre vurderinger? Hvilke 

målestokker kan benyttes? Og hvordan skal rettsvitenskapen bidra til endring, uten å bli til ren 

politikk?42 

Da Dahl beskrev de kvinnerettslige hensyn eller verdier i 1985, tok hun utgangspunkt i rettferdighet 

og frihet, med likhet, verdighet, integritet, selvbestemmelse og selvrealisering som underbegreper. 

Hun beskrev at disse tillegges vekt både i vurderingen av gjeldende rett, som kriterier i kvinnerettens 
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systematikk og oppbygging, og som «retningsvisere for reformforslag i egenskap av idealer for ‘det 

gode samfunn’».43 Dahl fastslo at rettferdighet og frihet er «fundamentale prinsipper i 

rettsordningen generelt».44 Når det nærmere innholdet skulle fastlegges, gikk hun imidlertid utenfor 

rettssystemet: «En vurdering av verdispørsmål vil til syvende og sist bero på moralske valg.»45 

I dag er rettskildebildet annerledes. Det Dahl rubriserte som «kvinnerettslige hensyn» kan i større 

grad gjenfinnes i positiverte rettskilder. Diskrimineringsvern, likhet, likeverd, integritet, 

selvbestemmelse og frihet gjenfinnes i lover og konvensjoner. De har dermed fått en tydeligere plass 

ikke bare som målestokk og retningslinje for hvordan retten bør være, men også i analyse av 

gjeldende rett. Ett eksempel er folketrygdlovens § 14-13, som oppstiller tilleggsvilkår dersom fedre 

skal motta den felles delen av foreldrepengene. Høsten 2017 slo EFTAs overvåkingsorgan fast at disse 

vilkårene utgjør kjønnsdiskriminering, i strid med EU-direktiver som ble gjort til del av norsk rett 

gjennom EØS-avtalen.46 

Vernet mot diskriminering på grunn av kjønn ble tydelig etablert allerede i likestillingsloven av 1978, 

men over tid ble også internasjonale rettskilders betydning på dette feltet synlig. EU -rettens 

diskrimineringsvern har lenge vært viktig, særlig på arbeidslivets område. I tillegg inneholder 

menneskerettighetskonvensjoner ratifisert av Norge både diskrimineringsvern, bestemmelser om 

likhet for loven, og andre bestemmelser av betydning for privatliv, integritet og autonomi. 47 I dag har 

disse konvensjonene en sterk formell stilling gjennom inkorporering i norsk rett, dels med forrang 

foran annen lov. Fra 2014 finnes viser også Grunnloven direkte til 

menneskerettighetskonvensjonene, i tillegg til egne bestemmelser om likhet og diskrimineringsvern 

(§ 98) og integritet og rett til privatliv og familieliv (§ 102).48 Den rettsavklaring og rettsutvikling som 

har funnet sted i tilknytning til disse bestemmelsene, både fra internasjonale og nasjonale organer, 

gjør også at diskrimineringsvernet både er blitt mer presist angitt og mer omfattende.49 

En del av vurderingene som av Dahl ble rubrisert som «kvinnerettslige hensyn» kan nå dermed 

forankres andre steder. Man kan si at verdiene delvis har blitt flyttet fra «reelle hensyn» til lovtekst, 

dom og andre rettskilder. 

Dagens rettskildebilde gir dermed likhetshensyn og diskrimineringsvern større klarhet og tyngde 

innenfor retten. Dette øker rommet for intern kritikk.50 Kjønnsperspektiver kan lettere inngå i 

tolkning innenfor tradisjonell rettslig metode, slik eksemplet med foreldrepenger til fedre viser. 

Diskrimineringsforbudet forstås som en tverrgående rettsregel som påvirker tolkningen av 
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sektorspesifikke regler. Likhetshensyn kan trekkes inn i analysen av hva som er gjeldende rett, både 

ved forståelsen av andre bestemmelser og som grunnlag for harmonisering ved motstrid. 

Samtidig har flere forfattere også pekt på endringer i hva som regnes som anerkjent juridisk 

argumentasjon. En bredere og mer verdiorientert og vurderende tilnærming til kildene og metoden 

fremheves foran en mer nasjonalt og hierarkisk/formalistisk orientert tilnærming.51 Grensen mellom 

(dynamisk) tolkning og vurderende kritikk blir vanskeligere å opprettholde. Dette er kanskje en 

nødvendighet dersom man skal ta på alvor dagens sammensatte rettskildebilde, der både 

internasjonale rettskilder og tverrgående prinsipper (som for eksempel diskrimineringsforbudet) 

viser seg å få betydning på stadig flere felt.  

Dette gjør imidlertid likevel ikke at retten favner om alle vurderinger. Selv om 

diskrimineringsforbudet nå er grunnlovsfestet, kan det være uenighet om hva som rammes – slik 

man for eksempel har sett det i forbindelse med spørsmål om adgangen til særtiltak for ett kjønn.52 

Forskjellsbehandling kan være tillatt dersom den har et «saklig formål», er «nødvendig» for å oppnå 

formålet, og ikke er «uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles»,53 

men dette gir ikke utvetydige svar på spørsmål om hvilke garderober transpersonerskal bruke.54 

Videre kan det være tvil om hvordan diskrimineringsvern forholder seg til andre rettigheter, som 

ytringsfrihet, privatliv, eller religionsfrihet.55 Endelig kan grunnleggende uenighet om hva som er 

goder og hva som står på spill ha betydning for hvordan fenomener forstås – og hvilke rettslige 

løsninger som da bør velges. Regulering av prostitusjon er et tydelig eksempel på dette: handler 

dette om rett til selvbestemmelse – eller rett til beskyttelse?56 Tross tilfanget av nasjonale og 

internasjonale rettskilder som støtter opp under hensyn som rettferdighet og likhet, forblir det rom 

også for ekstern kritikk. 

 

5. Analytiske grep – noen eksempler 

 Behovet for analytiske grep 
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Ikdahl og Strand (red.) 2016 s. 183—201. 



Å skrive et kjønnsperspektiv inn i rettsvitenskapelig forskning krever mer enn å tolke og avveie ulike 

kilder mot hverandre. Å synliggjøre og diskutere sammenhenger mellom rett og kjønn – bredt 

forstått – reiser andre spørsmål enn bare hva som er innholdet i gjeldende rett. Hvordan kan man 

vurdere den samlede virkningen av ulike regler og regelsett? Hvilke antagelser om livsløp, problemer 

og oppfatninger ligger til grunn for retten? I hvilken grad treffer man de tilfellene lovgiver mente å 

treffe? Og hva slags virkninger har retten for fordelingen av ressurser, makt og autonomi? Når 

empirisk materiale skal trekkes inn, må det også bearbeides på en måte som gir det mening i en 

rettslig sammenheng. 

Dette skaper behov for analytiske grep som gjør det mulig å artikulere ny innsikt i sammenhenger – 

mellom rettsområder, mellom rett og samfunn, og mellom rett og verdier. De følgende punktene gir 

noen eksempler på hvordan dette har blitt gjort i (særlig) norsk sammenheng.  

 

 En personrettet systematikk: ny inndeling av rettsområder 
 

Ulike rettsområder eller «fag» som kjøpsrett, avtalerett, arbeidsrett og trygderett kan forstås som 

rettsvitenskapens måte å skape orden. Disse inndelingene er verken klart avgrenset eller satt i sten. 

Først og fremst er de funksjonelle, ved at de kan være et nyttig redskap for å systematisere og gi 

oversikt.  

Inndelingene kan gjøres på flere måter. Tradisjonelt har man ofte bygget på abstrakte likheter: 

Kjøpsretten behandler alle rettsforhold som har til felles at rettigheter i ting utveksles mot penger – 

både forbrukerens kjøp av et kilo poteter og konsernets kjøp av aksjemajoriteten i en bedrift. Dette 

kan skygge for hvor store forskjeller det er mellom de livsforholdene det er snakk om.57 Alternativt 

kan man skille mellom ulike virksomhetstyper: er det petroleumsrett eller entrepriserett? Helserett 

eller trygderett? En slik inndeling kan imidlertid vanskeliggjøre innsikt i hvordan ulike regelsett spiller 

sammen i konkrete situasjoner.  

Å snakke om «kvinnerett» som et eget rettsområde representerer en alternativ måte å dele inn 

retten på. Når det som studeres organiseres rundt persongrupper eller konkrete livssituasjoner, kan 

andre spørsmål tas opp og andre sammenhenger synliggjøres.58 Alle kvinner har heller ikke samme 

interesser og erfaringer, eller opplever at rettslige spørsmål oppstår i de samme sitasjonene. 

Forskere begynte tidlig å dele opp kvinneretten ytterligere, ved f.eks. å snakke om kategoriene 

«husmorrett», «fødselsrett» og «pengerett».59 Slik tok man utgangspunkt i faktiske problemer og 

situasjoner, snarere enn i det enkelte regelsett. Torstein Eckhoff beskrev betydningen av denne 

inndelingsmåten slik:  

«Denne måten å føre sammen ulike regelsett på, er totalt forskjellig fra den tradisjonelle 

systematikks vekt på abstrakte likheter mellom reglene. Den innbyr ikke til å trekke 

slutninger fra generelle vurderinger, men til rettspolitiske vurderinger. Og det gir 
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rettspolitikken økt tyngde at hele komplekset av samvirkende regler blir sett i 

sammenheng.».60  

Forholdet mellom lønnsarbeid og ulønnet arbeid er et klassisk tema innenfor kvinneretten. Å 

definere husmorrett som et eget felt er et godt eksempel hvordan et personrettet utgangspunkt 

gjorde det mulig å skape nye, bearbeidende perspektiver på tvers av tradisjonelle inndelinger. Her 

var det ikke den enkelte trygdeytelse som sto i sentrum. I stedet anla man et samlende perspektiv på 

rettsstillingen til personer som har lite eller ingen yrkesaktivitet, men utfører omsorgsarbeid og 

husarbeid. Et slikt perspektiv krevde at man samlet kunnskap fra områder som trygderett, 

erstatningsrett, og familierett. 

Et nyere eksempel er Wærstads analyse av rettsstillingen til kvinner i transnasjonale ekteskap. Her 

vises det hvordan familierett, forvaltningsrett, internasjonal privatrett og menneskerettigheter spiller 

sammen (og til dels mot hverandre) på måter som ikke blir synlig dersom man ser på disse som 

separate rettsområder.61 Beslektet med dette er studier som ser på hvordan diskrimineringsrett og 

velferdsrett både overlapper og utfyller hverandre når rettsstillingen til enkelte grupper skal 

bestemmes.62 

Ved å tematisere selve inndelingene i rettsområder, har kvinneretten bidratt til å rette 

oppmerksomheten om hvilken betydning rettsvitenskapens systematikk har. Å lene seg på 

tradisjonelle inndelinger av fagområder kan stå i veien både for forståelse av hvordan regler innen 

ulike fagområder spiller sammen, og for bevissthet om ulikhetene mellom situasjonene innenfor et 

fagområde. Ved å endre kategoriene man opererer med, kan man få nye «linser» til å belyse rettslige 

sammenhenger.63 Det kan få frem utilsiktede virkninger og fordelingseffekter av regelverket. Hvilken 

inndeling som er hensiktsmessig for å få best mulig analyser, må derfor vurderes konkret opp mot 

forskningstemaet.  

Når man grupperer regelsett og temaer i rettsområder kan dette skape oversikt, men også etterlate 

inntrykk av at det relevante materialet er å finne innenfor grensene rundt de områdene man tegner 

opp. Slike grenser kan imidlertid tildekke sammenhenger. For det enkelte rettstilfellet kan etablering 

av ny systematikk ha praktisk betydning ved trekke oppmerksomhet til argumenter, kilder og 

begreper som rettsanvenderen ellers ikke ville tenkt på som relevante. Betydningen er kanskje likevel 

større på generelt nivå: for rettsvitenskapen kan det å anvende en mer personrettet, «tverrjuridisk» 

systematikk være et analytisk grep som gjør at man bedre kan fange opp hvordan retten – samlet  

sett – påvirker enkeltpersoners og gruppers rettslige stilling.  

 

 Men passer det her? Problematisering av eksisterende begreper 
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Kjønnsperspektiv har ikke bare blitt brukt til å etablere nye kategorier, men også bidratt til kritikk og 

nytolkning av gamle kjente. Rettens systematikk innebærer ofte at samme rettslige begreper eller 

modeller gis anvendelse på et bredt spekter av tilfeller. Et mulig perspektiv er da å stille spørsmål ved 

hvordan kjønnede relasjoner og erfaringer påvirker hvor godt begrepene passer på ulike felt og for 

ulike typer situasjoner. 

Et eksempel er begrepet «avtale». Dette anvendes på rettsforhold både mellom parter uten noen 

nærmere sosiale eller emosjonelle bånd, og mellom personer som lever i livsfellesskap. Hvilken 

betydning har den aktuelle relasjonen for hvordan begrepet fungerer? På bakgrunn av 

kvinnerettslige undersøkelser av ektefellers økonomiske forhold har Tone Sverdrup diskutert i 

hvilken grad avtalemodellen «gir en god retning for tanken» i livsfellesskap. Hun er kritisk til 

formuesrettslige modeller som tilpasses ved å konstatere stilltiende og forutsetningsvise avtaler. 

Husmorsameie løftes frem som et eksempel på hvordan Høyesterett har unngått 

avtalekonstruksjonen ved heller å se på partenes direkte eller indirekte bidrag til erverv, samt i 

hvilken grad ervervet hadde karakter av et felles prosjekt. Sverdrup tar til orde for at deklaratoriske 

regler om fellesprosjekter vil passe bedre med «livsfellesskapets logikk» enn avtalekonstruksjonen.64 

Også innenfor strafferett har man brukt kjønnsperspektiv til å stille spørsmål ved hvor egnet 

etablerte begreper er når de anvendes på situasjoner som statistisk sett rammer kjønnsskjevt. Det 

har blitt stilt spørsmål ved bruken av «berettiget harme» som grunnlag for å sette ned straff i 

situasjoner der menn utøver vold mot kvinner som har vært utro eller forlatt dem, når det samtidig 

er politisk ønsket at vold i nære relasjoner skal anses særlig alvorlig.65 Forholdet mellom kjønnsroller 

og rettslig regulering av voldtekt har blitt gjort til tema for diskusjon en rekke ganger, både knyttet til 

hva som er hensiktsmessig regulering og hvordan bevisbedømmelsen preges i praksis.66 I 

internasjonal strafferett ble seksualisert vold i liten grad anerkjent som en mulig krigsforbrytelse før 

det ble rettet blikk mot kvinners opplevelser i krig.67 I dag har dette feltet blitt ytterligere utvidet ved 

at også menns erfaringer med seksualisert vold i krig trekkes frem som en rettslig relevant 

tematikk.68 

I likhet med nytenkning om selve den rettslige systematikken,69 er problematisering av eksisterende 

begreper en innfallsvinkel for å kunne ta opp mer grunnleggende strukturer i retten enn bare 

innholdet i enkeltregler. Mens systematikkens inndelinger kan stå i veien for relevante 

sammenhenger, kan generelle begreper gjerne tilsløre relevante forskjeller. Noen fenomener og 

situasjoner rammer menn og kvinner i ulik grad eller på ulik måte, og eksemplene ovenfor illustrerer 

at man da kan skape ny forståelse gjennom å vurdere i hvilken grad jussens begreper ser og 

                                                           
64 Tone Sverdrup, «Passer avtalemodellen til livsfellesskapets logikk?» i Kirsten Ketscher, Kåre Lilleholt, Eivind 
Smith og Aslak Syse (red.), Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år, Oslo, 2013 s. 575—586. 
65 Se f.eks. Trine Baumbach, «Kønsligestilling i strafferetten – en overset retlig problemstilling», Ugeskrift for  
Retsvæsen, U.2009B.259. 
66 Tove Stang Dahl, Pene piker haiker ikke, Oslo 1994. Benedikte Moltumyr Høgberg og Torunn Salomonsen, 
«Voldtektslovgivning på ville veier? – straffeloven § 192», Tidsskrift for strafferett, nr. 3, 2010 s. 211—253. 
Anne Jorun Bolken Ballangrud, «Stereotype oppfatninger om voldtekt og voldtektsofre – en fare for kvinners 
rettsvern?», Kritisk juss, nr. 3, 2011 s. 199—210.  
67 Vesna Nikolic-Ristanovic, «Sexual violence, international law and restorative justice», i Doris Buss og 
Ambreena Manji (red.), International law: Modern feminist approaches, Oxford 2005 s. 273—293. 
68 Anette Bringedal Houge, «Seksualisert krigsvold i Bosnia og Hercegovina: Kjønn, etnisitet og seksualitet», 
Sosiologi i dag, nr. 2, 2009 s. 23—42. 
69 Se punkt 5.2 ovenfor. 



behandler erfaringer som er typisk for hvert kjønn på en like hensiktsmessig, rimelig og rettferdig 

måte. 

 

 Å artikulere sammenhenger: Tankemodeller og teorier 
 

Et tredje analytisk grep er å artikulere modeller som kan sammenfatte større sammenhenger og 

kategorier i det lappeteppet menneskers hverdagsliv – og reguleringen av dette – gjerne innebærer.  

Dels kan dette kan gjøres for å forstå den rettslige reguleringen av et felt. Hvilke modeller bygger 

rettssystemet på? Hvilke antagelser om behov, situasjoner og livsløp er det som danner 

utgangspunkt for regelverk, og hvilke konsekvenser har dette?  

Et klassisk eksempel kan finnes i forbindelse med regulering som knytter an til arbeidsdeling og 

kjønnsroller i familier. Tone Sverdrup utviklet på 1980-tallet tenkning om hvordan lovverket på 

mange felt var bygget på en «tosporet modell». Både trygderett, skatterett, arbeidsrett og familierett 

tok utgangspunkt i en «mannsmodell», hvor det at «arbeidstagerne har kontinuerlig, heldags 

lønnsarbeid gjennom hele sin yrkesaktive periode» var en forutsetning for at reglene skulle virke 

rettferdig eller etter sitt formål. Alternativet var en «husmormodell», knyttet til regler om 

omsorgsarbeid og forsørgelse. Å bruke fortidens inntekter som indikasjon på hva som vil skje i 

fremtiden, slik mange trygderegler gjør, gir imidlertid bare et riktig bilde dersom den det gjelder har 

kontinuitet i sine inntektsforhold. Kvinner som vekslet mellom omsorgsarbeid, f.eks. i 

småbarnsperioder, og (deltids) lønnsarbeid risikerte å falle mellom to stoler.70 Begrepet «tosporet 

modell» bidro til å synliggjøre svakheter ved hvordan retten fungerte for personer med annerledes, 

mer vekslende livsrytmer. 

Å analysere retten med blikk for hvilke livsløpsmodeller regelverket er tilpasset, er én måte å 

synliggjøre hvilke forutsetninger retten hviler på – enten disse er resultat av bevisste valg og 

prioriteringer, eller mer tilfeldige. 

Men rettsreglene kan også spille en mindre rolle når man artikulerer modeller for faktiske 

sammenhenger i menneskers livsløp. Med mer bruk av empirisk materiale, kan modellene i større 

grad rette søkelys på hvordan retten forholder seg til virkelighetens hverdagsliv. 

Tove Stang Dahl introduserte begrepet «det tredelte forsørgelsessystemet» som et hjelpemiddel for 

å beskrive og forstå kvinners – særlig gifte kvinners – økonomiske stilling.71 Denne modellen 

beskriver hvordan økonomiske midler til livsopphold kan forstås som å komme fra tre ulike kilder: 

ekteskap, lønn og offentlige ytelser. Hva som til enhver tid er hovedkilden for den enkelte vil være 

knyttet til kjønn, alder og helse. Samtidig er disse tre kildene knyttet sammen både gjennom 

rettigheter og forventninger. Begrepet ga rom for å analysere hvordan regelsett knyttet til ekteskap, 

arbeidsliv og trygd spiller sammen. Dahl pekte bl.a. på hvordan «husmorformodning» og 

                                                           
70 Tone Sverdrup, «Det to-sporede lovsystemet – belyst med eksempler fra skatteretten», i Dahl (red.), 
Kvinnerett 2, Oslo 1985 s. 31—53 og Tone Sverdrup, «Folketrygdloven i kvinneperspektiv» i Asbjørn Kjønstad 
(red.), Folketrygden i støpeskjeen, Oslo 1984 s. 84—119. 
71 Tove Stang Dahl, «Kvinners rett til penger», i Dahl (red.), Kvinnerett 2, Oslo 1985 s. 11—30, og nyere Kirsten 
Ketscher, Socialret. Principper, rettigheder, værdier, 4. utg., København 2014, på s. 90—99. 



«yrkeskvinneformodning», ulik verdsetting av ulike typer arbeid, og «familiemodeller» for utbetaling 

av ytelser økte økonomiske forskjeller i kvinners disfavør, mens ordninger som «husmorsameie», 

pensjonspoeng for omsorgsarbeid, forhøyet hjelpestønad og borgerlønn kunne avdempe forskjeller.  

Beslektet med dette har Kirsten Ketscher og Anne Hellum brukt begrepet «omsorgsforsørgelse».72 

Forsørgelse handler ikke kun om økonomi: «en pose penge stiller ikke sulten. Den skal konverteres til 

mad, f.eks. ved at der indkøbes madvarer, og at maden derefter tilberedes derhjemme».73 Penger 

pleier ikke en som er syk. Også omsorgsbehov kan dekkes fra flere kilder, med ulik rettslig regulering. 

Omsorgsarbeidet kan skje innen familien eller andre nære relasjoner, og her er det i liten grad 

regulert – men har sider mot foreldreansvar, ektefellers gjensidige forsørgelsesansvar, og regler om 

pårørendes roller og rettigheter. Omsorg kan også gis av det offentlige etter velferdsrettslige regler, 

eller kjøpes på markedet slik at for eksempel avtalerett og arbeidsrett aktualiseres.  

Ved å rette blikket mot de ulike kildene til omsorg blir det mulig å gjøre synlig problemstillinger som 

nok statistisk sett oftest møtes av kvinner – men i økende grad også av menn med omsorgsoppgaver. 

Hvordan forener man ansvaret for småbarn med full yrkesaktivitet? Sammenhengene kan sees fra 

flere vinkler: Når stadig flere kvinner er yrkesaktive, vil eldres behov for rettigheter til omsorg fra det 

offentlige kunne øke – og når det forventes en eldrebølge, kan lovgiver gjøre klokt i å se nærmere på 

ordninger som legger til rette for at også yrkesaktive pårørende skal kunne yte omsorg.74 Der 

empirisk materiale spiller hovedrollen, og rettskildene er med i biroller, kan modeller som «det 

tredelte forsørgelsessystemet» også gjøre det lettere å peke på hvordan endringer i samfunnet 

påvirker de spørsmål retten må kunne besvare. 

 

 Rettens grensedragninger: privat og offentlig, mellom rett og politikk 
 

Retten trekker grenser på flere måter: Hva skal reguleres, og hva skal forbli privat? Hva er rettens 

domene, og hva er politikk? Rettsvitenskap med kjønnsperspektiv har vært opptatt av å stille 

spørsmål ved de grenser retten etablerer – og grensene for «retten» som system.75 

En grensedragning som har fått mye oppmerksomhet er mellom «privat» og «offentlig». Det har blitt 

påpekt at det kan være uklart om det lar seg gjøre å trekke en klar, prinsipiell grense mellom privat 

og offentlig sfære.76 Hvordan retten trekker grensene kan ha stor betydning for spørsmål med 

kjønnsperspektiv. Kjønnede relasjoner formes i stor grad i det private, og temaer som har stått 

sentralt i kvinnerettslig litteratur er gjerne knyttet til den sfæren som regnes som «privat». 

Eksempler på dette er fordeling av arbeid og økonomi i familien, verdsetting av omsorgsarbeid, 

betydningen av religiøse og kulturelle normer for rettigheter, og seksualisert vold og vold i private 

relasjoner. 

                                                           
72 Ketscher 2014 s. 90—99. Anne Hellum brukte begrepet «naturalforsørgelse», se f.eks. «Penger og verdighet 
etter ektefellelovens § 1», i Dahl (red.), Kvinnerett 2, Oslo 1985 s. 54—94. 
73 Ketscher 2014 s. 91. 
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75 Eva-Maria Svensson, «Boundary-work in legal scholarship», i Gunnarsson, Svensson og Davies (red.) 2007 s. 
17—49, på s. 40. 
76 Nicola Lacey, Unspeakable subjects. Feminist essays in legal and social theory, Oxford 1998, s.70—86. 



Som berørt ovenfor, har det blitt påpekt hvordan arbeid vurderes og vektlegges ulikt etter om det 

gjøres i den private eller den offentlige sfære. Dette kan gjelde ulønnet omsorgs- og husarbeid, men 

også lønnet arbeid som foregår i andres hjem.77 Forskjellene viser seg både i lønn, arbeidsrettslig 

vern, trygde- og erstatningsrettslig vern og familierettslig verdsetting. Innen strafferetten har det 

vært reist tilsvarende spørsmål om vold i nære relasjoner har blitt møtt med samme alvor som vold i 

det offentlige rom, mellom personer som ikke kjenner hverandre.78 

Også betydningen av at staten unnlater å regulere spørsmål, eller eksplisitt holder noen områder 

utenfor regulering og håndheving, har blitt påpekt. Frem til 2010 hadde likestillingsloven et generelt 

unntak for «indre forhold i trossamfunn», og håndhevingsorganene kan ikke håndheve forbudet mot 

diskriminering i «familieliv og andre rent personlige forhold».79 Analyser av hvordan 

diskrimineringsforbudets virkeområde trekker grenser for retten, har funnet at dette er problematisk 

i lys av internasjonale konvensjoner.80 

Fravær av regulering og håndheving innebærer at andre normer og institusjoner får rom, uavhengig 

av hvorvidt disse fremmer likhet eller ikke. Rettslig litteratur gir en rekke eksempler på hvilken 

betydning dette kan ha for kjønnslikestilling. Ett eksempel er at tradisjonelle foreldreroller 

videreføres i den delen av foreldrepermisjonen som fordeles av foreldrene selv; før «fedrekvoten» 

tok svært få fedre permisjon overhodet, og også i dag ser man at far oftest kun tar den delen av 

permisjonen som er forbeholdt ham. Fravær av regulering eller håndheving i det «private» kritiseres 

også på bakgrunn av bekymring for hva religiøse normer betyr for kjønnslikestilling. Dette kan 

komme opp både i forbindelse med undervisning på kristne privatskoler,81 og muslimske kvinners 

rettigheter ved skilsmisse.82 Når rettsvitenskap med kjønnsperspektiv har rettet oppmerksomheten 

mot felt der retten holdes utenfor det «private», pekes det gjerne på hvordan dette innebærer en 

privatisering av likestillingsproblemer ved at andre, ikke-statlige normer og kjønnsrollemønstre da får 

gjennomslag.83 

I en annen retning går studier som tematiserer hvilke private relasjoner som anses rettslig relevante. 

Ekteskap og foreldreskap er rettslige kategorier, men de senere år har også «ugift samliv» eller 

partnerskap blitt gitt rettslig relevans. Flere forfattere har pekt på at selv om samboerskap og 

homofilt partnerskap og ekteskap har fått rettslig anerkjennelse ved siden av det heterofile 

ekteskapet, er det fortsatt kjernefamilien som «fremstår som den legitime familieform i retlige 

                                                           
77 Det går her en linje fra den klassiske «hushjelpundersøkelsen» til rettssosiologen Vilhelm Aubert, Torstein 
Eckhoff og Knut Sveri, En lov i søkelyset, sosialpsykologisk undersøkelse av den norske hushjelplov, Oslo 1952 til 
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81 Strand 2012, kapittel 8. 
82 Wærstad 2017. 
83 Hellum og Strand 2017. 



sammenhænge».84 Både andre typer familierelasjoner og andre sosiale bånd kan imidlertid være 

sentrale i menneskers liv – uten at de er rettighetsgenererende, for eksempel i spørsmål om hvem 

som regnes som «pårørende», hvem som skal ha samværsrett ved omsorgsovertakelse, eller i hvilken 

grad det skal legges til rette for å opprettholde sosial kontakt ved alderdom og sykdom.85 Anu 

Pylkkänen har argumentert for at den betydningen som er tillagt den seksuelle relasjonen, 

tradisjonelt representert ved ekteskapet, har begrenset verdi for å begrunne rettigheter. Hun mener 

at andre sider av relasjoner egner seg bedre, særlig behov for omsorg.86  

Beskyttelsesverdige interesser finnes ikke bare i forbindelse med ekteskap eller samliv.87 Denne 

erkjennelsen førte til at reglene om pleiepenger for omsorg i livets sluttfase ble endret i 2013. 

Tidligere var dette en rettighet kun for nær familie, men både i høringsuttalelser og i 

tilbakemeldinger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet ble det pekt på at selv om det ofte er nær 

familie som gir pleie i slike situasjoner, vil mange kunne ha andre omsorgspersoner som er mer eller 

like naturlige som familiemedlemmer. Det er heller ikke slik at alle ønsker at nære familiemedlemmer 

skal forestå pleien. I dag kan også venner og naboer kreve pleiepenger etter ftrl § 9-13, dersom den 

syke ønsker dette og de har en nær personlig relasjon.88 Kirsten Ketscher har foreslått relasjonsrett 

som en synsvinkel for å fange opp rettslige perspektiver av «de personlige relationer, som den 

enkelte anser for relevante og afgørende i forskellige livsfaser».89 Dette gir mulighet til å reise nye 

spørsmål om hvordan retten kan begrunne de grenser den trekker for private relasjoners rettslige 

betydning, hvilken betydning dette har for ulike grupper, og hvilke alternativer som kan tenkes. 

 

6. Fra kvinner til kjønn – og videre 
 

Kvinnerettslig forskning har fungert som springbrett for rettsvitenskapen i flere retninger.  

Dels har kvinneperspektiv på retten bidratt til å utvikle begreper som kan være relevante også for 

andre grupper.90 Betydningen av dette er synliggjort i lovverket gjennom at diskrimineringsvernet for 

                                                           
84 Freya Semanda, «Kønsstereotyper i den retlige regulering af forældre-barn relationer», Retfærd, 2016 s. 7—
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85 For noen illustrerende eksempler fra rettspraksis, se Kirsten Ketscher, «Relationsret – en ny retsvidenskabelig 
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89 Ketscher 2012 på s. 82. 
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ulike grupper nå er samlet i én lov, der både begrepsbruk og regler i stor grad er felles.91 Ulike 

diskrimineringsgrunnlag, som kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne kan også spille sammen.92 

Til slutt i dette kapittelet er det imidlertid endringene knyttet til kjønn som skal skisseres. Hvordan 

kan rettsvitenskap med kjønnsperspektiv være relevant for menns stilling? Hvordan kan tradisjonelle 

«kvinneemner» behandles når de også viser seg å angå menn? Og er det kun menn og kvinner det 

handler om? 

At likestilling for kvinner ikke kan sees løsrevet fra spørsmål om hvilken betydning kjønnsroller har 

for menn er gammel lærdom. I forhandlingene om teksten i FNs kvinnekonvensjon var de 

skandinaviske landene pådrivere for å ta inn formuleringer om hvordan arbeid mot diskriminering av 

kvinner også må handle om menn.93 Dette kan ha betydning både der menn opplever andre typer 

forskjellsbehandling på grunn av kjønn enn kvinner – og der menn kan være i samme situasjon som 

kvinner. 

Eksempler på at menn forskjellsbehandles på grunn av deres kjønn kan finnes i regelverk, som når 

folketrygdloven stiller strengere krav for at menn kan ta fellesdelen av foreldrepermisjonen enn det 

gjøres for kvinner. Selv om EFTAs overvåkingsorgan har funnet at disse strider mot EØS-rettens 

diskrimineringsforbud, er loven foreløpig uendret.94 Det kan også skyldes samspill med kjønnsroller 

og stereotypier i praksis, som i spørsmål knyttet til likhet i foreldrerollen på hjemmebane. 

Fedrekvoten gjør det lettere for fedre å ta permisjonen, men kanskje stiller fedre i annen rekke når 

man tar stilling til hvor barna skal bo ved samlivsbrudd? I private avtaler som inngås mellom foreldre 

har de fleste barna blitt boende hos mor, men det har vært en sterk økning i foreldre som velger delt 

bosted. I saker som havner for domstolene ser man at lagmannsrettene nå fordeler omsorg nokså likt 

mellom fedre og mødre, men lite er kjent om tingrettspraksis.95 Hvilken betydning kjønnsroller og 

stereotypier har når slike saker løses rettslig fortjener videre forskning.96 

Videre er det slik at en del situasjoner som gjerne regnes som typisk for kvinner, i praksis også kan 

ramme menn. Også menn er småbarnsforeldre, og statistikk viser at fedre spiller en stadig mer aktiv 
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95 Kristin Skjørten, Samlivsbrudd og barnefordeling, Oslo 2005. Kristin Skjørten, «Children’s Voices in Norwegian 
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96 For en empirisk studie, se Knut Oftung, Skilte fedre: omsorg, mestring og livskvalitet, Oslo 2009.  
Et annet eksempel kan være hvordan gutter kan møtes med andre, og lavere, forventninger i barnehagen og 
skolen. At innvandrergutter er urolige og henger litt etter i språkutviklingen regnes som mer normalt eller 
forventet enn dersom en etnisk norsk jente er i samme situasjon, og tas dermed ikke alltid like mye på alvor. 
Slik kan stereotype ideer om gutter skape forskjellsbehandling. Helga Aune, «Opplæringslovens og 
barnehagelovens formålsbestemmelser. Utdanning, likestilling og stereotype kjønnsroller», i Henning Jakhelln 
og Trond Welstad (red.): Utdanningsrettslige emner, Oslo 2012 s. 101—132. 



rolle som omsorgspersoner. Å tilnærme seg problemer med å kombinere familie og yrkesliv som et 

rent kvinnespørsmål kan skygge for hvordan mødre i småbarnsfasen kan ha mer felles med menn i 

samme situasjon enn med kvinner uten barn. 

Kan man så si at menn som forskjellsbehandles på grunn av omsorgsoppgaver er utsatt for 

«kjønnsdiskriminering»? Det er situasjonen som småbarnsforeldre som skaper risiko for 

forskjellsbehandling og behov for tilrettelegging i møte med arbeidslivet – ikke forelderens kjønn i 

seg selv. I sin diskusjon av arbeidsgivers plikt til å legge til rette for arbeidstakere med små barn 

brukte Elisabeth Vigerust begrepet «familiehensynsnorm» for å beskrive hvordan bl.a. verdier og 

arbeidsrettslige urimelighetsvurderinger sammen skapte argumentativt grunnlag for å la 

diskrimineringsvernet omfatte også menn med omsorgsoppgaver.97 Den nye likestillings- og 

diskrimineringsloven, vedtatt sommeren 2017, løser spørsmålet ved å etablere omsorgsoppgaver 

som et eget diskrimineringsgrunnlag i tillegg til kjønn. 98 Det som startet med kvinneperspektiv, har 

dermed bidratt til å bedre både mødres og fedres mulighet til å kombinere yrkesaktivitet og 

omsorgsoppgaver i ulike faser av livet. 

Å inkludere omsorgsoppgaver som et eget diskrimineringsgrunnlag kan illustrere noe mer generelt: i 

noen tilfeller kan man få bedre analyser av å rette blikket mot situasjonen som skaper sårbarhet, enn 

dersom man knytter risiko for diskriminering til hvilken gruppe man tilhører – enten mann eller 

kvinne.99 Empirisk kunnskap om menns omsorgs for barn har bidratt til å reise spørsmål ved 

forestillinger om at dette er en «kvinneproblemstilling». Ved å se konkret på hvordan 

omsorgsoppgaver påvirker livssituasjonen for enkeltpersoner av begge kjønn, kan man også redusere 

faren for essensialisering, der tiltak for å bedre en gruppes situasjon samtidig bidrar til å 

opprettholde stereotype ideer om hvordan alle som tilhører denne gruppen er. 

Endelig har man de siste årene også sett økende oppmerksomhet om hvordan kjønn ikke kan 

reduseres til å kun handle om å være enten mann eller kvinne. I norsk lovgivning har diskriminering 

på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk har vært forbudt ved lov siden 

2013.100 Forskning de siste årene har tatt opp spørsmål som homofiles rett til å inngå ekteskap,101 

den familierettslige stillingen til personer som endrer juridisk kjønn102 og interkjønnbarns 

rettigheter.103 På dette feltet går rettsutviklingen fort både nasjonalt og internasjonalt.104 Dikotomien 

                                                           
97 Elisabeth Vigerust, Arbeid, barn og likestilling, Oslo 1998 s. 226—229. 
98 Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering § 6. 
99 Martha Fineman, The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition, Princeton 2013. 
100 Lov 21. juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk. Se Anne Hellum, «Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk – noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett», i Reidun Førde, Morten Kjelland og Ulf 
Stridbeck (red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt: Festskrift til Aslak Syse 70 år, Oslo 2016 s. s. 191—
213, og Sørlie 2018. 
101 Claire Poppelwell-Scevak, «The European Court of Human Rights and Same-Sex Marriage: The consensus 
approach», Pluricourts research paper no. 16-10, Oslo 2016. 
102 Anniken Sørlie, «Rettighetssubjekter i endring: Den fødende mannen» i Ikdahl og Strand (red.) 2016 s. 227—
248. 
103 Kirsten Sandberg, «Interkjønnbarn», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2016 
s. 301—304. 
104 Anne Hellum (red.), «Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity”, Nordic Journal of Human 
Rights, nr. 4, 2015 (temanummer). 



mann/kvinne er et eksempel på kategorier som har blitt regnet som permanent og avklart, og både 

lovgivere og rettsanvendere må ta stilling til nye spørsmål når kjente kategorier utfordres.105  

Rettsvitenskapelig forskning med kjønnsperspektiv har vist at rettens nøytralitet ikke kan tas for gitt, 

og diskrimineringsforbudet er i dag solid forankret i en rekke rettskilder. Nye spørsmål reiser seg 

imidlertid stadig, i samspill med endringer både i retten, i samfunnet, i kjønnsroller, og i forståelsen 

av kjønn. Kjønnsperspektiv er fortsatt høyst relevant på en rekke rettslige felt. Dette kapittelet har 

tatt sikte på å gi en introduksjon til metodiske verktøy som kan brukes. 

 

                                                           
105 Problemstillingen i Sørlie (2016) kan illustrere dette: når en person som juridisk sett er mann føder barn, er 
han da far eller mor? 


