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Sammendrag  

Kvinner har lang erfaring med stigma vedrørende deres følelsesliv – historisk konstruert 

som emosjonelle og en motpol til den rasjonelle mannen. På tross av et tradisjonelt syn 

på kvinner som emosjonelle vesener, synes aksepten for deres emosjoner som 

overraskende liten — særlig når det gjelder sinne. Forskning viser at kvinner ofte 

uttrykker sinne på privaten, at jenter fra tidlig alder tar et relasjonelt hensyn og derfor 

heller undertrykker sitt sinne. Hva skjer med kvinner som uttrykker sinne utenfor 

hjemmet? Jeg har i denne oppgaven intervjuet et knippe kvinner som anser seg selv som 

eksplosive, de viser sinne utenfor den private sfære og har sagt seg villige til å dele sine 

erfaringer om reaksjonene de har møtt. Deres bakgrunn er nokså ulik, det samme kan 

sies om deres uttrykksform. Blir de tatt på alvor av omgivelsene; grunnene til deres 

sinne lyttet til, eller er det reaksjonen som blir fokuset? Dette er spørsmål som blir 

besvart i denne oppgaven. Fordi sinne er et komplekst fenomen, belyses det tverrfaglig. 

Sinne forstås i denne oppgaven som en respons på urett slik filosofen Aristoteles mente 

det var. Hovedmålet er å finne ut om, og eventuelt hva slags kapital sinne kan være med 

utgangspunkt i sosiologen og antropologen Pierre Bourdieu. Fordi jeg med dette 

prosjektet ønsker å belyse hvorfor sinne bør ses i kjønnede dimensjoner, samt 

synliggjøre hvordan rommet for å uttrykke denne emosjonen synes betydelig mindre for 

kvinner enn for menn, er feministiske teorier av blant annet Sara Ahmed, Simone de 

Beauvoir, Sarah Hoagland og Audre Lorde inkludert i analysen. 

Abstract   

Women have a long experience with the stigma surrounding their emotional life — 

historically constructed as emotional and a counterpoint to the rational man. Despite a 

traditional view of women as emotional beings, acceptance of their emotions seems 

surprisingly small — especially when it comes to anger. Research shows that women 

often express anger in private, that girls from an early age take a relational consideration 

and therefore rather suppress their anger. What happens to women who express anger 

outside the home? In this thesis I have interviewed some women who consider 

themselves explosive, they show anger outside the private sphere and are willing to 

share their experiences about the reactions they’ve been met with. Their backgrounds 
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are quite different, the same can be said about their form of expression. Are they taken 

seriously by their surroundings; the reasons for their anger listened to, or is it the 

reaction that stays in focus? These are questions that are answered in this assignment. 

Because anger is a complex phenomenon, it is illuminated interdisciplinary. Anger is 

understood in this thesis as a response to injustice as the philosopher Aristotle thought it 

was. The main goal is to find out if, and possibly what kind of capital anger can be, 

based on the sociologist and anthropologist Pierre Bourdieu. Because I with this project 

want to shed light on why anger should be seen in gender dimensions, as well as make 

visible how the space to express this emotion seems significantly smaller for women 

than for men, feminist theories by, among others, Sara Ahmed, Simone de Beauvoir, 

Sarah Hoagland and Audre Lorde, are included in the analysis. 
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1.Innledning 

For ordens skyld: Kvinner i denne oppgaven betegnes som enhver som oppfatter 

seg som kvinne. 

Kvinner har, i kraft av sitt kjønn, en historisk merkelapp på seg som 

emosjonelle. De har vært ansett som sårbare, uforutsigbare og drevet av sin biologi og 

natur — en merking som har fordret til økt kontroll av kvinner, hvilket kommer til 

uttrykk på mang et vis (Beauvoir, 2000, Narayan, 1995). Forskning viser at jenter fra 

tidlig alder har utviklet et relasjonelt selv der andre mennesker står i fokus og ikke 

nødvendigvis dem selv — som kvinner undertrykker de ofte sitt sinne eller viser det 

innenfor trygge rammer på privaten (Gilligan, 1982; Brown & Gilligan, 1993; Klein, 

2011). Rommet for å vise sinne og aggressivitet opptas i stor grad av guttene, både i lek 

og alvor (Beauvoir, 2000; Haavind, 2003; Miller, 1985; Thorne, 2008; Pascoe, 2012). 

Menn høyner gjerne sin status ved å vise sinne, mens kvinner ofte mister den (Klein, 

2011). De jentene og kvinnene som gjør tydelig opprør og uttrykker sinne mot det de 

anser som urett mot dem selv, eller andre — hvordan møtes de av omgivelsene? I denne 

oppgaven intervjues et knippe kvinner om sine erfaringer vedrørende det å være sinte. 

De er kanskje atypiske med hensyn til forskning fordi de viser sitt sinne utenfor privaten 

— på arbeidsplassen, puben, bussen og i politiske sammenhenger. Likevel representerer 

de den typiske kvinnen slik hun er konstruert av vesten — som emosjonell. Hvis hun er 

feminist og/eller mørk i huden, er hun gjerne ekstra sint.  

Sinne er en viktig følelse ifølge filosofen Aristoteles (2006, 2007), det er en 

respons på krenkende behandling av en selv eller ens interesser. Han sier også at sinne 

kan betegne det å være klar til innsats, at det kan gi handlekraft. Ved å anerkjenne sinne 

som han gjør, impliserer han også at det kan brukes til noe, at det kan være nyttig, en 

ressurs. Sosiologen Pierre Bourdieu (1984, 1994) anser noe som en kapital når det er 

erkjent og anerkjent, en potensiell kraft som man kan dra nytte av. Aktivist Audre Lorde 

(2007) oppfordrer til konstruktiv bruk av sinne for å bekjempe sosial urett. Altså kan 

man anse sinne som en kapital, men det forutsetter nødvendigvis gehør for det.  

Kvinner som sier ifra og er sinte for noe, er utsatt. Det snakkes for lite om at når 

en kvinne responderer med sinne på det hun opplever som urett, så risikerer hun at det 



 

hun reagerer på, ikke anses som en urett overhode. Ei heller sies det nok om at når hun 

forklarer hvorfor det er en urett, klart og tydelig, så mangler hun anerkjennelse til å bli 

hørt, det synes som om mottakeren ikke tar henne på alvor. Tvert imot tyder mye på at 

hennes reaksjon blir brukt mot henne, selv når den er åpenbart legitim. I denne 

oppgaven undersøkes det om og når eventuelt kvinners sinne kan være en kapital — noe 

som er en særs viktig innsikt når man tar i betrakting hvordan kvinner som sier ifra 

gjerne blir møtt, hva tidligere forskning og analysens funn angår. Kvinnene i denne 

oppgaven tør å stå opp for urett, noe som koster, men de vinner også noe — både i 

mikro- og makroperspektiv. Deres historier er relevante for enhver, deres erfaringer sier 

noe om hva det innebærer å være en eksplosiv kvinne i norsk kontekst i dag, og 

reaksjonene de får sier noe om samfunnet rundt og hva det vil si å være kvinne. 

Oppgavens gang herfra, tar i kapittel to for seg tidligere og relevant tverrfaglig 

forskning, deretter følger kapittel tre, som gjennomgår oppgavens valg av metode. 

Fjerde kapittel omhandler teori og valg av analytiske verktøy, før de i kapittel fem 

benyttes i analysen. Sjette og siste kapittel, er oppgavens konklusjon og avsluttende 

kommentar. 
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1.1.Problemstilling  

Kan kvinners sinne være en form for kapital? 

For å finne ut om sinne kan være en form for kapital, synes det som nødvendig å 

undersøke når det eventuelt ikke kan anses som en kapital. Andre relevante spørsmål vil 

dreie seg om hvorfor sinne bør ses i kjønnede dimensjoner. Sist, men ikke minst, vil det 

være av essensiell art å spørre kvinnene i denne oppgaven om hvorfor de blir sinte.  



 

2.Ulike forståelser av sinne – tidligere forskning  

Aristoteles definerte i sin tid sinne som en respons på urett, at sinne i seg selv er 

hverken positivt eller negativt, det som er av betydning er hvordan sinne oppleves 

(Aristoteles, 2006, Bok II, s. 107; Christensen, 2016, s. 6). Ifølge Aristoteles må 

intensiteten på sinnet være proporsjonal med den uretten som har blitt begått for at det 

skal oppleves konstruktivt; det må rettes mot de riktige menneskene, av rett grunn, i et 

passe tidsrom og til riktig tid (Aristoteles, 1999, Bok II, s. 31; Christensen, 2016, s. 6). 

Aristoteles innrømmer imidlertid at middelveien generelt er en vanskelig balansegang i 

praksis (Aristoteles, 1999, Bok II, s. 37). Følelser er komplekse, og hvordan de 

uttrykkes og mottas av omgivelsene bør ses i kontekst av historiske, kjønnede, 

kulturelle, sosioøkonomiske og individuelle perspektiver (Ahmed, 2014; Beauvoir, 

2000; Chemaly 2018; Lorde, 2007; Miller, 1991; Nielsen, 2013, 2014). Terskelen for å 

uttrykke sinne vil sannsynligvis sågar kunne være annerledes for en kvinne bosatt på en 

øy i Nord-Norge, enn for en kvinne bosatt på Frogner i Oslo. Handler det da om klasse 

eller kultur, eller begge deler? Å være en eksplosiv melatoninrik kvinne kan, i et 

melatoninfattig samfunn, innebære noe annet enn om du er en sint kvinne som tilhører 

majoriteten (Lorde, 2007; hooks, 1992). Ei heller blir nyansene færre om du legger til 

eller fratar privilegier og posisjoner til den ene eller andre parten. En persons lynne vil 

åpenbart også kunne være medfødt, og alder kan sågar spille en rolle.  

For å finne ut om sinne kan være en form for kapital, vil Bourdieus teorier om 

habitus og kapitalbegrepene stå sentralt i denne oppgaven. Sinne er imidlertid et 

komplekst fenomen, det vil derfor være nødvendig å belyse det tverrfaglig. Filosofiske 

og psykologiske perspektiver er essensielle for en nyansert forståelse av hvorfor og 

hvordan man uttrykker sinne (Aristoteles, 1999, 2006, 2007; Ahmed, 2014; Benneche, 

2020; Brown & Gilligan, 1993; Gilligan, 1982; Hagen, 2017; Seim, 2020; Klein, 2011).  

Bourdieu er kritisert av flere for å være for deterministisk (Adkins, 2004, s. 9). 

Vi styres ifølge Bourdieu av strukturene som den dominerende samfunnsklassen setter 

premissene for, og som vi — selv om vi kjemper imot den — ender opp med å 

reprodusere dersom vi kommer i en maktposisjon (Bourdieu, 1994, s. 61). Det vil i så 

måte være interessant å undersøke sinne som en kapital innad eksempelvis aktivistiske 

miljøer: Hva kan oppnås ved mobilisering på tvers av ulike habitus og posisjoner?  
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Når Bourdieu (2000) trekker inn kjønn vedrørende symbolsk kapital og symbolsk 

vold, levner han lite håp til kvinners frihet og påvirkningskraft. Aristoteles inkluderer 

ikke kjønn i sin tankegang vedrørende sinne, at sinne-verdige situasjoner gjerne kan 

oppstå på bakgrunn av kjønn og etnisitet. Feministiske teorier vil derfor være 

essensielle for å kunne si noe om kvinners sinne og om deres sinne kan anses som en 

kapital (Ahmed 2010, 2014; Beauvoir, 2000; Hoagland, 1988; Lorde, 2007). Ikke minst 

trenger vi feministiske posisjoner for å forklare at forståelsen av kvinners sinne sågar 

krever en interseksjonell tilnærming (Ahmed, 2014; Crenshaw, 1989; Lorde, 2007).   

1.2.Filosofiske forståelser av sinne  

Den dominerende strømningen innad filosofi kan sies å være at følelser ikke har vært et 

gyldig grunnlag for å ta avgjørelser (Held, 1993; Seim, 2020). Rawls mente for 

eksempel at man aldri måtte ta noen avgjørelser mens man var redd eller opprørt (Held, 

1993, s. 28). På den andre siden er følelser ansett som det mest essensielle for 

mennesket for filosofer som eksempelvis David Hume — følelser er det som driver 

mennesket til handling. Feministiske filosofiske posisjoner har ofte vært opptatt av å 

inkludere både følelser og rasjonalitet i sine perspektiv og utfordrer således den tunge 

dikotomien mellom disse to perspektivene (Hoagland, 1988; Held, 1993; Noddings, 

2013). Det er tegn som tyder på at man innad i filosofien står ovenfor et skifte i hvordan 

man ser på følelser, man er i større grad begynt å inkludere følelser som viktige på vår 

vei til å være rasjonelle: «Man kan (…) analysere følelser utifra hvor godt de stemmer 

overens med verden, dersom man blir sint som respons på noe som er sinne-verdig, vil 

sinne være passende.» (Seim, 2020, «1. Introduksjon»). Sinne kan med andre ord både 

være på sin plass og rasjonelt. Problemet er imidlertid at rommet for å uttrykke denne 

type reaksjon på urett er vesentlig mindre for kvinner enn for menn (Ahmed, 2010; 

2014; Brown & Gilligan, 1993; Beauvoir, 2000; Klein, 2011).  

 

Virginia Held er en av dem som argumenterer for at både følelser og erfaringer 

er verdifulle for kunnskapsproduksjon innad moral-filosofi; man kan for eksempel ikke 

utelukke kvinners opplevelser og erfaringer, nettopp fordi disse erfaringene gjør 

kunnskap om mennesker mer konkret og ikke for abstrakt (Held, 1993, s. 23). Maria 

Seim (2020) argumenterer for at sinne bør anerkjennes som en protest mot moralsk 



 

urett. David Shoemaker, på sin side, henviser til nyere psykologisk forskning, som viser 

at man som sinna har et mål om å kommunisere misnøye som vi opplever i samband 

med å bli behandlet urettferdig, heller enn å påføre smerte på den man er sinna på 

(Shoemaker i Seim, 2020, «2. Klanderens sinne og funksjon»). Med hensyn til at det her 

refereres til nyere psykologisk forskning, er det verdt å minne om at dette poenget — 

sinne som en respons på urett — er nøyaktig hva Aristoteles (2006, Bok II, s. 107) 

mente sinne var, og han trekker sågar inn kommunikasjonsaspektet: «Videre er folk 

mildere stemt ovenfor personer som tar dem på alvor når de selv mener alvor, for de gir 

uttrykk for at de tar det alvorlig, og ikke viser forakt» (Aristoteles, 2006, bok II, s. 113). 

Med dette impliserer Aristoteles at dersom man ikke blir tatt på alvor og man selv 

mener alvor, vil man ikke være særlig medgjørlig ovenfor disse, men kanskje på den 

andre siden av skalaen, heller sint. Nel Noddings presiserer at «man er ikke bare sinna, 

man er sinna på noe eller noen» (Noddings 2013, s. 136).  

Det er altså flere filosofer som argumenterer for at sinne både kan være rasjonelt, 

en invitasjon til kommunikasjon, samtidig som at det er en måte å sette grenser for hva 

som er greit og ikke. På den andre siden har man fortsatt filosofer som mener sinne er 

en irrasjonell følelse som gjerne viser seg i affekt og med en lite konstruktiv funksjon. 

Martha Nussbaum (i Seim, 2020, «4.1 Nussbaum») mener blant annet at sinne er drevet 

av hevnlyst og et ønske om å påføre skade på den som har begått en urett. Det bør i den 

sammenheng nevnes at ingen av informantene i denne oppgaven har nevnt hevnmotivet, 

ei heller tydes det som om handlingene deres bærer preg av dette. Jeg stiller meg derfor 

bak Seim sin forståelse av sinne som en protest, et ønske om oppreisning og 

anerkjennelse.  

1.3.Den sinte kvinnen 

Filosofien har altså tendert mot å sette et skille mellom følelser og rasjonalitet. Sara 

Ahmed er av dem som mener at polariseringen mellom emosjonalitet og rasjonalitet er 

en viktig brikke i en universell undertrykking av det feminine generelt og feminismen. 

Kvinner har historisk sett vært ansett som irrasjonelle, sårbare, nærmest barnslige, 

drevet av sine instinkter og biologi — en motsetning til den rasjonelle mannen 

(Beauvoir, 2000; Held, 1993; Nayaran, 1995). Hvis man ser på historiske og filosofiske 

perspektiver vedrørende kjønn og følelser — finnes det da noe mer rasjonelt enn en sint 
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kvinne? Hun er forventet å bli drevet av emosjoner, biologi og instinkter. Kvinner blir 

således låst; hun blir betraktet som irrasjonell fordi hun er emosjonell, og emosjonell 

fordi hun er kvinne. Stereotypier vedrørende femininitet spiller inn i en strukturell 

undertrykking fordi man kan legitimere kontroll og kamuflere den som eksempelvis 

omsorg; slik kan kvinners mobilitet begrenses (Ahmed, 2014, s 70; Nayaran, 1995).  

 Kvinner har vært (og mange er fortsatt) henvist til hjemmet og den private sfære, 

mens mannen har fått ferdes fritt i både det offentlige og private rom (Beauvoir, 2000, 

Bourdieu, 2000). Et sosialt rom kan ses på som et geografisk rom – som slik sett kan 

synliggjøre avstand mellom aktørene i det gitte rommet (Bourdieu, 1994, s. 56-57). 

Aktørene innad det sosiale rommet handler ut fra hvilken posisjon de besitter, ifølge 

Bourdieu. Kvinner var som sagt henvist til bare en del av hvilket som helst sosialt rom 

— den private. I det private rom kunne kvinner regjere innenfor de rammene som var 

satt for dem, skape seg et perfekt hjem hvor de i alle fall tilsynelatende bestemte, og, 

ifølge Beauvoir, opponere mot mannen på subtile måter der hvor de ikke kunne tas 

direkte for sine handlinger (Beauvoir, 2000, s.  521, 703). Beauvoir skriver på 1940-

tallet — de fleste kvinner har siden den gang (i alle fall nasjonalt) gjennom flere tiår tatt 

steget ut av hjemmene sine.  

På tross av at kvinner i vesten formelt sett er frie, er det ikke dermed sagt at 

friheten gjør seg gjeldende i praksis: Fortsatt er kvinners sinne tabu, og kvinner flest 

undertrykker det, eller holder det innenfor det private rom (Gilligan,1982; Brown & 

Gilligan, 1993; Miller, 1985; Klein, 2011). Hvordan preger nedarvede vestlige kjønns-

stereotypier vår nåtid, både med tanke på hvordan vi oppfatter andre og ikke minst 

hvordan vi tenker om oss selv? Bourdieu snakker om doxa – et ubevisst lager av 

kunnskap som vi ikke er kritisk til, det oppfattes mer som «naturlig» og er innprentet i 

oss via sosiale og mentale strukturer gjennom generasjoner (Bourdieu, 2000, s. 16-17). 

Hvordan oppfattes det i dag, når kvinner opponerer eksplisitt mot de satte, men kanskje 

subtile strukturene; på arbeidsplassen, på byen, i sosiale lag? Hvordan blir hun møtt når 

hun roper høyt om urett som begås mot henne selv, og/eller andre mennesker? Alle 

mennesker har ifølge Beauvoir (1974) en medfødt frihet, som gjør de aller fleste av oss 

stand til å opponere mot urett, men er klar på at opposisjon medfører sanksjoner. Hvor 

frie er kvinner i dag til å opponere mot urett ved å uttrykke sitt sinne? Den kjønnede 

mottakelsen av kvinners sinne (som diskuteres i analysen) er et hinder for kvinner når 



 

det kommer til å si ifra om urettferdighet; de har dermed ikke samme frihet som menn 

når det gjelder å stå opp for seg selv – og heller ikke for andre.  

Feminismen har framfor alt vokst frem med utgangspunkt i fornuft og rasjonelle 

argumenter (Truth, 1851; Wollstonecraft, 1792). Det er likevel paradokser å spore: 

Ahmed viser til at feminister som snakker høyt om urett, konstrueres som emosjonelle, 

og dermed feiler de i møte med standarden for rasjonalitet – selve basisen for «god 

dømmekraft» (Ahmed, 2013, s. 170). Hun påpeker videre at feminismen også er drevet 

fram av emosjoner som sorg, sinne, frustrasjon over å være devaluert og dominert. Ikke 

minst illustrerer hun et komplekst resultat: Feminister kan mobilisere engasjement og 

makt, samtidig som at de blir sårbare for kritikk for det emosjonelle som er en viktig 

drivkraft for endring (Ahmed, 2014, s. 170-171). Ahmed oppfordrer her til å erkjenne 

smerten som ligger i historien, hvordan den har preget kvinner subjektivt og således tatt 

en kollektiv form gjennom kvinnekamp og mobilisering.  

Følelser er ifølge Ahmed (2014) det som binder mennesker og politikk sammen. 

Man kan bruke “stickiness” både metaforisk og bokstavelig for å beskrive at noe holdes 

sammen, eller for å hindre bevegelse (Ahmed, 2014, s. 91-92). Kvinners smertefulle 

historie kan, som vi vet, brukes konstruktivt med hensyn til mobilisering og allianser, 

men den kan også utnyttes av andre til å skape splid og i så måte hindre dens bevegelse. 

Politikk og retorikk baserer seg ofte på menneskers følelser. Fellesskap, avmakt, frykt 

og avsky kan trigges, alt ettersom hva politikken har som mål. Hvis politikken har som 

mål å forene, vil eksempelvis kjærlighet og samhold eksplisitt verbaliseres i taler. Hvis 

det er et mål om å skape splid, vil det være frykt som formidles (Ahmed, 2014, s. 46, 

70, 72, 124; Nayaran, 1995, s. 138).  

Historiske stereotypier benyttes gjerne for å gi assosiasjoner som folk allerede 

kjenner til, og de kan benyttes i nye former, via nye ordvalg – de er «sticky» (Ahmed, 

2014, s. 91-92). Dette kan man gjenkjenne i en gitt tids dominerende syn, det være seg 

om kvinner, fargede, fremmede, feminister, eller for den saks skyld, følelser, samtidig 

som at disse stereotypiene gjerne reproduseres gjennom ulike faser via ulike former for 

maktstrukturer som får nye uttrykk (Ahmed, 2014; Beauvoir, 2000; Held, 1993; Lorde, 

2007; Nayaran, 1995). Slik kan konstruksjonen av melaninrike kvinner og feminister 

som sinte, eller kvinner som emosjonelle, fortsatt leve i beste velgående. Gjennom 

erkjennelse og aksept av en smertefull historie kan man imidlertid generere styrke 
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(Ahmed, 2014, s. 173-174; Lorde, 2007, s. 146-147). Audre Lorde viser hvordan man 

gjennom aksept og anerkjennelse av seg selv og sin historie kan ta makten tilbake:  

To search for power within myself, means I must be willing to move through 

being afraid to whatever lies beyond. If I look at my most vulnerable places and 

acknowledge the pain I have felt, I can remove the source of that pain from my 

enemies’ arsenals. My history cannot be used to feather my enemies’ arrows 

then, and that lessens their power over me. Nothing I accept about myself can be 

used against me to diminish me. (Lorde, 2007, s. 146-147) 

Jeg tolker både Ahmed og Lorde dithen at man ved å være ærlig mot seg selv og 

andre, og gjennom bearbeidelse av ens historie, kan motarbeide tabu. En slik 

motarbeidelse bidrar til frigjøring. Funn i denne oppgaven viser at informantene ofte 

opplever stigma og reduseres ned til sin emosjonelle reaksjon i møte med konflikt. 

Noen av informantene kjemper imot stigma og stereotypisering, krever å reagere på 

urett. Andre igjen, demotiveres og resignerer innimellom, på grunn av mangel på støtte 

fra omgivelsene. Så er det funn som er i tråd med Lorde, der informanten ønsker 

stereotypien velkommen og slik tar makten tilbake ved å synliggjøre motparten som 

svak, dersom de synker til det nivået at de har behov for å benytte merkelapper som en 

hersketeknikk. 

 Det kan synes som at fordi kvinnen konstrueres som irrasjonell når hun er sint, 

blir hennes rom til handling mindre, mens det gir ytterligere rom til rasjonalisering av 

mannens sinne. Dersom en kvinne stiller spørsmål og krav til det som har vært (eller er) 

menns domene, vil mennene, og samfunnet for øvrig, åpenbart stille spørsmål til disse 

kravene, gjerne ved bruk av relativisering og ironi – eller vold (Callewaert & Petersen, 

1994, s. 44; Kimmel, 2013, s. 183). Med tanke på det langvarige og dominerende syn på 

kvinner som emosjonelle vesener, er det nokså paradoksalt at kvinners følelsesutbrudd 

ikke møtes med større aksept.  

 



 

1.4.Sinne som et kjønnet fenomen 

I sin bok Rage Becomes Her – The power of womens’ anger (2018) henviser journalist, 

feminist og aktivist Soroya Chemaly til nyere forskning som viser at barn i tidlig alder, 

uavhengig kjønn, har små ulikheter når det kommer til hvordan de opplever og 

uttrykker sinne — den store forskjellen ligger i hvordan voksne behandler gutter og 

jenters sinne (Chemaly, 2018, s. 6-7). Barn finjusterer sin respons i stor grad etter 

voksnes forventninger, og allerede i førskolealder er barn av den oppfatning at sinne er 

mer normalt for gutter, enn for for jenter (Chemaly, 2018, s. 7; Nielsen, 2013, s. 465). 

Gutter er i lek mer konkurranseorienterte og hardhendte, mens jenter synes å være mer 

relasjonelle – noe som også kan endre seg når de blir eldre, ikke minst i takt med 

endrede idealer innad sitt samfunn (Thorne, 2008, s. 91-95; Nielsen, 2013, 2014). Carol 

Gilligan utførte en studie på hvordan jenter og gutter håndterte moralske dilemmaer og 

konflikter (Gilligan, 1982). Hennes funn viste at jentene, i større grad enn guttene, var 

opptatt av å ta hensyn til relasjonene fra tidlig alder med hensyn til konfliktløsning. 

Jentene viste hensyn ved å gå i dialog, lytte og ta høyde for hvordan løsningene 

eventuelt ville ha konsekvenser for relasjonene.  

Det å være opptatt av å spre god stemning og «please» er også en del av kjønnet 

sosialisering. Kvinner er gjerne opplært til å skulle være «snill» og heller undertrykke 

sitt sinne fra de er små (Brown & Gilligan, 1993, s. 18; Klein, 2011, s. 22). Den 

kjønnede adferden er noe foreldre ofte bygger opp under når de aksepterer en oppførsel 

fra det ene kjønnet, men ikke fra det andre (Brown & Gilligan, 1993, s. 18; Nielsen, 

2013, s. 465). Jenters utvikling fra barn til ung voksen bærer preg av stilnede stemmer. 

De sliter med å ta seg selv, og sine følelser og meninger, alvorlig, og har problemer med 

å agere i konflikt, hvilket har sitt opphav i ønsket om å beskytte relasjoner, eller for å 

kunne ha dem overhodet (Brown & Gilligan, 1993). 

Beauvoir viser til at kvinner finner andre måter å håndtere sitt sinne, heller enn å 

utagere direkte: 

Det er mye kvinnelig adferd som kan tolkes som protest. Vi har sett at kvinnen 

ofte bedrar sin mann som en provokasjon og ikke for nytelsens skyld; hun kan 

være forvirret og sløsete fordi han er metodisk og økonomisk (…) Hun kommer 

for sent med vilje. (Beauvoir, 2000, s. 703) 
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Dette kan settes i sammenheng med at kvinner ikke er sosialisert til å respondere 

direkte på urett som skjer, men heller undertrykker sine reaksjoner – noe som resulterer 

i at kvinner må finne andre strategier for å håndtere sine følelser (Beauvoir, 2000, s. 

340-345, 703). Et aspekt som kan være med å forklare alternative mestringsstrategier, er 

asymmetriske maktforhold. Beauvoir poengterer at kvinner må finne andre strategier 

fordi hun er i et avhengighetsforhold med mannen. Det er nærliggende å tro at det på 

Beauvoirs tid var særdeles vanskelig for kvinner å stille krav og reagere på urett uten at 

det forelå risiko for alvorlige sanksjoner fra mannen sin side. Tiden hun skrev i, la ikke 

til rette for kvinners selvstendighet. Oppgavens funn indikerer imidlertid at dersom 

kvinner responderer med sinne på urett, på en måte som er i strid med hva som 

forventes av dem, foreligger fortsatt risiko for sanksjoner. 

Bourdieu argumenterer for at de som er dominert ofte vil bli usikre på seg selv, 

sine verdier og preferanser, i møte med den dominerende parts krav (Bourdieu, 1984, s. 

252-253; Bourdieu, 2000, s. 43; Prieur & Sestoft, 2006, s. 51). Det at man gjør som de 

dominerende ønsker, uten å bli fysisk tvungen, kontekstualiserer han som symbolsk 

vold. En aktør bidrar ubevisst og kroppslig til sin egen subordinasjon, fordi man ved å 

bli usikker eller skamfull, har anerkjent makten man står ovenfor (Bourdieu, 2000, s. 

47). Symbolsk vold utøves dermed direkte på kroppene våre, men likevel uten fysisk 

tvang (Bourdieu, 2000, s. 47). Videre poengterer Bourdieu at symbolsk vold er kjønnet, 

den er usynlig, samt at maskulin dominans synliggjøres ved at den ikke trenger og 

rettferdiggjøres (Bourdieu, 2000, s. 17, 42). Mennesker er sosialisert til å handle på 

bestemte måter, der vi gjennom erfaring er blitt klar over sanksjonene som venter 

dersom vi ikke gjør som forventet — vi handler i så måte på automatikk (Prieur & 

Sestoft, 2006, s. 51). Oppgavens funn viser at kvinnene i mange tilfeller blir usikre på 

om deres reaksjoner har vært legitime, og at de unngår tidvis å reagere på rasistisk 

og/eller sexistisk behandling. Dette er funn som ser ut til å henge sammen med hvilke 

reaksjoner de har blitt møtt med i oppveksten når de viste sinne, samt hvordan aktørene 

innad deres miljø (sosiale felt) forholder seg til grensesetting og eksplisitt sinne.   

Mine informanter viser til ulike former for sinne; det de uttrykker på vegne av 

seg selv, på vegne av andre, planlagt (kontrollert) sinne og spontant sinne. Uavhengig 

av hvilket type sinne som beskrives i datamaterialet, var responsen det jeg i analysen 

kategoriserer som en «kjønnet mottakelse»; menn reagerer negativt med en helt annen 

intensitet og styrke på kvinnenes sinne, enn det kvinner gjør i forhold til andre kvinners 



 

sinne. Hvorfor menn ser ut til å reagere så sterkt på kvinner som utfordrer deres 

posisjon, kan ifølge Michael Kimmel handle om nedarvede maskulinitetsidealer og 

frykten for å miste fordelene dette idealet historisk sett har medført (Kimmel, 2013, s. 

14-16). Kimmel snakker forøvrig fra et amerikansk perspektiv. Menns sterke reaksjoner 

kan knyttes til det nevnte maskulinitetsidealet i kombinasjon med den økonomiske 

krisen i 2008, som for mange har knust den “amerikanske drømmen” (Ibid.). Denne 

kombinasjonen har skapt en frykt blant menn, for at “de” – minoriteter og kvinner — 

skal ta fra dem makten de mener seg berettiget til i kraft av at de er menn. Frykten for 

tap av makt kan imidlertid overføres utover amerikansk kontekst. Informantene i denne 

oppgaven opplever sterke maktdemonstrasjoner og reaksjoner fra menn de er i konflikt 

med, på tvers av sosial posisjon og etnisk tilhørighet, selv om det er nyanser innenfor 

funnene som skal diskuteres.     

Det mest problematiske synes å være at i situasjoner hvor kvinner blir sinte for 

urettferdighet, ender de opp med å bli redusert ned til sin reaksjon istedenfor at man 

retter oppmerksomheten mot hvorfor de blir sinte. Jeg finner støtte i denne tanken hos 

Ahmed (2014, s. 170, 177) som problematiserer at feminister historisk sett har blitt 

anklaget for å være å sinte, når grunnene til deres sinne er legitim og handler om sosial 

ulikhet og en urettferdig politikk knyttet til denne.  

Theresa Klein (2011) har forsket på hvordan ressurssterke kvinner i 

maktposisjoner håndterer sitt sinne. I sin doktoravhandling konkluderte hun blant annet 

med at kvinnene viste sitt sinne på privaten. De er redde for å bidra til konflikter som 

kan gå utover relasjonene og dem selv, både i arbeidssammenheng og sosialt. I stedet 

blåste de ut sitt sinne med venner eller hjemme med partneren. Andre funn viste at 

kvinnene ofte gråt når de ble sinte, samt at sinne ikke var en legitim uttrykksform i 

oppveksten.  

Kvinnene i Kleins studie var redde for sanksjoner og skadede relasjoner innad 

eksempelvis arbeidslivet, på tross av deres maktposisjoner. Den som er på toppen i et 

hierarki, har åpenbart større fleksibilitet til å handle uten å bli sanksjonert av de under 

seg. Likevel var kvinnene opptatt av å ikke vise sinne i arbeidssammenheng, nettopp av 

frykt for ødelagte relasjoner som kunne skade deres profesjonalitet — for dem var 

bærebjelken i en maktposisjon å ha kontroll (Klein, 2011, s. 65). Det at selvkontroll 

settes som det ultimate mål for disse kvinnene, sier noe om et implisitt emosjonelt 
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hierarki, der det å vise «negative» følelser foran andre anses som bunnen av dette. Som 

nevnt var få, om ingen, av kvinnene i Kleins studie vant med at det under oppveksten 

var legitimt å være sint eller vise sinne — foreldrene forlot ofte sine hjem og gikk ut av 

huset når de var i konflikt (Klein, 2011, s. 60-62). Kvinnene i Kleins studie var altså 

sjeldent vant med å se voksne miste kontrollen over følelsene sine. I Bourdieus 

perspektiv kan det i så måte synes som om Kleins informanter er preget av sitt habitus, 

altså deres tillærte (ubevisste) måter å handle på. Lisa Adkins utfordrer Bourdieus syn 

på normer som inkorporerte, fordi han med dette synet utelukker ens mulighet til å være 

seg bevisst ambivalens, noe som kan tilrettelegge for sosial endring (Adkins, 2004, s. 

207). Bourdieu og Adkins’ perspektiver er relevante for mine funn som indikerer en 

sammenheng mellom habitus og hvordan mine informanter forstår og uttrykker sinne i 

dag. Samtidig er det funn som viser til en helt bevisst ambivalens med hensyn til 

forståelse av eget sinne. 

1.5.Ulike måter å uttrykke sinne 

 

Psykolog Anne Hilde Vassbøen Hagen definerer sinne som en fysisk og psykisk 

reaksjon, og skiller mellom følelse og handling:  

Sinne er en følelse som aktiverer kroppen fysisk ved at vi får høy puls, blir varm i 

toppen og i armene, spenner muskler og lener oss fremover. Den gir kraft og 

styrke. Mange forbinder sinne med noe negativt som kjefting eller aggresjon, som 

er handlinger, ikke følelser. (Hagen i Psykologforeningen.no, 2017) 

Hagen (2017) definerer eksplosivt sinne som undertrykt sinne, og som en mer 

voldsom reaksjon. Mange er av den oppfatning at sinne leder til aggresjon, mens det i 

virkeligheten ofte er motsatt; å undertrykke sinne fører oftere til både aggresjon, 

resignasjon og likegyldighet, enn hvis man får rom til å uttrykke det (Benneche, 2020).  

I denne oppgaven vil jeg hovedsakelig fokusere på handlinger, i og med at jeg 

konsentrerer meg om kvinner som viser sitt sinne eksplisitt, hovedsakelig verbalt, ved et 

par tilfeller også fysisk. I et psykologisk perspektiv er slike uttrykk en handling. 

Handling er ofte hva som skal til for å endre noe — å tenke er ikke nok, selv om det 

udiskutabelt er første steg mot endring (Beauvoir, 1974; Hoagland, 1988). Likevel, hva 



 

det vil si å uttrykke sinne eksplisitt og eksplosivt, vil være av subjektiv art. For noen av 

informantene i oppgaven vil det å si klart og tydelig ifra til andre med en sint tone, 

defineres, av både dem selv og andre, som eksplisitt sinne. For andre informanter vil 

eksplisitt sinne innebære roping og fysiske handlinger. Ikke minst varierer graden av 

sinne også etter hvorvidt det er en spontan reaksjon eller en planlagt form for sanksjon 

eller aksjon. Når man skal utforske om sinne kan være en kapital, vil det være essensielt 

å få informantenes egne syn på hva disse handlingene har ført med seg, på godt og 

vondt. Deres egne perspektiver vil være særs viktig for at man på en adekvat måte skal 

kunne analysere hvilke handlinger som skaper muligheter og hvorfor, og i motsatt 

tilfelle, hva grunnen er til at de i noen situasjoner begrenser dem. 

Hvordan og når man utviser sinne avhenger blant annet av vår sosiale bakgrunn 

og oppvekst (Brown & Gilligan, 1993; Klein, 2011). Psykologene Lyn Mikel Brown og 

Carol Gilligan har gjort en studie på jenters følelsesliv over flere år. Deres funn viste 

blant annet at marginaliserte og minoritetsjenter uttrykker sinne friere, og er mer bevisst 

når det kommer til hvordan og når bruke sitt sinne, enn majoritetsjenter fra øvre sosiale 

sjikt (Brown & Gilligan, 1993). Andre funn på tvers av etnisitet og klasse, går på at 

jenter uttrykker sine følelser friere og er mer tro mot seg selv før ungdomsskolealder, 

mens jo eldre de blir, jo mindre sier de ifra om hva de tenker og føler – deres stemmer 

stilner rett og slett. For arbeiderklassekvinner som lever i en dominerende 

middelklassekultur, kan det synes som om det er ytterligere skamfullt å uttrykke sinne 

fordi de skaper egenverdi gjennom å framstå som respektabel (Skeggs, 2004, s. 25). Der 

Bourdieu (1984, 2000) ville sagt at man som undertrykket gjerne handler med 

undertrykkerens «briller», argumenterer Beverly Skeggs for at arbeiderklassekvinnene 

skaper egenverdi gjennom å praktisere respekt for andre og seg selv definert i 

opposisjon til middelklassens verdisyn på respektabilitet (Skeggs, 2004, s. 25). Dette er 

informasjon hun ikke ville ha fått uten en skikkelig dialog med kvinner fra 

arbeiderklassen.  

En aktørs representasjon og sosial interaksjon kan ikke divergeres strukturelt, 

man bør i så måte analysere levde erfaringer (McNay, 2004, s. 183-184). Det synes 

derfor som særs relevant å spørre sinte kvinner selv hvordan de opplever at deres sinne 

beriker og begrenser dem. Bourdieu argumenterer for at man innad i et sosialt rom har 

mer til felles med de som har lignende posisjoner som en selv — man er i så måte 

nærmere hverandre, enn de som befinner seg i en annen sosial posisjon (Bourdieu, 
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1994, s. 56-58). Funn i datamaterialet viser imidlertid at informantene har ulike habitus 

og posisjoner, og opererer i ulike miljøer, men har fortsatt mange felles opplevelser når 

det kommer til hvordan omgivelsene, og kanskje spesielt menn, reagerer på deres sinne. 

De er i så måte nærmere hverandre enn hva man kanskje skulle tro. 

Audre Lorde, amerikansk feminist, poet og aktivist, konfronterer hvite kvinners 

skyldfølelse i boken Sister Outsider (1984). Hun forteller om hvite kvinner som krever 

at hun ikke må snakke for «hardt» om rasisme, de ønsker at budskapet skal «pakkes 

inn» slik at det ikke blir så ubehagelig for dem å høre på (Lorde, 2007, s. 125). Altså 

bryr de seg mer om hvordan hennes følelsesmessige reaksjon påvirker dem når hun 

forteller, heller enn å lytte til det hun har å si om temaet. Sara Ahmed (2010) bruker 

begrepet «feminist killjoy» når hun beskriver hvordan kvinner «dreper gleden» i 

eksempelvis sosiale settinger når de stiller kritiske spørsmål og/eller reagerer negativt 

på noe eller noen, selv om disse reaksjonene er aldri så berettiget. Ahmeds begrep vil i 

så måte være relevant når man snakker med informantene i denne oppgaven om 

hvordan deres sinne blir mottatt av omgivelsene. 

Stereotypier på melaninrike kvinner er et velbrukt middel for undertrykking — 

fra tidlig alder blir melaninrike jenter sett på som mindre uskyldig, i mindre behov av 

beskyttelse og omsorg (Chemaly, 2018, s. 16). Lorde snakker om at afroamerikanske 

kvinner har vokst opp i en «symfoni» av sinne, med ulike former for avvisning og 

undertrykking om hverandre fra tidlig alder (Lorde, 2007, s. 129). Videre poengterer 

hun at mange afroamerikanske kvinner har lært å mestre sinne sitt, rett og slett for å 

kunne overleve. Majoriteten av amerikanske kvinner mener hun ikke har lært seg å 

håndtere sitt sinne konstruktivt, fordi de ikke har vært tvunget til å møte samme arsenal 

av utfordringer som finner sted i krysset mellom kjønn, etnisitet, klasse, alder og 

seksuell identitet: «No tools were developed to deal with other womens anger except to 

avoid it, deflect it or flee from it under a blanket of guilt» (Lorde, 2007, s. 130). Lorde 

er her i tråd med både Brown & Gilligan (1993) Beauvoir (2000) og Chemaly (2018) 

som viser til at kvinner må finne alternative måter å håndtere sinnet sitt. Chemaly viser 

blant annet til en klinisk forståelse av sinne som har komponenter av angst og 

depresjon, et type sinne som er forårsaket av tap eller avvisning (Chemaly, 2018, s. 23). 

Hun påpeker videre at jenter har mange alternative måter å håndtere et slikt type sinne, 

enten ved å ignorere det, eller bli konforme, men at de noen ganger også reagerer med 

intenst sinne. De voksne rundt blir i sistnevnte tilfelle mer opptatt av å kategorisere 



 

sistnevnte reaksjon som sykdom, heller enn et fritt uttrykk for emosjoner. Disse 

opplevelsene som de nevnte forfatterne på ulikt vis deler, vil være nyttige for 

sammenligning når man i prosjektet skal se på informantenes egen forståelse og 

håndtering av sitt sinne. 

1.6.Konstruktivt sinne  

Feministisk teori og aktivisme konfronterer og utfordrer stereotypiske oppfatninger av 

sinte kvinner, og viser at sinne i mange sammenhenger både er på sin plass og en 

drivkraft for personlig og sosial endring til det bedre (Ahmed, 2014; Chemaly, 2018; 

hooks, 1992; Lorde, 2007). Altså er denne rasjonaliseringen av sinne, og syn på sinne 

som en drivkraft, nokså i tråd med Aristoteles og han oppfatning av sinne som en 

respons på urett (Aristoteles, 2006, Bok II, s. 107-109), samt at han setter sinne i 

samband med å «være rede til innsats, til å forsvare seg» (Aristoteles, 2007, s. 310). 

Hvordan skal man kunne dra positivt nytte av sinnet sitt? Aristoteles (2007, s. 252) sier 

for eksempel at sinne gir mer handlekraft, enn hat. Lorde på sin side, snakker også om 

riktig bruk av sinne når hun poengterer at man ikke må blande sinne med fordeling av 

skyld, for å kunne bruke sinne konstruktivt må man anerkjenne hverandres ulikheter:  

But the strength of women lies in recognizing differences between us as 

creative, and in standing to those distortions which we inherited without blame, 

but which are now ours to alter. The angers of women can transform difference 

through insight into power. (Lorde, 2007, s. 131) 

Disse forstyrrelsene vi må stå i, slik Lorde snakker om, tolker jeg dithen at vi må 

stå i den uretten vi er utsatt for uten å fordele skyld, ta eierskap over den og heller lære 

av hverandres ulike sosiale virkeligheter for så å mobilisere og stå sammen. En 

mobilisering forutsetter imidlertid at man identifiserer en felles fiende. Sinne for den 

uretten man har vært (og fortsatt utsettes for), kan således være en drivkraft for 

personlig og sosial endring til det positive — hvis det brukes riktig. Lorde åpner 

framfor alt opp for at sinne kan og bør brukes positivt for framtiden. Sara Hoagland 

argumenterer i «Lesbian Ethics: Toward New Value» (1988) for at man som 

undertrykket kvinne må alliere seg med andre undertrykkede, på tvers av sosial og 

etnisk bakgrunn, vel og merke. Hoagland argumenterer for lesbisk separatisme, at man 

bør leve i lesbiske samfunn og alliere seg. Hvis man står alene, er det lett å stange hodet 
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i veggen og kaste bort energien sin. Ved å stå sammen med andre undertrykkede (i dette 

tilfellet lesbiske) kan man mobilisere kunnskap, makt og handlingskraft, mens dersom 

en ikke tar grep, risikerer man å tilegne seg de dominerende verdiene som undertrykker 

en selv og andre. Man står således i fare for å demoralisere seg selv; gi opp egne verdier 

og tankesett — den vi er (Hoagland, 1988, s. 212-213). Demoralisering kan i så måte 

ses i kontekst med symbolsk vold, med hensyn til å internalisere undertrykkende 

dominansforhold. Demoralisering og symbolsk vold vil være brukbare begrep når man 

skal analysere informantenes opplevelser vedrørende det å bevege seg ut av det som 

anses som forventede reaksjonsmønstre, og sanksjonene det medfører å bryte disse. 

Ifølge Bourdieu er en persons oppfattelse av verden et produkt av hvordan de 

sosiale strukturene hen befinner seg i, er internalisert (Bourdieu, 1993, s. 60). Hvis man 

synes verden er selvsagt, og lett innfinner seg med sin plass, har man sannsynligvis en 

god posisjon innad sitt samfunn (Ibid.). Eller man kan være manipulert til å tro at man 

er fri, mens realiteten vitner om det stikk motsatte (Hoagland, 1988; Beauvoir, 1974). 

Dersom man ikke har en god posisjon og er klar over det, vil man ikke nødvendigvis 

innfinne seg med sin plass, men opponere mot strukturene, slik både Beauvoir 

(1974;2000), Hoagland (1988), hooks (1992) og Lorde (2007) ettertrykkelig gjør og 

oppfordrer andre til å gjøre. Problemet er, ifølge Bourdieu, at idet man har tilgang til en 

maktposisjon, vil en ende opp med å reprodusere og forsterke de dominerende 

maktforholdene som man i utgangspunktet kjempet imot, fordi man opererer innad i det 

dominerende systemet som konstituerer strukturene i det sosiale rom (Bourdieu, 1994, 

s. 61). Med andre ord, dersom man har en posisjon i et hierarkisk øvre sjikt, har man 

akseptert, anerkjent og tatt del i spillereglene, hvilket gjorde det mulig å komme seg dit.  

Lorde oppfordrer til mobilisering, men ikke med undertrykkerens metoder 

(Lorde, 2007, s. 110). Hun vil, slik sitatet i første avsnitt viser, mobilisere på tvers av 

etnisitet, klasse og alder — det er ulikhetene mellom kvinner som kan gi innsikt og 

forståelse for hverandre, noe som igjen kan generere makt, eller kapital, for å bruke 

Bourdieus begrep. Bourdieu på sin side, poengterer at aktører må mestre en felles kode 

for at man skal kunne lykkes med en mobilisering, samtidig som han presiserer at det 

må være en viss overensstemmelse mellom aktørenes habitus og posisjon (Bourdieu, 

1994, s. 58 og 94). Homogenitet mellom de ulike aktørenes habitus vil det ikke 

nødvendigvis være. Slik Hoagland og Lorde poengterer, vil man kunne mobilisere i 

utstrakt grad dersom man anerkjenner og genererer mer kunnskap fra aktørenes ulike 



 

habitus. Det finnes også dem som skaper endringer og/eller skaper grobunn for politiske 

bevegelser gjennom en enkelt handling og uten å ha mobilisert noe som helst før selve 

handlingen; Greta Thundberg var alene om skolestreik for klimaet i starten, Rosa Parks 

satte seg i sin tid på et sete reservert for hvite. Begge eksemplene fant imidlertid sted i 

en tid der de mentale strukturene kanskje allerede var i spenn, og i så måte moden for 

endringer. Noen må likevel ta det første steget for endring. Det er derfor engasjement og 

mobilisering sannsynligvis kan finne sted på tvers av posisjoner og habitus verden over. 

Dette er relevant med hensyn til informantenes opplevelser som sinte i møte med 

omgivelsene — i hvilke situasjoner genererer de forståelse og engasjement hos andre 

med ulik bakgrunn enn seg selv, når vil ens ulike habitus være begrensende med tanke 

på en eventuell endring til det bedre, og hvorfor?  

Lorde vil ikke bukke under for hvite kvinners krav om å dempe sine 

følelsesmessige reaksjoner, i møte med kunnskapsutveksling omkring rasisme (Lorde, 

2007, s.125). I lys av disse kravene har et par av mine informanter samme ønske om å 

få stå i sine berettige reaksjoner slik Lorde insisterer på, men innser at det i praksis ikke 

alltid er den beste strategien — de får ikke nødvendigvis gehør hvis de smeller for høyt, 

kanskje heller tvert imot. Det bør i denne sammenhengen nevnes at det finnes funn i 

oppgavens data som illustrerer gevinst utover gehør og endring i praksis. 

Hvordan skal man knytte sinne opp til en form for kapital? Bourdieu viser til at 

symbolsk kapital er det enhver form for kapital blir til når den anerkjennes som en kraft, 

makt eller en potensiell nytte, og i så måte oppfattes som legitim (Bourdieu, 1994, s. 64 

- 65). Det er sågar angstbetont for mennesker å få tildelt negativ eller positiv symbolsk 

kapital fordi vi er så avhengige av bekreftelse fra andre (Prieur & Sestoft, 2006, s. 68). 

Det er med andre ord forståelig at kvinner som i eksempelvis Kleins studie (Klein, 

2011), ikke tør å vise sinne innad sitt felt. De vil potensielt tildeles en negativ symbolsk 

kapital, som igjen kan gå utover de andre kapitalformene (sosial, kulturell og 

økonomisk). På den andre siden ser vi at innad i aktivistiske og feministiske miljøer, er 

sinne vel ansett som symbolsk og konkret kapital – en drivkraft for frigjøring (Beauvoir, 

1974; Chemaly, 2018; Frye, 1983; hooks, 1992; Lorde, 2007). Samtidig er det ikke 

gratis å kjempe for frigjøring — det koster (Ahmed, 2010; Beauvoir, 1974; Lorde, 

2007). Ahmed (2014) har, som tidligere nevnt, vist at man risikerer og tillegges 

egenskaper som blir fast ved en og som gjerne brukes mot en til undertrykkerens fordel, 

på tross av at disse egenskapene har vært essensielle for de som kjemper imot noe eller 
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noen. Beauvoir (1974) er eksplisitt på at man potensielt kan risikere livet sitt i kampen 

for frihet.  

Å anerkjenne sinne kan på mikronivå være positivt med hensyn til å sette grenser 

for seg selv, samt invitere til kommunikasjon rundt en konflikt, og generere mer 

forståelse og anerkjennelse for den uretten man er utsatt for. I et makroperspektiv vil 

sinne kunne være en katalysator for sosial endring og frigjøring. Problemet er imidlertid 

at kvinners sinne ofte ikke ses på, kanskje både av dem selv og av andre, som like 

legitimt som en manns sinne (Ahmed, 2010; Beauvoir, 2000; Brown & Gilligan, 1993; 

Chemaly, 2018; Klein, 2011).  

1.7.Rom til å feile, rom til å mestre 

For at noe skal bli et verktøy og en ressurs må det erfares, og erfaring tar tid. Gutter får, 

og/eller tar, større rom enn jenter til å uttrykke sinne og til å konkurrere aggressivt, både 

sosialt og i lek/sport (Beauvoir, 2000, s. 339; Kleppe, 2014, s. 63; Nielsen, 2013, s. 458, 

465; Thorne, 2008 s. 92-93). Det finnes åpenbart unntak her, spesielt for gutter, som 

ikke bør fordufte fra diskursen. For jenter knyttes unntakene (som i mindre grad gjelder 

for dem enn for guttene) gjerne til etnisitet og sosial tilhørighet (Thorne, 2008, s. 102-

103). Brown & Gilligan (1993) problematiserer som nevnt at jenter, når de når en viss 

alder, etter opplevd press fra seg selv og omgivelsene, lar sine sterke følelser og 

meninger stilne hen, av hensyn til relasjonene. Deres unntak var også knyttet til klasse 

og etnisitet (Brown & Gilligan, 1993, s. 31). Brown & Gilligan poengterer imidlertid at 

majoriteten av jentene i deres studie er nokså privilegerte, uavhengig etnisitet, men at 

mange i studien også har mulighet til å gå på skolen via stipender de får utdelt (Brown 

& Gilligan, (1993), s. 12). 

Uavhengig av unntak, er rommet for å spille ut voldsomhet, aggressivitet, og 

konkurranse i større grad forbeholdt guttene, noe som gjør at de får erfare sinne over 

ulike faser hele livet. Den eksisterende dikotomien bør i så måte fortsatt erkjennes slik 

at man kan gjøre noe med den. Slik Lorde poengterer, trenger man negative erfaringer 

for å kunne bruke de konstruktivt (Lorde, 2007, s. 129). Når sinne undertrykkes fra 

barnsben av, får man kanskje ikke det nødvendige mulighetsrommet og erfaringen som 

trengs til å utvikle det til en ferdighet. Det kan synes som om flere av informantene i 

denne oppgaven har fått gehør for, i alle fall for deler av, sitt sinne som barn, og har 



 

observert at sinne ble anerkjent i visse situasjoner, noe som etter all sannsynlighet har 

gjort det lettere for dem å være tryggere i sitt sinne som voksne. Det at flere av disse 

kvinnene får gehør, gjør dem kanskje ikke representative for måten kvinners sinne 

møtes generelt, og nettopp derfor har vi noe å lære av dem. På den andre siden, har 

sinne for noen også vært siste utvei som et ledd i selvforsvar i ulike settinger, noe som 

setter seg i kroppen og som må jobbes med. For å mestre noe, må man nødvendigvis 

også feile på veien. Å erkjenne at man tidligere har feilet selv, vil kunne skape grobunn 

for endringer til det bedre.  

Fordi habitus fungerer som en «fortid, der har overlevet ind i nutiden» (Bourdieu, 

1994, s. 98), er det nærliggende å tro at man som forelder ikke alltid er seg bevisst 

kjønnet forskjellsbehandling av barn. Vi er et resultat av hvordan våre foreldre oppdro 

oss, og hvordan deres foreldre oppdro dem igjen. På den andre siden får en kjønnet 

forskjellsbehandling stadig mer fokus innad eksempelvis utdanningsinstitusjonene 

(Nielsen, 2014), og institusjonene speiler på mange måter samfunnet forøvrig. At 

mange gutter og menn i større grad vektlegger relasjoner, anses som en positiv utvikling 

som man bør imøtekomme (Rudberg, 2014, s. 52). Likevel viser funn at det fortsatt er 

andre forventninger til jenters relasjonelle evner, kontra guttenes (Kleppe, 2014, s. 62-

64). Det er i så måte grunn til å reflektere over hvordan jenter og kvinner som i stor 

grad bryter med forventet adferd, blir møtt av omgivelsene. 

Hva kan vi så lære av å ha en dialog med de kvinnene som går mot strømmen og 

viser sinnet sitt utover den private sfære, og hvor går grensen for at det sinnet ikke er 

konstruktivt lengre? Mine informanter viser til en følelse av styrke og selvrespekt. Dette 

fører ikke nødvendigvis til en endring på makronivå, men er likevel en viktig verdi på 

mikronivå. De har satt seg i respekt hos andre, hvilket kan inspirere andre. Noen av dem 

bruker det aktivistisk, noen har fått gjennomslag for sine synspunkter og genererer både 

kulturell, sosial og således økonomisk kapital, samtidig som de kanskje har brent noen 

bruer. I en ekte dialog med sinte kvinner vil vi kunne identifisere og diskutere de ulike 

fallgruvene sinne kan lede til, men også generere mer kunnskap om hva som skal til for 

at sinne skal kunne være nyttig og anses som en kapital, både på mikro- og makronivå.  
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2.Metode 

Jeg er interessert i kvinners egne erfaringer og tanker rundt det å oppfattes — både av 

seg selv og av andre — som en sint kvinne. Intervju er således en passende metode for å 

få kunnskap om hva en person selv tenker og føler om selverfart tematikk (Weiss, 1995, 

s. 207). Å gi en stemme til de som ikke blir hørt er en av styrkene til kvalitativ 

forskning (Winchester & Rofe, 2016, s. 7). Fordi forskning viser at mange kvinner ofte 

viser sinne innad den private sfære, eller kan ha vanskelig for å uttrykke det overhode 

(Brown & Gilligan, 1993; Klein, 2011), ble interessen min for de som viser sinne i det 

offentlige rom, trigget. Det er av relevans hvilken tilhørighet kvinnene har, både med 

tanke på kultur, etnisitet og klasse, da det finnes ulike kodekser for hvordan man 

oppfører seg i ulike miljøer (Bourdieu, 1984, 1994; Prieur & Sestoft, 2006).  

Nyansert kunnskap forutsetter at man har en interseksjonell tilnærming der man 

tar høyde for sosial bakgrunn, kjønn og etnisk tilhørighet (Crenshaw, 1989; Lorde, 

2007). Et interseksjonelt perspektiv erkjenner at ulike maktstrukturer knyttet til etnisitet, 

klasse, kjønn, seksuell tilhørighet og alder, påvirker et individ samtidig i ulike 

situasjoner i det levde liv (Crenshaw, 1989; Lorde, 2007). Uten en slik tilnærming vil 

man kunne risikere å gå glipp av essensiell informasjon og henfalle til generalisering 

der ulikheter spiller en viktig rolle. Det var derfor særs viktig å finne informanter med 

ulik tilhørighet, spesielt med tanke på klasse og etnisitet. Alder spiller også en rolle; det 

er nærliggende å tro at man som voksen kvinne har opplevd livet i medgang og 

motgang over tid, og slik lært seg å mestre følelsene sine. Noen av informantene i dette 

prosjektet kunngjorde selv at man etter noen år «roer seg». Jeg ønsket i utgangspunktet 

kvinner fra 25-45 år for å illustrere variasjonen i hvordan en forholder seg til 

følelseslivet sitt og omgivelsene. På slutten av intervjuprosessen, tok jeg derfor 

avgjørelsen om å finne en siste informant som skulle være over femti, slik at 

representasjonen av mine informanter skulle være enda bredere — sett i lys av at en 

interseksjonell tilnærming også inkluderer aldersaspektet.  

Jeg ønsket ikke å snakke med kvinner som er involvert i støtteapparater eller med 

terapeuter som har kunnskap om tematikken, eksempelvis fra sinnemestringskurs og 

lignende, fordi jeg ville unngå at terapien i seg selv eller behandler påvirket kvinnenes 

egne syn på seg selv og sin oppførsel i for stor grad. Ved å bli behandlet som en spesiell 



 

gruppe kontra individ — i dette tilfellet som sinnatagger som skaper problemer for seg 

selv og andre — kan man risikere å bli redusert ned til et objekt (Noddings, 2013, s. 

66). Det er ingen garanti for at man blir sett på som det mennesket man faktisk er, selv 

om man er i behandling som potensielt skal hjelpe en (Ibid.).  

2.1.Hvordan finne informanter?  

For å finne mangfoldet jeg var ute etter på en effektiv måte, brukte jeg blant annet 

Facebook til å finne informanter. Jeg skrev en kort prosjektbeskrivelse der jeg var 

eksplisitt på hva jeg var ute etter og sendte den til ulike folk fra ulike miljøer, som selv 

kunne velge å sende den videre til kvinner de tenkte kunne være relevant for prosjektet. 

Hovedkriteriene var at kvinnene måtte ha «eksplodert» og blitt skikkelig sinna utenfor 

den private sfære mer enn én gang som voksen, samt at de var bosatt i Oslo og at de var 

perifere for meg. Hva det vil si å eksplodere er subjektivt i den forstand at for noen vil 

det å «eksplodere» kunne være å si hardt ifra når man er sint, mens det for andre vil 

kunne bety at man mister helt kontrollen over følelsene sine og er fysisk. Oslo er en 

storby som er full av mennesker fra andre steder enn selve Oslo, så her kunne jeg finne 

folk som er vokst opp på andre og mindre steder, og har bosatt seg i byen senere. Den 

siste informanten viste seg imidlertid å pendle mellom Nord-Norge og Oslo i 

forbindelse med jobb, mens hun hadde base i nord. Jeg kom i kontakt med sistnevnte 

under pandemiens andre bølge, zoom var da blitt en normal form for kommunikasjon, 

og derfor tenkte jeg mindre på at avstand var et problem, noe jeg problematiserte i 

større grad før pandemien startet.  

Jeg har vært medlem på Facebook siden 2007, og mine «venner» består av 

omtrent 1300 mennesker som både kommer fra og befinner seg i inn- og utland, fra 

mange ulike miljøer. Et meget fåtall av disse kan påstås å være mine ekte venner. 

Majoriteten av personene i dette spredte nettverket er nettopp perifere, og jeg anslo 

derfor at sjansen for å finne passende informanter her ville være stor. I tillegg fikk jeg 

gjennom en medstudent tips om et stort nasjonalt kvinnenettverk på Facebook, hvor 

man må være medlem for å kommunisere med medlemmene i gruppen. Dette 

medlemskapet krevde relativt lang ventetid før en eventuell godkjennelse, jeg ba derfor 

min medstudent (som er medlem) om å poste en kort prosjektbeskrivelse for meg med 

beskjed om å ta kontakt hvis de var interesserte i å bidra til prosjektet.  
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Etter at informantene tok kontakt med meg og meldte sin interesse for å være med, ba 

jeg dem om å skrive kort om seg selv, litt om sin bakgrunn, yrke og bosted. Dette fordi 

jeg ikke ville ende opp med en for homogen gruppe kvinner. Det viste seg at denne 

«snøball-metoden» var nokså effektiv, en metode som kan beskrives som at man spør 

noen som man allerede kjenner til, om de kjenner noen som kan være passende 

informant, som igjen kan kringkaste ideen om prosjektet videre i sitt nettverk (Weiss, s. 

25). Jeg fikk straks svar fra flere kvinner som ville snakke om sine opplevelser. Felles 

for dem var at de uttrykte glede over at noen ville høre om deres erfaringer om et tema 

de syntes var viktig, interessant og som berørte dem selv på ulike måter. En av 

informantene er forøvrig en gammel venn av meg fra tidligere, men fordi vi ikke har 

hatt kontakt på nærmere åtte år, ble vi enige om at det var uproblematisk at jeg 

intervjuet henne om hennes opplevelser. Dette var også noe jeg tok opp med min 

veileder. Weiss (1995, s. 29) advarer imidlertid om svake punkt vedrørende snøball-

metoden. Han argumenterer for at metoden kan ekskludere mennesker uten nettverk. 

Det er likevel nærliggende å tro at Facebook også brukes av folk som ikke har de store 

nettverkene i sitt eget liv (utenfor sosiale medier), og kanskje nettopp for å ekspandere 

eller skape et nettverk melder seg inn i ulike grupper og knytter nye kontakter, eller 

bruker Facebook for å holde kontakt med folk som det i det virkelige liv ville vært 

vanskelig å holde kontakt med av ulike grunner.  

2.2.Utvalg og data 

Oppgaven har et utvalg bestående av seks kvinner bosatt i ulike bydeler i Oslo, bortsett 

fra en som oppholder seg her kun i forbindelse med arbeidet sitt. Gjennom å intervjue et 

antall rundt seks, syv personer innad samme kategori, kan man begynne å se etter 

mønstre, likheter og ulikheter, samt at dette er et antall hvor datamengden ikke blir for 

stor til å håndtere (Lotherington 1990, s. 13). Interseksjonell tilnærming er som nevnt et 

mål, hvilket innebærer at kategoriene ikke er helt faste fordi kvinnene kommer fra ulike 

steder og fra ulike sosiale sjikt og har ulik alder. Likevel har utvalget til felles at de er 

voksne kvinner som er bosatt eller arbeidende i Oslo og at de identifiserer seg selv som 

hissige. Informantene er i alderen 25-50+ og har ulik herkomst. Tre er etnisk norske, 

oppvokst i mindre byer, bosatt eller arbeidende i Oslo. To er av afrikansk opprinnelse, 

en av dem er født i en mindre by i Sør-Norge, oppvokst og bosatt i Oslo, den andre er 



 

født i et afrikansk land og oppvokst i Oslo fra barnsben av. En informant har norsk mor 

og far fra Midtøsten, er oppvokst i Nord-Norge og bosatt i Oslo.  

Jeg er interessert i informantenes erfaringer rundt det å være sinna, både som 

barn og voksen, samt hvordan de har blitt mottatt av omgivelsene. Hvordan man er 

oppdratt, påvirker gjerne hvordan man handler som voksne (Beauvoir, 2000; Bourdieu, 

1994; Chodorow, 1989; Prieur & Sestoft, 2006). Det å erindre barndom kan åpenbart 

bære preg av tidens tann, at man ikke husker alle detaljene for eksempel. Det som er av 

relevans, uavhengig om hendelsene huskes helt korrekt eller ikke, er hvordan kvinnene 

opplevde episodene når de skjedde, og hva de tenker og føler om dem i dag.   

2.3.Intervjustil og intervjuguide 

En intervjuguide kan brukes som en huskeliste for å garantere at man ikke har glemt 

noen viktige temaer, samtidig som man legger til rette for en åpen respons og ikke låser 

seg til en fast rekkefølge (Weiss, 1995, s. 48). Intervjuguiden i denne oppgaven er semi-

strukturert, hvilket vil si at den har utarbeidede spørsmål, men at disse ikke 

nødvendigvis er satt i en bestemt rekkefølge slik at det gis rom for at den som blir 

intervjuet kan fortelle sin historie relativt fritt, samt at intervjuer gis mulighet til å stille 

relevante oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet (Weiss, 1995, s. 12-14). 

Intervjustilen bærer preg av et forteller-fokus, der jeg legger opp til at de som blir 

intervjuet kan starte med å fortelle om noen episoder de husker godt, der de som voksen 

ble sinna. Slik kunne også informantene selv velge hvilken episode de ønsket å dele. 

Etterhvert i guiden satset jeg tematisk sett på å gå tilbake til barndommen. Det kan være 

lurt å bringe sensitive temaer på banen litt uti intervjuet, slik at informanten har fått 

mulighet til å snakke seg «varm» (Dunn, 2016, s. 156-157). Å starte med episoder som 

er skjedd i voksen alder var derfor en bevisst strategi for å sette i gang hukommelsen og 

varme opp til de episodene som gikk lenger tilbake i tid. Jeg opplevde guiden som et 

viktig verktøy for å sikre at jeg holdt den røde tråden, slik at vi ikke snakket oss for 

langt ut i digresjoner. Det er også lettere å analysere og sammenligne data når det er en 

viss likhet mellom spørsmålene de ulike informantene får. 



 

 

26 

 

2.4.Behandling av data 

Det viste seg å være vanskelig å benytte seg av digitale verktøy med hensyn til å ta opp 

intervjuene med UiO’s applikasjon for opptak, slik det var anbefalt av UiO. Denne 

applikasjonsbruken krevde ytterligere applikasjoner gjennom TSD (services for 

sensitive data) for å kunne lagres på den digitale plattformen. Disse var særdeles lite 

brukervennlige, noe ansatte fra TSD kunne si seg enige i, etter mange samtaler på 

telefon der jeg ba om teknisk assistanse uten at problemene ble løst. De vedkjente også 

for meg at andre studenter hadde hatt brukerproblemer. Intervjuer er sågar avhengig av 

å ha en ny og moderne telefon som kan laste ned de ulike applikasjonene. Etter samtale 

med NSD og kontorsjef ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), ble vi enige 

om å bruke en analog båndopptaker utlånt fra STK. Intervjuene ble transkribert fra 

opptaket tilnærmet ordrett fordi jeg ikke ville risikere å overse viktig informasjon. Dette 

gjorde jeg enten samme dag eller senest dagen etter for å holde informasjonen «varm». 

Etter transkriberingen slettet jeg opptakene fra båndopptakeren. I mellomtiden ble 

opptaker oppbevart sammen med signert samtykke-skjerma som ble låst inn i en skuff 

på et kontor som jeg og en medstudent deler. Det er imidlertid bare jeg som har nøkkel 

til skuffen. Det nevnes forøvrig ingen navn på opptakene, steder og opprinnelsesland er 

generalisert i transkriberingen og informantene har fått fiktive navn. 

Covid-pandemien var i sin andre bølge da jeg skulle intervjue informant fire, fem 

og seks. I midten av november skulle de studentene som hadde mulighet, arbeide 

hjemmefra. Det resulterte i at jeg hadde opptaker og de siste signerte 

samtykkeskjemaene i mitt eget hjem. Disse ble oppbevart på et trygt sted, hvilket vil si 

et sted utenfor rekkevidde for mitt avkom på åtte år, samt at jeg gjorde dette arbeidet når 

jeg var alene. 

2.5.Hvor og hvordan gjøre intervjuene 

Jeg lot det være opp til informantene selv å avgjøre hvor vi skulle gjennomføre 

intervjuene, bortsett fra at jeg rådet oss til å unngå kafeer eller andre offentlige steder 

der vi kunne bli avbrutt av kjente eller av annet støy. Noe av informasjonen kunne også 

antas å være av sensitiv art, og jeg sa derfor ifra om at det kunne være greit å oppholde 

seg på et relativt privat sted. De to første intervjuene ble gjort hjemme hos meg, etter 



 

forslag fra informantene. Det var en uformell atmosfære der vi kokte kaffe og satte oss 

på kjøkkenet. Jeg ønsket å skape en «slabberas-stemning» slik at både jeg og 

informantene kunne slappe av i størst mulig grad. Alle informantene hadde fått tilsendt 

samtykke-skjema på mail på forhånd der de fikk informasjon om tematikk, formålet 

med prosjektet, samt at de fikk vite om et par relevante spørsmål som sannsynligvis 

ville komme opp. Det var viktig å gi informantene en pekepinn på hvor jeg ville med 

intervjuene, slik at de var noenlunde forberedte og ikke risikerte å bli overrasket på en 

negativ måte. De fikk også dette skjemaet i papirform før selve intervjuet i to 

eksemplarer, slik at jeg kunne beholde ett signert. Intervju nummer tre foregikk hjemme 

hos henne selv, der ble det også kokt kaffe og lagt opp til en avslappet stemning. Det 

fjerde intervjuet foregikk i november under pandemiens andre bølge og informanten 

ville ta intervjuet på Skype. Vi logget oss på, jeg testet ut opptaker og lydkvalitet. Det 

var en annen og uvant opplevelse for meg enn å møtes personlig som i de tidligere 

intervjuene. Informanten virket imidlertid å være mer vant enn meg til å kommunisere 

digitalt, hvilket bidro til at jeg senket skuldrene betraktelig. Jeg var bekymret for at det 

skulle ta mer tid og være vanskelig å ta opp sensitive temaer digitalt, men det viste seg å 

fungere veldig bra. Intervju nummer fem ble, etter hennes eget ønske, gjort i 

informantens eget hjem over en kopp te. Siste intervju ble på grunn av avstand gjort via 

Teams. Hun fikk tilsendt samtykke-skjema på mail, som hun scannet, signerte og 

returnerte til meg, jeg skrev det så ut og oppbevarte det sammen med de andre signerte 

papirene. Denne informanten var godt kjent med å kommunisere digitalt gjennom 

jobben siden pandemiens første bølge. Hun var åpenbart vant til å snakke mye på kort 

tid i politiske sammenhenger, og intervjuet tok derfor kortere tid enn forventet. 

Intervjuene varte i sin helhet fra tre kvarter til halvannen time. 

 

2.6.Etikk og kritisk refleksivitet  

NSD godkjente dette prosjektet, og hver av deltakerne fikk et samtykke-skjema som 

informerte kort om prosjektet og hva det gikk ut på. Hver deltager skrev under på 

samtykke, disse skjemaene ble som nevnt låst inn i en skuff som bare jeg har tilgang til. 

Det kommer klart fram i skjemaet at informanten kan trekke seg fra prosjektet når som 

helst i prosessen, samt at informanten kan endre på informasjonen hun har gitt dersom 
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det er ønskelig. Ingen av informantene oppgav som sagt navnene sine eller andres navn 

på lydopptak, og opprinnelsesland og sted ble generalisert i transkriberingen.  

Å være klar over maktforholdet mellom den som forsker og den som forskes på, 

er et viktig steg på veien til å bli så objektiv som mulig (Dowling, 2016, s. 36). 

Kunnskap er makt, og jeg som forsker på et spesifikt tema, er i posisjon til å fremstille 

informasjonen som kommer fram på min måte (Ibid.). En befinner seg ofte i 

asymmetriske maktforhold med hensyn til det å være forsker og den som blir forsket på, 

ofte har man også ulike sosiale posisjoner (Ibid.). I dette prosjektet varierte de sosiale 

posisjonene og jeg møtte meg selv i døra flere ganger. To av informantene er uttalte 

feminister og aktivister, for lengst ferdig med utdanningen sin og i gode jobbposisjoner, 

i motsetning til meg som fortsatt er student. Andre igjen har liten eller ingen formell 

utdanning, er ikke i arbeid, eller er deltidsarbeidende. Selv om jeg var ærlig med alle 

informantene om at det å intervjue noen, er en ny rolle for meg, ventet jeg for eksempel 

til slutt med å intervjue de to jeg visste brukte feministisk aktivisme innad jobbene sine. 

Dette fordi jeg ville være «varm» i trøya og ikke framstå som usikker. Likevel, 

uavhengig om jeg er student og informantene er godt i gang i arbeidslivet, så kan man i 

denne situasjonen likevel si at det til en viss grad er asymmetriske maktforhold fordi det 

er jeg som bestemmer og stiller spørsmålene, de som avgir informasjon og jeg som 

presenterer denne på selvvalgt måte. På den andre siden er jeg avhengig av 

informantene for å få skrevet akkurat denne masteroppgaven, så informantene er heller 

ikke uten makt. 

Med hensyn til etnisitet, har jeg valgt å beskrive kvinner som melaninrik og 

melaninfattig, etnisk norske og som minoriteter – bortsett fra i selve 

analysen/analysekapitlet, der forholder jeg meg til teoretikernes egne beskrivelser og 

ordvalg. 

Et annet aspekt er mitt eget forhold til tematikken. Jeg identifiserer meg selv 

som en eksplosiv kvinne, og jeg har sjeldent gått spesielt stille i gangene — noe som 

både har åpnet og lukket dører for meg. Altså er jeg det som beskrives som en «insider» 

med hensyn til tematikken i prosjektet (Dowling, 2016, s. 40). Underveis i prosessen 

har jeg reflektert mye om hvordan mitt eget forhold til sinne påvirker forskningen og 

hvordan jeg fremstiller den. Har jeg «for stor» forståelse for det å være sinna utenfor 

den private sfæren fordi jeg til tider har vist, og fortsatt viser, mitt sinne i den offentlige 



 

sfæren selv? Jeg har etter beste evne prøvd å være så nøytral som mulig i hvordan jeg 

stiller spørsmålene mine, samtidig er jeg ute etter å finne ut om sinne kan være en form 

for kapital. Da er det også nødvendig å stille direkte spørsmål som for eksempel om noe 

har blitt bedre eller ikke av å respondere med sinne. Jeg har selv feilet på veien og sett 

hvilke fallgruver man kan havne i hvis man ikke posisjonerer sinne sitt riktig. Det er 

ikke slik at jeg utelukkende ser på sinne som positivt. Jeg søker hverken å forsvare eller 

advare noen, men heller å forklare hva det kan innebære å identifisere seg selv og bli 

identifisert av andre som en eksplosiv kvinne i 2020. Jeg ønsker å belyse noen av 

grunnene til hvorfor sinne bør ses i kjønnede dimensjoner, samt diskutere hvordan man 

kan bruke «upopulære» emosjoner som sinne konstruktivt. Ikke minst ønsker jeg å 

fordre kunnskap om og oppfordre til diskusjon omkring et tidvis tabubelagt tema for å 

skape mer nærhet og åpenhet rundt hvordan mange kvinner blir møtt når de sier ifra om 

ting de er dypt uenige i. Kvinner bør ha både sorgen og gleden av å feile og mestre 

sinnet sitt fra barnsben av, uten å bli sanksjonert, stilnet, stigmatisert og således 

begrenset, i den grad som ser ut til å være tilfelle nå. Gamle stereotypier om kvinner og 

kvinners følelsesliv lever fortsatt i beste velgående og begrenser kvinner over hele 

verden (Adichie, 2014; Ahmed, 2014; Chemaly, 2018; Held, 1993; Klein, 2011; Lorde, 

2007). Derfor bør stereotypiske forestillinger og stigma rundt kvinner konfronteres med 

frigjøring som et mål. 

Å være bevisst og åpen rundt sin egen forutinntatthet til temaet en har valgt å 

studere, anses som essensielt for å oppnå en så objektiv tilnærming som mulig 

(Alvesson & Skoldberg, 2018; Hay, 2016; Held, 1993). Mine egne erfaringer har vært 

en viktig drivkraft for å skrive denne oppgaven, og aktivister som eksempelvis Lorde 

(2007) har i så måte vært en inspirasjon vedrørende dette. For å være bevisst med 

hensyn til en kritisk refleksiv tilnærming, skrev jeg underveis i prosessen en 

forskningsdagbok. Ved å skrive ned tanker jeg gjorde meg i masterprosjektet, holdt jeg 

tritt med hvordan jeg forholdt meg til selve prosessen både følelsesmessig og 

intellektuelt.   

2.7.Analytiske rammer 

Fokuset med hensyn til det analytiske rammeverket, er å identifisere hva som er 

problemet med å være en sint kvinne, og hva det er som skiller sinte kvinner fra andre 
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kvinner, med tanke på tilbøyeligheten til å vise sitt sinne i den offentlige sfære. Fremfor 

alt: Hva vi kan lære av dem? Dette fokuset kategoriseres av Weiss som en «Issued-

focused analysis» (Weiss, 1995, s. 153-154). Samtidig går spørsmålene i intervjuguiden 

også inn på hvordan informantene opplever omgivelsene, hvilket inviterer til det Weiss 

(1995, s. 162-163) kategoriserer som en generalisert «issued-focused report». Den 

vanligste sosialvitenskapelige tilnærmingen analytisk sett, er å presentere funnene i 

kvalitativ forskning (Weiss, 1995, s. 153). Det første jeg gjorde for å få oversikt, var å 

kode og sortere funnene fra transkripsjonene. Slik kunne jeg se etter tematikk som 

gjentok seg. Hensikten med dette er å kunne knytte funnene til ulike konsepter og 

kategorier (Weiss, 1995, s. 154). Lokal integrasjon vil si at man finner en måte å 

summere kodingen på. Hva har informantene til felles, og hva sier de fleste av dem noe 

om (Weiss, 1995, s. 158)? Et eksempel her er at samtlige informanter rapporterte at 

menn mottok deres sinne dårligere enn kvinner. Denne kodingen førte til 

analyseseksjonen «Kjønnet mottagelse». Deretter vil det være naturlig å kode og sortere 

variasjonene i et eget sammendrag. Hva er det i erfaringene som skiller seg fra 

hverandre og hvorfor (Weiss, 1995, s. 159)? I dette tilfellet ble det essensielt å 

vektlegge variasjonene fordi jeg ville fine ut hvorfor noen informanter evner å dra nytte 

av sinnet sitt - funn som er essensielt å gå i dybden på for å kunne svare på oppgavens 

problemstilling vedrørende om kvinners sinne kan være en kapital. For å finne ut hva 

som skal til for at sinne er nyttig, ble det sågar interessant å diskutere hva som spiller 

inn når sinne ikke er konstruktivt. Variasjonene og hovedfunnene bør ifølge Weiss 

forklares av en eller flere teorier. Fordi tematikken i oppgaven er kompleks, benyttes 

som allerede nevnt i oppgavens innledning, et tverrfaglig sett med teoretiske verktøy for 

å forklare funnene.  

Den lokale integrasjon vedrørende hovedfunn og variasjoner, knyttes til ulike 

kategorier og bør utvikle seg videre derfra til å skape mening med det Weiss kaller 

«Inkluderende integrasjon» (Weiss, 1995, s. 160-162). Det vil ifølge Weiss si at man tar 

funnene fra den lokale integrasjon og skaper en felles ramme som inkluderer alle delene 

av analysen, samtidig som at man klarer å trekke noen generelle konklusjoner med 

hensyn til funn. De fleste informantene hadde, som allerede nevnt, problemer med 

omgivelsenes reaksjoner når de sa ifra om urett begått mot seg selv og andre, og spesielt 

fra menn, hvilket gjorde at jeg opererer med et kjønnet rammeverk: Jeg ville finne ut av 

mulige forklaringer på hvorfor sinte kvinner oppfattes som et problem generelt, 



 

samtidig som at jeg ønsket å finne noen mulige svar på hvorfor menn reagerer så sterkt 

på disse kvinnene. Fordi utvalget har en nokså bred representasjon med hensyn til ulik 

etnisitet, sosioøkonomisk posisjon og alder, vil hovedfunnene i dataen til en viss grad 

kunne generaliseres; Man kan anta at mange kvinner som viser sinne utenfor privaten 

vil på utfordringer, slik som vist i analyseseksjonen «Kjønnet mottagelse». På den andre 

siden er det noen informanter som møter ytterligere utfordringer på bakgrunn av 

etnisitet, noe som også må drøftes. En bred representasjon gir mulighet til å identifisere 

nyanser innad funnene med tanke på ulike maktforhold som påvirker representantene på 

varierte måter, noe informantenes svar også bekreftet, derav analyseseksjonen 

«Interseksjonelle aspekt». Flere av informantene klarer imidlertid, på tross av 

omgivelsene, å dra nytte av sitt sinne, hvilket førte til et overordnet fokus vedrørende 

hva vi kan lære av disse kvinnene og deres erfaringer. Ikke minst fremgikk det fra 

analysens funn at de som klarer å benytte sinne som en kapital, har en del fellesnevnere 

som diskuteres i analyseseksjonen «Sinne som en kapital».  

Jeg hadde i utgangspunktet representanter i aldergruppen 25-40 år. Det å ha en 

interseksjonell tilnærming inkluderer alder, som allerede nevnt innledningsvis. Etter at 

jeg var ferdig med fem intervjuer, som i utgangspunktet var utvalget jeg hadde bestemt 

meg for, gikk jeg i gang med å finne ytterligere en informant som var over femti år. 

Dette gjorde jeg på bakgrunn av funn som allerede var gjort: Hvordan man handler 

endrer seg sannsynligvis med årene, måten man blir møtt på, kan også endre seg. Disse 

funnene indikerte ytterligere nyanser som jeg ville ha med i analysen, derfor ble det 

aktuelt å finne ytterligere en informant som var eldre enn førti år. En godt voksen 

kvinnes sinne, vil under noen omstendigheter kunne mottas på en litt annen måte, 

kontra en ung kvinnes sinne. Funnene i oppgaven har nyanser knyttet til de ulike 

kategoriene som bør diskuteres for å unngå generalisering i for stor grad. Nyansene i 

konklusjonene viser seg typisk litt uti prosessen når det kommer til det analytiske 

arbeidet av data (Weiss, 1995, s. 161), noe som altså viste seg å stemme også i dette 

tilfellet. Som vi nå har sett, ble noen åpenbare kodinger gjort tidlig i intervjuprosessen, 

mens en del av variasjonene gjorde seg gjeldende senere. 

Med utgangspunkt i en «Issued-focused» analyse blir spørsmålet hva man kan 

lære av «sinte kvinner». Ved å identifisere hva som er styrken til disse kvinnene, hvilke 

faktorer som bidrar til å utvide rommet slik at de tør å være friere med hensyn til 

emosjonelle uttrykksmåter, hvilke positive aspekter deres frihet medfører, og ikke minst 
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hva det koster dem, vil man kunne inspirere på et makronivå. Tilbake til 

forskningsspørsmålet om hvorvidt kvinners sinne kan anses som en kapital: Her var det 

interessante funn å hente i intervjuene, funn som samlet sett – når man inkluderer 

variasjonene og nyansene i dem — vil kunne overføres til et makroperspektiv. Vi 

trenger levde erfaringer for å kunne håndtere både objektiv og subjektiv problematikk 

som angår oss, hypoteser er ikke alltid tilstrekkelige (Beauvoir, 2000; Held, 1993; 

Lorde, 1984; Skeggs, 2004).  



 

3.Teori 

For å analysere oppgavens data og finne ut av hovedspørsmålet, om hvorvidt sinne kan 

være en kapital, vil et tverrfaglig sett av teoretiske verktøy benyttes. Aristoteles sin 

forståelse av sinne som en respons på urett (Aristoteles, 2006, bok II, s. 107-109), og 

oppfordring til å forholde seg til middelveien i forhold til hvordan man skal reagere på 

urett (Aristoteles, 1999, bok II, s. 31), indikerer at man med denne responsen kanskje 

kan endre noe. Han sier likevel ingenting om at kvinner i kraft av sitt kjønn kan ha 

mindre handlingsrom enn menn når det kommer til å reagere på urett. Dette er alvorlig 

fordi det innskrenker kvinners frihet i praksis. Oppgavens funn synliggjør kvinners ofte 

manglende symbolske kapital når de uttrykker sinne — selv om de forklarer tydelig 

hvorfor de blir sinte og deres grunner er gode, blir de likevel ikke tatt på alvor. 

Bourdieus teorier om habitus, symbolsk vold og hans kapitalbegreper er av relevans for 

å forklare hvordan informantenes bakgrunn og klassetilhørighet utstyrer dem med ulike 

ressurser med hensyn til handlingsrom, på godt og vondt (Bourdieu, 1994; Prieur & 

Sestoft, 2006). Bourdieu (2000) levner imidlertid lite håp vedrørende kvinners frihet og 

påvirkingskraft. 

Hvis vi skal kunne si noe om kvinners sinne og undersøke om det kan være en 

kapital, må både Aristoteles sin forståelse av sinne og Bourdieus valgte begreper, 

suppleres med feministiske teorier. Sara Ahmeds begrep «Feminist Kilroy» er særs 

viktig for informantenes møter med omgivelsene, samt Ahmeds teori om følelser — 

hvordan disse, historisk og politisk, «limes» fast og personifiserer enkelte grupper 

(Ahmed, 2010; 2014). For å forklare hvorfor sinne, og omgivelsenes reaksjoner på 

sinne, kan og bør ses i kjønnede dimensjoner, vil Michael Kimmels tematisering 

vedrørende homososialitet og entitlement være nyttig (Kimmel, 1994;2013). Andre 

forfattere som vil være relevant med hensyn til informantenes opplevelser er Simone de 

Beauvoir og hennes syn på kvinnen som et subjekt (den andre), Audre Lordes 

konkretisering av rasisme, sexisme og hennes syn på konstruktiv bruk av sinne, samt 

Sarah Hoaglands bruk av begrepet demoralisering (Beauvoir, 2000; Hoagland, 1988; 

Lorde, 2007).  

Held (1993, s. 11-12), poengterer at kjønnsordenen er bærende i alt sosialt liv, og 

kommer til uttrykk både materielt og symbolsk, uavhengig hvordan en kultur forstår 
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kjønn. Bourdieu (2000, s. 36-37) argumenterer for et kjønnet habitus og en internalisert 

maskulin orden som gir menn forrang, hvilket er synlig i både frigjorte og mindre 

frigjorte samfunn, riktignok i ulik grad. Historien gjentar seg, habitus er i så måte 

seiglivet (Bourdieu, 1994, s. 98-99), for øvrig en tanke som Beauvoir støtter, når hun 

påpeker at selv om kvinner får formelle rettigheter, forhindrer gammel vane at disse 

kommer til uttrykk i praksis (Beauvoir, 2000, s. 40). Funn i denne oppgaven, kan sies å 

bekrefte denne tankerekken, mange informanter er ikke frie til å uttrykke seg uten 

kraftige sanksjoner, der noen av dem grenser til hets og trakassering. På den andre siden 

finnes likevel håp i oppgavens funn, og som støttes av feministisk teori (Ahmed, 2010, 

2014; Beauvoir, 2000, 1974; Hoagland, 1988; Lorde, 2007). 



 

3.1.Habitus 

Habitus beskrives som en systematisk praksis; et sett av (kollektivt og individuelt) 

tillærte verdisyn og handlemåter, et system av hvordan man mentalt oppfatter disse 

praksisene, som igjen er et produkt av sosiale posisjoner og hvilke ytre strukturer disse 

posisjonene har befunnet og/eller befinner seg i (Bourdieu, 1994, s. 60; Prieur & 

Sestoft, s. 39-41; Threadgold, 2018, s. 59). Slik sett kan man se ytre strukturer som de 

indre, og motsatt. Videre beskriver Bourdieu habitus som en inkorporert sosial praksis 

fordi vi som regel opererer med mulighetene vi har fått gjennom langvarige sosiale 

posisjoner, uten å være helt bevisst på disse: Det ubevisste framstår som «naturlig» for 

oss (Bourdieu, 1994, s. 89-91). Man utvikler ikke utelukkende preferanser i samband 

med hva man har blitt presentert for hjemmefra og/eller fra sitt miljø, men også i tråd 

med hva man har tilgang til (Bourdieu, 1994, s. 60-61). På den andre siden kan man 

godt ha oppfattet hva som skal til for å opparbeide seg kapital og muligheter i livet, men 

likevel begrenses av ytre urettferdige strukturer (Lawler, 2004, s. 124-125; Threadgold, 

2018, s. 59-60). Ifølge Bourdieu fungerer habitus som «...en fortid, der har overlevet ind 

i nutiden og tenderer mod at forevige sig ind i fremtiden …» (Bourdieu, 1994, s. 98). 

Den er med andre ord, som allerede nevnt innledningsvis i dette kapittelet, en seiglivet 

praksis. Han tematiserer også habitus som en kjønnet praksis, inndeling av kjønn viser 

seg objektivt, i tingene, og inkorporert i vårt habitus (Bourdieu, 2000, s. 16). Objektive 

og mentale strukturer som undertrykker kvinner, internaliseres og begrenser kvinner i 

nærmest det uendelige (Bourdieu, 2000, s. 32-37). Den maskuline orden er ifølge 

Bourdieu skrevet inn i kroppene våre gjennom generasjoner, hvor subtil eller synlig 

disse praksisene er, endrer seg fra tid og sted, men de er likevel tilstede i selv de mest 

frigjorte samfunn (Bourdieu, 2000, s. 36-37). Hvis kvinner skal komme ut av dette 

dominansforholdet, må åpenbart feministisk litteratur som erkjenner et 

endringspotensiale, til skyts (Ahmed, 2014; Beauvoir, 2000; Hoagland, 1988; Lorde, 

2007).  
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De fleste informantene i denne oppgaven snakker eksplisitt og/eller implisitt om 

hvordan deres omsorgspersoner og miljø har preget deres verdisyn og handlemåter. 

Noen av dem forteller om hvordan enkelte ting faller dem «naturlig» fordi deres 

nærmeste har handlet på samme måte. Andre derimot, snakker om en bevisst 

ambivalens knyttet til hva de kommer fra, hvor de mentalt befinner seg nå, hva de 

ønsker å endre på, og hva de har endret på. Det synes derfor som om habitus er 

transformativt, nettopp fordi habitus er en levd praksis (Prieur & Sestoft, 2006, s. 40). 

Steven Threadgold knytter levde erfaringer og følelser til habitusbegrepet: «We absorb 

where we are comfortable and where we are not, where we are appreciated and where 

we are not, what we are good and bad at over time» (Threadgold, 2020, s. 61). Vi 

påvirkes av de disposisjonene vi har gjennom arv og miljø, hvordan og om vi overhode 

utnytter disse, men vi er også i stand til å skape nye muligheter for oss selv utifra 

negative og positive erfaringer (Ibid.). Når det kommer til nye muligheter, er det 

sannsynlig at vi med tilgang på store mengder informasjon og ulike nettverk via 

verdensveven, uavhengig sosial posisjon, vil oppleve verden og påvirkes av den på et 

helt annet nivå, enn hva man kanskje ble for relativt få år tilbake i tid. Barn som nå 

fødes inn i dette havet av informasjon, vil etter all sannsynlighet få sitt habitus, sin smak 

og sine verdier, preget av hvilke veier de tar — veier som på veven synes som 

uendelige.  

Jeg vil forøvrig forstå Bourdieus habitusbegrep i samband med disse utvidelsene 

jeg har trukket fram, fordi de nyanserer habitusbegrepet i den forstand at de legger til 

noen viktige momenter som utstyrer aktøren med en bevissthet angående ambivalens 

rundt praksiser, bevissthet rundt hvilke muligheter man har og ikke, samt hvordan man 

opparbeider seg nye muligheter med hensyn til erfaringer og følelser knyttet til disse, 

enn hva Bourdieu argumenterer for. Utvidelsene resonnerer i stor grad med hvordan 

informantene selv forstår sitt habitus. 

3.2.Symbolsk vold, symbolsk makt og demoralisering 

Symbolsk vold gjør seg gjeldende via et kjønnsdelt habitus og en maskulin orden — 

den er internalisert (Bourdieu, 1994, s. 52, 65, Bourdieu, 2000, s. 42, 47). Symbolsk 

vold beskrives av Bourdieu som «magisk» ved at den tvinger folk ubevisst til å handle 

på bestemte måter, men uten direkte tvang, hvilket kommer til uttrykk kroppslig 



 

gjennom eksempelvis skam og/eller nervøsitet (Bourdieu, 2000, s. 47). Ved å reagere 

kroppslig i møte med makt, har man også anerkjent den, ifølge Bourdieu. Gjennom 

sosialisering handler mennesker på bestemte måter, og man er gjennom erfaring blitt 

klar over sanksjonene som venter dersom vi ikke gjør som forventet (Bourdieu, 2000, s. 

47). Vi handler i så måte ofte på automatikk og utsettes for symbolsk vold (Ibid.). 

Staten og andre institusjoner som er drevet av den, uttrykker også symbolsk 

vold; gjennom å gi titler og posisjoner til de som anses å være best skikket til å 

håndheve makten disse titlene gir (Bourdieu, 1994, s. 65). Sosial dominans er avhengig 

av at en gruppe eller et individ har opparbeidet seg nok symbolsk kapital, hvilket vil si 

det samme som nok anerkjennelse, til å kunne kreve mer av den (Bourdieu, 1994, s. 65). 

Det er et hierarki, der den dominerende parten i samfunnet, de som har mest kapital 

totalt sett, har makt over hvordan og hvorfor man vurderer noe eller noen som «best», 

der denne vurderingen som regel gagner den dominerende part (Bourdieu, 1984, s. 120, 

122-123; Bourdieu, 1994, s. 65). Vi, aktørene i samfunnet, har en «fornemmelse» av 

egen og andres posisjon, vi vet gjerne hvilken type mennesker som bedriver 

«høykultur» og «lavkultur», og de fleste kan finne eksempler knyttet til begge 

kategoriene, hvilket fører til at vi selv er med på å skape dem: «Intet klassificerer nogen 

bedre end den måde, hvorpå han eller hun klassificerer» (Bourdieu, 1994, s. 61).   

Bourdieu argumenterer for at man ikke med sin egen frie vilje kan overvinne 

symbolsk vold fordi den er innskrevet i våre kropper gjennom generasjoner, og 

reproduseres gjennom habitus og dens objektive, samt mentale struktur (Bourdieu, 

2000, s. 48). Jeg knytter Sara Hoaglands bruk av begrepet demoralisering (1988, s. 212-

213) til symbolsk vold fordi begge begrepene handler om at man internaliserer de 

verdiene den dominerende part presenterer. Man er altså ofte undertrykket uten å være 

seg det bevisst, og dersom man er det, blir man usikker på egne verdier og preferanser i 

møte med disse. I følge Hoagland er man demoralisert dersom man gir opp sine egne 

verdier og holdninger til fordel for det dominerende syn. Ikke minst snakker Hoagland 

om at man som demoralisert risikerer å undertrykke andre. Der Bourdieu (2000, s. 48) 

sier at bevissthet vedrørende symbolsk vold, ikke kan frigjøre en fra den, mener 

Hoagland at bevisstgjørelse omkring egen og andres undertrykkelse, er første steg mot 

frigjøring. En tanke som hun deler med Beauvoir (1974, 2000). Deretter bør man ifølge 

Hoagland (1988), i alle fall mentalt, leve separert med andre som er bevisst sin egen 

undertrykte posisjon for å unnslippe demoralisering. Det kan synes som om Bourdieu 
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ikke ville vært helt uenig i Hoaglands forslag vedrørende separatisme som en løsning, 

når han sier at for å unnslippe symbolsk vold, må det skje en «radikal endring i de 

sosiale produksjonsforholdene» (Bourdieu, 2000, s. 50-51). Å fjerne seg helt fra disse 

forholdene og skape sine egne, ville i så måte kunne være en løsning. 

Man er, ifølge Bourdieu, dømt til å reprodusere asymmetriske maktforhold som 

en kanskje også er kritisk til, fordi man ved å besitte en reell maktposisjon har akseptert 

spillet for komme dit, man har erkjent reglene og premissene for det, noe som også 

betyr at man selv har tatt, og tar del i, undertrykkingen av andre (Bourdieu, 1994, s. 65), 

man tar sågar del i sin egen undertrykking (Bourdieu, 2000, s. 47). På den andre siden, 

så vil det etter all sannsynlighet ikke være mulig å kjempe imot undertrykking uten at 

det koster noe — både for den som gjør motstand og den som blir bekjempet (Beauvoir, 

1974).  

Symbolsk vold og demoralisering er nyttig når det kommer til å belyse hvordan 

informantene blir møtt når de viser sinne, samt hva disse reaksjonene gjør med dem i, 

under og i etterkant av konfliktsituasjoner. Mye tyder på at flere av dem blir usikre på 

seg selv, noen mer enn andre. Likevel tyder funn også på at informantene ikke lar seg 

demoralisere og kjemper imot symbolsk vold. Usikkerheten som oppstår i møte med 

makt, om man uten videre bukker under denne, samt tilbøyeligheten til å kjempe imot, 

påvirkes av deres habitus og erfaring, men også av om de har noen som støtter dem. 

Det er ikke, med utgangspunkt i oppgavens funn, slik at alle mennesker som 

kommer i en posisjon tilhørende middelklassen, uten videre forkaster de verdiene som 

de opparbeidet seg når de eller familien tilhørte arbeiderklassen eller en annen 

undertrykt posisjon. Ei heller er det nødvendigvis slik at aktører opererer med de 

dominantes briller og blir usikre på sine egne verdier, slik Bourdieu (1984) 

argumenterer for at de gjør. Tvert imot kan det, fortsatt med utgangspunkt i oppgavens 

data, synes som om arbeiderklassen og andre undertrykte aktørers opposisjonelle ånd og 

deres handlinger, utstyrer dem med ressurser med hensyn til å håndtere, kanalisere og 

uttrykke komplekse følelser som sinne. Ikke minst kan de utrette noe med denne 

ressursen. Evnen til å erkjenne og håndtere sterke følelser som sinne, samt la disse 

komme til uttrykk og dermed påvirke andre, er noe som aktører med privilegerte habitus 

kanskje mangler trening i (Helseth, 2018; Klein, 2011; Lorde, 2007). 



 

3.3.Symbolsk og konkret kapital 

Bourdieu sier, som allerede nevnt, at «Symbolsk kapital er en anerkjennelse…» 

(Bourdieu, 1994, s. 67). Han mener videre at symbolsk kapital blir til konkret kapital 

når den er erkjent og anerkjent som en kraft som kan nyttiggjøres (Bourdieu, 1994, s. 

64). Bourdieu snakker tidvis om hverandre vedrørende de ulike kapitalformene, så jeg 

velger derfor primært å gå videre med en sekundærkilde for å tydeliggjøre og beskrive 

de ulike formene for kapital: 

Økonomisk kapital er hva den er; penger, aksjer og eiendom. 

 Sosial kapital vil si nytten en har av sitt nettverk; familie, venner, kolleger og 

andre (varige) relasjoner som man har tilgang til, kan nyte godt av og mobilisere (Prieur 

& Sestoft, 2006, s. 92-93). Det krever dog en stor innsats med hensyn til eksempelvis 

utveksling av tjenester, gaver og ikke minst tilstedeværelse, for å stifte nye relasjoner og 

opprettholde de man allerede har. Sosial kapital er slikt sett delvis avhengig av de andre 

kapitalformene (Ibid.). Samtidig kan sosial kapital åpne noen dører, som for eksempel 

innad arbeidslivet, som de andre kapitalformene ikke nødvendigvis kan (Ibid.). Denne 

kapitalformen kan også arves i form av et familienavn med godt rykte, opparbeides 

gjennom “riktig” organisasjon, forening, eller for eksempel gjennom et fordelaktig 

ekteskap med hensyn til kulturell og økonomisk kapital (Ibid.). 

Kulturell kapital er i stor grad et resultat av hva man har med seg fra sitt 

oppvekstmiljø, sitt habitus; mentale disposisjoner til hva og hvordan man oppfatter og 

kategoriserer verden, innstilling til eksempelvis utdanning, verdisyn og kulturelle 

preferanser (Prieur & Sestoft, 2006, s. 89-91). Den er kroppslig med hensyn til klær, 

snakkemåte og fakter. Dette er også delvis avhengig av økonomisk kapital i forhold til 

hvilken kultur som preger ens habitus — hva man har hatt tilgang til gjennom 

oppveksten (Ibid.). Det koster penger å gå på museer og konserter, mens å gå tur i skog 

og mark er derimot gratis. Kulturell kapital er institusjonalisert gjennom tilegnelsen av 

ulike akademiske grader og titler, hvilket er gjeldende i mange sosiale felt samtidig. 

Den er således spesielt verdifull (Bourdieu, 1994, s. 65; Prieur & Sestoft, 2006, s. 90). 

Den er sågar objektivisert gjennom bøker, kunst og ulike redskaper, som igjen kan 

utvides til private og offentlige institusjoner, og til private sammenheng (Prieur & 

Sestoft, 2006, s. 91). For å ha tilgang til den objektiviserte kulturelle kapitalen kreves 
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åpenbart økonomisk kapital. Likevel kan ikke objektivisert kapital utelukkende kjøpes 

for penger. Man kan ikke utnytte formen til dets fulle potensial, dersom eksempelvis 

ens habitus avslører at man ikke har dyptgående kjennskap til den gitte objektiviserte 

kulturelle kapitalen (Ibid.). 

Prieur & Sestoft vektlegger at ulike aktører har ulike forutsetninger med tanke på 

muligheter, knyttet til hvilket sosialt sjikt de tilhører og hvilken familiehistorikk de har. 

Kapitalbegrepet er i så måte et analytisk verktøy for å forstå og kartlegge disse 

forskjellene (Prier & Sestoft, 2006, s. 89). Informantene i oppgaven har definitivt ulike 

bakgrunner og utgangspunkt. Bourdieus analytiske redskaper vil derfor være nyttig når 

det skal utforskes om, og eventuelt når, kvinners sinne kan anses som en eller flere 

former for kapital. Feministisk teoretisk viten må imidlertid benyttes for å forklare i 

tilstrekkelig grad hvordan kjønn utspiller seg i praksis og levde erfaringer, når det 

kommer til symbolsk og konkret kapital. 

3.4.Feminist Killjoy 

Sara Ahmed (2010) tematiserer «feminist killjoy» som brudd på sosialt innarbeidede 

forventninger knyttet til ulike situasjoner. Hun argumenterer for at glede er forventet i 

mange situasjoner, private som offentlige. Dersom man ikke viser glede når forventet i 

en sosial sammenkomst, men heller sier ifra om noe som er problematisk, truer man den 

sosiale orden. Folk blir ofte skuffet og sinna på de som ødelegger gleden, 

«ødeleggeren» konstrueres i så måte som selve problemet:  

You might be speaking quietly, but you are beginning to feel «wound up», 

recognising with frustration that you are being wound up by someone who is 

winding you up. In speaking up or speaking out, you upset the situation. That 

you have described what was said by another as a problem means you have 

created a problem. You become the problem you create. (Ahmed, 2010, s. 1)   

I boken The Culture Politics of Emotions (2014) beskriver Ahmed følelser som 

«sticky». Feminister er utsatt fordi de gjennom en lang likestillingskamp har formidlet 

misnøye i forhold til kvinners situasjon, der misnøyen har “satt seg fast” og 

personifiserer kvinnekamp: 



 

Feminism is shaped by what it is against, just as women’s bodies and lives may 

be shaped by histories of violence that bring them into a feminist consciousness. 

If feminism is an emotional as well as ethical and and political response to what 

it is against, then what feminism is against cannot be seen as “exterior” to 

feminism. (Ahmed, 2014, s. 174)  

Historiske stereotypier vedrørende kvinner som emosjonelle blir ofte brukt imot 

feminister i politiske sammenhenger for å redusere deres rasjonalitet selv om 

argumentene som fremmes er aldri så legitime, rasjonelle og intensjonelt frigjørende 

(Ahmed, 2014, s. 170). Videre poengterer Ahmed, som nevnt i oppgavens kapittel 2, at 

polariseringen mellom rasjonalitet og emosjonalitet er en viktig brikke i 

subordineringen av både femininitet og feminisme (Ahmed, 2014, s. 170). Ahmeds 

forståelse av ulike følelsesmessige prosesser, viser hvordan historiske assosiasjoner, 

tidligere dominerende syn på eksempelvis kvinner og minoriteter, følelser og politikk 

— som sammen danner «stickiness» — gjør det mulig å merke noen grupper negativt 

(Ahmed, 2014, s. 92, 170).  

Sinne over sosiale restriksjoner vedrørende hva det i praksis vil si å være en 

jente i dagens samfunn, kontra eksempelvis ens positive erfaringer i møte med det 

kollektive man finner sammen med andre kvinner, mobiliserer og skaper håp (Ahmed, 

2014, s. 171). Ahmed illustrerer i så måte hvordan subjektets opplevelser og 

følelsesmessige erfaringer, også knytter seg til kollektive opplevelser. Følelser påvirker 

oss i ulike retninger, hvor disse retningene fører oss, henger sammen med vårt habitus 

— hva vi kommer fra og hva vi erfarer (Ahmed, 2014, s. 171; Threadgold, 2018, s. 61). 

Ifølge Ahmed er ikke feminismens fundament sinne og misnøye, likevel bør ikke disse 

emosjonene utelukkes med hensyn til hvordan de påvirker likestillingskampen i dag 

(Ahmed, 2014, s. 173). Hun er imidlertid klar på at selv om vi bør lære oss å tolke 

smerte og sinne, erkjenne emosjonene og reagere, og bruke dem konstruktivt, så må vi 

være bevisst på at disse emosjonene ikke er kollektive i den forstand at grunnene til 

smerte og sinne, hva disse innebærer, betyr det samme for alle kvinner. Potensialet som 

ligger i smerte og sinne som en katalysator til endring, faller bort dersom disse ikke 

tolkes og erkjennes interseksjonelt (Ahmed, 2014, s. 174; Lorde, 2007, 131). Det må da 

nødvendigvis være rom for at kvinner uttrykker sitt sinne, og et publikum må også 

anerkjenne det og respondere konstruktivt, heller enn å minske rommet, hvilket ofte 
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skjer ved at betent tematikk forties fordi det er vanskelig for dem som sitter godt i det å 

ta grunnene til kvinnenes sinne innover seg (Helseth, 2018; Lorde, 2007, s. 127).  

Ahmeds oppfordring og analytiske rammeverk er særlig relevant for denne 

oppgaven. Ved å fortelle om de ulike informantenes opplevelser kan man med Ahmeds 

teorier nettopp belyse hvordan kvinner som reagerer på sosiale restriksjoner knyttet til 

kjønn og etnisitet, blir møtt av omgivelsene. Om de blir lyttet til, om deres sinne blir tatt 

på alvor eller ikke, ser ut til å avhenge av mange faktorer, slik som kapital, alder, 

posisjon, og ikke minst kjønn.  

3.5.Feministisk litteratur for sammenligning av data  

Audre Lorde (1984) og Simone de Beauvoir (2000) er forfattere som konkretiserer 

hvordan kvinner på grunnlag av kjønn og etnisitet andre-gjøres. Beauvoir skriver i Det 

annet kjønn (2000, s. 35): «En mann ville aldri ha kommet på den tanken å skrive en 

bok om hankjønnets spesielle situasjon blant menneskene». Hans kjønn er selvsagt, han 

ville etter all sannsynlighet skrevet om menneskets situasjon (Ibid.). Akkurat som at en 

hvit mann, eller kvinne for den saks skyld, etter all sannsynlighet ikke ville skrevet en 

bok om hvordan det er å være hvit. Beauvoir belyser i resten av boken hva det i praksis 

betyr å være kvinne i et mannsdominert samfunn, samt hvordan kvinner sågar bidrar til 

sin subordinasjon, og hvorfor dette skjer. Hun sier blant annet:  

Aller først denne: hele kvinnenes historie er skapt av mennnene…Vi har sett 

hvorfor de i utgangspunktet har tatt den moralske prestisjen med sin fysiske 

styrke; de har skapt verdiene, skikkene, religionen, og kvinnene har aldri 

kjempet imot dem om dette herredømmet. (Beauvoir, 2000, s. 183)  

 

Lorde konkretiserer og differensierer på sin måte: “There are different choises facing 

black and white women in life, certain specifically different pitfalls surrounding us 

because of our experiences, our color» (Lorde, 2007, s. 103). De snakker fra vidt 

forskjellige utgangspunkt, men deres beskrivelser sier noe om hva det innebærer å leve 

som minoritet og som kvinne i en rasistisk og sexistisk verden. Ikke minst har begge 

forfatterne troen på frigjøring, gjennom bevisstgjørelse rundt undertrykkelse. Mange vil 

nok tenke at vi i norsk kontekst er kommet relativt langt med hensyn til likestilling 



 

mellom kjønn og mellom etniske norske og minoriteter. Denne oppgaven vitner om at 

vi ikke nødvendigvis er det, i praksis. Jeg finner støtte i denne påstanden hos Beauvoir 

som sier: «Selv når hun har fått teoretiske rettigheter, forhindrer gammel vane at de gir 

seg konkret uttrykk i sed og skikk» (Beauvoir, 2000, s. 40). Videre poengterer hun at 

gamle tradisjoner «overlever på en hardnakket måte» når samfunnet utvikles (Beauvoir, 

2000, s. 190). Hennes tanker ressonerer her for øvrig godt med Bourdieu også, når han 

refererer til det trege i habitusbegrepet, at fortiden overlever inn i nåtiden og framtiden.   

Forfatternes utgangspunkt er ulike i seg selv. Beauvoir er en hvit kvinne som 

skriver fra Frankrike på førtitallet, Lorde fra et afro-amerikansk perspektiv på åttitallet 

— begge åpenbart forskjellige fra mine informanter, som snakker fra et norsk 

perspektiv i 2020. Beauvoir og Lorde snakker ikke utelukkende fra sitt lokale ståsted og 

rapporterer fra dette, de identifiserer begge universelle strukturer og mekanismer 

vedrørende undertrykking på bakgrunn av kjønn og etnisitet, og det er derfor de er som 

feministiske klassikere å regne. De universelle aspektene innad deres litteratur gjør at de 

med fordel kan brukes som verktøy med hensyn til oppgavens funn. Deres beretninger 

og de erfaringene som deles, benyttes for å sammenligne og analysere mine 

informanters erfaringer. 

3.6.Interseksjonalitet 

Begrepet var opprinnelig brukt som en metafor av advokaten Kimberlé Crenshaw for å 

kartlegge hvordan kategoriene etnisitet og kjønn, strukturelt, politisk og representativt 

sett, krysser og/eller overlapper hverandre og dermed utsetter svarte kvinner for en 

«dobbel» diskriminering – en dobbelthet som hvite kvinner og svarte menn ikke 

opplever (Crenshaw, 1989;1991). Crenshaw formidler tydelig at svarte kvinners 

problematikk vedrørende diskriminering var jevnt over mangelfullt adressert:  

I argue that Black women are sometimes excluded from feminist theory and 

antiracist policy discourse because both are predicated on a discrete set of 

experiences that often does not accurately reflect the interaction of race and 

gender. These problems of exclusion cannot be solved simply by including 

Black women within an already established analytical structure. Because the 

intersectional experience is greater than the sum of racism and sexism, any 

analysis that does not take intersectionality into account cannot sufficiently 
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address the particular manner in which Black women are subordinated. 

(Crenshaw, 1989, s. 140) 

Feministisk og antirasistisk teori mener hun videre simplifiserte erfaringer ned til enten 

«kvinners erfaringer» eller «svartes erfaringer», noe som ikke var adekvat nok med 

hensyn til virkeligheten og de overlappende nyansene som befinner seg i krysset 

mellom disse to kategoriene. 

Siden 1989 har begrepet blitt videreutviklet til ulike teorier, og mange forskere 

er bekymret for en depolitisering av begrepet. Dette fordi begrepet i stor skala har blitt 

overført fra en amerikansk kontekst til en europeisk — noe som også fordrer til en 

økonomisk lupe på diskusjonen med tanke på det originale eierskapet til begrepet 

(Davis, 2020; Knapp, 2005). Crenshaw (i Davis, 2020, s. 114) har selv vært eksplisitt på 

at begrepet ikke var ment som en teori, men mer som et redskap for å belyse 

diskriminerende situasjoner. Hun er i så måte kritisk til at begrepet av mange blir brukt 

feilaktig og hensynsløst.  

I denne oppgaven tar imidlertid den ene informanten selv eierskap til begrepet, 

hun er tydelig på at hennes opplevelse bør belyses interseksjonelt. Erfaringen hun deler 

fra Oslo anno 2020, er overførbar til hvordan Crenshaw beskriver dilemmaet 

afroamerikanske kvinner opplever, sett fra en amerikansk kontekst på åttitallet. 

Crenshaws begrep illustrerer sågar universelle maktstrukturer, ikke utelukkende 

amerikanske, og begrepet vil i så måte kunne synliggjøre hva melatoninrike kvinners 

møter med et «hvitt» og diskriminerende samfunn innebærer for dem, uavhengig når og 

hvor i verden disse møtene finner sted. I dette prosjektet benyttes derfor Crenshaws 

opprinnelige verktøy med en bevissthet omkring hvem det var ment for og hvorfor det 

ble skapt. Interseksjonell tilnærming er en forutsetning for å kunne avsløre 

asymmetriske maktforhold som rammer grupper ulikt. I denne oppgaven viser funn at 

informantene med minoritetsbakgrunn må forholde seg til en annen og mer 

mangefasettert diskriminering, enn eksempelvis etnisk norske kvinner, helt i tråd med 

hva Crenshaw (1989) og Lorde (2007) illustrerer fra et amerikansk perspektiv.  



 

3.7.Entitlement og homososialitet    

For å forklare mulige årsaker til hvorfor menn, beskrevet i denne oppgaven, på tvers av 

etnisitet og klassetilhørighet, ser ut til å reagere så negativt og intenst når kvinner 

utfordrer dem i konfliktsammenheng, benyttes Michal Kimmels bruk av begrepene 

entitlement og homososialitet. Kimmel (1994, 2013) snakker ut fra et mannlig 

perspektiv, et amerikansk perspektiv og ikke minst fra et hvitt perspektiv. 

Homososialitet kan forklares som en samhandling menn i mellom — menn tar 

avgjørelser på bakgrunn av en ønsket bekreftelse fra andre menn:  

We are under the constant careful scrutiny of other men. Other men watch us, 

rank us, grant our acceptance into the realm of manhood. Manhood is 

demonstrated for other men. (Kimmel, 1994, s. 128) 

 Maskulinitet og homososialitet er også forbundet med frykt for å bli avslørt som en 

«uekte» mann. At man ikke når opp i konkurransen menn i mellom, bunner i et 

psykoanalytisk perspektiv der frykten for fars makt, en streben etter denne, samt 

avvisning av mor for å kunne identifisere seg med far, kommer til uttrykk (Kimmel, 

1994, s. 129).  

Kimmel knytter amerikanske hvite menns raseri til tap (Kimmel, 2013, s. 13-

15). Deres fedre og forfedre frontet maskuline idealer som i stor grad har vært 

fundamentert rundt «the self-made-man» og «the American dream» — idealer som fikk 

en alvorlig knekk forårsaket av den økonomiske krisen i 2008 (Ibid). Raseriet retter seg 

stadig mot minoriteter som de opplever frarøver dem muligheten til å opprettholde de 

gamle maskulinitetsidealene som de fortsatt identifiserer seg med og ser ut til å føre 

videre til sine sønner (Ibid.). I et presset arbeidsmarked, vil mennenes raseri ofte gå 

utover minoriteter som får seg arbeid — et arbeid de mener seg berettiget til. I et presset 

kjærlighetsmarked, vil raseriet gå utover kvinner som avviser dem, fordi de mener seg 

berettiget til kjærlighet og sex (Kimmel, 2013, s. 16-17).   

Kvinner ser ut til å betale en høy pris for disse mennenes knekte selvtillit 

(Kimmel, 2013, s. 181-182). Kimmel illustrerer hvordan vold kan opprettholde følelsen 

av å ha kontroll når menn opplever at de mister den (Kimmel, 2013, s. 177). Likevel er 

hovedpoenget at mennene føler at de har retten til å utøve vold: «One must feel entitled 

to use violence as a means of restoring what was experienced as threatened…» 
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(Kimmel, 2013, s. 177). Det psykologiske aspektet ved entitlement kan benyttes 

universelt — det å bruke vold og makt for å gjenopprette følelsen av kontroll begrenser 

seg ikke til en amerikansk kontekst. Videre viser han til hvordan feminister ofte har 

portrettert vold som et uttrykk for menns dominante maktposisjon, mens hans egne 

analyser illustrerer derimot at menn som er aggressive og voldelige, ofte føler seg 

maktesløse (Kimmel, 2013, s. 184-185). Det er derfor viktig å inkludere et mannlig 

perspektiv i analysen vedrørende mulige forklaringer på menns reaksjoner. Menn føler 

maktesløshet, men mener de har krav på makt på bakgrunn av sitt kjønn: «They should 

feel powerful. As men experience it, masculinity may not be the experience of power. 

But it is the experience of entitlement to power» (Kimmel, 2013, s. 185).    

I denne oppgaven kan Kimmels bruk av entitlement brukes på tross av en annen 

kulturell historikk enn den amerikanske som han snakker fra. Vi er fortsatt i en vestlig 

kontekst, og det at menn skulle forsørge familien og være «self-made», sterk og 

autoritær, kan også sies å ha vært et mannsideal her til lands (Rudberg, 2014, s. 39). Det 

er en rolle som ble utfordret når kvinnene stilte krav om å forsørge seg selv på 

syttitallet, og de i større grad inntok utdanningsinstitusjonene og arbeidsmarkedet. Slik 

Kimmel (2013, s. 17) illustrerer, er ikke dette idealet forduftet selv om kvinner har tatt 

større plass — det forsterker gjerne menns konkurranseinstinkt. Jeg finner støtte til dette 

synet hos Beauvoir, som også viser hvordan menn utviser konkurransementalitet, og 

gjerne blir ufine når kvinner utfordrer deres posisjon (Beauvoir, 2000, s. 43.44). Man 

skal ikke lenger enn til norsk akademia før det rapporteres om problematiske forhold for 

kvinner — devaluering, nedvurdering, trakassering og sexisme er et gjennomgående 

problem (Holter & Liestøl, 2020).  

Det psykologiske aspektet vedrørende å ha kontroll, strategiene som benyttes for 

å gjenopprette følelsen av kontroll og maskulinitet, samt det psykoanalytiske blikket 

Kimmel benytter i forbindelse med homososialitet, er interessant i en bred geografisk 

kontekst. Funn i denne oppgaven indikerer at menns sterke reaksjoner på kvinners sinne 

viser seg på tvers av etnisitet og sosial klasse, hvilket kan indikere at menn mener seg 

berettiget til den maktposisjonen de har eller ønsker å ha. Begrepet entitlement er i så 

måte relevant i denne sammenhengen. Dataen i oppgaven kan med fordel analyseres 

med begrepet homososialitet som et verktøy, fordi flere av situasjonene der 

informantene blir sinte og får på pukkelen av menn, skjer i andres påsyn og med andre 

menn rundt. 



 

4.Analyse 

Oppgavens hovedmål er å forsøke å gi svar på forskningsspørsmålet: Kan kvinners 

sinne være en kapital? I tillegg til å undersøke når kvinners sinne får gehør, og hvorfor, 

må det nødvendigvis også belyses når, og eventuelt hvorfor, det ikke får det. Et 

vesentlig spørsmål å starte med er hvorfor disse kvinnene blir så sinte. Noddings (2013, 

s. 136) presiserer at man blir sint på noe eller noen. Aristoteles, med flere, definerer 

sinne som en respons til noe som oppleves som urett (Aristoteles, 2007; Christensen, 

2016; Seim, 2020; Tessmann, 2009). Oppgavens analysedel starter derfor med å drøfte 

hvorfor kvinnene blir så forbannet. Jeg har imidlertid delt reaksjonene i to kategorier, 

hvor den ene delen handler om sinne på vegne av seg selv, mens den andre delen 

tematiserer sinne på vegne av andre. Deretter følger en analyse av et av hovedfunnene: 

Menn ser ut til å reagere mer negativt og med mer intensitet på kvinners sinne, enn hva 

kvinner gjør. Utifra mine funn, synes det som om menn provoseres ekstra av sinte 

kvinner, hvilket kan ha sammenheng med frykten for å tape ansikt foran et publikum 

(Kimmel, 1994, s. 129-131), samt at det er en kvinne som utfordrer deres posisjon 

(Beauvoir, 2000, s. 44; Chemaly, 2018, s. 163; Kimmel, 2013, s. 184-185).  

Det bør bemerkes at oppgavens mål ikke er å finne ut hvorfor menn har en 

annen toleranse ovenfor kvinners sinne enn kvinner har. Dette er likevel et av 

hovedfunnene og bør i så måte drøftes. At kvinner mottar så sterke reaksjoner på sitt 

sinne, kan høyst sannsynlig forklares med at de bryter med det integrerte idealet av en 

kvinne, hvilket fører oss inn på spørsmålet om hva en kvinne er. Hvordan forventes hun 

å oppføre seg? Hvis man ser på det psykososiale aspektet og habitus, viser forskning, og 

forøvrig noen funn i oppgaven, at mange jenter sosialiseres til et relasjonelt selv. De 

oppfordres til å ta hensyn til andre og ikke ta for mye plass (Beauvoir, 2000, bok II, 

kapittel 1; Brown & Gilligan, 1993; Gilligan, 1982). Aggresjon fra jenter sanksjoneres 

tidlig, gutters sinne derimot, normaliseres i større grad (Nielsen, 2013, s. 465). Kvinner 

som bryter med kjønnsidealene og normative forventninger til atferd, og er kritiske, 

ender gjerne opp med stereotypiske merkelapper som eksempelvis «den sinte 

feministen» og «den sinte svarte kvinnen» (Ahmed, 2014, s.170; Lorde, 2007, s. 148). 

Det at menn på tvers av sosiale lag og i ulike situasjoner reagerer slik de som de gjør på 

kvinner som utfordrer dem, sier også noe om menns status og deres posisjon. Deres 

posisjon handler høyst sannsynlig om makt — en ønsket posisjon, eller en posisjon 
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menn hverken vil utfordres på eller miste, dersom de har den (Beauvoir, 2000; Kimmel, 

2013; Lorde, 2007; Narayan, 1995).  

Ifølge Bourdieu har en kapital mange former. Fremfor alt må den være symbolsk 

for å kunne bli konkret (Bourdieu, 1993, s. 64, 67). Hva vil dette si i praksis? Mange av 

informantene opplever at deres sinne har en verdi for dem selv, med hensyn til 

grensesetting, det og stå opp for seg selv og andre, og det man tror på. Å tørre å stå opp 

for seg selv og si ifra om urett, inspirerer gjerne andre. Slik sett kan symbolsk og 

konkret kapital genereres, uten at man nødvendigvis ser en endring der og da. Eksplisitt 

grensesetting og ytring av denne er ifølge mange feminister en forutsetning for sosial 

endring og mobilisering (Beauvoir, 2000; Chemaly, 2018; Hoagland, 1988; Lorde, 

2007). Samtidig er det også flere av informantene som opplever at deres sinne ikke 

alltid er konstruktivt. Noen av oppgavens funn illustrerer nytte på mikronivå, andre funn 

kan og bør overføres til et større bilde. Analysedelen vil avsluttes med en kort 

oppsummering av de relevante funnene, samt forsøke å gi et svar på hvorvidt sinne kan 

være en eller flere former for kapital — symbolsk som konkret.  

4.1.De ulike informantene 

For leserens skyld vil jeg presentere informantene kort. Dette fordi jeg bruker alle deres 

funn i ulike analysedeler. Det vil derfor være av interesse for leseren å ha oversikt ved å 

vite noe om deres bakgrunn for å minne om breddeperspektivet i utvalget med hensyn 

til informantene. 

Den første informanten kaller jeg for «Anne». Anne er i 40 årene, fra en 

akademikerfamilie, har norsk mor og far fra Midtøsten. Hun bodde sine første år i et 

annet skandinavisk land før hun flyttet til en by i Nord-Norge med sin mor. Etter 

ungdomsårene flyttet hun til Oslo, hvor hun har bodd siden. Anne er ufør og bor på 

østkanten.  

Informant nummer to er «Leila». Leila har afrikansk opprinnelse og kom til 

Norge som liten jente på 80-tallet, sammen med familien sin som er politiske 

flyktninger. Hun er oppvokst på østkanten i et forhenværende arbeiderklassehjem, 

økonomisk sett, nå et middelklassehjem. Leila har en far som var en ettertraktet 

akademiker i sitt hjemland, men som ble tidlig syk og døde i Norge. Moren er ansatt i 



 

helsevesenet. Leila arbeider selv i helsevesenet mens hun studerer, bor nå på vestkanten 

i Oslo, med sin mann som også studerer. 

Informant nummer tre er «Kine». Kine er en kvinne i slutten av trettiårene, født 

og oppvokst i det hun oppfatter som tidligere arbeiderklassehjem, nå tilhørende 

middelklassen, hva lønn angår. Hun er født og oppvokst i en by på Østlandet, nå bosatt 

på østkanten i Oslo. Kine er utdannet innad samfunnsvitenskap, hun er 

kvinnesaksforkjemper og arbeider i helsevesenet. 

Informant nummer fire er «Rina» som er i slutten av tyveårene og bor på 

vestkanten i Oslo. Hun er født og oppvokst på et lite sted på Vestlandet, i hva hun kaller 

for et «typisk middelklassehjem», sammen med mor og stefar, stesøsken og halvsøsken. 

Hun har en far som er født og bosatt i en by i Europa, som hun har besøkt sporadisk i 

feriene. Rina er i NAV-systemet og arbeider ikke per nå. 

Informant nummer fem er «Sally». Sally er født i Sør-Norge på åttitallet, 

oppvokst i Oslo med akademikerforeldre, som er politiske flyktninger fra det afrikanske 

kontinent. Hun er høyt utdannet, bosatt på vestkanten i Oslo og har mange jern i ilden, 

både innad politikk og kunst. 

Informant nummer seks er «Åse». Åse er en kvinne i slutten av femtiårene som er 

født og oppvokst i det som var et arbeiderklassehjem i en by i Nord-Norge. Hun er 

fortsatt bosatt i samme by, men pendler mellom Oslo og nord i forbindelse med sitt 

arbeid. Åse tok en bachelor i samfunnsvitenskapelige fag som voksen, har et lederverv i 

et politisk parti og er ansatt i et statlig organ. Hun har gjennom sitt verv og sin 

ansettelse kontorer i begge landsdelene og tilbringer således mye tid i Oslo. 

4.2.Sinne på vegne av seg selv - Hvorfor så sint? 

Anne forteller at hun ofte blir sint hvis hun føler seg trengt opp i et hjørne. Det tolker 

jeg dithen at hun blir sint når det ikke finnes noen annen utvei. Fremfor alt er det 

opplevelsen av ikke å bli tatt på alvor som gjør henne sint: 

I: - Hvorfor blir du sinna? 
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Anne: I forbindelse med det offentlige (NAV) var det jo fordi jeg ikke følte at jeg 

ble tatt på alvor. Men jeg kan også bli sinna i diskusjon, hvis man sitter og 

diskuterer med noen som har et helt annet verdenssyn. Det er kan være 

vanskelig. Jeg er nå ufør, men før jeg fikk uføretrygd var det mye sinne. Det 

ligger litt dypt fordi jeg var jo sinna for å være i den situasjonen i 

utgangspunktet. Jeg klarte ikke å jobbe og forstod ikke hvorfor på det 

tidspunktet. Jeg blir ofte sint hvis jeg føler meg trengt opp i en krok … mister 

oversikten på en måte. Også var det det at jeg opplevde at jeg ikke ble tatt på 

alvor, så da måtte jeg ned på kontoret da. Ble bare henvist hit og dit og ingen 

kunne hjelpe meg med noe. Det å ikke bli tatt på alvor i den situasjonen, gjorde 

meg veldig sint. I tillegg var jeg som sagt sinna for å være der i utgangspunktet, 

det var nedverdigende. Folk blir først litt unnvikende og tar avstand, det er 

reaksjonen, tror jeg. Men de ble også mer behjelpelig da (ler). Men sinnet mitt i 

forbindelse med NAV var også forbundet med fortvilelse, så da er jeg liksom 

sårbar samtidig som jeg er sint. Det hjalp på saken min. 

Anne formidler at hun først og fremst var sint for ikke å «bli tatt på alvor», og sint for å 

være i den situasjonen hun var i. Å ikke bli tatt på alvor kan åpenbart oppleves som 

urettferdig (Aristoteles, 2006, Bok II, s. 113). Opplevelsen av å bli urettferdig behandlet 

er ifølge mange filosofer en legitim grunn til å bli sint (Aristoteles, 2006; Christensen, 

2016; Seim, 2020; Tessmann, 2009). Det å formidle misnøye når man behandles 

urettferdig, vil for mange være av viktig art (Seim, 2020, «1. Introduksjon: Hva er 

klander?»). Anne ønsker å bli tatt på alvor i en alvorlig situasjon; hun fungerer ikke i 

arbeidslivet, er syk uten å vite hvorfor hun er det, og vil ha hjelp. Når hun så ber om 

hjelp, opplever hun å bli kasteball innad etatene ved å henvises fram og tilbake, uten å 

få den hjelpen hun trenger. Det er ifølge henne når hun «går ned på kontoret» og viser 

sitt vrede og frustrasjon, at begynner ting å gå i hennes retning. Å bli sint kan med andre 

ord invitere til kommunikasjon:  

… Et ønske om å kommunisere en protest mot måten en selv, eller noen andre, 

har blitt behandlet på. Funksjonene til denne protesten er å få gjerningspersonen 

til å anerkjenne omfanget av den gale handlingen og gi offeret en form for 

oppreisning (Seim, 2020, «1. Introduksjon: Hva er klander?»). 



 

Anne sier at hun ikke visste selv hvorfor hun ikke fungerte. Det er derfor ikke 

usannsynlig at NAV ikke visste hvorfor heller, og at det var derfor hun opplevde å bli 

«kasteball», inntil de fikk innsikt i hva som var problemet. Jeg tar ikke stilling til om 

hvorvidt hennes sinne her var berettiget eller ikke, det som er av betydning er hvordan 

hun opplevde denne situasjonen, og at den med hennes reaksjon endret seg, ifølge 

henne selv.  

Rina opplever, i likhet med Anne, problemer med hvordan hun blir behandlet av NAV, 

så vel som av sine private omgivelser: 

Jeg har med NAV å gjøre i livet mitt, og der, de hjelper meg ikke ordentlig, man 

går hele tiden og stamper, så der blir det også bygd opp en frustrasjon. Det går 

veldig utover privatlivet ditt, og ikke få hjelpen man skal ha. Så der endte jeg 

opp med å flippe et bord på kontoret, og ble utestengt fra kontoret i tre måneder. 

Det var så … det startet ikke med sinne, jeg forklarer hvor det kommer fra, hvor 

skoen trykker, men man blir ikke hørt. De bare nikker og sier ja og ha, så står 

man der uten at noen gjør noe. Jeg var på møte med sosionom, fastlege, hele 

gjengen. De snakker om å tilby meg medisiner for å jevne humøret mitt. Jeg sier 

jo til dem: - Ja! Jeg er sinna, jeg er frustrert, men det er ikke sånn at disse 

følelsene er helt random, de kommer fra et sted. Det er følelser som hører til 

situasjonene, jeg er sint av en grunn også kjenner jeg at jeg må sitte å forsvare 

følelsene mine på en måte. Jeg har ADHD og føler jeg har blitt konsekvent dømt 

for dette som barn og ungdom, en «ADHD’er», alle følelsene mine kunne 

forklares med denne, «Ja, det er ADHD’en». Jeg og mamma hadde diskusjoner 

om medisinene mine når jeg var yngre; hun ville at jeg skulle ha mer mens jeg 

ikke ville det fordi jeg kjente bivirkningene, hjertebank og sånn. Hun og stefaren 

min, de ville liksom ikke ha meg som meg selv, som jeg er. Det de gjorde, var å 

mate meg med medisiner før jeg stod opp, kom inn å vekte meg mens jeg sov, 

gav meg dosen og lot meg sove videre sånn at når jeg stod opp var de begynt å 

virke. Etter møte med fastlege og deres snakk om å øke dosen på medisinene 

mine - noe jeg som sagt ikke følte selv at jeg trengte eller ville, mens mine 

foreldre ville det veldig sterkt, så ble det vedtatt på møtet at det ikke skulle skje 

fordi jeg var allerede satt på det som var maks dosering av det som var lov da i 

Norge. Jeg er sliten og lei av å måtte bevise at jeg er verdt noe mer enn denne 

diagnosen. («Rina»)  
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Rina opplever det som urettferdig at hennes følelser utelukkende blir 

sykeliggjort når hun mener at hun har rasjonelle grunner for å være sint. Som hun sier, 

«følelsene kommer fra et sted … det er følelser som hører til situasjonene». Mange 

unge jenter opplever at deres sinne blir problematisert og diagnostisert, heller enn at det 

blir ansett som et fritt uttrykk av emosjoner, eller som en respons på urettmessig 

behandling i form av at de er avvist og/eller forlatt (Chemaly, 2018, s. 23). Det synes 

som at Rina føler seg uønsket og avvist som den hun er uten medisiner. Det er heller 

ikke uvanlig at mennesker som sitter i en posisjon der de skal hjelpe glemmer å lytte til 

mennesket som har behov for hjelp, og ender opp med å redusere hen til en «case» 

(Noddings, 2013, s. 66). Man kan se Rinas opplevelse i lys av Seim (2020) ettersom 

hun både klandrer det tverrfaglige teamet på NAV og de nære omgivelsene sine for at 

de ikke ser hennes sinne som rasjonelt, noe som ser ut til å trigge henne ytterligere. 

Aristoteles minner om at sinte mennesker er mildere mot de som tar dem på alvor når de 

virkelig mener alvor selv, og impliserer at å uttrykke det motsatte er det samme som å 

vise forakt (Aristoteles, 2006, Bok II, s. 113). Videre beskriver Aristoteles sinne som en 

respons på noe som oppleves som ringeakt rettet mot en selv, og ringeakt knytter han til 

det å oppfatte noe som verdiløst (Aristoteles, 2006, Bok II, s. 107). Rina opplever at hun 

ikke har en stemme som er verdt å lytte til og at hun blir ikke tatt på alvor. Hennes sinne 

kan i så måte anses som legitimt.  

Ahmed illustrerer at feminister ofte reduseres ned til sin reaksjon, uten at 

omgivelsene er så opptatt av hvorfor de blir sinte (Ahmed, 2014, s. 170, 177). Feminist 

og/eller kvinne – Ahmeds poeng er relevant her fordi Rina opplever at de ikke tar henne 

på alvor når hun sier at hun er sint «av en grunn», og protesterer mot at hennes 

emosjonelle reaksjoner utelukkende skal knyttes til hennes diagnose. Det er åpenbart at 

Rina opplever at omgivelsene, både de profesjonelle og de personlige, ikke er opptatt av 

de ulike grunnene til hvorfor hun reagerer som hun gjør, men fokuserer på reaksjonene 

hennes i kontekst med diagnosen, samt på å få dempet disse. Ved to ulike anledninger 

har hun opplevd rettssystemiske sanksjoner for sitt sinne i form av soning med fotlenke. 

Dette er sanksjoner hun opplever som urettferdige. Ved en anledning skulle hun ta 

bussen hjem på natten klokken 04, hun var tom for strøm på mobilen, og fikk ikke kjøpt 

billett: 

I: - Kan du fortelle om noen episoder der du som voksen har blitt skikkelig sint 

utenfor den private sfære? 



 

Rina: - Okay, så … Seinest i dag, så hvordan skal jeg begynne? Man føler hele 

veien at man blir dytta mot et punkt, man må nesten skrike for å bli hørt. Jeg fikk 

f. eks panikkanfall og ble sinnssykt redd og sint på bussen her en januar-natt. 

Jeg hadde ikke strøm på mobilen og fikk ikke kjøpt billett, men jeg viste den døde 

telefonen til sjåføren og han sa at det var greit, jeg skulle bare to stopp og 

klokken var mange. Så kom det kontrollører og de holdt meg fast, og skulle ha 

meg med hele veien til endestasjonen for å skrive boten til meg, midt på natta, 

fordi de ikke rakk å skrive den på to stopp, der jeg måtte av. De holdt meg fast 

og jeg klikket, fikk panikkanfall, fikk ikke puste. De pushet meg inn i en situasjon 

der jeg ble skikkelig redd og forbanna, kjente på fluktinstinktet. Heldigvis åpnet 

sjåføren døren framme så jeg kom meg ut, så på meg med et fortvila uttrykk i 

øyene. De holdt meg fast ute i over tjue minutter, jeg gjorde motstand og det er 

sånn. Dette var ikke noe å lage sånn rabalder over, jeg fikk ikke kjøpt meg billett 

på grunn av død mobil og hadde avklart det med sjåføren. Jeg tror ikke de 

hadde gjort dette med en mann. Og dette opplegget her, måtte jeg gå med 

fotlenke i en måned for. Du kommer opp i sånne situasjoner, man blir ekstremt 

pressa. Jeg ble voldtatt ute på vinteren som tenåring og tør ikke gå alene på 

natta, jeg MÅTTE ta den bussen to stopp. De holder meg fast (kontrollørene). 

Alle sånne situasjoner man sier eller gjør noe imot, det aksepteres ikke. («Rina») 

Rent objektivt, og i lys av Aristoteles og hans teori om middelveien (Aristoteles, 1999, 

Bok II, s. 31), at ens reaksjoner må stå i forhold til graden av urett, kan Rinas reaksjon 

mot kontrollørene synes i overkant dramatisk: De ville gi en bot fordi hun manglet 

billett, men hun nektet å være med til endestasjonen fordi hun da måtte gå hjem, noe 

vekterne ikke godtok. Rina opplevde kontrollørenes krav som en urett, fordi hun hadde 

avklart situasjonen med sjåføren på forhånd. Mange ville kanskje bitt det i seg og blitt 

med, eller blitt nervøs når kontrollørene kom på bussen og lagt seg flat. Rina derimot, 

godtok ikke boten og nektet å være med, noe de løste med fysisk tvang. Aristoteles 

påpeker at man ikke blir særlig «mildt stemt» dersom man ikke tas på alvor når man 

mener alvor, han sier også at man reagerer ekstra sterkt på de som protesterer 

(Aristoteles, 2006, s. 113).  Slik kan man se begges side av saken; kontrollørene blir 

sinte fordi hun ikke aksepterer en bot når hun ikke har billett, hun blir sint fordi de ikke 

godtar at hun hadde avklart mangel på billett med sjåføren. Derfra eskalerer situasjonen. 

Nå er det imidlertid visse detaljer knyttet til Rinas narrativ som det bør tas hensyn til. 



 

 

54 

 

Rina visste at det å bli med vekterne ville resultere i en lang gåtur alene i vinternatten, 

noe hun er veldig redd for. Hun ble voldtatt ute på vinteren tidligere i livet og har med 

det per definisjon opplevd en av de verst tenkelige maktdemonstrasjonene som kan 

gjøres mot et menneske. Hun er altså mer redd for hva som kan skje når hun går alene 

ute på natten enn hva hun risikerer dersom hun ikke etterkommer kontrollørenes krav. 

Når hun motsetter seg vekternes krav om å bli med dem videre med bussen til 

endestasjonen, eskalerer situasjonen og hun blir holdt fysisk fast. En fysisk situasjon vil 

etter all sannsynlighet kunne bringe dårlige minner fra overgrepet tilbake og forsterke 

reaksjonene hennes i intensitet — hun får panikk og handler deretter. I lys av symbolsk 

vold kan man si at kontrollørene er i en maktposisjon, ved at hun fra starten av nekter å 

godta en bot, deltar hun åpenbart ikke i en subordinasjon. Det ville man gjort dersom 

man fomlet med billetten og ble nervøs ved synet av kontrollørene, eller ble med til 

endestasjonen som formanet slik at de skulle rekke å skrive boten. Slik 

kontekstualiserer Bourdieu symbolsk vold: Man anerkjenner ofte et møte med makt ved 

å reagere med nervøsitet (Bourdieu, 2000, s. 47). Det kan diskuteres om man kan knytte 

denne hendelsen til symbolsk vold, men før det fysiske gemenget, kan man si at Rina 

kjemper imot symbolsk vold når hun nekter å godta boten. Rina handler intuitivt og 

automatisk (i panikk) på bakgrunn av tidligere negative erfaringer – hun anerkjenner 

voldsutøverens makt ved å handle på bakgrunn av overgrepet. Hun vet sannsynligvis at 

motarbeidelsen av kontrollørene vil få konsekvenser, men hennes kroppslige 

konsekvenstenkning knyttes til en annen hendelse tilbake i tid.  

 

Skal man se Rinas reaksjon i lys av Aristoteles, og hans tanker om at man blir 

sint for ringeakt eller krenkelse mot en selv (Aristoteles, 2006, Bok II, s. 107), er ikke 

hennes reaksjon nødvendigvis i overkant med uretten som ble begått, både med hensyn 

til fortiden og denne hendelsen. Vekterne kunne ha lyttet til både henne og sjåføren, 

men valgte å la være. De ble sannsynligvis også mindre velvillige til å lytte når 

stemningen begynte å bli anstrengt og kjørte «hard mot hardt». Aristoteles poengterer 

som nevnt at man ofte straffer de som protesterer og nekter, hardere. De valgte også å 

anmelde denne hendelsen, hvilket fikk konsekvenser for Rina i form av fotlenke. Så kan 

man undre over hvem som genererer mest tillit i et rettssystem — om det er en jente 

med ADHD og muligvis lignende historikk på papiret (tatt i betraktning at hun har sonet 

med fotlenke mer enn én gang), eller vektere som er på jobb. Ifølge Michel Foucault, vil 



 

man straffes oftere og hardere hvis man allerede er under en myndighets lupe (Foucault, 

2008).  

Leila på sin side, har ofte respondert med sinne når hun utsettes for rasisme: 

I: - Andre episoder der du har «eksplodert»? 

Leila: - Ja … Jeg har nok vært sinna flere ganger når jeg har mottatt rasistiske 

utsagn fra andre. Jeg har jo eksplodert mange ganger hvor folk sier rasistiske 

ting, vært mye sint for rasisme opp gjennom årene. («Leila») 

Lorde poengterer at sinne er en viktig respons på rasisme (Lorde, 2007, s. 129). Hun 

bruker konkrete eksempler fra det levde liv for å illustrere rasisme i praksis, samt for å 

åpne opp for en konstruktiv bruk av sinne som en respons (Lorde, 2007, s. 124-129). 

Lorde argumenterer sågar for at sinne som en respons vedrørende rasistisk behandling, 

bør ses i lys av flere aspekter. Sinne som en respons på rasisme er en respons på flere 

ting; for eksklusjon og stereotypisering – sinne for at privilegier ikke blir stilt spørsmål 

ved (Ibid.). Leila har også kjent på frustrasjon over omgivelsene fordi hun ikke har fått 

den støtten hun trengte. Hun impliserer at hun har blitt et problem fordi hun sier ifra:  

I: - Hvordan opplever du at sinnet ditt har blitt mottatt av andre rundt, vitner 

og/eller venner?  

Leila: - Det har blitt mottatt slik at det er som om jeg ikke har grunn til å bli så 

sint, andre har vært litt sånn «skjerp deg, ikke bli så sinna for det her, det 

trenger du ikke.» (…) Men ellers er det ofte sånn at andre har reagert på at jeg 

har reagert på en måte, jeg har følt meg veldig mye alene. («Leila») 

Opplevelsen av at «andre har reagert på at jeg har reagert», resonnerer godt med med 

Ahmed (2010) som tematiserer risikoen ved å bli selve problemet når man formidler 

misnøye. Man truer gjerne andres posisjon når man synliggjør et problem (Ahmed, 

2010, s. 1). Å konfrontere rasisme kan også være ubehagelig og problematisk for de 

som er rundt fordi det truer en allerede etablert makt (Lorde, 2007, s. 128). Det at Leila 

ikke får den støtten hun har behov for, kan man åpenbart anta oppleves som en urett 

mot henne. Denne følelsen av urett kan ses i lys av Seims poeng om klander (2020), 

fordi Leila implisitt klandrer omgivelsene for at de ikke ser hvorfor hun blir sint og tar 
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hennes parti. Mangelen på støtte genererer også usikkerhet rundt Leilas eget syn på 

hennes emosjonelle reaksjoner: 

I: - Kan du si litt om dine egne reaksjoner i kjølvannet av disse episodene, hva 

har du tenkt i ettertid? 

Leila: - Først har jeg blitt veldig lei meg, trukket meg tilbake. Det har vært 

vanskelig å legitimere reaksjonene mine, vanskelig å snakke med andre folk om 

dem, for eksempel. Fordi jeg blir usikker på om jeg har reagert «riktig» eller 

ikke. De siste årene har jeg bare kjent at jeg ikke orker den fighten. Bare trukket 

meg fra de situasjonene, trukket meg fra å føle eller si noe hvis noen sier noe. 

Unngått slike situasjoner fordi jeg ikke gidder mer. Veldig frustrerende. 

(«Leila») 

Det at Leila blir usikker på om hennes reaksjoner er legitime eller ikke gjør 

sannsynligvis at hun trekker seg unna visse situasjoner, Det at andre reagerer negativt 

på at hun reagerer, oppleves belastende. Hennes reaksjoner kan ses i lys av Bourdieu og 

hans begrep om symbolsk vold. Aktører som er dominert vil bli usikre på seg selv og 

nedvurdere egne verdier og preferanser i møte med de krav og preferanser som den 

undertrykkende part presenterer (Bourdieu, 2000, s. 43, Prieur & Sestoft, 2006, s. 51). 

Hoagland (1988) argumenterer for (lesbisk) separatisme i møte med undertrykkelse: 

Man bør trekke seg tilbake og omgi seg med andre undertrykkede, ellers står man i fare 

for å internalisere verdiene til dem som dominerer, med den konsekvens at man gir 

avkall på seg selv, det man står for og det man er. Man risikerer med andre ord å bli det 

Hoagland beskriver som demoralisert (Hoagland, 1988, s. 212-213). Sistnevnte begrep 

kan sågar ses i direkte parallell med Bourdieu og symbolsk vold. Både symbolsk vold 

og demoralisering handler om at man ofte blir usikker eller gir opp sine egne verdier og 

preferanser i møte med undertrykkerne, som bevisst eller ubevisst påtvinger en et annet 

syn enn det man har. Lorde på sin side anerkjenner at man gjerne ignorerer et legitimt 

sinne ved å fortelle om sin egen opplevelse, om enn noe advarende: Hun poengterer at 

hennes sinne skaper konkrete problemer i hennes eget liv når hun ignorerer og 

undertrykker et berettiget sinne som potensielt kan være nyttig (Lorde, 2007, s. 131).  

Det at Leila ofte trekker seg unna og ikke orker å ta kampene, tolker jeg dithen at 

hun i de situasjonene er demoralisert, fordi hun ikke står opp for seg selv og det hun 



 

egentlig mener er en urettferdig og rasistisk behandling, hun resignerer og gir opp. Leila 

opplever sågar symbolsk vold fordi hun blir usikker på sine egne reaksjoner både 

underveis i en situasjon, og i etterkant av den, nettopp grunnet sanksjoner fra 

omgivelsene når hun reagerer intuitivt på urett i form av rasisme. Reaksjonene fra 

omgivelsene er høyst sannsynlig faktorer som bidrar til at hun trekker seg unna lignende 

situasjoner. At Leila blir frustrert av å føle seg tvunget til å ta avstand til uretten som 

skjer, og opplevelsen av å være alene, resonnerer med Lorde som konkretiserer at hun 

får problemer i sitt eget liv når hun ignorerer et berettiget sinne. Hoagland argumenterer 

nettopp for viktigheten av å stå sammen med andre undertrykte, slik at man får styrken 

til å stå imot. Med dette impliserer hun at man ikke klarer det alene, helt i tråd med hva 

Leila opplever.  

4.3.Sinne på vegne av andre enn seg selv 

Anne opplever å bli sint når hun diskuterer med mennesker som har et annet livssyn enn 

henne selv, noe hun opplever som provoserende. Hun trekker frem en diskusjon om 

ondskap mot dyr. Sally ble veldig provosert av en ungdom som kastet søppel på bakken, 

som hun kjeftet på og irettesatte kraftig. Seim inkluderer slike grunner i teorien om 

«klander» (Seim, 2020, «2. Klanderens sinne og funksjon»), at man klandrer noen for å 

ikke ha det moralske verdisynet man bør ha for å ivareta jorda eller samfunnets 

interesser. Likevel er det slik Aristoteles poengterer, at reaksjonen bør ha et visst 

samsvar med uretten som er begått. Sally innrømmer at det lå noe annet bak og at 

ungdommens handling skapte et rom der hun kunne avreagere. Sett i lys av Aristoteles 

og hans perspektiv om at det må være samsvar mellom uretten som begås og 

reaksjonens intensitet (Aristoteles, 1999, Bok II, s. 31; Christensen, 2016, s. 6), kan 

man i dette tilfelle anta at Sallys reaksjon hadde en intensitet som var i overkant i 

forhold til uretten som ungdommen begikk. Nå var det også slik at ungdommen ikke lot 

seg korrigere av en eldre kvinne som sa ifra, noe Sally også reagerte på, i tillegg til 

søppelkastingen. 

Åse beretter at hun i størst grad blir sint på urettmessig behandling av andre, 

eller av urettferdige valg som ikke er konstruktive i arbeidssammenheng: 

I: - Kan du fortelle om noen episoder der du har blitt skikkelig forbanna utenfor 

den private sfære, i arbeidssammenheng og/eller i sosiale settinger? 
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Åse: - Ja, i hvilke sammenhenger blir jeg sint. Når jeg blir forbanna så handler 

det som regel om urettferdighet, og da ikke nødvendigvis, eller jeg vil si minst på 

vegne av meg selv, men mer på vegne av andre. Det som kommer opp først er et 

minne fra en stor konferanse jeg var på for noen år siden i forbindelse med 

kommunesammenslåing. Der var det en statsråd, en mann, som tok ordet i salen. 

Han fikk mikrofonen, så sier han noe sånn som at «Min venninne her XX, mener 

at». Denne «venninnen» som han refererer til er ordfører i en nabokommune 

(ler). Og drive å omtale en ordfører som «min venninne» er rimelig håpløst og 

det sa jeg klart og tydelig ifra om. Jeg har lovet meg selv og alltid si ifra om 

viktige ting, kan ikke sitte og bli forbanna og provosert uten å si ifra så jeg gjør 

heller det. Jeg blir litt lei av det innimellom, men det er så. Statsråden stilte seg 

helt uforstående til min respons, så jeg gjorde relativt kort prosess og sa sånn 

«Du sa det og det, det er ikke på sin plass så det kan du bare drite i, det er helt 

unødvendig. Du kan ikke omtale ordføreren i X kommune på denne måten». Det 

var ikke slikt ment, mente han, og det var det nok ikke heller, det er litt av 

poenget. Jeg er ikke helt sikker på om han mente det som en hersketeknikk, men 

han gjorde det kanskje automatisk og tenkte ikke over at det var dumt å si. Men 

sånn er det ofte, vi tenker ikke over at vi driver med hersketeknikker alltid. Jeg 

gjør det jo selv; jeg skrev nettopp et leserinnlegg som et svar til noe en fra et 

annet parti hadde skrevet, en kjekk mann i slutten av tyveårene. Så gjør jeg det 

kunststykket og starter med «Kjære X» (ler), ikke bra. Jeg er åpen for at ting 

som blir skrevet eller sagt ikke er med den intensjon å provosere bevisst, men da 

handler det også om å bevisstgjøre, tenker jeg. Det er også sosiale settinger, 

som med «gutta boys» som jeg kaller dem, og de består av begge kjønn 

forresten, som inkluderer og ekskluderer hvem som får være med på nettopp 

sosiale settinger og ikke. Det er et typisk eksempel hvor jeg blir forbanna og kan 

si ifra. Det var en episode nå nyss, som jeg ikke har rukket og sagt ifra om 

faktisk, men der vi er tre kvinner, jeg som leder av partiet og to andre med 

viktige verv, som ikke blir invitert med. Det er en måte å ekskludere på, som de 

ikke nødvendigvis er bevisste på, men jeg tenker at det er noe … det er roller du 

bør invitere med, det er et poeng i seg selv og få disse rollene med. Det blir jeg 

og si ifra om på neste møte – igjen. Det må de bare slutte med! Jeg tror nok at, 

jeg bryr meg lite om de blir såret eller ikke, eller føler seg støtt eller sånn, og det 

gjør nok at folk kanskje opplever det som greit at jeg sier ifra også. Jeg føler 



 

meg ikke utstøtt på grunnlag av dette, men jeg får jo høre det innimellom, i en 

sånn spøkende tone, «Oi, kan jeg si dette når hun er her» (ler). Hadde jeg vært 

en type som tok meg nær av slikt, så hadde jeg sikkert sluttet med å si ifra så 

mye, rett og slett fordi belastningen med å hele tiden bli påmint at man er en 

sånn som alltid sier ifra, blir for stor. («Åse») 

Åse sier hun blir sint for «urettferdighet», noe som bekrefter Aristoteles’ tanke om sinne 

som en respons på urett. Videre illustrerer Åse her at hun blir sint på vegne av 

urettmessig behandling av andre, som når en kvinnelig ordfører blir beskrevet i plenum 

som «min venninne» av en mannlig statsråd. Ved å forminske, og i så måte undertrykke 

en lederposisjon av slik art — og i plenum — gis det en nokså legitim grunn til å stille 

spørsmål ved hvilket signal vedkommende sender ut til sitt publikum angående hva som 

er greit å si. Fremfor alt, i hvilken grad risikerer andre som er lenger ned i hierarkiet å 

bli forminsket, hvis en ordfører blir ansett som en «venninne»? I lys av Seim og 

felleskapets interesser, vil slike signaler i aller høyeste grad kunne være klanderverdig. 

Dette kan sågar settes i samband med både Beauvoir (2000) og Hoagland (1988), som 

vektlegger at man må strebe etter bevisstgjøring omkring egen og andres undertrykkelse 

for å få et fritt samfunn. Åse er åpen for at den mannlige kollegaen snakket uten å være 

seg bevisst at han forminsket ordføreren. Både Beauvoir (1974, 2000) og Hoagland 

(1988) vektlegger hvor viktig det er å nettopp bevisstgjøre dem som kanskje ikke er klar 

over at de undertrykker andre, eller at man er undertrykket selv. Ifølge Hoagland kan 

man ikke bruke ignoranse som en unnskyldning, vi har alle et ansvar for å utvide vår 

innsikt så vi unngår å være ignorante (Hoagland, 1988, s. 206). Åse innrømmer at hun 

selv også ubevisst forminsker andre, men tar seg stadig i dette og reflekterer over det.  

En annen opplevelse Åse hadde omhandlet en politisk høring i hvordan definere 

trakassering i forbindelse med «Metoo»: 

I: - Hvorfor ble du så forbanna da? 

Åse: - Fordi jeg opplevde at de ikke forstod poenget. Vedtaket gikk ut på 

hvordan definere trakassering. Og jeg hadde et innlegg på talerstolen som 

handlet om det å møtes etter politiske samlinger, da går man gjerne og tar den 

ølen, gutta boys blir gjerne enige da om at «nå gjør vi sånn og sånn også fikser 

vi det her i morgen». Som kvinne, og da spesielt som ung kvinne, så kommer du 
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på disse arenaene som innebærer så mye mer – for dem, enn for mennene. For 

etter den ølen, eller to eller tre, så er det plutselig hender opp i skjørtene og 

«lille du, lille venn», blir holdt rundt av disse mennene. Disse øl-møtene får ofte 

større konsekvenser for unge kvinner enn for menn og jeg tror at de siste to-tre 

årene så har det skjedd en stor endring på hvordan dette fungerer, men for fem 

år siden så var det definitivt slik jeg nå beskrev. Ei jeg snakka med fortalte at 

hun måtte bare slutte å gå i skjørt på disse møtene, for det ble så mye grafsing. 

Jeg opplevde ikke at ledelsen forstod disse sammenhengene på denne samlingen 

her, at det er på bakrommet, over ølen, at ting blir bestemt og at det å være med 

på disse treffene får større konsekvenser for kvinner enn for menn, det gjorde 

meg forbanna og frustrert, at de ikke forstod det. («Åse») 

Her handlet Åses sinne framfor alt, i lys av Seim (2020), om å ivareta andres interesser, 

og hun klandrer ledelsen for å ikke gjøre dette. I Hoaglands perspektiv setter hun et krav 

om å erkjenne at en gruppe (kvinner) ofte er mer undertrykket enn en annen (menn) i 

slike sosiale sammenhenger. Åse blir også sint for at «gutta boys» unnlater å invitere 

med viktige roller fra partiet på sosiale sammenkomster, inkludert hennes egen rolle 

som leder. Som hun sier, er det et poeng i seg selv å ha disse rollene med. Hun 

impliserer i så måte at det å ikke ha disse med, kan få negative konsekvenser med 

hensyn til viktige ting som kanskje skal drøftes, og som disse rollene sannsynligvis vil 

kunne bidra positivt til. Som hun sier, er det på disse møtene at ting egentlig blir 

bestemt. Igjen, i lys av Seim (2020, «2. Klanderens sinne og funksjon»), ser man 

klander over å sette sine egne ønsker foran hva som er best for andre (partiets politikk, 

og således folket), totalt sett. At kvinner ikke anerkjennes som en utsatt gruppe i denne 

sammenhengen, kan etter all sannsynlighet dreie seg om at mennene i ledelsen ikke ser 

dette problemet fordi det ikke angår dem selv. Likevel opplever Åse at ledelsen ikke 

forstår problematikken, selv om hun klart og tydelig forteller dem hvorfor det er et 

problem. Dette vitner om mangel på symbolsk kapital på bakgrunn av kjønn; mangel på 

anerkjennelse av både henne og andre kvinner fordi de ikke tar det hun sier på alvor, på 

tross av rasjonell argumentasjon og legitim frustrasjon for at denne ikke blir lyttet til.  

Sally hadde problemer med en mannlig kollega som hun opplevde bremset 

prosessen i arbeidet med sosialt entreprenørskap: 



 

Han var bare provosert over at jeg i det hele tatt stilte spørsmål og skulle liksom 

prøve å sette meg på plass. Det var veldig vanskelig. Jeg jobba også med en annen 

kvinnelig kollega, som slutta, men hun var ganske passiv og det gjorde meg 

kanskje enda sintere fordi da ble jeg litt sånn, det å beskytte henne ble en viktig 

motivasjon da. Liksom «du kan bølle meg for jeg tåler det, men du skal faen ikke 

bølle henne». («Sally») 

Her er også Ahmed relevant, i samband med at ens emosjonelle reaksjoner blir 

fokuset, istedenfor budskapet (Ahmed, 2014, s. 177). Sallys sinne kan absolutt ses i lys 

av Seim (2020) fordi den mannlige kollegaen ikke ivaretok fellesskapets interesser med 

hensyn til deres arbeid, men heller satte sine egne ønsker og behov først, noe som gikk 

utover både arbeidet og øvrige relasjoner på arbeidsplassen. 

Disse funnene viser at sinne på vegne av andre, i aller høyeste grad inviterer til 

kommunikasjon, og det er det som er poenget for disse utbruddene, å formidle hva som 

er problemet og hva som må gjøres for å rette det opp. Man må sette egne behov til side 

og konsentrere seg om hva som er best for alle, kanskje spesielt ovenfor de som uretten 

går mest utover, slik Åse og Sally impliserer, hvis uretten skal rettes opp i. I lys av 

Nussbaum (i Seim, 2020) er det ikke en eneste informant, uavhengig om det er sinne på 

vegne av seg selv eller andre, som nevner ordet hevn. Det er ikke dermed sikkert at ikke 

tanken om den streifes, men dette er ikke noe som formidles av informantene. Ei heller 

bærer handlingene preg av hevn, og det er verdt en bemerkning.  

4.4.Kjønnet mottagelse 

Professor i sosialpsykologi Shelley Taylor og hennes kolleger, har studert menn og 

kvinner under press (Taylor mfl., 2000). Deres funn indikerte at menn og kvinners 

kropper skilte ut forskjellige stoffer i en presset situasjon. Der menn skilte ut 

noradrenalin og kortisol, stoffer som gjør kroppen klar til kamp eller flukt, skilte 

kvinner oftere ut oxytocin og endorfiner, som er forbundet med vennskapelig, sosial 

adferd. Nå viser informantene i denne oppgaven, i kraft av selv og sine handlinger, at 

ikke alle kvinner responderer på en måte som fordrer til vennskapelig adferd i konflikt 

og pressede situasjoner. Samtlige informanter rapporterer imidlertid om at menn — 

uavhengig om det er i kontekst med feministiske og aktivistiske sammenhenger, på den 

lokale puben, på FN-samlinger i utlandet, på arbeidsplassen, eller i nasjonale politiske 



 

 

62 

 

sammenhenger — reagerer mer negativt og med mer intensitet i en konflikt med sinte 

kvinner, enn hva kvinner gjør. Den forventede atferden, både fra kvinner selv og 

omgivelsene, når det kommer til kvinners måte å uttrykke sinne på, kan antas å være 

preget av en mer undertrykt form for sinne, eksempelvis stillhet eller gråt (Beauvoir, 

2000, s. 701; Brown & Gilligan, 1993; Klein, 2011). Å bryte andres forventninger til 

adferd kan ofte virke provoserende fordi bruddet ofte oppfattes som en trussel mot den 

sosiale orden (Ahmed. 2010). 

En mulig forklaring til hvorfor sinte kvinner oppleves som ekstra provoserende 

av menn, kan handle om frykten for å bli dominert og således av-maskulinisert. Kimmel 

argumenterer for at det menn frykter aller mest, er å bli avslørt som en «uekte» mann 

foran andre menn (Kimmel, 1994, s. 131). Informantene mine er kvinner som uttrykker 

eksplisitt sinne i den offentlige sfæren. Flere narrativ i denne oppgaven omhandler 

kontekster der kvinnene har uttrykt sinne til menn med andre menn rundt — Rina på 

pub der bartenderen hadde kompiser hengende i baren, Leila på pub med sine venner, 

Kine i debatter med menn og under demonstrasjoner, Sally med kolleger fra hele verden 

på konferanse i utlandet, Åse i nasjonale og lokalpolitiske sammenhenger. Hvis menn 

av-maskuliniseres i offentlighet, attpåtil av en kvinne, kan det sannsynligvis medføre 

vanskeligheter i konkurransen om å få tilgang til, eller beholde, en posisjon i et hierarki 

menn i mellom (Connell, 1995; Kimmel, 1994, 2013). For menn vil altså et hegemonisk 

maskulinitetsideal ofte være foretrukket, hva dette idealet innebærer er likevel ikke 

statisk (Connell, 1995, s. 76), men å la seg dominere av en kvinne, ikke inngår i dette 

idealet (Connell, 1995, s. 77).  

Det er, i lys av Connell, nokså påfallende at informantenes opplevelser med 

menn som reagerer negativt på deres uttrykksform ikke bare er enstemmige, men også 

består av menn fra ulike sosiale lag og kulturer — det være seg bartenderen i Oslo, FN-

mannen, statsråden, eller rasisten på puben. Slikt sett kan man si at oppgavens funn 

også sier noe om menns posisjon og status generelt, ved at samtlige menn i disse 

konfliktene reagerer som de gjør når de blir utfordret. Det mest problematiske i disse 

situasjonene synes å være at kvinnene ikke har tilstrekkelig symbolsk kapital til å bli 

hørt. Mennene tenker kanskje ikke at deres handlinger er et problem, kvinners mangel 

på symbolsk kapital blir synlig når mennene blir fortalt hvorfor deres handlinger er 

problematiske, de lytter de likevel ikke og tar ikke innover seg hva kvinnene sier. Tvert 

imot illustrerer flere av situasjonene at mennene reagerer ytterligere negativt. Ved å 



 

belyse slike situasjoner, kan man skape trygghet for kvinner ved å illustrere at de ikke er 

alene om å bli redusert ned til sin reaksjon, latterliggjort og sanksjonert. En 

synliggjøring av denne problematikken kan gjøre kvinner mer forberedt i konflikter, og 

i så måte potensielt generere symbolsk og sosial kapital. Sosial kapital handler også om 

å vite hvilke kodekser som gjelder i ulike kretser man ferdes i (Prieur & Sestoft, 2006, s. 

93). Det vil for eksempel kunne generere økt symbolsk og sosial kapital dersom man i 

et aktivistisk miljø er eksplisitt og tydelig, og slik evner å skape engasjement, mens det i 

et annet miljø vil kunne redusere ens kapital, dersom kodeksen krever subtilitet og 

diskresjon. Likevel vil det å være forberedt på sannsynlige reaksjoner, slik vi i denne 

oppgaven ser utarter seg på tvers av ulike miljø, kunne bidra til at man bevarer 

kontrollen. Kravet om kontroll og verdien av å beholde den, kan tenkes å være en 

gjeldende kodeks i mang et felt.  

Kine opplever at menn, i debatter og under demonstrasjoner, reagerer mer 

negativt på hennes sinne, enn hva kvinner gjør: 

Når det gjelder som feminist, aktivist og det politiske, så opplever jeg at menn i 

alle fall, eller motstandere, avskriver meg som gæren eller irrasjonell, vi ser jo 

ofte i sosiale medier «Kvinner er så hormonelle og ustabile», det er liksom ikke 

måte på. I det feministiske nettverket mitt, det miljøet jeg kommer fra, vi blir jo 

avskrevet som de gærne sinte feministene som man ikke skal høre på, så det er 

mye sånt. Ofte avfeid egentlig, at man ikke gidder å høre på hva jeg sier, 

avskrevet som en crazy dame. Ser ikke på hva jeg blir sint for. Vi får jo alltid 

validering på «snill», «søt», «omsorgsfull», eller «gæren» da. Som jeg var inne 

på tidligere, så opplever jeg at menn i konflikt ofte avfeier meg, ikke gidder å 

høre på hvorfor jeg er forbanna, jeg er bare hu gærne feministen. Kvinner stiller 

oftere spørsmål og er mer interessert i hva jeg har å si, lytter. («Kine») 

Kine blir redusert ned til å være hun «gærne» feministen og avfeid — mennene er ikke 

interessert i å høre på hvorfor hun er sint. I dette tilfellet finner man en direkte relevans 

til Ahmed som poengterer at feminister ofte blir konstruert som emosjonelle og dermed 

ikke har noe fornuftig å komme med (Ahmed, 2014, s. 170). Polariseringen mellom 

rasjonell og emosjonell, har vært en viktig brikke i undertrykkingen av det feminine og 

feminismen, ifølge Ahmed (Ibid.). Kine sier hun blir avskrevet som «gæren» og 

«emosjonell», og dermed avfeid. Fokus flyttes med andre ord bort fra sakens kjerne 
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som diskuteres, og over til hennes person. Kines person blir i så måte fremlagt 

problematisk, og det problematiske her er at hun ikke er å anse som rasjonell. Hun har 

ikke nok symbolsk kapital hos mennene til at de lytter til hennes argumentasjon, og det 

ser ut til at denne mangelen grunner i at hun er kvinne og feminist. Det at man som 

kvinne kommuniserer misnøye, bryter med et feminint ideal fordi man ofte er sosialisert 

til å «please» andre og ivareta relasjonene rundt en (Ahmed, 2010; Beauvoir, 2000, s. 

191; Brown & Gilligan, 1993, s. 24-25; Gilligan, 1982; Klein, 2011, s. 22). Det er det 

feminine idealet Kine refererer til når hun sier at kvinner valideres utifra stereotypiske 

kvinnelige trekk som «snill», «søt», «omsorgsfull», eller «gæren», hvis de bryter med 

idealene. Feminister har i lang tid kjempet for å få urett frem i lyset, og det er 

nærliggende å anta at den langvarige «misnøyen» har satt seg fast og personifiserer 

feminister, slik Ahmed (2014, s. 174) illustrerer. Det at Kine får merkelappen «gæren» 

og «hormonell», kan i så måte ses i direkte kontekst til Ahmed. Kines opplevelser 

understøttes av Chemaly, som refererer til flere hendelser der kvinner, som i 

offentlighet har satt menn på plass, blir møtt med sterke maktdemonstrasjoner 

(Chemaly, 2018, s. 162-163).  

Rina er intet unntak når det kommer til hvordan hun opplever at sitt sinne blir 

mottatt i kjønnede dimensjoner: 

I: - Hvordan synes du menn mottar ditt sinne, i forhold til kvinner, er det 

likheter/ulikheter? 

Rina: - Ja, menn er sånn enten ser de på deg med roser i øynene, eller så er du 

dritten under neglene, de skal sette deg på plass. De blir ofte voldsomt 

provoserte, mens kvinner er mer sånn «Nå er du sinna og frustrert, det går 

ikke», eller så blir de sinna tilbake på en annen måte, snakker bak ryggen din 

(…) Menn vil ofte henge meg ut, vise alle hvor gæren jeg er «this girl is crazy». 

Menn tar ofte fysisk i meg og da blir jeg bare mer sinna. Jeg og en kompis var 

på en brun pub, vi var ikke fulle. Tok en øl. Bordet stod ustøtt, og vippet hver 

gang man gikk forbi for å gå på do liksom. Så ramlet en øl, men jeg klarte 

akkurat å berge den. Det var bare bartenderen og hans venner som satt i baren. 

Da fikk vi beskjed om å gå. På veien ut så ser jeg på ham og kaller ham for en 

hestkuk. Det var han også, vi hadde ikke gjort noe. Jeg kom akkurat fra et 

modelloppdrag og kompisen min var åpenbart gay, dette var en skikkelig brun 



 

pub. Jeg luktet lunta litt. Når vi gikk ut så kommer han etter og tar tak i meg, 

sier at jeg hadde spytta på han. Jeg bare «Nei, det er løgn, jeg kalte deg en 

hestkuk» (ler). Han holder meg fast, vennen min bare «slipp henne, hun får 

panikk, slipp henne». Politiet kommer og de sier det samme «Slipp henne», så 

gikk vi på en annen bar. Likevel, jeg måtte ha fotlenke en måned for dette 

opptrinnet da. Klart jeg måtte settes på plass! Jeg tviler på at han bartenderen 

hadde gått etter en voksen mann for å holde ham fast om han hadde slengt med 

leppa på veien ut. («Rina») 

Også her finner vi opplevelsen av å måtte settes på plass, og det å bli latterliggjort og 

redusert når hun responderer på noe med sinne. Rina impliserer at hun blir møtt med 

roser i øynene så lenge hun er enig med menn og ikke blir sint, men blir behandlet 

særdeles dårlig dersom hun er uenig og uttrykker sinne i en konflikt. Hun opplever også 

at de ofte blir fysiske. Rinas dikotomiske opplevelse gir et ekko tilbake til Beauvoir som 

sier at kvinnen står midt imellom «slaveri eller opprør» (Beauvoir, 2000, s. 705). Som 

undertrykket har man ifølge Beauvoir to valg, protestere eller la være. Hvis man 

protesterer, er det ikke nødvendigvis slik at den som dominerer bare gir fra seg makten 

uten videre. Mannen responderer således ikke med et moralsk kompass, men med 

tyranni og sadisme på en eventuell protest fordi han ser kvinner som underlegen seg 

selv — som «den andre» (Beauvoir, 2000, s. 705-706). Rina uttrykker sitt sinne ved å 

kalle bartenderen for ukvemsord når han uten grunn kaster henne og vennen ut fra sin 

bar. Han ender opp med å holde henne fysisk fast, noe som gjør at hun reagerer med 

panikk. Politiet ankommer så stedet.  

Rina spør retorisk om bartenderen ville forlatt baren og vært fysisk hvis en mann 

hadde slengt den samme bemerkningen. Hvis det hadde vært en mann ville det kanskje 

blitt en kamp preget av ytterligere fysisk motstand og større konsekvenser for ham som 

eneste ansatt på jobb. Det er heller ikke sikkert at bartenderen ville gjort det samme 

igjen, om han visste på forhånd hvilken motstand han ville få av Rina. Bartenderens 

kompiser satt i baren hans, og det er ikke utenkelig at han ble preget av frykt for å tape 

ansikt foran dem og kanskje kjente på et press til å agere når han ble beskrevet negativt. 

En slik reaksjon vil i så tilfelle være i tråd med Kimmel og hans perspektiv på 

homososialitet: Menn tar avgjørelser basert på bekreftelse fra andre menn, et valg som 

ofte bunner i frykten for å bli latterliggjort foran andre menn (Kimmel, 1994, s. 129-

131). Det kan også tenkes at bartenderen ble sint når hans autoritet ble utfordret, og at 
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det var derfor han holdt henne fast og tilkalte politiet. I så fall kan hans handling ses i 

kontekst med Kimmel, som poengterer at mange menn kan reagere hardt og med 

fysiske sanksjoner, dersom en kvinne utfordrer menns autoritet eller deres ønske om å 

ha den (Kimmel, 2013, s. 182). Det er, som allerede nevnt, sannsynlig at Rina reagerer 

på automatikk i en fysisk situasjon. Kroppen husker negative erfaringer og handler 

deretter (Prieur & Sestoft, 2006, s. 51). Symbolsk vold omhandler imidlertid en viss 

anerkjennelse for den usynlige makten som blir påtvungen, men Rina kjemper dog imot 

en direkte form for vold. Den «usynlige» volden her, er et tidligere overgrep, som 

fortsatt preger hennes handlinger. 

Sally opplever at menn generelt har problemer med å håndtere sinnet hennes: 

I: - Kan du si litt om hvordan menn mottar ditt sinne, i forhold kvinner. 

Likheter/ulikheter? 

Sally: Menn generelt mottar mitt sinne mye dårligere enn kvinner. Alfahanner 

spesielt, mottar mitt sinne sikkert dårligere enn beta-hanner, vil jeg si. Menn 

generelt, krysser grensa. Jeg hadde en opplevelse med en fyr, dette er noen år 

siden. Dette var i forbindelse med en politisk kampanje, vi var i utlandet på noen 

strategimøter også var det en konsulentgruppe der med to karer, FN-fyrer i 

dress, skikkelig eplekjekke, som skulle komme å fortelle vår organisasjon om 

tingenes tilstand. Jeg forteller ham at han ikke har noen form for ydmykhet, er 

provoserende i måten han snakker til folk som har brukt flere tiår av livet sitt på 

dette politiske prosjektet. Jeg ba ham jekke seg ned, så kanskje han ville få flere 

folk med seg på sitt synspunkt. Det tålte han ikke: «Hvem i helvete er du» 

liksom. Så var det heldigvis en mann i det rommet som denne fyren kjenner og 

som han stolte på, som sa «Du burde lytte til henne, hvis det er en ting hun er 

god på, så er det at hun er en god menneskekjenner. Hvis hun sier at ditt 

budskap treffer dårlig, så bør du lytte til henne». Da ble det helt stilt i det 

rommet, også satte han seg ned og tok seg en øl og sa «Okay, jeg hører». Men 

mannen måtte si det til ham før han kunne tillate seg det, for min måte å si det 

på, gikk ikke. Han andre mannen måtte gå god for meg først, da kunne han lytte. 

(«Sally») 



 

Igjen kan vi sette denne opplevelsen i kontekst med Beauvoirs påstand om at menn ikke 

anser kvinnen som et likeverdig individ med ham selv og andre menn (Beauvoir, 2000, 

s. 705-706). Mannen Sally setter på plass, tar henne ikke på alvor før en annen mann i 

rommet anerkjenner hennes kompetanse i den grad at han eksplisitt oppfordrer ham til å 

lytte til henne og kritikken hun gir. At han omsider lytter kan tydes som et uttrykk for 

homososialitet (Kimmel, 1994, s. 129 - 131). Åpenbart var mannen som rådet han Sally 

var i konflikt med til å lytte, i en dominant posisjon. Han impliserer at dersom kollegaen 

er smart, bør han lytte til kritikken hun gir ham. Fordi han har vært smart nok til å erfare 

hvor kompetent hun er, bør kollegaen derfor strebe etter det samme. Dersom han ikke 

tilsynelatende anerkjenner hennes kompetanse, risikerer han å framstå som mindre 

intelligent enn sin kollega.  

I lys av Bourdieu og hans kapitalbegrep, er det sannsynlig at Sally ikke hadde 

opparbeidet seg nok sosial kapital hos mannen hun var i konflikt med, mens det kanskje 

var motsatt med han som tok hennes parti. Hun hadde i alle fall tilstrekkelig symbolsk 

og sosial kapital hos ham i utgangspunktet — nok til at han tok hennes side i saken.     

Når Sally opplever at alfamenn har større problem med hennes sinne enn 

betamenn, er dette sannsynligvis fordi alfamenn ønsker å besitte en dominant posisjon, 

hvilket ikke lar seg gjøre hvis han lar seg dominere (Connell, 1995; Kimmel, 1994). Jeg 

setter Sallys refleksjoner omkring dette i samband med Connell (1995) og hennes tanker 

om at det eksisterer et hierarkisk system menn i mellom, der menn som har en dominant 

posisjon praktiserer en hegemonisk form for maskulinitet. De (fleste) andre 

underordnede menn streber etter denne posisjonen, men drar også nytte av den selv om 

de er underordnet — også kalt «medsammensvoren» maskulinitet.  

4.5.Interseksjonelle aspekt 

Det er også andre maktforhold som spiller inn i noen av oppgavens narrativ når det 

kommer til menns respons på kvinners sinne. Sally opplever at menn som er av 

afrikansk herkomst, som henne selv, ofte krever at hun viser utstrakt respekt for deres 

autoritet og blir provosert når hun ikke gir dem denne:  

Altså, vi kan godt gå interseksjonelt her. Med vedkommende som var min leder 

før hun som er lederen min nå, vi hadde utrolig dårlig personkjemi. Vi gikk ofte 
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sånn head-mot-head og stanget på en måte som var veldig lite konstruktiv, det 

ble personlig og oppheta. Dette var en mann, med hans egne komplekser og 

personlige utfordringer. Kombinasjonen av våre personligheter var bare jævlig 

dårlig, trigget det kjipeste i hverandre. Når han slutta, så var det den følelsen 

jeg satt igjen med, at jeg synes det var synd at vi ikke greide å være mer 

konstruktive. Mere det, enn at jeg følte jeg ble dårlig behandla. For jeg vet at jeg 

kan oppfattes som en trussel, og jeg tror han reagerte på det, heller enn at han, 

eller vi greide å møte hverandre i saka. Han kjente nok på min aggresjon, men 

den var bare en respons på hans aggresjon i utgangspunktet. Han var en typisk 

alfahann, det funker dårlig for meg. Alfakvinner er jeg veldig glad i, men 

alfahanner nei. Nå har jeg ikke hatt privilegiet av å ha så mange svarte 

mannlige arbeidskolleger, men han alfahannen som jeg jobbet med som det ikke 

funket med, han var en svart mann.  Og der tror jeg det var noe kulturelt rett og 

slett; at han tenkte at han som svart, afrikansk mann, at jeg skulle respektere det 

da, ekstra mye. Jeg tenker også på et av mine kulturprosjekter, også en svart 

mann som det var problematisk å samarbeide med. («Sally») 

Sally opplever at hun blir diskriminert på bakgrunn av både kjønn og etnisitet fordi 

kollegaen krever at hun underkaster seg ham, og ikke bare fordi hun er kvinne. Han 

krever en ytterligere grad av respekt i form av underkastelse fordi hun er en svart kvinne 

i møte med en svart mann. Her refser hun samtidig det strukturelle for ikke å inkludere 

svarte menn nok i arbeidslivet. Likevel, de gangene hun har det, opplever hun samme 

problematikk, og hun adresserer det slik hun opplever det, at kravet om å vise utpreget 

respekt og underkastelse er både fordi hun er kvinne og fordi hun er en svart kvinne (i 

møte med en svart mann). Kimberlé Crenshaw (1989) illustrerer nettopp dette 

dilemmaet som Sally balanserer på imponerende vis, når hun påpeker at svarte kvinner 

ofte får «dobbelt opp» vedrørende diskriminerende behandling. De har opplevelser som 

er felles med hvite kvinner og svarte menn når de opplever diskriminering på bakgrunn 

av kjønn og etnisitet – en dobbelthet den hvite kvinne og svarte mann ikke opplever. 

Ved å adressere en diskriminerende opplevelse interseksjonelt, vil en svart kvinne 

risikere å ekskludere eller redusere svarte menn, noe som kolliderer med 

frigjøringsprosjektet til det svarte samfunnet (Crenshaw, 1989, s. 148-149). Sally er klar 

over dette, men viker ikke for å fortelle om at det interseksjonelle aspektet her oppleves 

problematisk for henne, ei heller viker hun for hans forsøk på å dominere henne — selv 



 

om hun står i fare for å redusere sin kollega. Det er sannsynligvis derfor hun passer på å 

refse den strukturelle rasismen samtidig, med å poengtere at for få svarte menn er 

representert på hennes arenaer, samt at hun anerkjenner hans komplekser. Hun er 

fortsatt på deres side i rasismedebatten, men setter dem ansvarlig når det kommer til 

diskriminering på bakgrunn av kjønn. Sally er i så måte helt i tråd med Lorde, som 

setter rasisme og sexisme i nær kontekst med hverandre:  

If black men continue to define «femininity» instead of their own desires, and to 

do so, in archaic European terms, they restrict our access to each other’s 

energies. Freedom and future for blacks does not mean absorbing the dominant 

white male disease of sexism. (Lorde, 2007, s. 63) 

Lorde er her eksplisitt på at svarte menn må begynne å anerkjenne at sexisme og 

rasisme er nært beslektet og ta ansvar for sin sexisme, ellers vil de sette kjepper i 

hjulene for svartes frigjøring generelt.  

Sally var lei seg over at hun og hennes kollega «stanget» med hverandres 

energier, men er tydelig på at hennes aggresjon var en respons på hans aggresjon som 

var der i utgangspunktet. Hun opplevde at han ikke taklet henne fordi han var en «typisk 

alfahann» som ikke kunne se forbi at hun er en kvinne som stilte spørsmål, hauset seg 

opp og var kritisk, men ble provosert og ville sette henne på plass. En slik blokade i 

kommunikasjon, som Sally beskriver, resonnerer godt med Silver (i Ahmed, 2014, s. 

177) som poengterer at dersom man sender et «sint» budskap, som igjen returneres med 

sinne til avsenderen, vil man kunne få vanskeligheter med å finne en konstruktiv 

løsning. Sallys kampånd er imidlertid helt i tråd med hva Ahmed oppfordrer feminister 

til å gjøre, nemlig å ikke gi seg, men fortsette å stå opp for hva man mener er rett, selv 

om man stadig opplever slike slitsomme blokader (Ahmed, 2014, s. 177).  

Leila har, som vi har sett tidligere i analysen, hatt mye sinne som en respons på 

rasisme. Hun opplever at det stort sett er menn som kommer med rasistiske uttalelser til 

henne:  

Jeg tror stort sett at de gangene jeg har vært i slike situasjoner så har det gjerne 

vært menn som sier rasistiske ting, de få gangene det har vært kvinner så er de 

mer stille av seg. Menn går mer på og blir provosert av meg, skal argumentere 
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mot. Ofte virker det som at de også blir underholdt av min reaksjon. Kvinner 

føler jeg er mer litt i det skjulte, de rister på huet og ser dumt på meg. («Leila») 

Leilas opplevelse av at menn ikke gir seg eller viser forståelse når hun formidler hvorfor 

hun blir sint av rasistiske utsagn rettet mot henne, og heller blir provoserte og 

latterliggjør henne ved å vise at hennes reaksjon morer dem, resonnerer godt med både 

Beauvoir (2000, s. 43-44), Chemaly (2018, s. 163) og Kimmel (2013), som alle 

konkluderer med at kvinners og feministers sinne ikke blir godt mottatt av menn. På den 

andre siden må menns oppførsel i Leilas tilfeller fremfor alt adresseres som rasisme: 

Sånn som nå sist jeg var ute med venner, alle etnisk norske forøvrig, så kom det 

en fra Nord-Norge og ville prate med oss. Satte seg ned og greier. Endte med at 

han kalte meg neger og da ble jeg sint. Men jeg ble først så sint at jeg ikke klarte 

å si noe, mens de andre rundt ble veldig sinte og ville ta ham (et par av gutta er 

litt fysiske av seg). Etter hvert skifta jeg, viste mitt sinne og kjefta på han, prøvde 

å forklare ham hvorfor jeg ble sint. Han skjønte ikke hvorfor, syntes det var helt 

greit å si neger, at det er en beskrivelse jeg bør takle og han kasta faktisk en 

halvliter øl på meg etterpå. («Leila») 

Mannen inviterte seg selv til Leilas bord, hvorpå han kaller henne neger, noe han mente 

hun burde tolerere. Han satte seg med andre ord i en posisjon der han forteller henne at 

hun må tåle å bli kalt hva enn han velger å kalle henne, og han velger å beskrive henne 

på det mest nedverdigende vis. Det er åpenbart at mannen, ved å kreve at hun må 

tolerere å bli kalt neger hvis han ønsker å kalle henne det, driver en eksplisitt 

maktdemonstrasjon. At han blir aggressiv når hun problematiserer oppførselen hans, gir 

klare assosiasjoner til Kimmels bruk av begrepet entitlement — det er den hvite manns 

rett til å være sint og agere på alle minoriteter som truer hans rett til å dominere, og 

således utøve sin maskulinitet (Kimmel, 2013, s. 184-185). Dersom mannens rett til å 

dominere utfordres, reagerer han gjerne med å være aggressiv. Det synes tydelig som 

om mannen i Leilas tilfelle mente han hadde all rett til å beskrive henne rasistisk, han 

satte seg sågar ned for å fortelle henne at han hadde denne retten og at hun måtte tåle en 

slik ordlyd. I lys av Lorde (2007, s. 129), hadde Leila hadde rett til å respondere med 

sinne. Leila legger opp til dialog og forteller mannen hvorfor hans oppførsel er 

krenkende, men opplever ikke forståelse fra hans side. Tvert imot får hun en øl i 

ansiktet til svar. Det synes som om Leila ikke har nok symbolsk kapital i 



 

utgangspunktet til at mannen tar hennes opplevelse innover seg, og hun blir ikke hørt 

overhode. Derimot får hun støtte og dermed styrke av vennene sine til å stå opp for seg 

selv. Igjen blir Hoaglands oppfordring til å skape allianser for å unngå demoralisering, 

aktuell (Hoagland, 1988). 

Setter man situasjonen i kontekst med Kimmel (2013) og hans portrettering av 

den sinte hvite mann, kan man anse mannen i Leilas tilfelle som selve prototypen på 

hva Kimmel tematiserer. Mannens fysiske oppførsel bar muligens preg av at han stod i 

fare for å tape ansikt foran Leilas kompiser som ville «ta ham», i tråd med Kimmel 

(1994) og menns frykt for å ikke oppfattes som en «ekte» mann. Det at Leilas kompiser 

la opp til en potensiell kamp, nærer nok opp til en viss konkurranse. I og med at de er i 

flertall, ville han etter all sannsynlighet ikke vinne denne kampen og ender derfor opp 

med å ta Leila i stede, ved å kaste øl på henne. Her må det fremfor alt presiseres at han 

som hvit (mann) forteller en svart person (kvinne) at hun må godta å beskrives med 

rasistisk ordlyd.  

Spørsmålet er om mannen i Leilas tilfelle ville tillatt seg å sette seg ned med en 

ukjent hvit kvinne og hennes venner og krevd at det måtte være legitimt å kalle henne 

for «hore». Det er absolutt ikke utenkelig med tanke på at rasisme ikke utelukker 

sexisme, heller tvert imot (Lorde, 2007, s. 115). Det kan sågar hende at mannen rett og 

slett ville ha selskap, og satte seg ned av den grunn, men ble indignert og sint når han 

ikke ble møtt med den vennligheten han kanskje hadde sett for seg å bli møtt med. 

Sistnevnte tolkning vil fortsatt resonnere med Kimmel (2013) i den forstand at mannen 

krever å få sine behov møtt, og mener han har rett til å bli møtt slik han ønsker, men 

reagerer aggressivt når han ikke får det som han vil. 

4.6.Aldersaspektet 

Oppgavens funn er enstemmig, vedrørende menns problematiske respons på kvinners 

sinne. Det er likevel her en variasjon innad dette hovedfunnet, som indikerer at alder 

spiller inn i en hierarkisk praksis. Åse forteller at unge menn responderer på hennes 

irettesettelser uten å forminske og latterliggjøre henne, i motsetning til eldre menn: 

Unge menn, det er mye mulig det handler om at jeg er «gammel dame», men 

hvis jeg irettesetter eller blir sint på menn i tyveårene, så handler responsen 
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også om at jeg er eldre og kunne vært moren deres, de nikker kjapt og sier ja, er 

enig. Er det en mann på seksti, sytti så blir du gjerne møtt med en overbærenhet 

der de prøver å latterliggjøre i størst mulig grad, forminske deg – «Du har ikke 

skjønt dette, kjære deg». Da er det veldig fint, at man i en partisammenheng, kan 

slå fast at det er jeg som bestemmer. Spesielt av gutta boys-gjengen og eldre 

menn fra min alder og opp, blir man møtt med noe annet enn fra kvinner. 

Kvinner blir mer sånn, de prøver å argumentere og fortelle hvorfor de mener 

noe, vi trenger liksom ikke alltid være enige. («Åse») 

I Beauvoirs perspektiv (2000, s. 43-44), kan det se ut som om menn på Åses alder ikke 

anser henne som likeverdig, fordi de eksplisitt gjør et nummer av å forminske og 

latterliggjøre henne når hun irettesetter dem. I partisammenheng er det åpenbart mange 

folk tilstede. Kimmel (1994) er således relevant her, med hensyn til menns ønske om å 

bli bekreftet av andre menn og unngå tap av ansikt. Et asymmetrisk maktforhold vil 

også være en faktor. En ung mann i tyveårene som har en eldre kvinnelig og overordnet 

kollega i sekstiårene, har kanskje ikke klatret like høyt på karrierestigen. Åse er i en 

maktposisjon, tjueåringen risikerer i så måte sanksjoner og står potensielt i fare for og 

måtte ta noen steg ned på stigen, dersom han forminsker en eldre overordnet i andres 

påsyn, uavhengig kjønn. Implisitt kan det derfor synes som om maktforholdet mellom 

Åse og de eldre mennene ikke er like asymmetrisk, og muligvis konkurrerer de om 

samme vervene. Å forminske henne og få henne til å se dum ut foran andre, kan ses 

som en hersketeknikk for å hevde seg selv i konkurransen. Om de konkurrerer eller 

ikke, så er Åse i en maktposisjon, noe hun eksplisitt formidler: «Da er det veldig fint, at 

man i en partisammenheng, kan slå fast at det er jeg som bestemmer». Beauvoir 

poengterer at når man har to kategorier mennesker som står ovenfor hverandre, hvor 

den ene parten befinner seg i en privilegert posisjon og får bestemme, vil fiendtlig 

stemning kunne oppstå hos den undertrykte part (Beauvoir, 2000, s. 105). Her er Åse i 

en maktposisjon, hun bestemmer og mennene og kvinnene, unge som jevngamle, må 

føye seg til slutt. De eldre mennene som må føye seg, har muligvis en viss posisjon og 

sitter kanskje tryggere i denne, enn de yngre som fortsatt klatrer og etter all 

sannsynlighet vil unngå å brenne broer. På den andre siden er det fullt mulig at alder i 

seg selv gir en autoritet — uavhengig posisjon— og at alder i så måte øker ens 

symbolske kapital. Det er interessant at Åse ikke opplever samme fiendtlighet av 



 

kvinnene, de er ifølge henne mer opptatt av å argumentere sin sak og kan i større grad 

enes om å være uenige.  

4.7.Et sinne til besvær? 

Flere av oppgavens funn viser til at informantene opplever at de skaper ubehag for 

andre ved å si ifra om hvorfor de er sinte, samt at det er deres reaksjon som står i fokus 

– ikke grunnen til den.  

Rina erfarer at hun skaper problemer for andre ved å si ifra: 

Etter møte med fastlege og deres snakk om å øke dosen på medisinene mine - 

noe jeg som sagt ikke følte selv at jeg trengte eller ville, mens mine foreldre ville 

det veldig sterkt, så ble det vedtatt på møtet at det ikke skulle skje fordi jeg var 

allerede satt på det som var maks dosering av det som var lov da i Norge. Etter 

dette ble jeg vekket av mamma, og da med en teskje, dette var nytt for pillen 

pleide alltid å ligge i et eggeglass. Der ser jeg at det ikke bare ligger en 

tabbelett - men to. Da ble jeg så jævlig sint og forbanna, og det som skjer er at 

mamma blir skikkelig sint på meg for at jeg reagerte, hun mente hun ikke orket 

meg, jeg var vanskelig. Jeg ble sånn -hva skjer, du kan ikke gjøre dette mot meg, 

det er min kropp og det var avtalt at de ikke fikk øke dosene mine. Det endte med 

at jeg slang TV’en utav stuevinduet, legen måtte komme å gi meg beroligende. 

Etter denne episoden fikk jeg beskjed av foreldrene mine om å enten øke dosen 

som de ville, eller flytte ut. Så da var det bare å ta dem da. («Rina») 

Rinas familie lytter ikke til hennes opplevelser omkring egen helse og plagsomme 

bivirkninger, ei heller følger de fastlegens råd om å ikke øke dosen på medisinene 

hennes. Det oppleves av Rina som en krenkelse av rettigheter og autonomi — som hun 

sier «det er min kropp». I lys av Aristoteles, blir Rina utsatt for en krenkelse — urett 

begås. Moren synes hun er «vanskelig» når Rina yter motstand mot at de undergraver 

både hennes meninger og fastlegens råd. Rinas motstand, psykisk som fysisk, slår 

sannsynligvis kraftige sprekker i bildet om en vellykket og funksjonsdyktig familie. Å 

virkelig lytte til hvorfor Rina ble så sint og agerte fysisk, ville for de nærmeste 

sannsynligvis medført en konfrontasjon med måten de behandlet henne på. Det kan 
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være ubehagelig for omgivelsene å bli konfrontert med misnøye fordi det potensielt 

truer en ønsket posisjon: 

The family gathers around the table; these are supposed to be happy occasions. 

How hard we work to keep the occasion happy, to keep the surface of the table 

polished so that it can reflect back a good image of the family. So much you are 

not supposed to say, to do, to be, in order to preserve that image. If you say, or 

do, or be anything that does not reflect the image of the happy family back to 

itself, the world becomes distorted. (Ahmed, 2010, s. 1). 

Rina forstyrrer åpenbart bildet om en vellykket familie, og hun blir konstruert som et 

problem for familien, et problem de mener medisiner kan løse. Ved å si ifra om 

problemer, risikerer man å bli selve problemet fordi man skaper ubehag ved å si ifra, 

ifølge Ahmed. Rina reflekterer selv rundt paradokset vedrørende å bli et problem når 

man formidler misnøye: 

Fra jeg var liten, så har vel det å uttrykke sterke følelser vært forbundet med en 

eller annen form for ubehag, som igjen får andre til å føle ubehag - i det hele 

tatt har sterke følelser blitt slått hardt ned på. Jeg ble ikke hørt, hvis jeg sa imot 

ble jeg kanskje klapsa. Det oppløpet mot frustrasjon ble bare totalt oversett, 

ignorert. Så man føler hele veien at man blir dytta mot et punkt, man må nesten 

skrike for å bli hørt. («Rina») 

Rina har, slik hun formidler sine opplevelser, ikke fått rom til å diskutere ting hun er 

uenig i på et rasjonelt plan sammen med omgivelsene. Hennes egne ønsker og behov 

ble ikke lyttet til, kanskje heller tvert imot. Hvis man ikke blir lyttet til, hvis ens mening 

og behov ikke teller noe for omgivelsene, hva er man da? En ting, et objekt? Når Rina 

sier ifra og ikke blir lyttet til, synes det som om hennes reaksjoner tiltar i intensitet, noe 

som bidrar til at hun som «problem» forsterkes, helt i tråd med Ahmed (2010, s. 1): «By 

naming the problem, you become the problem». Hun har heller ikke opplevelsen av at 

hjelpeapparatet lytter til hennes argument om at hun har rasjonelle grunner til sitt sinne. 

Rina problematiserer, som tidligere nevnt, at de kun fokuserer på diagnosen, hennes 

reaksjoner og på å dempe disse. Rinas opplevelser med hjelpeapparatet og 

omsorgspersoner resonnerer godt med Noddings som poengterer at det ikke er uvanlig 

at behandlere og/eller mennesker i en hjelpe-posisjon, ser på den de skal hjelpe som et 



 

objekt, heller enn et subjekt med egne meninger og behov som bør tas i betraktning og 

lyttes til (Noddings, 2013, s. 66). 

 

Det bør bemerkes at Rina har en diagnose som er forbundet med sterke 

følelsesutbrudd, men det er også en diagnose som gir ulike utslag (Gershon, 2002). 

Dette er ikke noe hun benekter, men hun kritiserer det ensidige fokuset på diagnosen og 

at «alt» skal forklares av denne, heller enn å se på grunnene til hennes reaksjoner og 

følelsesutbrudd. Rinas reaksjoner blir overskyggende, og hun straffes sågar strukturelt 

med fotlenke ved to ulike anledninger. Begge episodene har likhetstrekk: Hun reagerer 

intenst i utgangspunktet, mot det hun opplever som urettmessige krav fra mennesker i 

maktposisjoner (omsorgspersoner, vektere, bartenderen), er høylytt uenig, situasjonen 

eskalerer og hun blir så holdt fysisk fast — noe som resulterer i at Rina får panikk og 

yter ytterligere fysisk motstand. På NAV-kontoret kaster hun et bord, noe som resulterer 

i fysisk utestengelse i flere måneder. Michel Foucault (2008) illustrerer at hvis man har 

fått strukturelle sanksjoner en gang, øker faren for å få det igjen fordi man allerede er i 

systemet og blir fulgt med på i utstrakt grad. Dette er sannsynlig i Rinas tilfelle, siden 

hun ved to anledninger har sittet med fotlenke for sine handlinger. Det er kontekster 

knyttet til ethvert narrativ — Rina har gang på gang påpekt at hun helt fra barndommen 

av ikke har følt at hun har blitt tatt på alvor når hun opplever urett, om det er i form av 

medisinering mot hennes vilje, eller å bli holdt fast mot hennes vilje i en situasjon der 

hun opplever at det ikke var nødvendig. Omsorgspersonene kunne lyttet til henne og 

legen, og ikke øket dosen på medisinene. Vekterne kunne lyttet til henne og buss-

sjåføren som hadde gitt henne tillatelse til å gå på bussen uten billett fordi klokken var 

04 på natten og hun var tom for strøm på mobilen sin. Bartenderen kunne sagt hva han 

syntes om å bli kalt for ukvemsord uten å holde henne fast og tilkalle politi. Det synes 

som om Rina til stadighet ikke blir respektert som et likeverdig subjekt med meninger 

som tas på alvor, og det vil sådan være legitimt å opponere mot en slik behandling. Hun 

har i så måte total mangel på symbolsk kapital i disse situasjonene, hennes ord 

anerkjennes ikke. Det synes som om det er gått en slags «sport» i at hun sier hvor 

«skoen trykker» først. Hun formidler misnøye, men blir ikke hørt, kanskje tvert imot. Så 

hun knuser tv, yter fysisk motstand i ulike settinger for å bli hørt, men blir i stedet 

straffet, både av NAV, sine omsorgspersoner og rettssystemet. Beauvoir (1974) er i så 

måte eksplisitt på at det å utøve motstand mot undertrykking kan medføre heftige 
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reaksjoner fra undertrykkerne. Som allerede nevnt, i lys av Aristoteles og hans poeng 

om at en reaksjon på urett må stå i samsvar med uretten som begås, kan man anta at 

Rina ved ulike anledninger har reagert med for stor intensitet i forhold til uretten som 

har blitt begått, per se. Hvis man ser reaksjonsmønsteret hennes i lys av Bourdieu og 

knytter hennes handlinger til maktovergrep og symbolsk vold, og videre i lys av 

Beauvoir (1974) og anser hennes handlinger som en motstand mot maktutøvelse, 

symbolsk vold og konkret vold, så gir de mening.  

 

Kine erfarer ofte at hun ender opp med å bli et problem ved å si ifra: 

I: - Noen reaksjoner fra andre, som ikke er direkte involvert i disse episodene, 

vitner og/eller venner? 

Kine: - Det har gjort vært et sånt gjengangstema hele livet, at venninner av meg 

og generelt de som er rundt en situasjon, når jeg sier ifra, så er det 

ukomfortabelt for dem. Så får jeg skylda for å ødelegge stemningen. Men så er 

det kanskje en mann da, eller noen andre som har tråkka over noen grenser, tatt 

på meg på byen for eksempel, så sier jeg ifra. Så er det jeg som får skylda for å 

ødelegge stemningen, uten at jeg egentlig har gjort så mye annet enn å sette en 

grense. («Kine») 

Igjen ses en direkte relevans til Ahmed og hennes begrep «feminist killjoy». Å true 

gleden er å true den sosiale orden, ifølge Ahmed (2010). Kine og vennene er ute i godt 

lag, og det er sannsynligvis en forventning til at det skal være hyggelig når man er ute 

og treffes, men så ender det altså med å bli ubehagelig i stedet. Utifra hvordan Kine 

beskriver situasjonene, kan man anta at vennene blir skuffet over at stemningen er 

ødelagt. Kine sier dette er et “gjengangstema”, at fellesskapet synes hennes 

grensesetting er slitsom — for dem. Hun har, slik Ahmed (2010, s. 1) illustrerer, selv 

blitt et problem ved å si ifra om et problem. 

 

 Det er altså en gjenganger at Kine blir beskyldt for å skape dårlig stemning. Så 

hvor går grensen for hvor mange ganger man kan si ifra, og hva er verdt å si ifra om? 

Kine formidler at hun setter grenser for menn som tar på henne mot hennes vilje og for 



 

andre som tråkker over hennes grenser. Når jeg spør Kine om hun får ønsket respons på 

sitt sinne, tyder hennes svar på at hun ikke alltid får det: 

I: - I forbindelse med disse utbruddene, hvilken respons har du ønsket og har du 

fått den? 

Kine: - Nei, altså, jeg har jo blitt eldre og blitt roligere, det er både lærdom, 

men også at man rett og slett blir litt pessimistisk og gir litt opp på en måte, på 

en del ting man mener. Og jeg merker jo måten jeg formidler ting på, det at jeg 

er blitt litt roligere og kanskje ikke blir så sint, jeg blir mer hørt. Samtidig så 

synes jeg det er så feil at kvinner ikke blir hørt når de blir sint. Å være sint 

behøver jo ikke bety at man er ufin eller aggressiv. («Kine») 

Som hun sier så gir hun litt opp, blir pessimistisk og unnlater å si ting som hun mener. 

Det synes, i lys av Hoagland (1988, s. 212-213), som om hun tidvis demoraliseres siden 

hun gir opp innimellom. Så er det muligvis også måten man sier ifra på som kanskje 

skaper ubehag, Kine impliserer selv dette når hun sier at hun blir lyttet til i større grad 

når hun er roligere. Å være sint på «feil» måte, eller å formidle et budskap med sinne 

generelt, ser ut til å kunne blokkere mottakers evne og/eller vilje til å lytte (Ahmed, 

2014, s. 177). Både Anne og Rina påpekte underveis i intervjuene at det å vise sårbarhet 

og gråte når de er sinte blir bedre mottatt og genererer mer forståelse fra omgivelsene. 

Beauvoir (2000, s. 701-702) og Klein (2011) viser til at kvinner ofte tar til gråt i 

konflikter. Det er rimelig å anta at man framstår mindre truende ved å gråte enn å 

skrike, ergo utfordrer man ikke motpartens posisjon i særlig grad.  Igjen kan 

aldersaspektet være relevant, Kine sier hun er «blitt roligere», hvilket indikerer at hun 

ikke nødvendigvis var det før. Å kontrollere sinnet sitt kan sågar være noe man mestrer 

i større grad med alderen. Økt alder kan, slik vi så i Åses tilfelle, se ut til å generere økt 

symbolsk kapital. 

Så er det verdt å reflektere over hva som skal til før man blir ansett som sint — 

det er ikke sikkert at en trenger å skrike for å bli oppfattet som besværlig eller 

forbannet. Det er ikke umulig at det å formidle misnøye, uansett om man gjør dette på 

en så ok måte som mulig, kan oppfattes som besværlig likevel. Jeg finner støtte til 

denne tanken hos Marilyn Frye: «Anything but the sunniest countenance exposes us to 

being perceived as mean, bitter, angry or dangerous» (Frye, 1983, s. 11). 
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Det er også slik at det er forskjell på hvilken type sinne man opplever, noen 

reaksjoner er spontane, andre er mer planlagte. Det kan synes som om usikkerhet og 

skam er mer utbredt blant et par av informantene når det gjelder spontane utbrudd: 

I: Hvordan opplever du deg selv når du er sint? 

Sally: - Spørs veldig på nivået av sinne, hva jeg er sint på. Hvis jeg er sint på 

vegne av andre, kan jeg føle meg sterk, aktivistisk, motstandskvinne. Hvis jeg er 

sint på vegne av meg selv, da kan det rett og slett føles sånn, på et kroppslig 

nivå, så koker det. Det er varmt og dirrende, og hvis jeg vet, jeg kjenner så godt 

på et kroppslig nivå forskjellen mellom et sinne jeg kan redigere og peile inn i 

en konstruktiv setting, og et sinne som bare føles som kok. Den varme energien, 

hvor jeg da føler at jeg mister kontakt med min egen hjerne. At jeg ikke greier å 

samle tankene mine på den gode måten fordi jeg er så sint at det rett og slett 

bare er en følelsesmessig reaksjon på noe, følelsen av at det bikker over. Når jeg 

er sint på en sånn måte at det kan være en god drivkraft, da er det en dirrende 

varme men jeg har kontakt med hjernen og med ordene mine. Jeg kan skille 

ordene og skille de ut, heller enn at alt bare «brenner». I sistnevnte tilfelle er jeg 

spesielt skamfull i etterkant, det er ikke en digg følelse, å være så sint at jeg ikke 

helt skjønner hva som skjer. På generell basis kan jeg si at jeg føler meg litt 

skamfull og flau etter et utbrudd fordi man vet at man liksom, fordi man vet, 

eller det er dette jeg gjøgler med, sjonglerer med: På den ene siden vet jeg om 

samfunnets forventninger er at man skal være beherska og i kontrollert alltid, og 

det er jeg ideologisk og prinsipielt imot, samtidig som at jeg ofte etterstreber den 

verdien. Så jeg kan føle meg flau og skamfull hvis jeg ikke har reagert som 

forventa. («Sally») 

Sally er særlig skamfull hvis hun har blitt så sint at hun ikke selv skjønner hva som 

skjer, «et sinne som bare føles som kok». I Sallys tilfelle kan det tydes som om hun er 

skamfull når hun har mistet kontrollen når det kanskje forventes at hun har den, en 

forventet konvensjonell egenskap som hun både kjemper imot og etterstreber. Ahmed 

setter skam i kontekst med eksponering, det at andre har sett en handle eller opptre 

«dårlig» gjør en sårbar for kritikk (Ahmed, 2014, s. 103). Når Sally mister kontrollen 

klarer hun ikke å bruke det konstruktivt, som hun sier så «mister hun kontakt med 

hjernen». Lorde (2007, s. 128-129) argumenterer for riktig bruk av sinne, hvilket 



 

indikerer at man må ha en viss kontroll. Ved et annet tilfelle forteller Sally om en 

episode der hun hadde tenkt å opptre kontrollert, skape engasjement i forbindelse med 

en problematisk episode på skolen til hennes datter, men feilet i å beholde kontrollen: 

Også var det en episode for ikke så lenge siden, på et foreldremøte på skolen til 

min datter. Jeg skulle forklare til foreldrene om en rasistisk hendelse i 

skolegården, som min datter hadde opplevd, ikke vært utsatt for, men opplevd. 

Da kom hun hjem og spurte meg om hva en neger var og hva en hore var. Jeg 

var ganske godt forberedt på svaret på hva en neger er, for den har jeg alltid 

visst kom til å komme, men å svare på hva en hore er, den så jeg ikke komme nå, 

så da endte jeg opp på en sånn skikkelig juge-sky a la «sjømenn måtte kjøpe seg 

kyss og klem når de la til kai», det var helt fucked. Men da husker jeg at jeg stod 

foran foreldrene, mens jeg gynget min sønn, og den stillingen i seg selv er 

ganske sånn, den skaper ikke noe ro når man står sånn og bouncer opp og ned, 

også skal jeg prøve å forklare foreldrene om denne hendelsen i skolegruppen 

fordi jeg vil at de skal ta dette på alvor. Ungene våre er såpass unge, hvis vi tok 

tak i dette nå, så kunne vi kanskje gjort noe bra da. Så står jeg der og gynger 

mens jeg forteller også blir jeg mer og mer høy-lydt og frustrert mens jeg 

forteller. Jeg hadde egentlig planlagt et ganske sånn diplomatisk, sjarmerende, 

delvis morsomt innlegg også ble jeg bare jævlig følsom og høylydt. Etterpå sier 

ingen noe som helst, bortsett fra hun ene mammaen som kommer opp til meg 

også sier hun, hun hvisker: ‘Pssst, Sally, smekken din er åpen.’. Altså, wow. det 

var den responsen. («Sally») 

Sally fikk ikke en ønsket respons. Hun sier at hun hadde tenkt å opptre på en kontrollert 

og strategisk måte slik at hun fikk de andre foreldrene med seg, mens de responderte 

med fortielse av selve tematikken. Lorde snakker om en svært lignende opplevelser når 

hun snakker i plenum om rasisme (Lorde, 2007, s. 125). Hun opplever at hvite kvinner i 

publikum synes hennes sinte tone hindrer dem i å ta til seg budskapet fordi det er 

ubehagelig for dem å høre på. Sallys opptreden har klare likhetstrekk med Lordes 

erfaring: De snakker om rasisme i plenum, budskapet formidles med harme og det er 

foran et publikum. Lordes og Sallys opplevelser kan sågar ses i lys av Ahmeds poeng 

vedrørende det å konstrueres som et problem ved å formidle at det er et problem 

(Ahmed, 2010). Det er ofte forventninger om god stemning i sosiale samlinger. Slik 

Ahmed poengterer, risikerer man å true den sosiale orden når man formidler et problem 
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i en sammenkomst som er tenkt å være lystbetont. Kanskje er det lagt opp til en 

slabberasstemning på slike foreldremøter, ved at det ofte serveres kaffe og kaker. Å ta 

opp noe med harme kan åpenbart tenkes å true denne hyggen. Likevel, responsen her er 

ikke eksplisitt på at hun er «problemet», men Sally opplever likevel at hun ikke når 

fram. Hendelsen kan i så måte ses i lys av Silvers poeng (i Ahmed, 2014, s. 177) om at 

et budskap som formidles med sinne, potensielt kan skape blokkeringer i 

kommunikasjonen. Rasisme er et betent tema, Lorde argumenterer for at 

konfrontasjoner vedrørende både rasisme og sexisme kan oppfattes som en trussel mot 

den etablerte makten (menn generelt og vestlige, hvite mennesker), og blir derfor ofte 

møtt med fortielse (Lorde, 2007, s. 128). Hennes poeng ressonerer godt med Kimmels 

tematisering vedrørende entitlement, at det å utfordre en hvit makt ofte vil innebære 

sanksjoner (Kimmel, 2013). Sallys budskap formidles med frustrasjon og sinne, men 

blir ikke mottatt med sinne, slik Silver og Kimmel poengterer at det ofte gjør. Det ender 

likevel opp med fortielse rundt en rasistisk hendelse, som i aller høyeste grad burde 

vært diskutert — fremfor alt for å signalisere nulltoleranse. Hanna Helseth (2018) spør 

seg om fortielse av betent tematikk i plenum også kan handle om privilegertes 

manglende trening i å ta innover seg følelser fra en undertrykket part, samt at man kvier 

seg for å snakke om en tematikk man selv ikke har opplevd eller kjenner. Det er, i lys av 

både Lorde, Kimmel og Ahmed, imidlertid ikke noen garanti for at Sally hadde fått et 

gledelig engasjement i retur, ved å konfrontere rasisme på den måten hun hadde tenkt i 

utgangspunktet. Det er likevel rimelig å anta at hun, i verste fall, kunne fått et minimum 

av respons på tematikken om hun hadde bevart kontrollen, og kanskje vekslet mellom å 

være alvorlig og «lystig» som hun i utgangspunktet planla. I beste fall kunne hun 

generert symbolsk kapital, og videre, dersom denne var tilstrekkelig, konkret kapital til 

å få gjort noe med hendelsen.  

Anne kjenner sågar på skam etter et sinneutbrudd: 

I: - Hva med dine egne reaksjoner i etterkant av episodene, har du noen tanker 

om de? 

A: - Det er jo den skammen da … Jeg liker aldri når jeg har vært sinna og 

skammer meg alltid. Fordi det er så spontant. Blir liksom overrasket selv. Jeg 

bærer kanskje ikke sinnet mitt så godt som jeg burde. Fordi det er ikke noe galt i 



 

det jeg blir sint over, tenker jeg. Men jeg tror ... Jeg skammer meg, Og tenker at 

det er en svakhet også på en måte. («Anne») 

 

Det at hun blir overrasket over seg selv, indikerer også tap av kontroll og et brudd på 

forventede reaksjoner, i kontekst med Klein (2011, s. 65) og Ahmed (2010). Det kan, 

utifra det hun sier, synes som om det er en implisitt sammenheng mellom det at hun 

ikke syns hun «bærer» sinnet sitt som hun burde, og at grunnene til sinnet hennes er 

reelle. Kanskje handler skammen om denne usikkerheten, og at Anne ser denne som en 

svakhet ved seg selv. Samtidig er det elementer av symbolsk vold også her, fordi hun 

egentlig tenker at hennes reaksjoner er legitime, men blir usikker på seg selv og deretter 

skamfull, på tross av at hun anser sitt sinne som berettiget.    

 

4.8.Forventninger 

Flere av informantene sier noe om hvordan de opplever forventninger knyttet til 

hvordan en bør opptre. At omgivelsene reagerer negativt på at informantene blir sinte, 

uavhengig om det er aldri så gode grunner til deres sinne, indikerer at de bryter med en 

forventet væremåte. Informantene forteller om både egne og andres forventninger, både 

fra barndommen og i voksen alder.  

Anne forteller at det ble forventet at hun skulle være snill:  

Jeg hadde ikke lov å være sint. Det var de voksne som kunne vise følelser. Jeg 

skulle være snill jente. Jeg er vokst opp med mye sinne, så det er også det, jeg 

har ikke villet være det. Henger nok sammen med skammen. Jeg skammer meg 

også når jeg blir sint fordi jeg forbinder det med noe negativt fra de voksne. 

(«Anne») 

Leila forteller også om at det ikke var greit for en jente å uttrykke sinne:  

Det var ikke greit for en jente å være sint, ble alltid hysjet ned. Jeg fikk liksom 

ikke noe god reaksjon når jeg var sint uansett hva som var grunnen egentlig. 

(«Leila») 
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Forventningen om å være jente på en bestemt måte resonnerer godt med Beauvoir, som 

poengterer at jenter tidlig blir opplært til å underkaste seg i en konflikt, i motsetning til 

guttene (Beauvoir, 2000, s. 339). Beauvoirs poeng er i takt med Gilligan (1982) og 

hennes funn om at jentebarn ofte sosialiseres til å ivareta relasjoner og tenke på 

konsekvensene for disse når de handler i konflikt. Jenter forhandler ofte med seg selv 

og forventninger fra omgivelsene vedrørende det å si ifra og stå opp for seg selv, og jo 

eldre jenter blir, desto sjeldnere sier de ifra for å beskytte relasjonene (Brown & 

Gilligan, 1993). 

Sally har, som nevnt tidligere, en ambivalens knyttet til det å alltid skulle være 

kontrollert — hun vet at det er forventet av samfunnet, men er prinsipielt imot dette 

kravet, samtidig som hun streber etter å innfri det. Ahmed (2010) tematiserer 

forventninger, at man forventes å være glad og fornøyd i ulike settinger, i større grad 

enn man kanskje tenker over. Det å bryte med denne forventningen og formidler 

misnøye og sinne i stedet, skaper ofte skuffelse og ubehag hos omgivelsene. Man kan 

forsøke å overføre tanken om forventet glede i ulike situasjoner til annen forventet 

atferd. Hvis man eksempelvis ser brudd på kontroll i et populærkulturelt perspektiv, så 

er det ikke nødvendigvis en ønsket situasjon det å miste kontroll. Man omgis av kravet 

om kontroll i så mangt. Et blikk på sosiale medier og nyhetsbildet vitner om disse: 

Kontroll på matinntak, kroppslig (og mental) kontroll med hensyn til trening, mental 

kontroll i forbindelse med utdanning og arbeidssituasjon, for å nevne noe.  

Å miste kontrollen over hvordan man oppfører seg vil for mange, også for 

enkelte av informantene i denne oppgaven, generere en sterk skamfølelse fordi man har 

feilet med hensyn til hva de forventer av seg selv og hva de tenker andre forventer av 

dem. Hvis man er sosialisert til å ikke vise sinne, blitt fortalt at det ikke er greit og 

hysjet ned, vil det forståelig nok kunne oppleves problematisk å handle i strid med 

nettopp det man er opplært til. I lys av Bourdieu er vi et produkt av «gårsdagens 

menneske» (Bourdieu, 1994, s. 91): Vi er et sosialisert subjekt, et subjekt som opererer 

etter historiske (objektive og mentale) strukturer (Bourdieu, 1994, s. 98; Prieur & 

Sestoft, 2006, s. 39). Å ha en kontrollert kropp kan ses i historiske (maskuline) idealer 

helt fra antikken (Mosse 1996, s. 29-33, 36-37). En god fysikk var sågar knyttet til 

rasjonalitet og god moral (Mosse, 1996, s. 27). Et kontrollert sinn kombinert med en 

disiplinert kropp kan ses i kontekst med funksjonalitet og økonomi (Foucault, 2008, s. 

121-123). Hvis man ser populærkulturelle og institusjonelle krav om kontroll i en 



 

historisk kontekst, gir Bourdieus formening om trege strukturer, mental som objektiv, 

mening. Når de objektive strukturene endrer seg, ser endringer, som eksempelvis stadig 

intensiverte krav om disiplinerte hoder og kropper, ut til å ha økonomisk kapital som et 

bærende mål (Foucault, 2008, kapittel III, «Disiplin»; Prieur & Sestoft, 2006, s. 45, 

185). Vi lever unektelig i et samfunn som er stadig mer og mer opptatt av høy 

utdanning og arbeid som genererer mest mulig profitt, hvilket krever at vi mennesker 

utviser en høy grad av disiplin.  

I Theresa Kleins studie, vedrørende hvordan kvinner i maktposisjoner uttrykker 

sitt sinne, satte informantene kontroll i nær kontekst med makt. Å miste kontroll over 

sinnet sitt var ikke ønskelig, de jobbet hardt med å bevare kontrollen i opphetede 

situasjoner for å unngå å bli kategorisert som «en emosjonell kvinne» og således miste 

posisjon (Klein, 2011, s. 65). Å vise eksplisitt sinne bryter med kravet om kontroll og 

kan således implisere at man er lite rasjonell, til og med unyttig. Å være en eksplisitt 

sint kvinne er komplekst fordi det ikke bare bryter med kravet om (selv)kontroll – man 

underbygger samtidig en feminin stereotypi som historisk har blitt brukt som argument 

mot kvinner for nettopp å hindre deres muligheter til å bli likestilt (Ahmed, 2014, s. 

170). I tillegg bryter man med feminine idealer som legger opp til at man skal være 

«snill», «relasjonell» og «hensynsfull» (Brown & Gilligan, 1993; Gilligan, 1982; Klein, 

2011).  

4.9.Sinne som selvforsvar 

For enkelte informanter har sinne vært nødvendig i utrygge situasjoner, noe som preger 

deres habitus i ulik grad. 

Rina mener hennes sinne har vært et nødvendig selvforsvar: 

Jeg besøkte faren min, da jeg var tjueen år. Han sitter og drikker og begynner å 

klage over alt som er galt med meg, galt med mamma og med livet generelt. Han 

blir full og jeg sier at jeg ikke gidder å høre på ham mer, da klapser han til meg 

i ansiktet. Jeg klapser tilbake og sånn holder vi på, helt til han liksom tar tak i 

meg og sier at «Jeg elsker deg, men tror jeg må drepe deg». Da går 

rullegardinene mine ned og jeg kjemper alt jeg kan, sparker han alt jeg kan og 

kommer meg ut. Han kommer etter og ramler i trappa for han er jo stup-full. 
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Han ble skadet av denne episoden, jeg vet jeg sparket med full styrke og at han 

knakk flere ribben, men han ramlet også i trappa og på en ovn. Det hele ender 

med at politiet kommer og jeg sitter på stasjonen i femten timer før stemoren min 

kommer ned. Da er jeg overlykkelig for å se henne, omfavner henne. Vi snakker 

og hun sier hva jeg må si til politiet, og jeg snakker med dem. Når jeg tror vi 

skal dra sammen så reiser hun derfra uten meg, hun sier at hun ikke kan ha meg 

i hus jeg er en fare for meg selv og andre. Hun drar ikke bare, men hun snakker 

med resten av familien og venner, sier at de ikke må slippe meg inn. Jeg var selv 

helt opphovnet og forslått, endte med å måtte sitte der i nesten seksti timer. Til 

slutt kommer ekskjæresten til pappa og hentet meg for ryktet gikk, hun brydde 

seg ikke for hun hadde jo opplevd selv hvordan pappa kunne være. Jeg kjenner 

at denne her episoden var hundre prosent selvforsvar, jeg var redd for ham og 

redd for hva han kunne gjøre mot seg selv for han truet med selvmord. Jeg 

ringte rundt til familie og venner av han for å få hjelp, dette pågikk i flere timer, 

når det eskalerte ringte jeg til slutt selv ambulansen som kom og deretter kom 

politiet. («Rina») 

Igjen ser vi paradokset med å bli et problem ved at man sier ifra. Rina, i lys av Ahmed, 

konstrueres som problemet og får skylden for seansen. Stemoren var tidlig ute med å 

ringe rundt for å advare alle om Rina. Det å lytte til henne og ta henne på alvor ville 

mest sannsynlig medført ubehag i den forstand at stemoren ville måtte reflektere over 

hvordan hennes mann oppførte seg, samt at denne seansen ødelegger bildet om en 

funksjonell familie. Det synes som enklere å gi Rina skylden for hele hendelsen. Når det 

kommer til Rinas fysiske oppførsel, opplever hun at dette helt og holdent var et forsvar 

fordi hun fryktet for sitt eget og farens liv. Igjen vil jeg minne om at jeg ikke tar stilling 

til om alle detaljene er korrekt, det som er av relevans er informantens egen opplevelse. 

Å yte motstand i denne opplevde situasjonen, synes i så måte som en nødvendighet. 

Hva er en kapital? Man må i det minste være i live for å kunne opparbeide seg hvilken 

som helst form, så hvis eksplisitt sinne er en vei til å overleve utrygge situasjoner, kan 

man absolutt anta at et sinne som går utover hva som er sosialt eller legalt akseptert, 

også kan ha en verdi. 

Det å bruke sinne som et forsvar kan sågar knyttes til klasse. Marginaliserte 

minoritetsjenter må ofte bruke sinnet sitt som en overlevelsesstrategi, og de uttrykker 

sinne friere enn hvite jenter fra det øvrige sosiale sjikt (Brown & Gilligan, 1993; Lorde, 



 

2007, s.129). Rina tilhører ikke en minoritet, etnisk sett, men kan ses som marginalisert; 

hun er ikke i arbeid, baler med NAV-systemet og sliter med stadige systemiske 

sanksjoner.  

Leila vokste opp i et arbeiderklassehjem, og hun brukte i sin oppvekst sinne for 

å forsvare sin mor mot farens voldelige oppførsel når han var overstadig beruset: 

Når jeg gikk på barneskolen kan jeg ikke huske at jeg var så sint. Men jeg 

husker når pappa kom full hjem og var sinna og aggressiv og skulle ta mamma 

fysisk. Da husker jeg at jeg stod mellom dem, fikk pappa bort og fikk han for 

meg selv på en måte og var skikkelig sinna på han tilbake. («Leila») 

I: - Hvilke reaksjoner fikk det? 

Leila: - Ja jeg tror han ble satt ut fordi jeg var et barn, han ble ikke sint tilbake, 

roet seg mer ned på en måte. («Leila») 

Leila opplevde at han lyttet til henne og roet seg ned. Man kan i så måte definere hennes 

sinne som en forsvarsstrategi, og at hun lyktes med denne.   

Sally bruker sitt sinne på en spesifikk måte i utrygge situasjoner. Hun blåser seg 

fysisk opp og gjør seg så truende som hun kan, noe som fungerer som selvforsvar: 

I: - Hvordan tror du andre opplever deg når du er sint? 

Sally: - (Sukker) Jeg er, jeg føler det er viktig å si at jeg er yngst av fem, jeg har 

fire eldre brødre. Deres kroppslige uttrykksform, deres måte å uttrykke sinne på 

har definitivt påvirka min kroppslige måte å uttrykke sinne på. Så jeg merker jo, 

at når jeg blir forbanna, at jeg kan «puffe» opp brystet, eller gjør meg litt større 

da. Jeg vil være truende, og det er hvis jeg er sint og utrygg for eksempel, i en 

eller annen setting. Da er mitt sinne en del av min egen forsvarsmekanisme. 

Hvis jeg er utrygg så tror jeg at jeg oppleves, og jeg ønsker selv å oppleves, som 

skummel. Det tror jeg at jeg får til! Og det har jo vært en egen reise for meg 

selv, det å anerkjenne at jeg er ikke utrygg, jeg er safe. Jeg er som regel ikke i en 

truende situasjon, og prøver å legge fra meg gamle reaksjonsmønstre og gamle 

forsvarsmekanismer som var bygd for å forsvare meg selv internt fordi jeg var i 

settinger som var utrygge. («Sally») 
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 Sallys opptreden kan ses som en maskulin forestilling, basert på det hun har erfart og 

lært av sine brødre. For Sally har en maskulin forestilling vært en nødvendig og 

vellykket strategi i utrygge situasjoner. Det at Sally har klart å komme dit hun er i dag, 

handler sannsynligvis også om et emosjonelt arbeid, som har bidratt til akkumulering av 

ulike kapitaler gjennom gode og dårlige erfaringer på veien, hun har erfart hva som 

fungerer og ikke, i tråd med Threadgold (2020, s. 60-61). Der Sally med tiden har erfart 

at hun stort sett befinner seg innenfor trygge rammer, og i så måte har klart å snu 

tidligere reaksjonsmønstre, opplever Rina etter all sannsynlighet at hun fortsatt er 

utrygg. Det synes som om Rina har uttrykt sitt sinne såpass utenfor normen for hva som 

er sosialt akseptert, noe som også har bidratt til at hun ikke har blitt ansett som rasjonell 

nok til å bli hørt. Jeg setter, som allerede nevnt tidligere, Rinas sinne i kontekst med 

Chemalys poeng om en klinisk forståelse av sinne (Chemaly, 2018, s. 23). Chemaly 

bemerker at når jenter agerer med et voldsomt sinne, bunner det ofte i et tap, eller 

avvisning. Omgivelsene er mer opptatt av å diagnostisere et slikt sinne, heller enn å se 

det som et fritt uttrykk for den uretten som er opplevd eller oppleves. Det er 

nærliggende å tro at dette skjer i enda større grad i Rinas tilfelle – tatt i betraktning at 

hun allerede har en diagnose som forbindes med sterke følelsesmessige reaksjoner. 

Sjansen for at Rina får «dobbelt» opp i denne konteksten, tydes derfor som stor, hennes 

selvforsvar kan slik brukes imot henne og redusere hennes symbolske kapital 

ytterligere. Man kan si at hennes diagnose, sammen med en sosialt uakseptabel 

oppførsel, hindrer henne i å oppnå symbolsk kapital -— selv når diagnosen og 

oppførselen kanskje ikke henger sammen.  

5.10.Sinne som en kapital? 

Symbolsk kapital er det som enhver form for kapital, eller kombinasjonen av dem, blir 

til, når den anerkjennes som en kraft eller makt som kan benyttes i sosial interaksjon og 

potensielt skape endringer for aktøren (Bourdieu, 1994, s. 64; Prieur & Sestoft, 2006, s. 

94). En symbolsk kapital er med andre ord en forutsetning for konkrete kapitaler, som 

økonomisk, kulturell og sosial kapital. Andre teoretikere som Diane Reay åpner sågar 

opp for å utvide kapitalbegrepene med emosjonell kapital (Reay, 2004, s. 57). En 

kapital vil si det samme som goder, som i sin tur ofte genererer økonomisk kapital. Jeg 

vil i denne analysedelen se på hvordan konstruktiv bruk av sinne eventuelt kan generere 

noen former for kapital, samt diskutere hvorvidt vi kan se på egenverdi og grensesetting 



 

i kontekst med både symbolsk og konkret kapital. Kapital er altså et gode, der symbolsk 

kapital kan ses på som en forutsetning for å bli ansett som et likeverdig og anerkjent 

individ blant andre individer. Vi er til en viss grad avhengige av konkrete kapitaler, 

sosiale, kulturelle og økonomiske, for å kunne leve et godt liv.  

Det vil være av relevans å diskutere habitus og barndom i denne delen, fordi 

man i stor grad preges av hvilke kapitaler, holdninger, verdier og preferanser man har 

med seg hjemmefra og fra sitt miljø (Bourdieu, 1994, s. 89; Prieur & Sestoft, 2006, s. 

38-41). Det kan, i lys av Bourdieu, synes som om det er en klar sammenheng mellom 

hvordan informantene har blitt møtt som sinte barn, hvilken rolle de mener sinne har 

spilt i oppveksten, og hvordan de håndterer og ser på sitt sinne som voksen. 

Sally har for eksempel sett voksne uttrykke harme over urettferdig politikk og i 

så måte skapt politisk engasjement: 

Jeg vokste jo opp i en familie som var jævlig politisk engasjert, fordi mye av 

politikken har hatt en direkte konsekvens for våre liv da. Så det var også en viss 

type, intellektuelt sinne, som ikke bare var ønsket, men også velkomment; hete 

politiske debatter ved middagsbordet, kjempe sånne, ikke bare utblåsninger, men 

en energi som ble brukt til å utforme kampanjer og demonstrasjoner, i det hele 

tatt. Jeg tror jeg har vokst opp i et hjem hvor det var et konstruktivt sinne, men 

også et destruktivt et. Så har jeg på mitt vis tatt fra begge leirene. Jeg har 

kanskje vært mye sint ja (ler) oppigjennom. («Sally») 

Det er, i lys av Bourdieu og habitus, sannsynlig at Sallys opplevelser er noe som 

preger hennes evner til å håndtere sitt sinne på ulike vis. Hun har observert at et visst 

type sinne er ønsket fordi det genererer engasjement. Bourdieu setter symbolsk kapital i 

kontekst med anerkjennelse og evnen til mobilisering:  

Symbolsk magt, hvis mest eksemplariske form ses i magten til å produsere 

grupper (…) Symbolsk kapital er en anerkendelse, det er styrken tildelt dem, der 

har opnået tilstrækkelig anerkendelse til at være i en position, hvor de kan 

forlange yderligere anerkendelse (…). (Bourdieu, 1994, s. 67)  

Sally har med andre ord observert med egne barneøyne, og tatt del i, en type sinne som 

benyttes som en katalysator for mobilisering og politisk motstand. Samtidig er det 
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åpenbart at hennes foreldre har hatt en viss posisjon siden de har evnet å få med seg 

andre i den politiske kampen fra sitt hjem. De har med andre ord opparbeidet en 

symbolsk, sosial og kulturell kapital, i og med at de har lyktes i å påvirke andre og 

mobilisere politisk motstand. Engasjementet stammer, som Sally sier, fra en politikk 

som har preget deres liv i negativ forstand. Ifølge Bourdieu vil aktører ha lettere for å 

akseptere sin situasjon som «innlysende» og tatt for gitt dersom man tilhører en 

dominerende gruppe (Bourdieu 1994, s. 60), noe som impliserer at hvis en tilhører en 

gruppe som er dominert, vil ikke aktøren akseptere sin situasjon like enkelt. Hoagland 

(1988) og Beauvoir (1974) mener at den mest vellykkede form for undertrykkelse er 

den man ikke er bevisst, derfor må man bli seg bevisst denne og kjempe imot, gjerne 

ved å alliere seg med andre i samme situasjon. Sallys familie ser ut til å tilhøre den siste 

gruppen og kjemper imot de objektive strukturene som begrenser dem gjennom en 

urettferdig politikk. Habitus handler, kort sagt, om tillærte verdisett. Mer utdypende 

sagt handler det om langvarige, erfarte sosiale posisjoner, noe som innebærer at man 

internaliserer, både kroppslig og mentalt, de strukturene man har levd og lever i 

(Bourdieu, 1994, s. 60; Prieur & Sestoft, 2006, s. 38-39). Man erverver også ressurser 

fra disse langvarige posisjonene, hvilket kan gjøre seg gjeldende på nokså kreativt vis i 

hvordan man oppfatter verden og handler i den, også i nye situasjoner (Prieur & Sestoft, 

2006, s. 39). Sally kommer fra en familie med akademikere, hvor det å opparbeide seg 

en høy grad fra et universitet, er det sikreste skussmål på symbolsk kapital som er 

gjeldende i mange sosiale felt samtidig (Bourdieu, 1994, s. 65). Det er likevel fullt 

mulig å besitte en dualistisk posisjon, slik Sallys familie ser ut til å gjøre. De er 

ressurssterke, men samtidig undertrykket. De mobiliserer og bruker sinne for å 

engasjere og gjøre motstand. En kamp som kan ses i lys av, ikke bare Hoagland (1988), 

som presiserer at man må alliere seg med andre undertrykkede for å bekjempe de som 

dominerer for å unngå demoralisering, men også Lorde (2007, s. 127), som presiserer at 

det ligger mye endringspotensiale i riktig bruk av sinne. Bourdieu ville sannsynligvis 

omtalt denne mobiliseringen som en fånyttes kamp mot de objektive strukturene 

(Bourdieu, 1994, s. 64-65; Prieur & Sestoft, 2006, s. 55-56). For å skape virkelig 

endring, må man ifølge Bourdieu (1994, s. 67) endre både de mentale og objektive 

strukturene i samfunnet. Bak mang en mobilisering ligger imidlertid et sinne for at noen 

grupper behandles dårligere enn andre, eksempelvis sinne for at kvinner og etniske 

minoriteter har mindre symbolsk kapital og behandles deretter. Eksplisitt sinne er i så 

måte noe som kan vekke folk mentalt, hvilket i sin tur kan generere både symbolsk og 



 

konkret kapital – noe som er en forutsetning for å kunne endre objektive strukturer. 

Kvinnekamp er i så måte et godt eksempel, der kvinner har vært forbannet for sin 

situasjon, mobilisert og endret strukturer i form av juridiske rettigheter. Sinne i denne 

sammenhengen kan derfor anses som en kapital. En vellykket mobilisering forutsetter 

ifølge Bourdieu at man i det sosiale feltet (miljøet) er nokså nære hverandre hva habitus 

og disposisjon angår, samt at man må mestre en felles kode (Bourdieu, 1994, s. 94). Det 

synes som at Sally har ervervet seg ressurser hjemmefra med hensyn til hvordan bruke 

sinne sitt kreativt, på tvers av habitus, for å skape reelle endringer, og at hun lykkes med 

dette:   

I: - I denne episoden fikk du åpenbart ønsket respons. De andre episodene, kan 

du si litt om du fikk den responsen som du håpet på, ble noe bedre eller 

dårligere av at du ble sinna? 

Sally: Med lederen jeg har nå, og de møtene jeg har hatt med henne, et hundre 

prosent ja. Fordi også hun, tror jeg forstår hvor jeg vil med det. Jeg jobber med 

sosialt entreprenørskap, og jeg jobber med å støtte mennesker i tidlig fase i det å 

bygge deres egne bedrifter. Og det er da mennesker som kommer inn med ulik 

kompetanse, og kanskje en brokete cv. Det er mennesker som kanskje har cv-hull 

da eller andre utfordringer knyttet til deres kompetansegrunnlag, utifra hvordan 

vi og andre dømmer kompetanse og bakgrunn, men som sitter med masse 

erfaring og masse fett. Også blir man personlig engasjert da, i skjebnen til disse 

folka, og man kan bli provosert over systemfeilene som ikke greier å hjelpe eller 

støtte disse menneskene slik de bør bli støtta. Fordi man faller i de samme 

fallgruvene og gir de oppgaver som de er dømt til å ikke kunne innfri, fordi man 

ikke skjønner hva som er de faktiske utfordringene til vedkommende. Dette her 

var liksom, disse diskusjonene var post George Floyd i sommer og black lives 

matter demoene, hvor jeg tror at det i alle fall i min bedrift var et ønske om å ta 

det kollektive sinne som hadde vist seg inn i vår arbeidsplass og skjønne 

hvordan man kan bruke det til å skape reelle systemiske strukturendringer. Og 

da var på en måte mitt sinne både berettiga, på sin plass og bra «kjøtt». Da fikk 

jeg virkelig forklart min frustrasjon på vegne av de jeg skal støtte og min leder, 

en hvit kvinne som er helt klar over det hun mangler i perspektiver eller innsyn i 

enkelte miljøer, hun var veldig åpen for disse perspektivene. Og hvor vi liksom 

har skjønt at vi gjør litt feil, at vi gjør mange feil både med måten vi 
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kommuniserer ting på og de tiltaka vi skaper som liksom skal hjelpe. Det endrer 

vi på nå og det er dritfett. Så denne gangen kjenner jeg at mitt sinne ble 

anerkjent som verdifullt og da igjen, anerkjent slik at hun prøvde virkelig å 

forstå hvorfor jeg var så forbanna da, heller enn at jeg var forbanna. Og det 

skjer jo aldri (ler). («Sally») 

Sally sier her at hun brukte det kollektive sinnet i forbindelse med mordet på George 

Floyd som «bensin» til å skape lokale strukturelle endringer på arbeidsplassen — 

strukturer som i utgangspunktet virket mot arbeidsplassens formål om å hjelpe dem som 

lider under nasjonale strukturelle hindringer, med hensyn til en broket cv som gjør det 

vanskelig å navigere i arbeidsmarkedet. Her er det åpenbart at Sally bruker ressursene 

hun tilegnet seg hjemmefra når det kommer til å fyre seg opp og skape engasjement. Å 

bli sinna på urett og bruke sinnet sitt til å skape engasjement og mobilisere for å endre 

på uretten, er handlinger hun har sett fungere konstruktiv helt fra barndommen. I lys av 

Bourdieu, virker hennes habitus til hennes fordel ved at hun klarer å bruke sitt sinne 

kontrollert og bevisst, noe som genererer symbolsk kapital ved å skape engasjement og 

utvidet innsikt hos sin overordnede som da anerkjenner at endringer må til. Ikke minst 

er henne overordnede klar på at hun selv mangler innsikt i perspektiv som Sally har 

innsikt i. Og endringene skjer, altså genereres sosial og kulturell kapital. Samtidig er det 

allerede mentale endringer på gang i det kollektive. Mordet på Floyd har skapt harme 

over hele verden, og Oslo er intet unntak. Det kan i så måte se ut til at Sally «smir mens 

jernet er varmt» og spiller videre på dette harmet. Sallys symbolske kapital ender 

sannsynligvis i konkret kapital, i form av en sterkere posisjon på arbeidsplassen. I så 

måte genereres både økonomisk, sosial og kulturell kapital. I lys av Lorde og sosial 

endring, bruker Sally sitt sinne til å tydeliggjøre menneskers ulike bakgrunner, og til å 

vise sin overordnede hvordan en kan lære av hverandres ulikhet og således skaffe 

utvidet innsikt som gagner de som er undertrykket — nøyaktig slik Lorde oppfordrer 

kvinner til å gjøre (Lorde, 2007, s. 131). Sallys etnisk hvite overordnede har åpenbart et 

helt annet habitus enn henne selv, selv om de mestrer en felles kode på arbeidsplassen. 

De har ikke nødvendigvis et minimum av overensstemmelse i hverandres habitus, slik 

Bourdieu mener man må ha for å få en vellykket mobilisering. Sally og hennes 

overordnede klarer å mobilisere nok til at de skaper både mentale og objektive 

strukturelle endringer lokalt på arbeidsplassen, på tross av helt ulike bakgrunner. Et 

annet eksempel, som i makroperspektiv utfordrer Bourdieus påstand om at man må ha 



 

et minimum av overensstemmelse mellom habitus hos agentene for å få til en vellykket 

mobilisering, er Greta Thunbergs kamp mot klimaendringene. Greta var i starten helt 

alene om å streike mot klimaendringer. Hennes engasjement mobiliserte og engasjerte 

imidlertid horder av mennesker verden over, som ikke nødvendigvis har et minimum av 

overensstemmelse mellom sine habitus. Kampen mot klimaendringer er noe mange var 

engasjert i allerede, og det kan i så måte synes som om Thunberg traff en nerve som 

allerede var i spenn, slik Sally også gjorde når hun spilte videre på det kollektive sinne i 

forbindelse med mordet på George Floyd. Bevisstgjøring gjennom en stor mobilisering 

kan sidestilles med endringer i de mentale strukturene i samfunnet, men de mentale 

strukturelle endringene må altså føre til en endring i de objektive strukturene for at en 

reell endring skal skje i praksis (Prieur & Sestoft, 2006, s. 55). I et makroperspektiv kan 

man si at Thunberg har bidratt til en utvidet endring i mentale strukturelle endringer, 

mens de objektive ser ut til å la vente på seg. I et mikroperspektiv klarte Sally å endre 

både de mentale og objektive, lokalt på arbeidsstedet sitt.  

Bourdieu argumenter for habitus som inkorporert, og i så måte ubevisst 

(Bourdieu, 1984, s. 170; Prieur & Sestoft, 2006, s. 39). Sally har, både her og under 

analysen i «Et sinne til besvær?», vært helt bevisst sin handlemåte og ambivalens 

knyttet til denne. Hun sier at hun både er prinsipielt imot den konvensjonelle 

forventningen om å opptre kontrollert, samtidig som hun etterstreber den. Sally 

erkjenner også at hennes omsorgspersoner har uttrykt det hun beskriver som et 

destruktivt sinne, men også et kontrollert, konstruktivt og eksplisitt sinne, og hun 

erkjenner at hun tar fra «begge leirene». Sally synes som hun er seg svært bevisst sitt 

habitus, og hun anerkjenner ambivalensen knyttet til hva hun er vokst opp med og 

hvordan hun håndterer sitt sinne i forhold til forventinger og reaksjoner fra 

omgivelsene.  

Sally har arbeidet aktivt mot at hun ofte blir stemplet som en arketype — som en 

sint, svart kvinne. Tidligere brukte hun mye energi på å kjempe mot et slikt stempel, 

men har i dag et annet syn: 

Sally: Jeg er mye tryggere nå på min verdi og på min kompetanse. Jeg vet at 

mine prosesser resulterer i økt verdi for de prosjektene jeg jobber for. Så jeg er 

mindre streng med meg selv og har ikke samme behovet for å regulere meg selv 

hele tiden. Og jeg er mindre opptatt av å fjerne de taggene som jeg vet er på mitt 
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hode «sint svart kvinne» eller «følsom», ditten og datten. Det var noe jeg før 

jobbet hardt med å fjerne fra mine skuldre: «jeg er ikke sånn, ikke se på meg 

sånn». Nå er jeg sånn, jeg gir faen, se på meg sånn du, jeg kan være sinna dame 

for deg. (Skifter til afrikansk aksent) «Jeg kan være sint afrikansk kvinne for deg, 

trenger do deeet? No problem.» («Sally»)  

Ettersom hun har sett styrken i følelsene sine og hva de kan utrette, har hun opparbeidet 

seg trygghet i seg selv og lar ikke andre definere henne lengre. På den måten snur Sally 

om på situasjonen: De som bruker stereotypisering som hersketeknikk fremstår som 

svake fordi de må ty til denne. Lorde støtter oppunder en slik bearbeidelse når hun sier 

at man gjennom aksept av sin historie og bearbeidelse av den, kan ta makten tilbake 

(Lorde, 2007, s. 146-147). Det kan i så måte tenkes at Sally genererer både symbolsk og 

sosial kapital ved å vise en slik styrke. Slik sett motarbeider Sally bevisst det man kan 

tolke som symbolsk vold; hun vil ikke la tidligere negative opplevelser med 

stereotypiske antagelser styre hennes reaksjoner, slik hun impliserer at de gjorde før. 

Disse erfaringene på godt og vondt, er helt i tråd med Threadgold (2018, s. 61) som 

poengterer at man er et resultat av sin historie, og ettersom ens kapitaler akkumulerer, 

finner man underveis ut hvor man er ønsket og ikke, hva man er god på og motsatt — 

noe som muliggjør personlig vekst og nye muligheter. 

De informantene som i barndommen har opplevd at sinne kan være positivt, ser 

ut til å kjenne på skam i mindre grad, samt at de har lært å håndtere sitt sinne med en 

større bevissthet og med en viss form for fleksibilitet, slik at de vet når det kan benyttes 

til en fordel og ikke.  

Åse er en kvinne som, i likhet med Sally, har vokst opp med politisk 

engasjement. Åse har fått rom til å uttrykke sinne generelt: 

I: - Husker du noen episoder fra når du var barn eller ungdom der du ble 

skikkelig sint? 

Åse: - Nja, som liten så var det sånn, jeg og min eldre bror, han kunne sitte å 

leke med biler for seg selv i timevis og var fornøyd med det, mens jeg stod midt 

på gulvet og skrek etter oppmerksomhet og fikk det. Sånn at, jeg har alltid fått 

oppmerksomhet og krevd det. Sånn, å bli forbanna i ungdommen, det var jeg 

garantert mange ganger. Jeg var aktiv i Ungdom Mot Atomvåpen og da var de 



 

som var voksne, litt overbærende og avfeiende, «Du har ikke skjønt det enda, 

vent til du blir litt eldre, så skal du se». Jeg husker at min reaksjon på dette var 

å rope enda høyere. Jeg har nok aldri latt meg parkere. Jeg tror også det 

handler om at jeg har en mor som alltid har stukket nesen frem på en måte, som 

har turt og stå i de harde kampene. Så det har på et vis vært naturlig. Jeg ble 

ikke alltid hørt som sint, men jeg har aldri fått opplevelsen av å bli dempet ned 

til en snill pike heller, om du skjønner. De har hørt meg, men ikke alltid 

nødvendigvis hørt etter (ler). Jeg fikk det ikke alltid som jeg ville, men jeg ble 

definitivt sett og hørt også da, som sinna. Jeg har ingen erindringer om at jeg 

ble forsøkt parkert eller dempet hjemmefra, kanskje heller tvert imot. («Åse») 

Åse har sett sin mor «stå i de harde kampene», noe som har bidratt til at hun tør å gjøre 

det samme selv. Som hun sier, så er det «naturlig». Her er habitus som inkorporert 

relevant fordi hun tar fra moren sin, uten at hun nødvendigvis tenker så mye over at hun 

gjør det samme. Å «stå i de harde kampene» er i så måte noe hun har internalisert. En 

stor del av hennes politiske arbeid består av nettopp dette. Hun har heller ikke blitt 

dempet som barn, slik som flere av de andre informantene (Rina, Leila og Anne). Det er 

sannsynlig at vi mennesker lærer gjennom å feile. Hvis man får eller skaper seg rom til 

å være sint som barn, mestrer man sannsynligvis sinne sitt på en annen måte som 

voksen, enn hvis man har blitt dempet og hysjet ned som et sint barn. Dette fordi 

erfaringer, gode som dårlige, fører til mestring. Jeg finner støtte i dette synet hos 

Beauvoir, når hun poengterer at gutter gjennom å være fysiske, vågale og 

konkurrerende, lærer seg selv å kjenne på godt og vondt, noe som gagner dem senere i 

livet (Beauvoir, 2000, s. 339).  

Åse forteller at hun deltok i politiske demonstrasjoner i kampen for abort med 

sin mor på syttitallet. Hun har sett at mobilisering nytter. Som voksen spiller hun videre 

på sine tidligere erfaringer:  

Men klart det er en trygghet også i det, at man vet at man har noen rundt som 

man vet støtter opp. Det tror jeg at jeg har blitt mer bevisst på med årene, å 

sørge for å ha dette kvinnenettverket rundt. Likestilling handler jo ikke om at vi 

skal bli like, men ha samme rettigheter. Anerkjenne forskjellene og, fysisk, 

emosjonelt og mentalt. Som regel går man og tar en øl eller flere etter store 

konferanser, det er faktisk ofte et mannenettverk som er vanskelig for oss 
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kvinner fordi det får konsekvenser, det er et poeng. Det er viktig å ha et nettverk 

med kvinner som har en grunnleggende forståelse for hva man står i; hva betyr 

det når de ordene brukes, eller gjør de grepene, hva enn det måtte være. Det er 

en kjønnsmessig forskjell som gjør at man automatisk forstår en ting. En ung 

jente forstår og gjør grep som gjør at hun kommer seg trygt hjem på kvelden. 

Hvis du er en tjue år gammel kvinne og har en førti år gammel mann klint etter 

deg på byen, så må du gjøre deg noen vurderinger, er dette trygt når jeg går 

herifra? Hvis det er en tjueårig gutt som jeg kliner meg etter, så trenger ikke han 

gjøre de samme vurderingene, nettopp fordi han vil være meg fysisk overlegen. 

Så derfor tenker jeg det er viktig å ha noen rundt deg som forstår deg. Som 

umiddelbart kjenner igjen det grunnleggende tingene, det tror jeg er alfa og 

omega for å kunne stå i konfliktene og på et vis, kunne uttrykke skikkelig sinne 

for ting og kunne si «faen i helvete».» («Åse») 

I lys av Hoagland (1988), er det her snakk om å mobilisere en undertrykket gruppe. Åse 

sier på et annet tidspunkt i intervjuet at det er på de sosiale sammenkomstene etter en 

politisk samling at de viktige sakene blir bestemt. Hvis kvinner ikke orker eller tør å gå 

på disse sammenkomstene fordi det er for slitsomt å forholde seg til et sexistisk miljø, 

mister de i så måte potensiell kapital. De kvinnene som ikke er med der avgjørelsene 

tas, risikerer altså å miste både sosial, kulturell og til slutt økonomisk kapital hvis de 

ikke er tilstede. Å mobilisere kvinnene slik at disse møtene oppleves tryggere, 

innebærer i første omgang en symbolsk kapital, noe som i praksis vil kunne generere 

sosial og kulturell kapital ved at flere kvinner deltar på disse sammenkomstene, og 

sågar økonomisk kapital på sikt. Så kan kanskje noen si at det er opp til hver enkelt 

kvinne, om hun velger å bli med på de sosiale sammenkomstene, eller ikke. I lys av 

Hoagland, vil det ikke nødvendigvis være et fritt valg hvis man eksplisitt sier at noe er 

et fritt valg, fordi man da ekskluderer de mulighetene som kan illustrere at det ikke er 

det (Hoagland, 1988, s. 202). Åse illustrerer her eksempler fra det levde liv som viser 

hvordan det kan være vanskeligere for en kvinne å ville være med fordi hun må ta 

høyde for en helt annen problematikk og helt andre risikofaktorer, enn menn trenger å ta 

høyde for. Slik Hoagland oppfordrer til, ser Åse nødvendigheten av å alliere seg med 

andre som er i samme situasjon som en selv. Hvis man ikke står sammen med andre 

kvinner som ser denne problematikken, risikerer man å stå alene og måtte godta at det 



 

ikke anses som et problem i det hele tatt. I så måte risikerer man, slik Hoagland advarer 

mot, demoralisering.  

Det å vokse opp med politisk engasjement, der en oppfordres til å kjempe imot 

de objektive strukturene som rammer noen grupper negativt, ser ut til å kunne generere 

både symbolsk og konkret kapital senere i livet, fordi en lærer hvordan å kanalisere 

følelser knyttet til urett på en konstruktiv måte ved å skape engasjement. Sinne for urett 

som begås ovenfor en selv og andre kan være en kapital fordi man potensielt kan endre 

sin og andres situasjon. Det vil si at sinne kan være en kapital både for individuelle og 

strukturelle forandringer. Åse har i dag en jobb som gir henne symbolsk kapital, i og 

med at hun er valgt av andre til sine verv, som igjen generer konkret kapital. Det er ikke 

sikkert hun ville valgt denne type arbeid hvis hun ikke hadde opparbeidet seg positive 

erfaringer med politisk engasjement og mobilisering i ungdomstida. Ei heller er det 

sikkert at hun ville engasjert seg som ungdom og mobilisert i den grad hun gjorde hvis 

hun ikke hadde blitt oppfordret til å markere seg og være høylytt som barn. I dag sitter 

hun med makt til å endre objektive strukturer som rammer enkelte grupper skjevt. Det 

samme gjelder for Sally. I så måte kan man si at Bourdieu ikke utelukkende har rett i at 

mobilisering er fånyttes og forsterker maktstrukturene negativt for de som er dominert. 

Åse er selv i en maktposisjon, og arbeider i alle fall i dette gitte tilfellet for nettopp det 

motsatte. Det ser ut til at mobilisering er en forutsetning for sosial endring, slik både 

Lorde, Ahmed og Hoagland statuerer.  

En annen informant som understøtter denne tankegangen er Kine. Hun forteller 

at også hun er oppvokst med rom til å uttrykke sinne: 

I: - Kan du si litt om hvilken rolle du mener sinne har spilt i oppveksten din?  

Kine: Jeg kommer jo fra en familie som er fra nord, så det har vært rom for å 

være sint og rom til å ha utbrudd, vi er ikke langsinte. Det har alltid vært greit å 

være irritert, ha en utblåsning også er vi venner igjen. Det er liksom 

familiekulturen jeg kommer fra. Så det har nok gjort at jeg ikke har så mye 

dårlige følelser rundt sinne, jeg skammer meg ikke. Det er en naturlig reaksjon 

og det er et kompass i livet mitt. Jeg har jo alltid vært hissig, og ropt høyt om 

urettferdighet. Var ofte i konflikt med lærere og andre elever hvis jeg opplevde 

noe som urettferdig. Det var også viktig for meg å si ifra, det har vært med på å 
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gjøre meg selvstendig. Jeg husker en episode, mamma snakker alltid om denne 

til andre (ler), «mitt første opprør». Det var sånn aktivitetsskole to ganger i uka, 

så skulle vi ha jule-skuespill, den barmhjertige samaritan skulle vi framføre. Da 

skulle bare guttene få være med og jeg ble rasende, hadde et kjempeutbrudd der 

og samla alle jentene til protest. Endte med at jeg fikk en rolle (ler), men bare 

jeg da. («Kine») 

Kine har, på lik linje med både Åse og Sally, sett verdien av å uttrykke sinne over det 

hun opplever som urettferdig. Hun har fått lov til å reagere med sinne hjemme, noe som 

ser ut til å ha styrket hennes selvtillit i den grad at hun også tør å rope høyt utenfor 

hjemmet. Hun opplevde sågar tidlig at det nyttet. Hun opparbeidet seg symbolsk kapital 

ved å få med seg jentene på aktivitetsskolen, noe som genererte konkret kapital i form 

av at hun fikk en rolle i teaterstykket. Å få en rolle, når alle var tiltenkt guttene, må ha 

gjort inntrykk på de andre barna, ikke minst på henne selv, hvilket vil si at hun etter all 

sannsynlighet inspirerte de andre jentene som kanskje ikke turte å si ifra om urett. 

Rollen hadde hun ikke fått hvis hun ikke hadde mobilisert og gjort motstand. Dette er 

forøvrig et godt eksempel på at sinne på vegne av seg selv kan endre strukturer, i dette 

tilfelle kjønnsrollene i aktivitetsskolen. For alt vi vet, endret denne hendelsen praksisen 

på aktivitetsskolen for all framtid. I lys av Bourdieu og habitus, oppleves det trygt for 

Kine å vise sinne og hun skammer seg ikke:  

Jeg er ikke den som sliter med så veldig mye dårlig samvittighet. Selvsagt, de 

gangene jeg har vært ufin, litt sånn fyllesinna så kan jeg si unnskyld. Men hvis 

det er et berettiget og rettferdig sinne og jeg kommer med noen viktige 

tilbakemeldinger, setter en grense, så har jeg ikke dårlig samvittighet. Hvis jeg 

har vært ærlig med det jeg sier og det jeg ønsker å formidle, så lever jeg veldig 

godt med det i etterkant. Men klart, jeg har tenkt mye på dette med de 

konfliktskye menneskene, at de ikke tar opp ting med meg, eller at det kanskje 

ikke er så heldig da. Samtidig så mener jeg oppriktig at det er de konfliktskye 

menneskene som må utvikle seg, og ikke de som faktisk skaper en grobunn for 

endring og sier det de ser. («Kine») 

Hun er eksplisitt på at denne tryggheten kommer fra familiekulturen. Hun anser det som 

positivt og som en kapital for henne selv at hun tør å sette grenser, samtidig som hun, i 

Beauvoirs ånd, ansvarliggjør andre som ikke håndterer hennes grensesetting eller evner 



 

å sette grenser selv. Det er ikke sikkert at hun ville vært så trygg i sitt sinne hvis hun ble 

hysjet ned.  

Det er også et klasseaspekt å ta hensyn til. Både Åse og Kine er vokst opp i 

arbeiderklassehjem. Begge har blitt oppfordret til å rope høyt om urett, de har fått rom 

til å vise sinne hjemme, de har sett sine foreldre vise sinne, både privat og politisk, de 

har vært og er politisk aktive, og de har begge røtter i Nord-Norge. Det å kjempe mot 

middel- og overklassens verdier og idealer og skape sine egne, har vært og er en del av 

arbeiderklassens motstandsstrategi (Skeggs, 2004, s. 88; Bråten, 2014, s. 194). De 

operer ikke nødvendigvis med de dominerendes briller eller har internalisert 

undertrykkelsen slik Bourdieu (1984) argumenterer for. Kleins kvinner kom alle fra 

middelklassehjem – få, om ingen av informantene kunne huske å ha sett sine foreldre 

sinte (Klein, 2011, s. 60). Både Anne, Rina og Sally er fra akademiske og/eller 

middelklassehjem, og har ikke blitt møtt med åpenhet og forståelse for sitt personlige 

sinne i barndommen, slik Kine og Åse har, men heller blitt hysjet ned og sanksjonert i 

form av husarrest, tvang eller stillhet. Likevel har Sally blitt oppfordret til å orkestrere 

et politisk sinne, selv om det personlige sinne hennes ikke ble like godt mottatt i 

hjemmet.  

4.10.Oppsummering 

Sinne har altså ulike grader. Noen reaksjoner bærer preg av kontroll, planlegging og 

strategi, andre er mer intuitive, spontane og indikerer tap av kontroll. Gjennomgående 

funn i analysen er at informantene ofte opplever at deres sinne ikke blir tatt på alvor. 

Det å si ifra medfører ofte sanksjoner, spesielt fra menn, men også fra omgivelsene 

generelt. At kvinnene ikke blir lyttet til kan grunne i at omgivelsene ikke nødvendigvis 

ser på det som skjer som en urett, men selv når de får servert rasjonelle argumenter for 

hvorfor seksistisk, rasistisk og annen krenkende behandling er et problem, blir de ikke 

nødvendigvis lyttet til, altså mangler de symbolsk kapital. I stedet brukes kvinnenes 

reaksjoner ofte i mot dem, hvilket sannsynligvis handler om at de ikke bare bryter med 

en forventet væremåte, kjønnet sett, men også til forventet adferd knyttet til sosiale 

settinger - samtidig som at de bygger opp under en velkjent stereotypi vedrørende 

kvinner som emosjonelle. Å være en eksplosiv kvinne innebærer ulike utfordringer 

knyttet til etnisitet, klasse og alder. 
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Kvinnene som får gehør ser ut til å ha opparbeidet seg en trygghet i forhold til å 

reagere på urett, og sette grenser for seg selv og andre, gjennom sitt habitus. Fremfor alt 

handler det om å besitte en fleksibilitet og en viss kontroll med hensyn til når, hvor og 

hvordan man skal reagere, for at faktiske endringer skal skje. Ferdigheter som krever 

trening. Trygghet og fleksibilitet skapes gjennom vårt habitus — erfaring over tid, hva 

vi har sett og lært. Det er også funn som viser at personlig sinne på vegne av seg selv 

har en verdi på flere nivå. Intuitivt og spontant sinne handler om å stå opp for seg selv, 

stole på seg selv og tørre å si sine meninger og forsvare seg selv, noen ganger også 

fysisk. Å observere og synliggjøre kvinner som utviser en slik trygghet i møte med 

konflikt, vil kunne inspirere andre og generere endringer på sikt, i et større perspektiv. 



 

5.Konklusjon  

Informantene i dette prosjektet er, som poengtert tidligere i oppgaven, representative for 

kvinner i forhold til konstruksjonen av kvinner som emosjonelle, men likevel atypiske 

med hensyn til forskning som viser at kvinner ofte undertrykker sitt sinne, eller i størst 

grad viser det innenfor den private sfære. Reaksjonene kvinnene får, gir imidlertid et 

større bilde, de sier noe om hva som er akseptert og ikke. Slik kan vi se deres 

opplevelser i et mikroperspektiv, så vel som et makroperspektiv. Det ser ut til at 

mangelen på aksept for kvinners sinne, i stor grad er kjønnet. Utfordringene kvinnene 

møter indikerer at man må ha opparbeidet seg symbolsk kapital for å få gehør og bli 

hørt overhodet. Det synes som at kvinner, i kraft av sitt kjønn, står på minussiden når 

det kommer til symbolsk kapital. Dersom de har opparbeidet seg denne, kan de 

potensielt, og i tråd med Bourdieu, generere konkret kapital.  

Aristoteles mente som sagt at sinne er en respons på urett, på ringeakt og 

krenkende behandling av en selv eller ens interesser. Han problematiserte likevel ikke at 

en slik behandling gjerne finner sted på bakgrunn av kjønn og etnisitet. Oppgavens funn 

viser at grunnene til at kvinnene blir sinte, i hovedsak handler om at de selv eller andre 

utsettes for rasistisk, seksistisk og annen krenkende behandling. Når Aristoteles så 

argumenterer for at man må reagere «riktig» sier dette noe nytteverdien av sinne. Med 

andre ord kan det være en kapital, hvis sinnet endrer situasjonen til det bedre for den 

forulempede part. Han sier også, som tidligere nevnt, at man gjerne blir mildere stemt 

dersom man tas på alvor – hvilket impliserer at man ikke blir mildt stemt dersom man 

ikke tas på alvor. For at noe skal endres, må nødvendigvis de som krenker andre få 

reaksjoner på sin atferd, særlig hvis de ikke skjønner at den er problematisk i 

utgangspunktet.  

Mange filosofer og psykologer trekker inn kommunikasjonsaspektet ved sinne, 

at det inviterer til kommunikasjon, men da må det også være rom for det. Flere funn i 

denne oppgaven viser til at selv om informantene forklarer hvorfor noe er urett, at de 

opplever krenkende behandling på bakgrunn av kjønn, hudfarge, eller psykiske 

utfordringer som problematisk, så er det likevel mangel på gehør hos omgivelsene - 

med mindre de besitter en viss grad av symbolsk og konkret kapital fra før. Det synes 

som om flere av kvinnene mangler symbolsk kapital i utgangspunktet, til at de kan 
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kreve å bli hørt, kombinert med at motparten, fra starten av konflikten, kanskje ikke ser 

deres egne handlinger som problematisk, men mer som at de har rett til å gjøre det de 

gjør. Det at kvinner mangler symbolsk kapital i utgangspunktet, gjør at deres frihet til å 

reagere på urett blir mindre, noe som er særs alvorlig fordi det kan føre til 

demoralisering og at status quo opprettholdes. Å skaffe seg allierte synes som en 

forutsetning for frigjøring, slik Hoagland (1988) viser.  

Analysens funn viser at dersom kvinners sinne skal kunne være en kapital, må 

det ha vært greit å være sinna jente også. De informantene som får gehør og som 

benytter sitt sinne som en kapital, har ulik klassetilhørighet og etnisitet, men har alle til 

felles og ha vokst opp med politisk engasjement for sosial urett. Deres habitus er preget 

av at det har vært ønskelig med grensesetting, både på egne og andres vegne. Det å ha 

måttet kjempe imot urett, brukt sinne som en drivkraft i denne kampen, for så å ha 

observert eller tatt del i at det fungerer, gir en ressurser videre i livet med hensyn til å 

håndtere og benytte sitt sinne som en kapital, symbolsk som konkret. Disse 

informantene ser sågar ut til å bære med seg mindre skam rundt sine reaksjoner, enn de 

som har blitt hysjet ned og dempet som barn. Å være stolt og ikke skamme seg, kan for 

øvrig også tenkes å bidra til symbolsk kapital.  

Et spontant og intuitivt sinne for seksistisk og rasistisk behandling, er også en 

form for egenverdi, noe som ikke bare er viktig i seg selv, men som kan inspirere andre 

til å sette ned foten. En individuell reaksjon, kan med andre ord bre seg utover til en 

større sammenheng. Det er flere funn i oppgaven som indikerer akkurat det, både med 

hensyn til et sinne på egne vegne, så vel som på andres. Disse funnene utfordrer 

Bourdieus påstand om en fånyttes kamp mot strukturene, nettopp fordi sinne i disse 

situasjonene, bidro til mobilisering og strukturelle endringer, lokalt. 

Samtlige av kvinnene har utfordrende møter med omgivelsene i konflikt, og 

spesielt i møte med menn. Slik Kimmel tematiserer maskulinitet, er en mulig forklaring 

på at mennenes reaksjoner, at de sannsynligvis kjenner at de har rett til å demonstrere 

makt når de konfronteres, verbalt og/eller fysisk. En maktdemonstrasjon som 

sannsynligvis skjer på bakgrunn av et maskulinitetsideal som de mener de har rett til, 

eller allerede besitter og ikke vil gi slipp på - et ideal som gir menn fordeler med hensyn 

til makt. Mennenes reaksjoner går slik vi har sett i analysen, på tvers av etnisitet og 

sosial tilhørighet. Situasjonene som informantene deler med oss, skjer i andres påsyn, 



 

og/eller i påsyn av andre menn. I en homososial kontekst er det ikke utenkelig at mange 

av handlingene tiltar i intensitet fordi de frykter latterliggjøring og av-maskulinisering. 

Å påberope seg retten til å reagere slik de gjør, selv om de krenket informantene i 

utgangspunktet, sier også noe om at menn anser sin symbolske kapital som høy nok til 

at de kan kreve det. At flere informanter beretter om mangel på støtte hos omgivelsene, 

som ofte synes det er problematisk at informantene sier eksplisitt ifra om hva som er 

problematisk for dem, sier noe om at informantene i de tilfellene mangler symbolsk 

kapital med hensyn til å få støtte og/eller gehør for sine protester. Jeg har i dette 

prosjektet inkludert teori som belyser menns opplevelser fra et mannlig perspektiv, for å 

forklare menns reaksjoner, men jeg har ikke snakket med dem selv. Videre forskning 

her til lands burde kanskje gjort nettopp det, spurt norske menn selv hvorfor de blir så 

voldsomt provosert av kvinner som sier ifra.  

Ved å belyse disse problematiske møtene, håper jeg å kunne gi innsikt og 

trygghet til andre kvinner; ved å vise at de ikke på noen måte er alene om å bli redusert 

ned til sin reaksjon, merket som emosjonell og latterliggjort. Dette prosjektet indikerer 

at dersom man er en sint kvinne, uansett hvor legitim grunn en måtte ha for sin 

reaksjon, er det fordelaktig å være beredt. Ved å vite om sannsynlige reaksjoner, kan 

man stå sterkere i en konflikt, kanskje klarer man å bevare kontrollen når den er 

nødvendig. Et planlagt sinne som skal ha et konstruktivt utfall, ser også ut til å kreve en 

viss form for kontroll. Denne opparbeides, slik funn i oppgaven viser, også med 

alderen, men funn indikerer også at økt alder i seg selv kan generere symbolsk kapital. 

Poenget er, etter å ha analysert oppgavens data, at dersom man får rom til å sette 

grenser; at det legges til rette for å uttrykke sinne over urett gjennom barndommen og 

ungdomsårene, så kan man potensielt bli tryggere i sitt sinne og mestre det over lengere 

tid gjennom livet, ikke minst vil det kunne inspirere andre i en bred kontekst på veien til 

voksenlivet. Den ene informanten, som i barndommen forståelig nok ble harnisk for at 

det bare var guttene som var tiltenkt roller på scenen – kan være et eksempel på det. 

Hvem vet hvilke inntrykk de andre jentene satt igjen med, etter å ha observert at hun 

endte opp med en rolle, for øvrig også ved deres hjelp? Det er mye mulig de jentene 

som deltok og/eller observerte dette opprøret, fikk selvtillit til å sette ned foten ved 

neste sexistiske episode på deres vei. Eller aktivitetsskolen, for alt vi vet (det går an å 

håpe) endret de praksis etter dette opprøret.  
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Kanskje kan man, ved å bli mer bevisst på hvordan kvinner som sier ifra blir 

møtt, gå aktivt inn for å skape et større rom til at jenter kan uttrykke seg friere, enn hva 

som synes å være tilfelle i dag. Reaksjonene fra omgivelsene vitner om at det er 

utfordrende å være kvinne når det kommer til å få gehør for sine meninger, protester og 

grensesetting. Det synes som om man må ha en viss grad av symbolsk og sosial kapital, 

dersom man som kvinne overhode skal bli hørt i konfliktsammenheng. Å ha et nettverk 

rundt, alliere seg, synes som særs viktig for å klare å stå i sine meningers mot. Dersom 

man står helt alene, risikerer man å bli demoralisert, slik både Hoagland (1988) og flere 

av informantene illustrerer. 

Funn i oppgaven, som viste til en vellykket strukturell endring lokalt, illustrerer 

at en vellykket mobilisering også kan skje på tvers av habitus, i tråd med Lorde (2007) 

og Hoagland (1988) – men altså motsatt av hva Bourdieu (1994, s. 94) argumenterer 

for, når han sier at mobilisering kun kan lykkes ved at aktørene har en viss 

overensstemmelse med hverandres habitus. Eksempelet i oppgaven viser at bare man 

har nok ferdigheter til å formidle budskapet sitt på en slik måte at motparten ikke kan 

unngå å se uretten, så behøver man ikke nødvendigvis ha nærhet i hverandres habitus 

for å lykkes med mobilisering. Her var sinne en viktig del av formidlingen fordi det 

genererte energi og skapte engasjement. Altså ble symbolsk og konkret kapital 

opparbeidet, med sinne for urett som et utgangspunkt. Eksempelet viser også at den ene 

parten kan besitte kunnskap fra sitt habitus, som den andre parten ikke har, men trenger, 

for å kunne ta en avgjørelse som utjevner sosial ulikhet. Avstand mellom habitus kan 

altså benyttes til å generere økt innsikt gjennom hverandres ulikheter, i tråd med Lorde 

(2007). Drar man dette eksempelet til et makroperspektiv, vil et eksplosivt sinne som 

brukes riktig, kunne inspirere flere mennesker til å ta stilling og gjøre noe med 

eksempelvis sosial ulikhet. Det kreves imidlertid symbolsk kapital i utgangspunktet, for 

å kunne mobilisere - det hadde riktignok informanten som lyktes med denne.  

Informantene med minoritetsbakgrunn utsettes, slik Crenshaw og Lorde belyste 

på åttitallet, en dobbel diskriminering på bakgrunn av kjønn og etnisitet. Hvordan man 

håndterer denne doble diskrimineringen, handler ikke bare om symbolsk kapital, altså 

støtte fra omgivelsene, men kanskje også om akkumulering av kapital gjennom livet. 

Informanten som i dag kunne bruke tidligere negative erfaringer til sin fordel, hadde 

bearbeidet sin historie og tok slik makten tilbake, i tråd med Lorde (2007). Hun hadde 

sågar opparbeidet seg en nokså god posisjon hva konkret kapital angår, kanskje spesielt 



 

vedrørende sosial og kulturell kapital i arbeidssammenheng, hvilket muliggjør økt gehør 

hos sine omgivelser. Men det var tydelig at hennes sinne også hadde bidratt til 

akkumuleringen av kapital, fordi hun hadde lært seg å spille med det. Bourdieus 

(konkrete) kapitalbegreper lar seg skille fra hverandre teoretisk, men de lar seg ikke 

nødvendigvis like enkelt separeres i praksis fordi de påvirker hverandre i forhold til at 

den ene formen for kapital gjerne styrker den andre. Uten at man med sikkerhet kan vite 

hvilken form som styrker den andre først. Det vi derimot vet, utfra Bourdei (1994) og 

funn i denne oppgaven, er at symbolsk kapital må være der før de konkrete tar form.  

Bourdieu (1984, 1994) argumenterer for at de undertrykte delene av samfunnet, 

ofte opererer med undertrykkerens briller. I denne oppgaven synes det som at de 

verdiene som informantene har internalisert gjennom sitt habitus, ikke nødvendigvis 

forkastes selv om de har opparbeidet seg bedre posisjoner enn hva de kom fra. De 

opplever muligens en splittelse, men arbeider for å opprettholde det verdisynet de har 

formet gjennom å kjempe imot urettferdig behandling av andre og seg selv. De som har 

kapital nok, benytter også disse verdiene til å skape endringer for seg selv og andre. Vi 

har med andre ord noe å lære av verdiene og egenskapene, som er skapt gjennom 

arbeiderklassens eller andre minoriteters kamper. Det hadde vært interessant med 

ytterligere forskning som tar for seg hvordan emosjonelle egenskaper som tidligere var 

verdsatt i politiske kamper på syttitallet, nå ser ut til å motarbeides av et stadig mer ny-

liberalisert samfunn. Kontroll ser ut til å være en stadig mer ettertraktet egenskap, 

hvilket sannsynligvis har med å gjøre at vi som kontrollerte individer også er mer lydige 

og produktive, i tråd med Foucaults teorier.  

Det å vise ektefølt sinne ovenfor urettferdighet kan, som vi vet fra feministisk og 

aktivistisk forskning, samt fra funn i denne oppgaven, være en potensiell kraft, eller 

kapital, som truer de som besitter makt. Kvinner som evner å bruke sitt sinne som en 

kapital, er kanskje særs truende, fordi de også utfordrer en etablert kjønnet orden som 

motarbeider kvinners frihet i en levd praksis. Å oppdra jenter til å sette grenser og si 

tydelig ifra mot urett, på egne og andres vegne, vil være en forutsetning i kampen mot 

de urettferdige og subtile kjønnsstrukturene, som vi gjennom omgivelsenes stadige 

sanksjoner på legitim grensesetting, fortsatt kan se lever i beste velgående.  
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Vedlegg 1: NSD Godkjenning  

 

NSD Personvern 

12.06.2020 13:13 

Det innsendte meldeskjemaet med referansekode 757406 er nå vurdert av NSD. 

Følgende vurdering er gitt: 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 

samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det 

som er dokumentert i meldeskjemaet den 12.06.2020 med vedlegg, samt i 

meldingsdialogen mellom innmelder og NSD.  

Behandlingen kan starte. 

MELD VESENTLIGE ENDRINGER 

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det 

være nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du 

melder inn en endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type endringer det 

er nødvendig å melde:  

nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html 

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres. 

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 

Prosjektet vil behandle særlige kategorier av personopplysninger om rasemessig eller 

etnisk opprinnelse og alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 

20.06.2021. 

 

 

 

LOVLIG GRUNNLAG 

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 

personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i 

samsvar med kravene i art. 4 nr. 11 og art. 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, 

informert og utvetydig bekreftelse, som kan dokumenteres, og som den 

registrerte kan trekke tilbake. 
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Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes uttrykkelige 

samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a, jf. art. 9 nr. 2 

bokstav a, jf. personopplysningsloven §  

10, jf. § 9 (2). 

PERSONVERNPRINSIPPER 

NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 

prinsippene i personvernforordningen om:- lovlighet, rettferdighet og åpenhet 

(art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende informasjon om og 

samtykker til behandlingen 

- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 

uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke viderebehandles til nye 

uforenlige formål 

- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 

relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 

- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 

nødvendig for å oppfylle formålet 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: 

åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting 

(art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). 

NSD vurderer at informasjonen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til 

form og innhold,  

jf. art. 12.1 og art. 13. 

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har 

behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned. 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 

riktighet (art.  

5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). 

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og 

eventuelt rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon. 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 

personopplysningene er avsluttet. 

Lykke til med prosjektet! 



 

Kontaktperson hos NSD: Simon Gogl 

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

Denne intervjuguiden legger opp til en semi-strukturert form der temaene er bestemt, 

men rekkefølgen i spørsmålene og eventuelle oppfølgingsspørsmål tilpasses 

etter hva som skjer underveis i intervjuprosessen. 

 

- Kan du fortelle om noen opplevelser der du som voksen har blitt skikkelig sint 

utenom den private sfære - eksempelvis i sosiale settinger; skolesammenheng, 

studiesammenheng, middagsselskaper, på arbeidsplassen? 

 

- Hva med i den offentlige sfæren; på bussen, i kø etc? 

 

- Hvordan opplevde du at ditt sinne ble mottatt av den/de du ble sinna på? 

 

- Vil du fortelle litt om eventuelle reaksjoner du fikk fra andre som ikke var 

direkte involvert i episodene; eksempelvis vitner?  

 

- Kan du si litt om responsen du ønsket i forbindelse med utbruddet og den/de du 

ble sinna på, og om du fikk den? 

 

- Kan du si litt om hvordan menn og kvinner mottar ditt sinne, eventuelle likheter 

og ulikheter? 

 

 

- Kan du fortelle litt om dine egne reaksjoner i kjølevannet av episodene; både 

følelsesmessige og hvilke refleksjoner du har gjort deg? 

 

- Hvorfor ble du sint? 

 

- Oppnådde du noe, eventuelt hva? 

 

- Hvordan opplever du deg selv når du er sint? 



 

 

- Hvordan tror du andre opplever deg når du er sinna? 

 

 

- Kan du si litt om hvilken rolle du mener sinne har spilt i oppveksten din? 

 

- Kan du fortelle om noen episoder der du som barn ble skikkelig sinna? 

 

- Hva er det med dette minnet, som gjør at du husker det? 

 

- Hvordan ble du som et sint barn møtt av omgivelsene? 

 

 

 

 


