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Inledning
Syftet med föreliggande kartläggning är att synliggöra den våldsforskning som bedrivs vid
Örebro universitet (ORU), dels externt gentemot intresserade samhällsparter och potentiella
samverkansaktörer, och dels internt inom universitetet. Det handlar framförallt om att forskare
inom olika ämnen och på olika institutioner och fakulteter ska få kännedom om varandras
arbete. Förhoppningen är att detta kan leda till nya spännande projekt och forskarkonstellationer
genom upprättandet av en multidisciplinär forsknings- och utbildningsplattform för kritiska
studier av våld och samhälle vid ORU: The Violence Hub: A Platform for Critical Studies on
Violence and Society, på svenska kallat Våldshubben. Syftet med Våldshubben är att samla
forskare kring ett gemensamt ämne för institutionsövergripande seminarieverksamhet,
forskningssamarbeten och undervisning, både utåtriktad och i samverkan med det omgivande
samhället, och inåtriktad i samarbete med utbildningsprogram. Det långsiktiga syftet med
plattformen är att utgöra ett kunskapscentrum för forskning, utbildning och samverkan om våld
i samhället och att möjliggöra multidisciplinära och multisektoriella samarbeten mellan och
inom akademin, politiken, civilsamhället och den privata sektorn.
Våldshubben tar avstamp i tre parallella observationer och utmaningar av den existerande
våldsforskningens organisering: 1) Våldets gränsöverskridande och komplexa praktik,
processer och mekanismer. 2) Nationella och internationella propåer om en förändrad och
förbättrad kunskapsproduktion om våld. 3) Den omfattande och mångfacetterade, men
utspridda, våldsforskning som bedrivs vid ORU.
(1) Våld utgör ett globalt, samhälleligt, rättsligt, ekonomiskt, jämställdhets- och
folkhälsoproblem vars problemformulering överskrider och skär igenom traditionella
akademiska discipliner och politikområden (Krug med flera 2002; EP 2011; Europarådet 2011;
WHO 2014). Våld, och människors relation till våld, utgör en stratifierad social ojämlikhet
(Hearn med flera 2016), en samhällelig och politisk domän (Walby 2009), vilket kan studeras
som ett postdisciplinärt forskningsfält (Strid och Åberg 2014) som studeras genom en uppsjö
av vetenskapliga metoder, forskningsprogram och forskarkonstellationer. Såväl svensk som
internationell våldsforskning företrädesvis i skilda ämnesdiscipliner, vilket leder till en metodoch resultatpluralitet. Men det leder också till också till stuprörstendenser då empiriska och
teoretiska slutsatser inte talar med eller berikar varandra; statsvetenskaplig forskning publiceras
i statsvetenskapliga tidskrifter, genusvetenskaplig i genusvetenskapliga tidskrifter,
hälsovetenskaplig forskning i hälsovetenskapliga tidskrifter, och så vidare. Ansatser till
ämnesöverskridande våldsforskning har visat lovande resultat när det gäller utveckling av
teorier för att förklara våld (Walby med flera 2016), men dessa behöver tid och plats att
utvecklas vidare för att teoretisera de samband som finns mellan interpersonellt, interstatligt
och intrastatligt våld.
(2) Behovet av multidisciplinära, multisektorella och innovativa samarbeten för
kunskapsproduktion och metodutveckling inom våldsforskningsområdet framhålls i den
internationella (FN, UNESCO, WHO), Europeiska (EU:s forskningsprogram, Europarådet,
ESF) och i den nationella kontexten (SOU:s, UKÄ). I Sverige framhålls behovet av nya
strukturer för kunskapsutveckling, kunskapsöverföring och kunskapsstöd, både när det gäller
forskning och utbildning (SOU 2055:55). Bland annat framhålls i den jämställdhetspolitiska
utredningen (SOU 2015:86) behovet av samordnade kunskapsinsatser i syfte att bekämpa mäns
våld. Även utredningen om män och jämställdhet understryker vikten av utbildningarom våld
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(SOU 2014:06). Universitetskanslersämbetet (2015a) framhåller behovet av
forskningsanknuten undervisning om våld i professionsutbildningar och för ”alla relevanta
yrkesgrupper” (2015a: 2). Som ett led i detta har UKÄ, på uppdrag av regeringen, utrett hur
lärosätena kan stödjas för att stärka undervisningen om våld (2015b).
(3) Vid ORU bedrivs omfattande och mångfacetterad forskning om våld inom samtliga
fakulteter och inom många ämnen. Detta arbete är i många fall både nationellt och
internationellt framstående och banbrytande. Det existerar också redan ett flertal framgångsrika
forskningsmiljöer och forskargrupperingar både inom och utom universitetet som bland annat
fokuserar på våldsforsforskning (så som exempelvis Center for Criminological And
PsychoSocial Research (CAPS); området Våld och samhälle inom Centrum för feministiska
samhällsstudier (CFS); seminariegruppen Critical Studies on Men and Masculinities; och
forskningsfältet Gender, Violence and Society inom The GEXcel International Collegium for
Advanced Transdisciplinary Gender Studies etcetera). Forskningen är dock utspridd och ofta
ämnesbaserad, vilket leder till att en del forskare saknar ett tydligt forum för dialog och
utveckling inom universitet. Våldshubben syftar inte till att konkurrera med etablerade
forskargrupper eller forskningsmiljöer, utan utgör ett komplement till dessa ofta mer
ämnesinriktade grupperingar. Ambitionen är att knyta samman samtliga våldsforskare vid ORU
för att utveckla forskning, utbildning och samverkan om kritiska perspektiv våld. Våldshubben
bygger på övertygelsen om att kunskapen för att förstå, förklara, förhindra, förutse och
förebygga våld i samhället blir bättre om den baseras på multi- och tvärvetenskapliga
samarbeten och tvärgående dialoger mellan flera discipliner, aktörer och institutioner, än på
disciplinär ensidighet. De medverkande forskarna har olika akademisk bakgrund och
disciplinär tillhörighet vid ORU, inklusive kriminologi, genusvetenskap, hälsovetenskap,
historia, juridik, media och kommunikation, medicin, omvårdnadskunskap, psykiatri,
psykologi, robotik, socialt arbete och statskunskap. Våldshubben tar ett brett grepp om våld,
och forskningen och kompetenserna innefattar både empiriska och teoretiska perspektiv på
mäns våld, våld mot kvinnor och barn, våldsamma mobiliteter, mobbing och våld i skolan,
riskfaktorer för offer och förövare, stödinsatser till brottsoffer, sexualiserat våld, våld i krig,
våld inom idrotten, och våldsbejakande extremism.
Kartläggningens genomförande
I kartläggningen av den forskning och undervisning som bedrivs vid ORU har verksamma
forskare ombetts svara på om och i så fall vilken typ av forskning de bedriver inom området
våld. Det kan betyda att flertalet forskare också har andra forskningsintressen men att de på
något sätt i sin forskning berör våld. Medverkande forskare har identifierades initialt genom en
sammanställning av aktiva våldsforskare som gjordes av Grants Office i april 2015, samt genom
personliga hemsidor på oru.se, publikationer i DiVA och genom en snöbollsmetod. Totalt ingår
30 forskare vid ORU i kartläggningen. Dessa presenteras individuellt i bilaga 1:
Forskarpresentation, med en beskrivning av forskning, undervisning, samverkan och
publikationer i urval.
En enkät skickades ut till samtliga, i december 2015, där de ombads att besvara sex frågor om
deras forskningsområde, inriktning, lokala, nationella och internationella samarbeten och om
eventuell undervisning. De ombads också att beskriva sin forskning med ett antal nyckelord.
Med utgångspunkt i nyckelorden har enkätsvaren tematiserats och åtta huvudsakliga
forskningsteman har framträtt. De individuella forskarnas beskrivningar av sin egen
forskningsinriktning ligger alltså till grund för den tematiska indelningen.
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Sammanställningen av de individuella forskarpresentationerna skickades ut till samtliga
medverkande för korrigeringar och revideringar, vilka förts in i bilaga 1.
Slutsatser av kartläggningen
Kartläggning visar på både bredd och djup när det gäller våldsforskning vid ORU. De åtta
tydliga ämnesövergripande forskningsteman har framträtt: 1) Barn och ungdomar, 2)
Intersektionella perspektiv på etnicitet och kulturaliserat våld, 3) Våld i nära relation, inklusive
hedersvåld och förtryck, 4) Sexuellt/sexualiserat våld utanför hemmet 5) Maskulinitet och mäns
våld, 6) Våldsamma grupperingar och extremism, 7) Våldets politik, och 8) Institutioner och
prevention. Dessa kan grovt delas in i tre huvudkategorier:
•
•
•

Forskning om våld riktat mot specifika grupper i samhället, så som barn och
ungdomar, kvinnor (genom våld i nära relationer och sexuellt våld) och etniska
minoriteter, dess prevention och dess förutseende – inklusive riskfaktorer.
Forskning om våld mellan olika grupperingar i samhället, så som idrottsrelaterat
våld och våld inom extrema miljöer, men också våld som en arena för
maskulinitet, dess prevention och förutseende.
Forskning om policyarbete, implementering och uppföljning, och om hur olika
institutioner hanterar våld, så som skola, psykiatrisk tvångsvård och rättsväsendet.

Det produceras gemensamma publikationer och samverkan sker redan i viss mån över (vissa)
disciplingränser. Särskilt intressant är att notera att endast i en enkät nämns den egna
ämnesdisciplinen som ett nyckelord. I en enkät nämns som nyckelord en annan disciplin än den
forskaren i fråga tillhör. I ett flertal enkäter anges däremot delar av namnet på andra
ämnesdiscipliner än den egna som nyckelord: genus, stat, psyko(pati) och krimin(alitet).
Kartläggningen presenterar i enlighet med detta resultat våldsforskningen enligt en tematisk,
postdisciplinär, modell snarare än enligt en traditionell disciplinindelningsmodell, vilket visar
hur samma forskningstema beforskas inom flera ämnen och discipliner. Däremot skiljer sig ofta
den metodologiska och (vetenskap)teoretiska ingången till forskningsproblemet inom temat.
Genom att tematisera resultaten med utgångspunkt i själva materialet snarare än genom på
förhand givna kategorier synliggörs bredden i den våldsforskning som bedriva vid ORU.
Våldsforskningen vid ORU sker på samtliga akademiska nivåer, från doktorander till
fakultetsprofessorer. Den är väl förankrad i nationella, europeiska och internationella
forskargrupper och nätverk. Samverkan med aktörer utanför akademin är också bred och
omfattande. Däremot är samarbete inom universitetet och mellan ämnen mindre vanlig.
Undervisningen inom kritiska perspektiv på våld vid ORU är inte särskilt utbredd utan sker i
första hand i form av enstaka föreläsningar inom ramen för andra kurser. Ett undantag är kursen
Kvinnofridskunskap (15 hp). Någon ämnes- eller fakultetsöverskridande kurs om våld finns
inte. Förhoppningen är att med denna kartläggning som grund och med Våldshubben som
samlande plattform kunna bidra till en starkare utveckling när det gäller undervisningsutbud på
ORU.
Vi riktar ett särskilt tack till Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap som
bidragit med de ekonomiska resurserna vilka möjliggjort det arbete med enkätundersökning
och sammanställning av resultat som Isabella Elvgrip, amanuens vid JPS, genomfört.

Kjerstin Andersson Bruck & Sofia Strid
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1. Barn och ungdomar
Ett framträdande tema inom våldsforskningen vid ORU är barn och ungdomar. Temat handlar
både om våld som drabbar barn och ungdomar, och om våld som utövas av barn och ungdomar.
Vad gäller barn och ungas utsatthet bedrivs forskning om upplevelsen av att växa upp i familjer
där det förekommer våld (L. Jonhed, Källström), barns vittnesmål vid dödligt våld (Selenius);
ungdomars brottsutsatthet och behovet av stöd (Thunberg), våld i föräldra-barn relationen och
hur psykisk ohälsa utvecklas hos ungdomar (Boersma), samt barn och ungdomars utsatthet för
våld i termer av mobbning och kränkningar inom skolan (B. Johansson, Hellfeldt). Vad gäller
barns och ungdomars eget våldsutövande studeras detta i form av riskfaktorer för normbrytande
beteende (H. Andershed och A-K. Andershed), unga lagöverträdare med allvarlig psykisk
störning vid gärningstillfället (Nordlöf), och ungdomars brottsliga beteende, som mäts utifrån
aggressivt beteende och våld gentemot andra och andras egendom där inflytande från föräldrar
och kamrater berörs, samt ålders- och könsskillnader (Tilton Weaver), men också den
longitudinella utvecklingen av våld och antisocialt beteende från barndom till vuxen ålder (van
Zalk), hot och våld inom ungdomshem och slutenvård för barn, unga och vuxna (Pelto-Piri);
och hur unga män konstruerar sin identitet med utgångspunkt i sitt eget våldsutövande
(Andersson Bruck).
Inom detta tema sker forskningen inom Socialt arbete (Andersson Bruck, L. Jonhed, B.
Johansson, Källström, Thunberg), Psykologi (Boersma, Tilton Weaver, van Zalk),
Kriminologi (H. Andershed och A-K. Andershed, Selenius), rättsvetenskap (Nordlöf) och
Medicin (Pelto-Piri).
Undervisning
Den undervisning som bedrivs inom detta tema vid ORU utgörs av moment och tillfällen inom
kurser och program, exempelvis inom momentet viktimologi i kursen Kriminologi II om
stödinsatser till brottsutsatta. Undervisning om utsatta barn sker inom kursen Socialt arbete,
Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle, och om barn som bevittnat våld på
socionomprogrammets sjunde termin, avancerad nivå. Handledning sker av doktorander på
ORU, dock ges inga kurser inom ramen för forskarutbildningen.
På andra universitet än Örebro ges vissa föreläsningar på Göteborgs universitet och Karolinska
institutet, samt undervisning vid Nuffield College, Oxford University, Utrecht University,
Nederländerna och the University of Connecticut.
Extern undervisning under detta tema sker genom föreläsningar för praktiker inom
socialtjänsten om bedömning av risk- och skyddsfaktorer, utbildning av blivande stödpersoner
inom Brottsofferjouren för brottsutsatta där det fokuseras på krisreaktioner.
Forskningssamarbeten
Nationellt samarbetar forskare från Örebro universitet med Stockholm universitet, Mälardalens
högskola, Uppsala universitet, samt med Örebro kommun, Region Örebro, Kungälvs kommun,
Värmlands-, Dalarnas- och Västmanlands län. Internationella samarbeten inom temat finns med
The European Violence in Psychiatry Research Group, Guelph i Kanada, Oberlin i USA,
University of Florida, Nijmegen i Nederländerna, Hong Kong, Sterling University i Skottland,
Argentina, Southern Maine i USA, Sydafrika, Oxford University, Utrecht University i
Nederländerna, University of Hagen i Tyskland, Florida State University och University of
Connecticut.
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2. Intersektionella perspektiv på etnicitet och kulturaliserat våld
Inom forskningsområdet Intersektionella perspektiv på etnicitet och kulturaliserat våld studeras
orsaker till och konsekvenser av trakasserier, konflikt och våld i inter-etniska och intra-etniska
relationer, våld mellan individ, och mellan och inom grupper och stat och kulturaliserat våld.
Forskningen fokuserar våld både mellan olika etniska grupper (Bayram-Özdemir, S. Johansson)
och inom etniska grupper (Strid), och problematiserar våld, heder och förtryck utifrån ett
intersektionellt perspektiv, där den priviligierade/överordnade hålls synlig (Baianstovu). Här
berörs komplexiteter som integration och diskriminering, och Socialtjänstens arbete och roll
(Baianstovu). Centrala ojämlikheter, var inbördes relation problematiseras i förhållande till
våld, är kön, genus, etnicitet, ålder och kultur. Även plats utgör i det närmaste en
ojämlikhetsgrund inom detta tema, i där forskare kastar ljus över våldsbejakande islamistisk
extremism och platsens betydelse (S. Johansson).
Det forskas kritiskt om kulturaliseringen av våld mot vissa kvinnor och minoritetsgrupper, om
våldsformer såsom till exempel könsstympning (Dalal, Strid), särskilt om
datainsamlingsmetoder och förutseende, där fokus i forskningen ligger på att utveckla begrepp
och metoder för datainsamling (Strid). Det bedrivs forskning och utåtriktad arbete som
problematiserar förhållandet mellan migration, identitet, integration. Forskning bedrivs, med
kriminologin som bas, om risken för att utsättas för olika former av hedersvåld i olika kontexter
och bedömning och hantering av risk för våld (Strand). Det bedrivs både teoretisk,
policyorienterad och praktiknära forskning om våld mellan individ och grupp, samt mellan stat,
grupp och individ. Centrala begrepp inom detta tema är, utöver vad som redan nämnts, heder
och förtryck, integration, diskriminering säkerhet och risk.
Forskningen inom detta tema bedrivs inom Genusvetenskap (Strid), Kriminologi (Strand),
Psykologi (Bayram-Özdemir) och Socialt arbete (Baianstovu, S. Johansson),
Folkhälsovetenskap (Dalal).
Undervisning
Det finns ingen undervisning inom detta tema vid ORU, annat än handledning av doktorander.
Undervisning och utbildning inom detta tema bedrivs däremot externt i verksamheter och
myndigheter som polis och företag. Kurser på både avancerad nivå och grundnivå är under
utveckling.
Forskningssamarbeten
Inom Örebro universitet finns ämnesöverskridande samarbete bland annat mellan Psykologi
och Socialt Arbete, och inom ramen för CAPS. Nationella samarbeten finns i med Linköpings
universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Ett väl utvecklat lokalt nätverksarbete
finns med Länsstyrelsen i Örebro län. Internationella kontakter finns med forskargrupper som
Centre for Forensic Behavioural Science (CFBS) vid Swinburne University of Technology i
Melbourne, Van der Hoeven Kliniek Holland, Departement of Sociology, Lancaster University.
Forskare vid Örebro universitet ingår också WHO Collaborating Centre on Community Safety
Promotion (WHO CCCSP). EU-finansierade forskningsarbeten inom området våld och sexuellt
våld mot etniska minoritetskvinnor bedrivs tillsammans med UNESCO Chair in Gender
Research Group, Southall Black Sisters, London och ett flertal civilsamhälleliga organisationer
i Grekland, Portugal, Storbritannien och Sverige.
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3. Våld i nära relation, inklusive sexuellt våld och hedersvåld
Inom temat bedrivs forskning som är teoretisk, empirisk och metodinriktad och som berör våld
som utövas gentemot en partner, före detta partner, familjemedlem eller före detta
familjemedlem, och som utövas av en partner, före detta partner, familjemedlem eller före detta
familjemedel. Forskningen handlar ofta om interpersonellt våld, det vill säga om våld mellan
individer, och i den sfär som konventionellt förstås som det privata. Men det handlar också om
våld med multipla offer och multipla förövare, såsom i fallet med så kallat hedersrelaterat våld
och förtryck. Barn i familjen är ofta involverade och drabbade på ett eller annat vis.
Många forskare vid ORU fokuserar på denna form av våld utifrån ett könsmaktsperspektiv, och
på våld som ett uttryck för intersektionella könsregimer och makt (Hearn, Strid), ojämställdhet
(Andersson), som det mest extrema uttrycket för könsmaktrelationer (Gunnarsson) och/eller
utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv (Strand). Den metodinriktade forskningen handlar om
indikatorer, metoder för jämförande datainsamling och skapandet av konceptuella ramverk
komparativ forskning om våld och mord i nära relationer (Strid), folkhälsoperspektiv på våldet
och våldets kostnader (Dalal), attityder till våld i nära relation och relation mellan risk för
utsatthet och olika former av tillgångar (Dalal).
Den praktiknära forskningen handlar om barns relationer med pappor som utövar våld mot
mamman (L. Jonhed, Källström). Med den tillämpade kriminologin som bas bedrivs forskning
som fokuserar på risk för partnervåld och strukturerade checklistor för bedömning av risk som
en metod att använda inom polis, kriminalvård och rättspsykiatri (Strand). Det forskas om
hantering av så kallat hedersvåld (Baianstovu) och om metoder för kunskapsproduktion och
kunskapsöverföring i dialog med minoritetsföreningar (Strid).
Forskningen i detta område sker inom Folkhälsovetenskap (Dalal), Genusvetenskap
(Gunnarsson, Hearn, Strid), Kriminologi (Strand) Socialt arbete (Baianstovu, Källström, L.
Jonhed) och Statskunskap (Andersson).
Undervisning
Inom detta ämnesområde ges en fristående kurs: Kvinnofridskunskap (15hp), vilket är en
grundkurs i Statskunskap. Därtill sker undervisning om temat vid Socionomprogrammet. Temat
ingår som enstaka moment på delkurserna Kön, makt och politik och Kön, makt och sexualitet
inom grundkursen i Genusvetenskap. Handledning sker av doktorander både på ORU och på
andra universitet, dock ges inga kurser inom ramen för forskarutbildningen.
Extern undervisning sker på Nationellt Centrum för Kvinnofrid om barns upplevelser av våld i
nära relationer, via Örebro kommun både internt och externt regionalt och nationellt, på
Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Internationell
undervisning sker på uppdrag av WHO CCCSP.
Forskningssamarbeten
Samarbeten inom detta tema är extensiva, gemensam forskning bedrivs i samarbete forskare i
samtliga EU:s medlemsstater och i Afrikanska länder söder om Sahara, Bangladesh, Indien,
Norge, Serbien, och Taiwan. De många internationella, europeiska, nordiska nationella och
lokala samarbetena är både institutionaliserade och organisatoriska samarbeten, exempelvis
GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies,
forskargruppen The UNESCO Chair in Gender research Group.
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4. Sexualiserat våld utanför hemmet
Inom det här forskningstemat ligger fokus på det sexuella och sexualiserade våldet utanför
hemmet, dess orsaker, konsekvenser och mekanismer, samt den politiska och samhälleliga
hanteringen av våldet. Det handlar om våld som utövas genom sexuella våldshandlingar och
våld som utövas i syfte att genomföra sexuella våldshandlingar. I de allra flesta fall av sexuellt
våld (ca 80%) är offer och gärningsman inte kända för varandra, men behöver inte
nödvändigtvis vara det (se tema 3). Detta tema fokuserar således det sexuella våldet i sig som
beroende variabel. Relationen mellan offer och förövare, platsen för våldet, ojämlikhetsregimer
(xenofobiska regimer, patriarkala regimer, homofoba regimer etcetera) kan alla utgöra
oberoende variabler.
Forskningen som bedrivs om sexuellt våld och våldtäkt vid ORU är i första hand empirisk och
har en tydlig policyanknytning; både omvårdnaden av offer och policysrespons på
problematiken är centrala (Kaboru). En annan ingång till policyforskningen är komparativ och
handlar om reglering, kriminalisering av och policyåtgärder mot multipla former av sexuellt
våld, och hur dessa former behandlas i policy (Andersson, Hearn, Hedlund, Strid). Det bedrivs
forskning om sexuellt våld som krigsvapen (Adolfsson, Bajramovic Jusufbegovic) och som av
både förövare och offer förstås som en del av kulturen (Adolfsson). Dels handlar det om sexuellt
våld mot kvinnor i krig där perspektivet från ideella kvinnoorganisationer som arbetar med
frågan synliggörs, liksom problematiken kring statens motvilja att prioritera frågan om sexuellt
våld som ett krigsvapen (Bajramovic Jusufbegovic). Och dels handlar det om vårdens
bemötande av kvinnor som offer för sexuellt våld och våldtäkt i krig (Adolfsson).
Kvinnoorganisationers arbete med sexuellt våld forskas även om inom kontexten av statlig
resurstilldelning (Hedlund). Forskning bedrivs även om våldtäkt i konflikt och
postkonfliktzoner – framförallt med avseende på säkerhet (fredsbevarande insatser och
implementeringen av FN:s resolutioner) och den politiska hanteringen av våldet (Dalal, Strid).
Forskning inom detta tema bedrivs inom Folkhälsovetenskap (Dalal), Genusvetenskap
(Hearn, Strid), Omvårdnadsvetenskap (Kaboru, Adolfsson), Historia (Bajramovic
Jusufbegovic) och Statskunskap (Andersson, Hedlund).
Undervisning
Detta tema saknas i undervisningsutbudet på ORU. Det berörs ibland vid enstaka föreläsningar
inom Genusvetenskap och Statskunskap samt ingår i handledning av doktorander, dock ges
inga kurser inom ramen för forskarutbildningen.
Forskningssamarbeten
Samarbeten finns mellan forskare på ORU och genom Nationellt Centrum för Kvinnofrid i
Uppsala. Internationella samarbeten finns med forskare vid olika forskningscentra i EU:s
medlemsstater, exempelvis UNESCO Chair in Gender Research Group vid Lancaster
University, London Metropolitan, och International Criminological Research UNIT (ICRU) vid
University of Liverpool, samt med WHO CCCSP
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5. Maskulinitet och mäns våldsutövande
Forskning om mäns våldsutövande tar avstamp i en teoretisk förståelse av maskulinitet som
handlar om identitetsskapande manlighetsnormer i samhället och hur våld kan förstås i ljuset
av detta. Inom det här temat forskas det bland annat mäns våld mot kvinnor med fokus på kön
och maskulinitet (Balkmar, Hearn, Strand). Mäns våldsutövande kan ta många uttryck, så som
interpersonellt, sexuellt, inom organisationer, som trakasserier, på nätet, i krig (Hearn), stalking
(Strand), samt i trafiken (Balkmar). Med utgångspunkt i unga mäns egna berättelser studeras
även hur dessa förhandlar en maskulin identitet i relation till våld (Andersson Bruck). Men även
maskulina maktordningar inom idrottsrörelsen relaterat till våld studeras (Alsarve). Våld
förekommer i anknytning till flera idrotter och en aggressiv, muskulös och hård attityd präglar
framförallt många lagidrotter, exempelvis ishockey, men det utgör också vissa idrottsgrenars
grundidé, så som boxning och Mixed Martial Arts (Alsarve). Under detta tema forskas också
om idrottsrelaterad brottslighet och våld, där forskningen betonar betydelsen av kön och
destruktiva maskulina normer (Blom).
Forskning kring detta tema bedrivs inom disciplinerna Socialt arbete (Andersson Bruck),
Genusvetenskap (Balkmar, Hearn), Statskunskap (Blom) och Historia (Alsarve).
Undervisning
Undervisning om detta område sker på grundkursen i Genusvetenskap om jämställdhet där våld
inkluderas som ett delmoment, och undervisning genom enstaka föreläsningar och vid
Polishögskolan om våldsbejakande extremism och idrottsrelaterad brottslighet. Handledning av
doktorander görs inom temat, dock ges inga kurser inom ramen för forskarutbildningen.
Samarbeten
Internationella samarbeten bedrivs inom detta tema med forskare i Danmark, England, Holland
och Sydafrika. Nationella kontakter finns med tema Genus vid Linköpings universitet och
Karlstad universitet genom The GEXcel International Collegium for Advanced
Transdisciplinary Gender Studies, Väg- och transportinstitutet (VTI) samt med Uppsala
universitet, Stockholms universitet och Mälardalens Högskola. Ett etablerat samarbete finns
med den ideella organisationen Män för jämställdhet, men också med Regeringskansliet och
Skolverket genom utrednings- utvärderingsuppdrag.
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6. Våldsamma grupperingar och extremism
Temat våldsamma grupperingar och extremism handlar om individer som ingår i extremistiska
miljöer, så som politisk, ideologisk, religiös eller idrottsrelaterad extremism och de vålds- och
brottshandlingar som begås inom dessa miljöer och hur det kan förstås. Temat är inbegriper inte
ett stort antal forskare, men det har fram till nu varit unikt för Örebro universitet och även om
det finns beröringspunkter med andra teman, framförallt temat Maskulinitet och mäns
våldsutövande samt Intersektionella perspektiv på etnicitet och kulturaliserat våld är temat
intressant att belysa. Här studeras individer i våldsbejakande politiskt extremistiska miljöer
(Blom, S. Johansson), dels med fokus på avhoppares egna beskrivningar av in- och utträden
samt tiden i gruppen (S. Johansson).
Denna forskning bedrivs inom disciplinerna Socialt arbete (S. Johansson) och
Samhällsvetenskap (Blom).
Undervisning
Undervisning om detta område sker genom föreläsningar på Polishögskolan om våldsbejakande
extremism och idrottsrelaterad brottslighet (Blom). Handledning av doktorander görs inom
temat, dock ges inga kurser inom ramen för forskarutbildningen.
Forskarsamarbeten
Nationellt samarbetar forskare från Örebro universitet med Segerstedt institutet i Göteborg och
med Karlstad universitet. Ett samarbete finns också med Regeringskansliet, som har fungerat
som uppdragsgivare för statliga utredningar. Internationella samarbeten finns med Forsvarets
Forskningsinstitut i Norge.
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7. Politikens innehåll och organisering
Temaområdet Politikens innehåll och organisering handlar om styrningen, regleringen, och
organiseringen av våld, förstått dels som ett eget policyfält, och dels inom ramen för de svenska
jämställdhetsmålen. Lagstiftande och förvaltande institutioner, policy, implementering samt
relationen mellan stat och (civil)samhälle, står i fokus. Forskningen täcker ett brett våldsfält
och är empirisk, teoretisk, metodinriktad och behandlar interventioner på policynivån (Hearn).
Teoretiskt studeras inom temat könsbaserat våld utifrån feministiska, internationella och
intersektionella perspektiv (Hearn, Strid). Konstruktionen av våld mot kvinnor och barn,
könsbaserat våld och jämlikhet studeras genom kritisk policyanalys (Balkmar, Strid). Den
teoretiska forskningen handlar även om feministisk kritik av vissa grundantaganden inom
governanceforskning (Hedlund).
Den empiriska forskningen undersöker spänningen mellan våldsfältet och
jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming) (Andersson) och relationen mellan lokala
handlingsplaner för kvinnofrid och kommunens bredare arbete med ökad jämställdhet genom
gender mainstreaming (Andersson, Hedlund). Relationen mellan civilsamhället (ideella
kvinnojourer) och staten och kommunerna inom policyområdet mäns våld mot
kvinnor/kvinnofrid utgör ytterligare deltema. Även här är den statliga styrningen central, och
det forskas empiriskt om hur staten styr ideella jourer och kommuner via anslag, samt om
samverkan på den lokala nivån. Den politiska styrningen av våld som policyfält (Andersson)
och den statliga regleringen och kriminaliseringen av olika former av våld undersöks (Strid).
Här ligger fokus bland annat på gender mainstreaming och lokal politik, där studierna hanterar
våld som ett uttryck för ojämställdhet (Andersson), och våld mot kvinnor och barn på
internationell och nationell nivå (Dalal).
Våldet studeras utifrån den politiska regleringen, användningen och kriminaliseringen av våld,
och syftar till att utveckla teoretiska begrepp och metodologiska ramverk som bidrar till bättre
reglering av det interpersonella våldet (Strid).
Forskning inom detta område bedrivs inom Genusvetenskap (Balkmar, Hearn, Strid),
Folkhälsovetenskap (Dalal) och Statskunskap (Andersson, Hedlund).
Undervisning
Ingår som enstaka moment i distanskursen Kvinnofridskunskap, 15hp. Handledning av
doktorander sker inom temat, dock ges inga kurser inom ramen för forskarutbildningen.
Samarbeten
Vid Örebro universitet sker samarbeten främst mellan Statskunskap och Genusvetenskap. På
EU-nivå sker samarbete genom det sjätte ramverksfinansierade forskningsprogrammet
Quality in Gender+ Equality Policy in Europe (QUING) vilket involverar ett femtiotal
forskare från EU28. Samarbete med lokala aktörer utanför Örebro universitet finns med till
exempel Örebro kommun och länsstyrelsen i Örebro.
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8. Institutioner och prevention
Inom detta område studeras det våld som utövas inom olika former av institutioner, så som
fängelse, skola och slutenvård, men även forskning om preventionsarbete som ofta bedrivs
inom olika skolor. Temat institutioner innehåller forskning om fängelsekulturer och
vårdarrollen, där våld berörs indirekt genom relationer och konfliktsituationer mellan personal
och intagna (Nylander). Inom detta tema studeras också våld i form av övergrepp från staten,
inom offentliga förvaltningar, som fokuserar på hur överensstämmelsen mellan användandet av
tvångslagstiftning och lagstiftningens intentioner. Det kan här handla om långvariga
häktningstider och restriktioner i form av bristande kontakt med omvärlden (Nordlöf).
Institutionsforskningen berör även våld, mobbning och trakasserier i skolmiljöer (Hellfeldt, B.
Johansson, Bayram-Özdemir) och i samband med ungdomsaktiviteter med fokus på etniska
relationer (Bayram-Özdemir), våld i slutenvård, ungdomshem och psykiatri (Pelto-Piri) samt
bland kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrin (Selenius). Institution ska förstås brett, och
inkluderar även idrotten betraktad som institution, där forskning bedrivs om förekomsten av
könsbaserat våld inom sportvärlden i EU28 (Strid).
Nationella våldspreventionsinsatser studeras bland annat genom utvärderingar av anti-mobbing
program i skolmiljö (B. Johansson) och våldspreventionsprogram med en tonvikt på genus
(Andersson Bruck). Men även internationella preventionsprogram riktade till grupper som
äldre, kvinnlig könsstympning och cyber mobbning (Dalal).
Denna forskning bedrivs inom ämnesdisciplinerna Folkhälsovetenskap (Dalal), Socialt
arbete (Andersson Bruck, Hellfeldt, B. Johansson, Nylander,), Psykologi (Bayram-Özdemir),
Juridik (Nordlöf) och Medicin (Pelto-Piri).
Undervisning
Undervisning sker vid ORU inom Socialt arbete och Kriminologi, där våld berörs indirekt.
Handledning av doktorander sker inom temat, dock ges inga kurser inom ramen för
forskarutbildningen.
Samarbeten
Ett etablerat samarbete finns med bland annat Friends och med gymnasieskolorna i Örebro län.
Europeiskt samarbete sker bland annat genom det EU-finansierade komparativa projektet om
förekomsten av våld inom sportvärlden.
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Adolfsson, Annsofie
Universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnadsvetenskap
Annsofie Adolfsson bedriver empirisk forskning om sexuellt våld i Östra Kongo. Studierna
visar att det sexuella våldet fungerar dels som en del av kulturen och dels som ett krigsvapen.
Offren har intervjuats i studierna. Det ska utföras en interventionsstudie där sjukvårdare
kommer att utbildas och ges redskap, då de idag uppger att de saknar kunskap och kompetens.
Forskningen relateras till genus.
Typ av våld:

Sexuellt våld.

Samarbete:

Berthollet Bwira Kaburo (se presentation nedan) och Gunnel Andersson från
Örebro universitet.

Undervisning: Undervisar genom konferenser.
Exempel på publikationer
Andersson G, Kaboru BB, Adolfsson A, Namegabe EN. (2015) “Health Workers’ Assessment of the Frequency
of and Caring for Urinary and Fecal Incontinence among Female Victims of Sexual Violence in the
Eastern Congo: An Exploratory Study”, Open Journal of Nursing 5(4): 354-60.
Kaboru BB, Borneskog C, Adolfsson A, Namegabe EN, Andersson G. (2015) “’Qualified but not competent
enough’: Health workers’ assessment of their competence in relation to caring for sexually abused women
in Eastern Democratic Republic of Congo”, Journal of Nursing Education and Practice 5(8).
Kaboru BB, Andersson G, Borneskog C, Adolfsson A, Namegabe EN. (2014) “Knowledge and Attitudes toward
Sexual Violence in Conflict-Affected Rural Communities in the Walikale District, DR Congo:
Implications for Rural Health Services”, Annals of Public Health and Research 1(2): 1009.

Alsarve, Daniel
Universitetslektor, adjungerad, vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och
samhällsvetenskap, Historia
Daniel Alsarve forskar empiriskt om idrottsrörelsen där våldsrelaterade frågor berörs. Projektet
som heter ”Unga satsar jämt” belyser maskulin maktordning inom föreningsidrott och har som
syfte att skapa ett utbildningsmaterial för att främja en mer jämställd idrott. Våld förekommer
i flera idrotter där en aggressiv, muskulös och hård attityd ofta präglar lagidrotter. Samtidigt
kan våldet ses som idrottsgrenens grundidé, som i exempelvis boxning, MMA och andra
kampsporter. Dessa dimensioner är centrala för att förstå hur idrotten ibland fostrar pojkar till
män. Forskningen relateras till genus, ålder, funktionalitet, etnicitet och andra typer av sociokulturella maktstrukturer.
Typ av våld:

Individuellt, kollektivt och institutionaliserat inom idrottsrörelsen. Våldet
studeras hos dem som är aktiva inom idrottsrörelsen.

Samarbete:

Gruppen Critical Studies on Men and Masculinities vid ORU, samt samarbete
med idrottsvetenskapen.
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Exempel på publikationer
Alsarve [Arvidsson], D. (2014). I ständig strävan efter framgång?: föreningsdemokratins innehåll och villkor i
Örebro Sportklubb 1908-89. Örebro: Örebro universitet.

Andershed, Anna-Karin och Andershed, Henrik
Anna-Karin Andershed, Professor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt
arbete,
Psykologi
Henrik Andershed, Professor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt
arbete, Kriminologi och Psykologi
Anna-Karin och Henrik Andershed forskar empiriskt om normbrytande beteende, så som
kriminalitet, aggressivitet, antisocialt beteende, samt risk- och skyddsfaktorer och strukturerad
bedömning. Forskningen relateras till genus, etnicitet, religion, ålder och funktionshinder, men
inte utifrån ett ojämlikhetsperspektiv.
Typ av våld:

Självrapporterat och registrerat, via belastningsregister, antisocialt beteende.

Samarbete:

Samarbetar med forskare inom Center of Criminological And PsychoSocial
Research (CAPS), Thérèse Åström, Lars R. Bergman, Chris Gibson, med flera.
Arbetar uteslutande med sampubliceringar.

Undervisning: Handleder C-uppsatser där antisocialt beteende är en variabel, föreläser även för
praktiker inom socialtjänsten rörande bedömning av risk- och skyddsfaktorer.
Exempel på publikationer
Tuvblad, C, Narusyte, J., Comasco, E., Andershed, H., Andershed, A., Colins, O., Fanti, K. & Nilsson, K. (2016)
Physical and Verbal Aggressive Behavior and COMT Genotype: Sensitivity to the Environment.
Cater, Å. K, Andershed, A. & Andershed, H. (2016) “Victimized as a child or youth: To whom is victimization
reported and from whom do victims receive professional support?”, International Review of Victimology,
1-16.
Lopez-Romero, L., Romero, E. & Andershed, H. (2015) “Conduct problems in childhood and adolescence:
developmental trajectories, predictors and outcomes in a six-year follow up”, Child Psychiatry and
Human Development, 46(5): 762-773.
Colins, O. F. & Andershed, H. (2015) “The DSM-5 with limited prosocial emotions specifier for conduct
disorder among detained girls”, Law and human behavior, 39(2): 198-207.
Pechorro, P, Andershed, H., Ray, J. V., Maroco, J. & Goncalves, R. A. (2015) “Validation of the Youth
Psychopathic Traits Inventory and Youth Psychopathic Traits Inventory: Short Version Among
Incarcerated Juvenile Delinquents”, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 37(4): 576586.
Orue, I. & Andershed, H. (2015) “The Youth Psychopathic Traits Inventory-Short Version in Spanish
Adolescents-Factor Structure, Reliability, and Relation with Aggression, Bullying, and Cyber Bullying”,
Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 37(4): 563-575.
Drislane, L. E., Brislin, S. J., Kendler, K. S., Andershed, H., Larsson, H. & Patrick, C. J. (2015) “A triarchic
model analysis of the youth psychopathic traits inventory”, Journal of Personality Disorders 29(1): 1541.
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Somma, A, Andershed, H., Borroni, S. & Fossati, A. (2015) ”The Validity of the Child Problematic Trait
Inventory in 6-12 Year Old Italian Children: Further Support and Issues of Consistency Across Different
Sources of Information and Different Samples”, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment
vol(no): pp.
Klingzell, I., Fanti, K., Colins, O., Frogner, L., Andershed, A. & Andershed, H. (2015) “Early Childhood
Trajectories of Conduct Problems and Callous-Unemotional Traits: The Role of Fearlessness and
Psychopathic Personality Dimensions”, Child Psychiatry and Human Development vol(no): pp.
Colins, O., Andershed, H. & Pardini, D. A. (2015) “Psychopathic traits as predictors of future criminality,
intimate partner aggression, and substance use in young adult men”, Law and human behavior, 39(6):
547-558.

Andersson Bruck, Kjerstin
Universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Socialt
arbete
Kjerstin Andersson Bruck bedriver empiriskt forskning om våld och maskulinitet genom att
intervjua unga män om deras eget våldsutövande. Andersson Bruck har också skrivit teoretisk
om våld och barn. 2015-2017 genomför Andersson Bruck en utvärdering av ett våldspreventivt
program på uppdrag av Skolverket. Forskningen relateras till genus och ålder som
ojämlikhetsgrunder.
Typ av våld: Mellan individer, med ett fokus på förövare
Samarbete:

Åsa Källström, Sara Thunberg, Terese Glatz, Daniel Lindberg, Sofia Strid, Dag
Balkmar, Jeff Hearn från Örebro universitet. Nationella samarbeten finns med
Lucas Gottzen (Stockholm universitet), Mia Eriksson (Mälardalens högskola).
Internationella samarbeten finns med James Messerschmidt (Southern Maine,
USA), Kopano Ratele, Tamar Shafer och Floretta Boonzaier (Sydafrika).

Undervisning: Undervisar om barn
socionomprogrammet.

som

bevittnat

våld

på

avancerad

nivå

på

Exempel på publikationer
Andersson K. & Cater, Å. K. (2014) ”Det våldsutsatta barnets ontologi”, Tidskrift för genusvetenskap 35(2-3):
82-103.
Andersson K. (2012) “Constructing and being ‘the Other’. Young Men’s Talk on Ethnic Racist Violence”, in
Celine-Marie Pascale (red) Inequality & The Politics of Representation: A Global Landscape. Pine
Forge/SAGE
Andersson, K. (2012) ”Gola aldrig! Pedofilen som undantag”, i L. Gottzén & R. Jonsson (red.) Andra män.
Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmö: Gleerups.
Andersson, K. (2009) ”Mellan offer och förövare – att berätta om våld”, i A. Sparrman m.fl. (red.), Den
väsentliga vardagen. Stockholm: Carlssons.
Andersson, K. (2008) Talking violence, constructing identities: Young men in institutional care. Linköping
Studies in Arts and Science, 444 (Diss.). Linköpings universitet: Tema Barn.
Andersson, K. (2008) Constructing young masculinity: A case study of heroic discourse on violence. Discourse
& Society, 19: 139-161.
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Andersson, K. (2007) ”’Att be om ursäkt’: Interpersionell färdighetsträning och ART i praktiken”, Socionomen,
6: 36-49.
Andersson, K. (2007) “To slap a ”Kraxelhora”: Violence as category bound activity in young men’s talk on
violence”, NORMA, 2: 144-162.
Andersson, K. (2007) ”Unga män och våld – att studera våld i ett genusperspektiv”, i R. Frangeur (red.)
Mandom, mod och morske män. Linköpings universitet: Forums skriftserie nr 4.
Hearn, J., Andersson, K. & Cowburn, M. (2007) Final report. Guidelines for research on doing research with
perpetrators of sexual violence. Sexual Violence Research Initiative, and The Global Forum for Health
Research. Linköping University.

Andersson, Renée
Doktorand vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap,
Statskunskap
Renée Andersson forskar främst om styrning av könsbaserat våld som policyfält. Hennes
kommande avhandling har fokus på gender mainstreaming (jämställdhetsintegrering) och dess
implementering i lokal svensk politik. En av delstudierna visar på hur våld mot kvinnor inte
kan hanteras inom det konsensusinriktade policy-instrumentet gender mainstreaming, såsom
det tar sig uttryck i lokal politik. I en annan av avhandlingens delstudier, här samförförfattad
med Gun Hedlund, undersöker hon relationen mellan lokala handlingsplaner för kvinnofrid och
kommunens bredare arbete med ökad jämställdhet genom gender mainstreaming. Hennes
forskning befinner sig i fältet critical gender equality studies.
Typ av våld:

Våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld i det privata,
implementationsstudier av kvinnofridspolitik, policyforskning om våld i nära
relationer.

Samarbete: Gun Hedlund, Sofia Strid samt Dag Balkmar.
Undervisning: Renée undervisar på distanskursen Kvinnofridskunskap, 15 hp. Kursen är
placerad som en grundkurs inom statskunskap, men har en hög grad av
tvärvetenskapligt fokus. Utöver det har Renée undervisat i statskunskap,
samhällsvetenskap samt i genusvetenskap
Exempel på publikationer
Andersson, Renée (2015) “The Question of Feminism in Gender Mainstreaming - a case of non-conflict in local
politics”, Nordic Journal of Feminist and Gender Research 23(3): 203-219.
Andersson, Renée & Hedlund, Gun (2014) “Att göra kön i kommunal politik. Lokala variationer av gender
mainstreaming och kvinnofrid”, Tidskrift för genusvetenskap, 35(2-3): 50-88.
Renée Andersson & Gun Hedlund (2011) ”Jämställdhetsintegrering i lokal demokrati” i Jämställdhet i
verksamhetsutveckling, red. Lindholm, Kristina. Lund: Studentlitteratur.
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Bajramovic Jusufbegovic, Sanna
Doktorand vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap,
Historia
Sanna Bajramovic Jusufbegovic forskar om sexuellt våld mot kvinnor i krig. Sanna är
samtidshistoriker och fokuserar på perioden mellan 1993 och 2013. De aktörer som berörs i
avhandlingen är dels den svenska biståndsorganisationen Kvinna till Kvinna och dels bosniska
kvinnoorganisationer, där en del har varit mottagare av bistånd från den svenska givaren under
många år. Organisationerna försöker hantera frågan om det krigsrelaterade sexuella våldet,
vilket ses som ett initiativ med fredsbyggande potential trots många hinder. Hindren är knutna
till både inhemska förutsättningar såsom etniska spänningar och det socioekonomiska läget,
samt det liberala fredsbyggandeprojektet. För att hantera denna fråga krävs det att ta itu med
sitt förflutna, alltså krigsåren. Det här är även svårt för de aktiva kvinnorna som i många år har
arbetat över etniska gränser. Under efterkrigstiden har inte staten (där majoriteten består av
manliga politiker) velat prioritera denna fråga och erbjuda upprättelse till offren. Denna
forskning intresserar sig för hur de aktiva kvinnorna i den bosniska kvinnorörelsen betraktar
denna problematik. Forskningen bygger på skriftliga och muntliga källor, där både perspektivet
från Kvinna till Kvinna samt de bosniska organisationerna framkommer. Forskningen belyser
ojämlikhetsgrunder som genus och etnicitet.
Typ av våld:

Krigsrelaterat sexuellt våld mot kvinnor som begåtts av män från andra etniska
grupper än den grupp som kvinnorna tillhör.

Exempel på publikationer
Bajramovic Jusufbegovic, S. (2014). Muntliga berättelser om kvinnoaktivism i Bosnien-Hercegovina: med
källkritik och analys i fokus. Berättande, liv, mening: [fakta & fiktion, biografi, narrativ metod]. (S. 107115).

Boersma, Katja
Universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Psykologi
Katja Boersma är projektledare för en longitudinell och experimentell studie (trestadsstudien)
som kartlägger utveckling av psykisk ohälsa hos ungdomar. Riskfaktorer studera och studien
innefattar variabler som utagerande beteenden, trakasserier och mobbning samt våld i relationen
mellan föräldrar och barn. Inom detta projekt finns även ett delprojekt som utvärderar
effektiviteten av Kungälvsmodellen, en intervention riktad mot intolerans och etniska
trakasserier. Forskningen relateras till ojämlikhetsgrunder så som genus, etnicitet,
socioekonomiska variabler och ålder.
Typ av våld: Mellan individer, i det privata och offentliga.
Samarbete: Forskargrupp kring trestadsstudien inom Örebro universitet, i Kungälv samt
internationellt.
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Baianstovu, Rúna í
Universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Socialt
arbete
Rúna í Baianstovu bedriver empirisk och teoretisk forskning om normer och normbildning
genom studiet av mångfald, demokrati, integration, intersektionalitet, rasism och
diskriminering samt hedersrelaterat våld och förtryck. Forskningen om våld relateras till genus,
etnicitet, ålder, samhälle och kultur.
Typ av våld: Mellan individ och grupp samt mellan stat, grupp och individ.
Samarbete: Lokalt nätverksarbete, utbilding om hedersrelaterat våld och förtryck i ett
intersektionellt perspektiv för Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Örebro
Län.
Undervisning: Socionomprogrammet: Kursansvarig för Kultur, sexualitet och jämställdhet i
socialt arbete, 7,5 hp, avancerad nivå och Teorier och metoder i socialt arbete
samt examensarbete C, 15 hp. Undervisar för övrigt om mångfald, demokrati,
integration, intersektionalitet, rasism och diskriminering samt hedersrelaterat våld
och förtryck på socionomprogrammets termin, 1, 4 och 6. Handleder C och Duppsatser som studerar dessa teman och doktoranden Sara Johansson som
studerar våldsbejakande extremism. Har särskilt ansvar för utveckling av
etnicitetsområdet på programmet.
Exempel på publikationer
Baianstovu, Rúna í (2012) Mångfald som demokratins utmaning. En studie av hur socialtjänsten som
välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell mångfald.
Doktorsavhandling i socialt arbete, Örebro universitet, 367 sidor.
Baianstovu, Rúna í (2016/kommande) Heder. Hedersrelaterat våld och förtryck och socialt arbete.
Studentlitteratur, 220 sidor

Balkmar, Dag
Postdoktor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap,
Genusvetenskap
Dag Balkmar forskar om mäns våld mot kvinnor, barn och andra män. Forskningen bedrivs
empiriskt, teoretiskt, på policynivå och omfattar bland annat översikter av insatser, forskning
och statistik inom området. Fokus har främst riktats mot Sverige, men hans forskning inkluderar
även jämförelser mellan Sverige och Danmark vad gäller forskning och insatser för att
motverka mäns våld i respektive land. För närvarande studerar Balkmar våld i trafiken, främst
trakasserier och våld riktat mot cyklister. Resultaten visar att cyklisternas riskhantering,
strategier och vägval framförallt kretsar kring att förhandla sin rätt till vägen. Motsättningarna
kan dels förstås i termer av att biltrafik i sig utgör ett latent hot mot cyklisters säkerhet, dels kan
motsättningarna förstås i termer av explicita maktdemonstrationer där bilister hotar cyklister,
exempelvis genom täta omkörningar, tutningar, prejningar eller till och med påkörningar. I
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framtiden kommer analyserna även att inkludera policymaterial och utveckling av
intersektionalitetsteori i relation till mobilitet.
Typ av våld:

Mellan grupper och individer i det offentliga rummet. Inkluderar även stat och
kommun, gällande planering av infrastruktur och insatser för att främja cykling.

Samarbete:

Sofia Strid, Jeff Hearn, Lena Gunnarsson, Liisa Husu, Anna Jónasdóttir, Renée
Andersson och Kjerstin Andersson Bruck från Örebro universitet. Nationellt
finns samarbete med Jane Summerton, Ulf Mellström, Tanja Joelsson, Keith
Pringle, Nina Lykke, Silje Lundgren och Wibke Straube vid karstad, Linköpings
och Uppsala universitet. Internationellt sett bedrivs samarbete med exempelvis
Lee Ann Iovanni, Danmark och Karen Ross, England.

Undervisning: Undervisar på grundkursen i Genusvetenskap om jämställdhet som inkluderar
våld som ett delmoment. Har även undervisat vid Linköpings universitet och
Stockholms universitet.
Exempel på publikationer
Balkmar, Dag (2014) ”Våld i trafiken. Om cyklisters utsatthet för kränkningar, hot och våld i massbilismens
tidevarv”, Tidskrift för Genusvetenskap, 35(2-3): 31-54.
Balkmar, Dag (2014) “De osynliga slår tillbaka: om cyklisters plats i en bilnormativ omgivning”, i Gränsløs.
Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, 4: 83-94.
Jeff Hearn, Irina Novikova, Keith Pringle, Iva Šmídová, Gunilla Bjerén, Marjut Jyrkinen, LeeAnn Iovanni,
Fátima Arranz, Harry Ferguson, Voldemar Kolga, Ursula Müller, El˙zbieta H. Oleksy, Dag Balkmar, et
al. (2013) Studying Men’s Violences in Europe: Towards a Research Framework. Örebro University CFS
Report Series 25.
Hearn, J., Novikova, I., Pringle, K., Šmídová, I., Jyrkinen, M., Iovanni, L., Arranz, F., Kolga, V., Balkmar, D.,
Wojtaszek, M. (2013) “Studying Men’s Violences: Some Key Methodological Principles in Developing a
European Research Framework”, Masculinities & Social Change 2(1).
Hearn, Jeff, Nordberg, Marie, Andersson, Kjerstin, Balkmar, Dag, Forsberg, Lucas, Klinth, Roger, Pringle,
Keith, Sandberg, Linn (2012) “”Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden”,
Men and Masculinities, 15(1): 31-55.
Balkmar, Dag & Tanja Joelsson (2010) ”Den bioniske mannen på autoerotiska äventyr – mäns risktagande i
trafikrummet”, NORMA (5): 27-44.
Pringle, Keith, Balkmar, Dag & Iovanni, LeeAnn (2010) “Trouble in Paradise: Exploring Patterns of Research
and Policy Response to Men's Violence in Denmark and Sweden”, NORA - Nordic Journal of Feminist
and Gender Research, 18(2): 105-121.
Balkmar, Dag, Iovanni, LeeAnn and Keith Pringle (2009) “A Reconsideration of Two ’Welfare Paradises’
Research and Policy Responses to Men’s Violence in Denmark and Sweden”, Men & Masculinities 12(2)
155-174.
Balkmar, Dag, Joelsson, Tanja (2009) “Burning Rubber, Marking Territory: Technology, Auto-Erotic Desires
and Violating Mobility”, i Åsberg, Cecilia, Harrison, Katherine, Pernud, Björn, Gustavsson, Malena (eds)
Gender Delight, Science, Knowledge, Culture and Writing…for Nina Lykke. Tema Genus, Linköping
University.
Eriksson, Maria med Helene Biller och Dag Balkmar (2006) Mäns våldsutövande – barns upplevelser. En
kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Stockholm: Fritzes.
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Bayram-Özdemir, Sevgi
Universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Psykologi
Sevgi Bayram-Özdemir forskar empiriskt om att förstå föregångarna och konsekvenserna av
trakasserier i inter-etniska relationer. Forskningen fokuserar på våld mellan olika etniska
grupper, så som mellan immigranter och svenskar, samt mellan immigranter och immigranter.
Forskningen relateras delvis till våld inom skolmiljöer och planeras att utökas till ungdomars
övriga aktivitetsmiljöer.
Typ av våld: Mellan olika etniska grupper.
Samarbete: Metin Özdemir och Håkan Stattin från Örebro universitet.
Exempel på publikationer
Bayram Özdemir, S., Özdemir, M., & Stattin, H. (2015) ”What makes youth harass their immigrant peers?
Understanding the risk factors”, Journal of Early Adolescence. Published online first.
Bayram Özdemir, S. & Stattin, H. (2014) “Why and when is ethnic harassment a risk for immigrant adolescents’
school adjustment? Understanding the processes and conditions”, Journal of Youth and Adolescence, 43:
1252-1265.
Bayram Özdemir, S. & Cheah, C. S. L. (accepted)” Mothers’ reactions to preschoolers’ proactive and reactive
aggressive behaviors2, Infant and Child Development.

Blom, Agneta
Universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Statsvetenskap

Agneta Blom forskar om våldsbejakande politisk extremism samt idrottsrelaterad brottslighet
och våld. Genom deltagande i offentliga utredningar och samhällsarbete har våldets
sammanhang studerats, samt hur det kan förebyggas och beivras. Forskningen har bedrivits
empiriskt med fokus på nationella lägesbilder. I forskningen framkommer betydelsen av kön
och kopplingar till destruktiva maskulina normer. Det finns inslag av detta även om andra motiv
till våld finns, så som politiska, politiskt religiösa och idrottsrelaterade.
Typ av våld:

Våld mot förtroendevalda i demokratin, politiskt våld och idrottsrelaterat våld.

Samarbete:

Har inte bedrivit samarbete med några forskare från Örebro universitet, utan har
varit verksam inom statliga utredningar med uppdrag från Regeringskansliet.

Undervisning: Föreläser på Polishögskolan om våldsbejakande extremism och idrottsrelaterad
brottslighet.
Exempel på publikationer
Blom Agneta (red) (2005) I mediernas våld: En antologi från Kommitteen om hot och våld mot förtroendevalda.
Stockholm: Fritzes.
Nationella samordnaren för en positiv supporterkultur: se http://supporterkultur.nu
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Dalal, Koustuv
Universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskaper, Folkhälsovetenskap
Koustuv Dalal forskar om våld mot kvinnor och barn på internationell och nationell nivå.
Forskningen bedrivs både empiriskt och metodologiskt. I forskningen berörs även
interventioner på samhälls- och skolnivå för detta, samt interventioner för nätmobbning. De
ojämlikhetsgrunder som berörs i forskningen är ålder, stad och landsbygd, genus, etnicitet,
religion. Forskningen innefattar även hälsoekonomiska analyser.
Typ av våld:

Interpersonellt: våld mot kvinnor, våld mot barn, våld mot äldre. Mobbning.
Kvinnlig omskärelse.

Samarbete:

På Örebro universitet finns samarbete med Susanna Geidne. Internationella
samarbeten finns i Taiwan, Indien, Bangladesh, Afrikanska länder söder om
Sahara och inom EU (Tyskland, Litauen, Spanien, Italien, Portugal, Grekland).
Det finns även nationella samarbeten inom Sverige.

Undervisning: Undervisar nationellt på Master och PhD-nivå på Karolinska Institutet,
Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Bedriver internationell
undervisning på uppdrag av WHO CCCSP. Undervisar inte på Örebro
universitet.
Exempel på publikationer
Dalal, K., Lee, M. , Ussatayeva, G. & Gifford, M. (2015). Female genital mutilation: multi country study.
HealthMed, 9 (4), 161-167.
Dalal, K., Wang, S. & Svanström, L. (2014). Intimate Partner Violence against Women in Nepal: An Analysis
through Individual, Empowerment, Family and Societal Level Factors. Journal of research in health
sciences, 14 (4), 251-7.
Dalal, K., Dahlström, Ö. & Timpka, T. (2013). Interactions between microfinance programmes and noneconomic empowerment of women associated with intimate partner violence in Bangladesh: a crosssectional study. BMJ Open, 3 (12), e002941.
Dalal, K. & Lindqvist, K. (2012). A national study of the prevalence and correlates of domestic violence among
women in India. Asia-Pacific journal of public health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public
Health, 24 (2), 265-77.
Dalal, K., Andrews, J. & Dawad, S. (2012). Contraception use and associations with intimate partner violence
among women in Bangladesh. Journal of Biosocial Science, 44 (1), 83-94.
Dalal, K., Lee, M. S. & Gifford, M. (2012). Male adolescents' attitudes toward wife beating: a multi-country
study in South Asia. Journal of Adolescent Health, 50 (5), 437-442.
Dalal, K. & Dawad, S. (2011). Economic cost of domestic violence: A community study in South Africa.
HealthMed, 5 (6 Suppl. 1), 1931-40.
Dalal, K. (2011). Does economic empowerment protect women from intimate partner violence?. Journal of
Injury and Violence Research, 3 (1), 35-44.
Dalal, K., Lawoko, S. & Jansson, B. (2010). Women's attitudes towards discontinuation of female genital
mutilation in Egypt. Journal of Injury and Violence Research, 2 (1), 41-5.
Dalal, K. & Jansson, B. (2007). Cost calculation and economic analysis of violence in low-income country: a
model for India. African Safety Promotion: A Journal of Injury and Violence Prevention, 5 (1), 45-56.
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Jonhed, Anna L.
Universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt
arbete, Socialt arbete
Anna L. Jonhed forskar om barns relationer med pappor som utövar våld mot mamman, och
ibland även mot barnet, efter att föräldrarna har separerat. Detta har studerats i Sverige både
empiriskt och teoretiskt. Forskningen relateras delvis till kön och ålder.
Typ av våld:

Våld i nära relationer med fokus på våld mot kvinnor, samt barnmisshandel.

Samarbeten:

Åsa Källström och Kjerstin Andersson Bruck från Örebro universitet. Anders
Broberg, Maria Eriksson, Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Clara Iversen, Karin
Grip och Linnéa Almqvist nationellt. Har deltagit i ett nordiskt nätverk kring
barns utsatthet och våld, där Maria Eriksson var ansvarig.

Undervisning: Undervisar på termin 1, 3 och 4 på socionomprogrammet om våld i nära
relationer, samt på Nationellt Centrum för Kvinnofrid om barns upplevelser av
våld i nära relationer.
Exempel på publikationer
Forssell., A. & Cater, Å. (2015) “Patterns in child–father contact after parental separation in a sample of child
witnesses to intimate partner violence”, Journal of family Violence, 30(3): 339-349.
Cater, Å. & Forssell, A. (2014) “Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence
(IPV): relative neglect and children’s needs”, Child & Family Social Work, 19(2): 185-193.
Broberg, A., Almqvist, L., Axberg, U., Grip, K., Almqvist, K., Sharifi, U., Cater, Å., Forssell, A. & et al. (2011)
Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Göteborgs
universitet
Forssell, A. (in press) Utvärdering av Barnahus Skaraborg. Samarbete över kommun- och myndighetsgränser.
Skriftserien i socialt arbete

Gunnarsson, Lena
Postdoktor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap,
Genusvetenskap
Lena Gunnarsson forskar om könsmaktrelationer där våld framkommer som det mest extrema
uttrycket för dessa. Forskningen bedrivs inom fältet feministisk teori och feministiska
kärleksstudier. Ett centralt tema är hur kärlek och kontroll/dominans/våld ofta samexisterar och
hur detta kan förstås. Ett forskningsuppslag som ännu inte är realiserat handlar om sexuella
gråzoner, sexuellt samtycke och våldtäkt. Avsikten är att undersöka om det finns skillnader i
hur eventuella sexuella gråzoner upplevs mellan samtycke och icke-samtycke, utifrån kön,
sexuell läggning och könspolitisk medvetenhet. Vidare finns intresse att undersöka hur
gråzoner mellan samtycke och icke-samtycke hänger samman med gråzoner och ambivalenser
inom människor. Forskningen relateras till kön och genus.
Typ av våld: Mellan individer som könsvarelser, oftast i det privata.
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Samarbete: The Feminist Love Studies Network, Anna G. Jónasdóttir.
Undervisning: Undervisar inom grundkursen i Genusvetenskap om kön, makt och
sexualitet, i ett moment som heter ”Våld, gråzoner och feministiska
konfliktfrågor”.
Exempel på publikationer:
Gunnarsson, L. (2016) “The Dominant and Its Constitutive Other: Feminist Theorizations of Love, Power and
Gendered Selves”, Journal of Critical Realism 15(1): pp.
Gunnarsson, L. (2015) “Nature, Love and the Limits of Male Power”, Journal of Critical Realism 14(3): 325332.
Gunnarsson, L. (2014) The Contradictions of Love: Towards a feminist-realist ontology of sociosexuality. New
York: Routledge.

Hearn, Jeff
Professor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap,
Genusvetenskap
Jeff Hearn has since the late 1970s conducted research on wide variety of forms of violence,
empirically, theoretically, methodologically, and through interventions at the policy level, both
nationally and internationally. His research is strongly related to gender, sexuality and
intersectional inequalities. Examples include research in national, EU, and Council of Europe
projects, and collaborations between Nordic researchers and researchers in South Africa. In the
1990s he directed one of the earliest community-based studies interviewing men who had been
using violence against women, and has with Wendy Parkin completed one of the first booklength analyses of violence in and around organisations. His more recent work has focused on
transnational perspectives on violences, cyberviolence, and theoretical questions.
Typ av våld:

Interpersonellt, sexuellt, organisatoriskt, trakasserier, online, krig, våld mot
kvinnor och barn etc.

Samarbete:

Sofia Strid, Dag Balkmar, Liisa Husu, Katja Boersma från Örebro universitet.
Externa samarbeten med Mieke Verloo, Radboud University; Matthew hall,
Lancaster University; Kopano Ratele, Tamar Shefer, Floretta Boonzaier,
Sydafrika, med flera.

Undervisning: Föreläser vid enstaka tillfällen, handledning. Extensiv extern verksamhet i termer
av keynotes, konferenser och invited lectures.
Exempel på publikationer
Hearn, Jeff (1998) The Violences of Men. How Men Talk About and How Agencies Respond to Men's Violence to
Women. London: Sage.
Hearn, Jeff and Wendy Parkin (2001) Gender, Sexuality and Violence in Organizations. London: Sage.
Hearn, Jeff (2006) “The implications of information and communication technologies for sexualities and
sexualised violences”, Political Geography, 25(8): 944-963.
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Hearn, Jeff and Linda McKie (2008) “Gendered policy and policy on gender: The case of ‘domestic violence’,
Policy and Politics: An International Journal, 36(1): 75-91.
Swahnberg, Katerina, Jeff Hearn and Barbro Wijma (2009) “Prevalence of perceived experiences of emotional,
physical, sexual, and health care abuse in a Swedish male patient sample”, Violence and Victims, 24(2):
271-286.
Hearn, Jeff and Linda McKie (2010) “Gendered and social hierarchies in problem representation and policy
processes: ‘Domestic violence’ in Finland and Scotland”, Violence Against Women: An International and
Interdisciplinary Journal, 16(2): 136-158.
Hearn, Jeff (2012) “Men/masculinities, violence/war/militarism: Searching (for) the obvious connections?”, in
A. Kronsell and E. Svedberg (eds.) Making Gender, Making War: Violence, Military and Peacekeeping
Practices. New York: Routledge.
Hearn, Jeff (2012) “A multi-faceted power analysis of men’s violence to known women: From hegemonic
masculinity to the hegemony of men”, Sociological Review, 60(4): 589-610.
Hearn, Jeff (2013) “The sociological significance of domestic violence: tensions, paradoxes, and implications”,
Current Sociology, Special issue ‘Violence and society: Introduction to an emerging field of sociology’,
16(2): 152-170.
Hearn, Jeff (2015) Men of the World: Genders, Globalizations, Transnational Times. London: Sage.

Hedlund, Gun
Universitetslektor
vid
Institutionen
samhällsvetenskap, Statsvetenskap

för

humaniora,

utbildnings-

och

Gun Hedlund forskar om relationen mellan civilsamhället (ideella kvinnojourer) och staten och
kommunerna inom policyområdet mäns våld mot kvinnor/kvinnofrid. Gun har forskat empiriskt
om statlig styrning av ideella jourer och kommuner via anslag, samt samverkan på den lokala
nivån. Tillsammans med Renée Andersson har Gun studerat huruvida jämställdhetsintegrering
har en inverkan på det lokala kvinnofridsarbetet i fyra kommuner. Den teoretiska forskningen
utgår från att Gun har formulerat en feministisk kritik av antaganden som finns inom
governanceforskning, där makt, konflikthantering med mera studeras i samspelet mellan olika
aktörer på området. Forskningen relateras till ojämlikhetsgrunder så som genus, etnicitet, ålder
via okunskap hos äldreboenden. De nyckelord som används i forskningen är partnerskap,
samverkan, feminism, politik, förvaltning, kvinnojourer.
Typ av våld:

Våld som utövas av en man i en nära relation mot kvinnor och barn. Det
innefattar även HBTQ-relationer, men har återfunnits mycket sparsamt i det
empiriska materialet.

Samarbete:

På Örebro universitet finns samarbete med Renée Andersson, doktorand i
statskunskap, HumUs. Forskarkontakter finns även med Maud Eduards,
professor emerita, Stockholm, Maria Wendt, Stockholm, Janneke van der Ros,
Lillehammers högskola, Norge (HBTQ-frågor), Carin Holmberg, Stockholm,
samt vissa europeiska och australiensiska forskare.

Undervisning: Har utvecklat och är kursansvarig för kursen Kvinnofridskunskap, 15 hp som
bedrivits sedan 2010. Den ges på distans via audioföreläsningar och seminarier,
inlämningsuppgifter med mera på Blackboard. Formellt ges den i ämnet
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statskunskap men är tvärvetenskaplig med inslag av sociologi, socialt arbete,
rättsvetenskap och genusvetenskap.
Exempel på publikationer
Hedlund, G. (2007) Samverkan på (o)jämlika villkor?: utvärdering av processen vid fördelningen av statliga
medel till Roks medlemsjourer 2006. Stockholm: Roks.
Hedlund, G. (2008) Samverkan under frihet eller tvång?: Utvärdering av processen vid fördelningen av statliga
medel till Roks medlemsjourer 2007. Rapport till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i
Sverige, december 2008.. Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
(ROKS) (Roks rapport 2009:1).
Hedlund, G. (2009) ”Att samverka i ideologiskt laddade frågor: exemplet kvinnofrid”, i Gun Hedlund, Stig
Montin, Governance på svenska (ss. 83-106). Stockholm: Santérus Academic Press.
Andersson, Renée & Hedlund, Gun (2014) ”Att göra kön i kommunal politik: lokala variationer av gender
mainstreaming och kvinnofrid”, Tidskrift för genusvetenskap, 35(2-3): 56-80.

Hellfeldt, Karin
Doktorand vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Socialt arbete
Karin Hellfeldt avhandlingsprojekt syftar till att undersöka mobbning och kränkningar inom
skolan och dessa sociala inkluderings-/exkluderingsprocessers betydelse för människor liv och
hälsa. Karin Hellfeldt fokus ligger på att få förståelse för olika typer av kränkande handlingar,
verbala, fysiska och relationella, som sker mellan elever inom skolans kontext, vilka
konsekvenser det kan leda till samt hur personer som utsätts för dessa kan stödjas.
Typ av våld:

fysiskt, verbalt & relationsstörande våld som verktyg i exkluderings/
inkluderingsprocesser i skolan, dvs mellan elever inom skolkontexten.

Samarbete:

Är aktiv i forskargruppen Mobbning som socialt fenomen och problemområde,
där det finns samarbeten med forskare från Örebro universitet såsom Björn
Johansson, Erik Flygare och Odd Lindberg. Har även samarbeten med Örebro
kommun och Friends. Karin Hellfeldt är även aktiv i forskarmiljön CAPS –
center for Criminological And PsychoSocial Research, en forskargrupp med det
övergripande syftet att bedriva praktisk användbar forskning om normbrytande,
kriminellt beteende, och psykosocial anpassning och utveckling i vidare mening.

Undervisning: Kursansvarig och undervisande lärare i kursen viktimologi - (brotts)offerlära,
7,5 hp Kriminologi II vid Örebro universitet där hon bland annat lär ut om
våldets konsekvenser för den som blir utsatt.
Exempel på publikationer
Hellfeldt, K., Johansson, B. & Lindberg, O. (2014) “Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en
longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning”, Sosiologi i dag, 44(4): 81-106.

28

Johansson, Björn
Universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Socialt
arbete
Björn Johansson forskar om mobbning och har tidigare bedrivit forskning om gatuvåld och
andra former av våldsbrott. Forskningen är främst inriktad på att undersöka kränkning och
mobbning i skolan och dessa sociala inkluderings-/exkluderingsprocessers betydelse för
människors liv och hälsa. Forskningen berör också utvärdering av antimobbningsprogram,
kriminalitet, missbruk och andra former av destruktiva beteenden, samt institutionsbehandling.
Typ av våld:

Mellan grupper och individer.

Samarbete:

Är aktiv i forskargruppen Mobbning som socialt fenomen och problemområde,
där det finns samarbeten med forskare från Örebro universitet som Erik Flygare,
Odd Lindberg och Karin Hellfeldt. Har även samarbeten med Skolverket och
Örebro kommun.

Exempel på publikationer
Hellfeldt, K., Johansson, B. & Lindberg, O. (2014) “Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en
longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning”, Sosiologi i dag, 44(4): 81-106.
Flygare, E., Gill, P. E. & Johansson, B. (2013) “Lessons From a Concurrent Evaluation of Eight Antibullying
Programs Used in Sweden”, American Journal of Evaluation, 34(2): 170-189.
Lindberg, O., Johansson, B. & Flygare, E. (2010) “Forskningen om mobbning”, Elevhälsa (1): 11-13.
Johansson, B. (2005) “Gatuvåldet – platsens och människans betydelse”, Miljöforskning (2): 18-19.
Johansson, B. (2001) Att slåss för erkännande: en studie i gatuvåldets dynamik. Örebro: Örebro
universitetsbibliotek.
Johansson, B. (2000) “Plats för våldsbrott”, Area: tidskrift om landskapsarkitektur (3): 39-39.
Johansson, B. & Flygare, E. (2013) “Långvarig utsatthet drabbar hårt”, Kränkningar i skolan: - analyser av
problem och lösningar (ss. 68-91). Stockholm: Skolverket.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013) “Mobbning och kränkningar på nätet: – omfattning och effekter av skolans
insatser”, Kränkningar i skolan: – analyser av problem och lösningar (ss. 134-153). Stockholm:
Skolverket.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013) ”Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal”,
Kränkningar i skolan: – analyser av problem och lösningar (ss. 92-111). Stockholm: Skolverket.
Lidskog, R., Johansson, B. & Lekare, K. (2001) “Våldet och tryggheten i staden”, Den motsägelsefulla staden:
vardagsliv och urbana regimer (ss. 53-82). Lund: Studentlitteratur.
Johansson, B. (2000) “Stadsrummet som våldsarena”, Bosse Bergman, Annika Schéele, Stadens etik (ss. 161172). Stockholm: Boinstitutet.

Johansson, Sara
Doktorand vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Socialt arbete
Saras avhandlingsprojekt ämnar kasta ytterligare ljus på så kallad ’våldsbejakande islamistisk
extremism’ i en svensk kontext genom att fokusera kopplingen mellan radikalisering, lokala –
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eller platsspecifika – villkor och sociala problem. Studien utgår från den empiriska iakttagelsen
att det går att notera en geografisk koncentration av resenärer till vissa platser, vilket väcker
frågan ”varför just här?”. Studiens arbetssyfte är att genom det etnografiska studiet av en sådan
plats undersöka huruvida det finns platsspecifika villkor, förhållanden och processer som på
olika sätt kan bidra till eller påverka radikaliseringen av individer och grupper. En annan
intressant aspekt är radikaliseringens olika uttryck i tanke och handling, samt vilka tipping
points som får en individ att välja resa till Mellanöstern för att delta i väpnad konflikt eller
stanna hemma och nöja sig med att endast sympatisera med extremistiska rörelser.
Typ av våld: Ideologiskt motiverat våld, inom gruppsligt våld, våldets funktion som
interaktionsritual och dess sammansvetsande effekt, sociologiska och
socialpsykologiska perspektiv på våld.
Samarbete: Handleds av Björn Johansson och Rúna Bauanstovu från Örebro universitet.
Exempel på publikationer
Johansson, Sara (2015) Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län.
FoU Välfärd Värmland, rapport 2015:3. Karlstad: Universitetstryckeriet

Kaboru, Berthollet Bwira
Universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnadsvetenskap
Berthollet Kaboru bedriver empirisk forskning med tydlig policy-anknytning. Forskningen
handlar om våldtäkt och sexuellt våld, samt omvårdnaden av offren och analyser av
policyresponsen på problematiken.
Typ av våld: Mellan individer.
Samarbete: Annsofie Adolfsson, Gunnel Andersson och Birgitte Katshiete Eale vid Örebro
universitet
Exempel på publikationer
Kaboru, B. B., Borneskog, C. , Adolfsson, A. , Namegabe, E. N. & Andersson, G. (2015) ”’Qualified but not
competent enough’: Health worker’s assessment of their competence in relation to caring for sexually
abused women in Eastern Democratic Republic of Congo”, Journal of Nursing Education and Practice,
5(8): 26-32.
Andersson, G., Kaboru, B. B. , Adolfsson, A. & Namegabe, E. N. (2015) “Health Workers’ Assessment of the
Frequency of and Caring for Urinary and Fecal Incontinence among Female Victims of Sexual Violence
in the Eastern Congo: An Exploratory Study”, Open Journal of Nursing, 5: 354-360
Kaboru, B. B, Andersson, G., Borneskog, C., Adolfsson, A. & Namegabe, E. N. (2014) “Knowledge and
attitudes towards sexual violence in conflict-affected rural communities in the Walikale District, DR
Congo: implications for rural health services”, Annals of Public Health and Research, 1(2): 1009.
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Källström, Åsa
Professor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Socialt arbete
Åsa Källström bedriver empirisk, praktiknära forskning om våld i nära relationer. Forskningen
relateras till ålder och generation, och i viss mån genus.
Typ av våld:

Mellan individer, oftast i det privata.

Samarbete:

Kjerstin Andersson Bruck, Anna L. Jonhed, Sara Thunberg, Henrik Andershed,
Anna-Karin Andershed, Karin Hellfeldt och Agneta Anderzen Carlsen från
Örebro universitet. Nationella samarbeten med Carolina Överlien, Maria
Eriksson, Kjerstin Almqvist, Anders Broberg och Karin Grip. Internationella
samarbeten med Sandra Graham-Bermann i Michigan, Katryn Howell i
Memphis och Laura Miller-Graff i Notre Dame i USA.

Undervisning: Föreläser inom socionomprogrammet och på enstaka kurser inom socialt arbete
och viktimologi, samt ibland på Nationellt Centrum för Kvinnofrid.
Publikationer
Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Petra Appell, Ulf Axberg, Åsa K. Cater, Helena Draxler, Maria Eriksson,
Karin Grip, Fredrik Hjärthag, Ole Hultman, Clara Iversen & Karin Röbäck De Souza (2015) Utveckling
av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Göteborg: Göteborgs University.
Cater, Åsa K. (2014) “Children’s descriptions of participation processes in intervention for children exposed to
intimate partner violence” Child and Adolescence Social Work, 31(5): 455-473.
Cater, Åsa Källström (2015) ”Samtal som behandling av unga som upplevt våld i föräldrarnas parrelation”, in
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (red.) När livet känns fel - ungas upplevelser kring
psykisk ohälsa, rapport, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Cater, Åsa Källström (2009). Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i familjen – en
utvärdering för metodutveckling, Regionförbundet Uppsala län FoU-rapport 2009/3.
Cater, Åsa K., Andershed, Anna-Karin & Andershed, Henrik (in press) “To whom is youth victimization
reported and from whom do victims receive professional support?” International Review of Victimology.
Cater, Åsa K., Andershed, Anna-Karin & Andershed, Henrik (2014) “Youth Victimization in Sweden:
Prevalence, Characteristics and Relation to Mental Health and Behavioral Problems in Young
Adulthood”, Child Abuse & Neglect 38(8): 1290-1302.
Cater, Åsa K., Miller-Graff, Laura E., Howell, Kathryn H. & Graham-Bermann, Sandra A. (2015) ”Childhood
Exposure to Intimate Partner Violence (IPV) and Adult Health: Age, Gender and Violence
Characteristics”, Journal of Family Violence 30(7): 875-886.
Cater, Åsa K. & Överlien, Carolina (2014) ”Children exposed to domestic violence: a discussion about research
ethics and researchers’ responsibilities”, Nordic Social Work Research 4(1): 67-79.
Eriksson, Maria, Cater, Åsa Källström, & Näsman, Elisabet (red.) (2015) Barns röster om våld - att lyssna, tolka
och förstå, Malmö: Gleerups förlag.
Miller, Laura E., Cater, Åsa K., Howell, Kathryn H. & Graham-Bermann, Sandra A. (2014) ”Perpetration
patterns and environmental contexts of IPV in Sweden: Relationships with adult mental health”, Child
Abuse & Neglect 38(1): 147-158.
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Nordlöf, Kerstin
Professor via Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Rättsvetenskap
Kerstin Nordlöf bedriver forskning inom rättsvetenskap med fokus på straff-, process- och
socialrättsliga frågor med anledning av våld. Metoden är rättsvetenskaplig, vilket innebär att
materialet främst består av författningar, förarbeten, rättsfall och doktrin. Materialet är både
nationellt och internationellt. Forskningen relateras till ojämlikhetsgrunder så som genus,
etnicitet, ålder, funktionshinder, allvarlig psykisk störning och socioekonomisk status.
Typ av våld:

Främst mellan individer, men även övergrepp från staten (offentliga
förvaltningar) i form av användande av tvångslagstiftning som inte
överensstämmer med lagstiftningens intentioner eller internationella regelverk.
Det kan till exempel innebära långvariga häktningstider med restriktioner och
begränsad kontakt med omvärlden.

Samarbete:

Vid Örebro universitet finns ett visst samarbete med professor Laura Ervo,
nationellt sett finns samarbeten via ett nordiskt nätverk för straffrättare
respektive kvinnliga straffrättare. Internationellt samarbeten finns bland annat
med två professorer, Takata och Yano från University of the Ryukyus, Okinawa,
Japan.

Undervisning: Föreläser om Genus – straffrätt på juristprogrammet termin 4. Föreläser och har
seminarier om straffprocessuella tvångsmedel – processrätt på juristprogrammet
termin 4. Är kursansvarig, föreläser och har seminarier i kursen Straffrättsligt
ansvar och kritiska perspektiv, 15 hp, juristprogrammet avancerad nivå. Är
kursansvarig, föreläser och har seminarier i kursen Barn i rättsprocessen 15 hp
inklusive unga lagöverträdare och unga brottsoffer på juristprogrammet
avancerad nivå vid Örebro universitet.
Exempel på publikationer
Nordlöf, Kerstin (2015) ” Responsibility for child abuse within foster care in Sweden”, i Horizons of
Education: Foster Care, 14(29): 29-45.

Nordlöf, Kerstin (2014) ”Genus i kontexten Unga lagöverträdare”, i Festskrift till Catharina Calleman, (red)
Annina Persson, Lotti Ryberg-Welander. Stockholm: Norstedts Juridik.

Nordlöf, Kerstin (2013) ”Oskuldspresumtionen – en utopi för minderåriga barn misstänkta för brott”, i
Argumentation i nordisk straffrätt. Stockholm: Norstedts Juridik.
Nordlöf, Kerstin (red) (2013) Argumentation i nordisk straffrätt. Stockholm: Norstedts Juridik.

Nordlöf, Kerstin (2012) ” En rättsstridig presumtion om uppsåt vid allvarlig psykisk störning hos unga
lagöverträdare”, in Festskrift till Anna Hollander. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Nordlöf, Kerstin (2012) ”Economic Raison d'être of Trafficking in Children”, Anthology, Rätten i Kris.
Örebro University, Iustus, Uppsala.

Nordlöf, Kerstin (2005/2012) Unga lagöverträdare i social- straff- och processrätt. Lund:
Studentlitteratur.
Nordlöf, Kerstin (1991) Straffrättens processer för unga lagöverträdare. Stockholm: Norstedts Juridik.
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Nordlöf, Kerstin (1987) Straffprocessuella tvångsmedel: gripande anhållande och häktning.
Stockholms universitet.

Nylander, Per-Åke
Universitetslektor via Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Socialt
arbete
Per-Åke Nylander forskar om fängelsekulturer och vårdarrollen, där våld berörs indirekt genom
relationer och konfliktsituationer mellan personal och intagna. Forskningen har fokuserat på
konflikter, våld och rädsla utifrån vårdarens perspektiv. Forskningen har bedrivits empiriskt
genom intervjuer och observationer
Typ av våld:

Inom fängelsekulturer, mellan intagna samt mellan intagna och personal.

Samarbete:

Åsa Källström, Odd Lindberg och Anders Bruhn från Örebro universitet, samt
projektsamarbeten.

Undervisning: Undervisar inte specifikt om våld, men detta berörs indirekt genom undervisning
inom kriminologi och socialt arbete.
Exempel på publikationer
Holm, C. , Lindberg, O. , Jukic, E. & Nylander, P. Å. (2014). Flera nyanser av blått.: Kriminalvårdare på
behandlingsavdelningar - deras beskrivningar av yrkesroller, drogbehandling och de intagna. Nordisk
Tidskrift for Kriminalvidenskab, 101 (2), 183-204.
Nylander, P. Å. , Lindberg, O. & Bruhn, A. (2011). Emotional labour and emotional strain among Swedish
prison officers. European Journal of Criminology, 8 (6), 469-483.
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2010). The prison officer's dilemma: professional representations
among Swedish prison officers. Les Dossiers des sciences de l'education, 23 (1), 77-93.
Nylander, P. Å. , Bruhn, A. & Lindberg, O. (2008). Säkerhet eller rehabilitering?: Om subkulturell
differentiering bland kriminalvårdare. Arbetsmarknad och arbetsliv, 14 (3), 45-62.

Pelto-Piri, Veikko
Affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Biomedicin och
Medicin
Veikko Pelto-Piri forskar om slutenvård, ungdomshem och psykiatri, för barn, unga och vuxna.
Forskningen bedrivs empiriskt, programteoretiskt och policy-empiriskt. Forskningen fokuserar
på hur personal och organisation förebygger och hanterar hot och våld, samt när brukaren
uppfattar att miljön är trygg respektive otrygg. Forskningen berör maktobalansen mellan
brukare och personal.
Typ av våld: Våld i slutenvårdsmiljö, främst mellan individer.
Samarbete:
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Deltar i The European Violence in Psychiatry Research Group, samverkar även
regionalt med Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län.

Undervisning: Externa föreläsningar.

Selenius, Heidi
Universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete,
Kriminologi
Selenius forskar om riskbedömning av våld i olika sammanhang, som till exempel partnervåld,
våld inom och utom institutioner bland rättspsykiatriskt vårdade kvinnor, återfall i våldsbrott,
psykiska störningar i relation till våldsbrott. Heidi har även medverkat i studier kring barns
vittnesmål vid dödligt våld, samt studerat hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är relaterat till
våld. Nyckelorden för forskningen är aggression, riskbedömning, rättspsykiatri och polis.
Forskningen är empirisk och tillämpbar.
Typ av våld:

Partnervåld, våld inom institutioner.

Samarbete:

Vid Örebro universitet finns för närvarande ett tätt samarbete med docent
Susanne Strand i ett flertal projekt. Vi handleder även tillsammans en
forskarstuderande, Joakim Petersson, vid Mittuniversitetet. Nationellt samarbete
kring riskbedömning finns med lektor Jennifer Storey och professor Henrik
Belfrage.

Exempel på publikationer
Selenius, H. & Strand, S. (2015) ”Superficiality in forensic psychiatric patients is related to superior
phonological, semantic, and syntactic skills”, Nordic Journal of Psychiatry, 69(5): 392-396.
Selenius, H. & Hellström, Å. (2015) “Dyslexia prevalence in forensic psychiatric patients: Dependence on
criteria and background factors”, Psychiatry, Psychology and Law, 22(4): 586-598.
Azad, A., Christianson, S. Å., & Selenius, H. (2014) “Children's reporting patterns after witnessing homicidal
violence – the effect of repeated experience and repeated interviews”, Psychology, Crime & Law, 20(5):
407-429.
Christianson, S.Å., Azad, A., Leander, L., & Selenius, H. (2013) “Children as witnesses to homicidal violence:
What they remember and report”, Psychiatry, Psychology, and Law, 20(3): 366-383.
Selenius, H., Hellström, Å., & Belfrage, H. (2011) “Aggression and risk of future violence in forensic
psychiatric patients with and without dyslexia”, Dyslexia, 17(2): 201-206.
Selenius, H., Dåderman, A.M., Wirsén Meurling, A., & Levander, S. (2006) “Assessment of dyslexia in a group
of male offenders with immigrant backgrounds undergoing a forensic psychiatric investigation”, Journal
of Forensic Psychiatry and Psychology, 17(1): 1-22.
Selenius, H., Dåderman, A.M., & Hellström, Å. (2006) “Memory performance in dyslexic male juvenile
delinquents convicted of severe offences does not differ from that in dyslexic male junior college
students”, World Journal of Biological Psychiatry, 7(1): 41-50.

34

Strand, Susanne
Forskare vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Kriminologi
Susanne Strand forskar empiriskt om risker för våld i olika kontexter, med den tillämpade
kriminologin som bas. Forskningen fokuserar på risk för partnervåld, risk för stalkning och risk
för hedersrelaterat våld. Forskningen har bland annat visat att användandet av strukturerade
checklistor för bedömning av risk är en välfungerande metod att använda inom såväl polis,
kriminalvård och rättspsykiatri för bedömning och hantering av risk för våld. De
ojämlikhetsgrunder som berörs är genus och kön, vilket gör att både män och kvinnor studeras
utifrån både ett offer- och förövarperspektiv.
Typ av våld:

Partnervåld, stalkning och hedersrelaterat våld. Forskningen fokuserar på våld
mellan individer.

Samarbete:

Vid Örebro universitet samarbetar hon med Heidi Selenius samt att hon är en del
av forskningsmiljön i CAPS – Centre for Criminological and PsychoSocial
Research. Nationellt sett finns ett samarbete med Henrik Belfrage från
Linköping universitet, samt med Jennifer Storey och Joakim Petersson vid
Mittuniversitetet. Internationella samarbeten finns med flera forskargrupper och
enskilda forskare, exempelvis CFBS vid Swinburne University of Technology i
Melbourne, Australien, där stalkning, psykopati och partnervåld studeras.
Vivienne de Vogel och Michel de Vries Robbé vid Van der Hoeven Kliniek i
Holland är andra samarbetspartners inom ett projekt om kvinnor som
gärningspersoner.

Undervisning: Undervisar om våld för verksamheter och myndigheter, som polis, företag med
mera. Handleder studenter i ämnet på magister- och forskarnivå.
Exempel på publikationer
Olsson, H., Audulv, A., Strand, S., & Kristiansen, L. (2015) ”Reducing or Increasing Violence in Forensic Care:
A Qualitative Study of Inpatient Experiences”, Archives of Psychiatric Nursing, 29(6): 393-400.
Storey, J. E., Kropp, R. P., Hart S. D. Belfrage, H., & Strand, S. (2014) ”Assessment and Management of Risk
for Intimate Partner Violence by Police Officers. Using the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation
of Risk”, Criminal Justice and Behavior, 41(2): 256-271.
Storey, J. E., & Strand, S. (2013) “Assessing violence risk among female IPV perpetrators: An examination of
the B-SAFER”, Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 22(9): 964-980.
McEwan, T. E & Strand, S. (2013) “The role of psychopathology in stalking by adult strangers and
acquaintances”, The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 47(6): 546-555.
Strand, S. & McEwan, T. E. (2012) “Violence among Female Stalkers” Psychological Medicine 42(3): 545-556.
Strand, S. (2012) “Using a restraining order as a protective risk management strategy to prevent intimate partner
violence”, Police Practice and Research: An International Journal, 13(3): 254-266.
Storey, J. & Strand, S. (2012) “The characteristics and violence risk management of women arrested by the
police for intimate partner violence”, European Journal of Criminology 9(6): 636-651.
Belfrage, H. & Strand, S. (2012) “Measuring the Outcome of Structured Spousal Violence Risk Assessments
using the B-SAFER: Risk in Relation to Recidivism and Intervention”, Behavioral Sciences and the Law
30(4): 420-430.
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Belfrage, H., Strand, S., Ekman, L. & Hasselborg, A-K. (2012) “The PATRIARCH. Six years experiences from
the use of a checklist for the assessment of risk for patriarchal violence with honor as motive”,
International Journal of Police Science and Management 14(1): 20-29.
Strand, S. & McEwan, T. E. (2011) “Same-gender stalking in Sweden and Australia”, Behavioral Sciences and
the Law 29 (2): 202-219.

Strid, Sofia
Biträdande lektor vid Institutionen
samhällsvetenskap, Genusvetenskap

för

humaniora,

utbildnings-

och

Sofia Strid forskar om intersektionellt och könsbaserat våld som samhällelig ojämlikhet.
Forskningen är teoretisk, empirisk och policyorienterad. Det handlar om våld mot kvinnor,
sexualisert våld, våldtäkt, tvångsäktenskap, könsstympning, våld i krig, konfliktzoner, våld
online etc. Empiriskt studeras våldets omfattning, teoretiskt studeras hur våld kan
konceptualiseras och hur olika former av våld korrelerar, metodologiskt utvecklas metoder för
datainsamling och komparativ analys, och genom komparativ policyforskning studeras
sexualiserat våld och dess intersektioner. Våld som en regim och ett postdisciplinärt
forskningsfält är centrala utgångspunkter. Forskningen syftar till att utveckla teoretiska begrepp
och metodologiska ramverk som bidrar till teoriutveckling, förklaringsmodeller och en
evidensbaserad antivåldspolitik. Forskningen relaterar till intersektionalitet och multipla
ojämlikhetsgrunder, så som kön, klass, religion, kultur, med mera.
Typ av våld:

Mellan grupper i det privata och offentliga, individualiserat våld, strukturellt
våld, staters våld, militariserat våld etc. En gemensam nämnare är att våldet
utförs av makthavare gentemot de som saknar makt, våldet utövas för att
förtrycka och som ett uttryck frö en könsregim inom ramen för en våldsregim.

Samarbete:

Lokalt: Jeff Hearn, Dag Balkmar, Kjerstin Andersson Bruck, Reneé Andersson,
Gun Hendlund. Nationellt: Karlstad univeristet, Linköpings universitet.
EU/internationellt: The UNESCO Chair in Gender Research, Quality in
Gender+ Equality Policy (EUFP6) (QUING), COST-Action on Femicide, ISA
RC32, ECPR Gender & Politics.

Undervisning: Inom ramen för Genusvetenskap A (Kön, makt och politik, 7.5hp) och
Kvinnofridskunskap (15hp). Kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå
vid ORU och Lancaster University, UK. Handledning av doktorander.
Exempel på publikationer
Hearn, J., Strid, S., Husu, L. och Verloo, Mieke (2016, kommande) “Interrogating Violence against Women and
State Violence Policy through Gendered Intersectionalities and Intersectional Gender: Local, National
and Transnational Contexts”, accepterad för publicering i Current Sociology 65(4): pp-pp.
Walby, S. Towers, J., Olive, P., Francis, B., …Strid, S. et al (2016, in press) Measuring Violence to stop
Violence. Bristol: Policy Press.
Mergaert, L., Arnaut, C, O’Brien, S., Strid, S., Leye, E. och Exterkate, M. (2015) Study on the estimation of the
number of girls at risk of FGM in selected EU Member States. Vilnius: European Institute for Gender
Equality.
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Strid, S. (2015) Preventing honour related violence through education and dialogue with Minority NGO:s.
Brussels: European Commission DG Justice.
Walby, S., Olive, P., Towers, J., Sugarman, D., Strid, S. et al (2015) Stopping Rape. Bristol: Policy Press.
Strid, S. och Åberg, M. (2014) “Våld som postdisciplinärt forskningsfält”, introduktion till temanummer om
våld, Tidskrift för genusvetenskap 35(2-3): 2-8.
Strid, S., Walby, S. och Armstrong, J. (2014) “Intersectionality and multiple inequalities. Visibility and voice in
gender based violence policy in Britain”, Social Politics 20(4): 558-581.
Strid, S. och Åberg, M. (eds) (2014) Tidskrift för genusvetenskap, 35(2-3). Redaktör för temanummer om våld.
Walby, S., Towers, J., Olive, P., Strid, S. et al (2013) Overview of the Worldwide Best Practices for Rape
Prevention and for Assisting Women Victims of Rape. Brussels: European Parliament.
Walby, S., Armstrong, J. och Strid, S. (2012) “Intersectionality: Multiple inequalities in social theory”,
Sociology 46(2): 224-240.
Walby, S., Armstrong, J. och Strid, S. (2012) “Developing measures of multiple forms of sexual violence and
their contested treatment in the criminal justice system”, in Brown, J. och Walklate, S. (eds) Handbook on
Sexual Violence. London: Routledge.

Thunberg, Sara
Doktorand vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Socialt arbete
Sara Thunberg forskar om ungdomars brottsutsatthet och deras behov av stöd efter
viktimisering utifrån ungdomarnas perspektiv. Fokus är vid ungdomarnas motiv till att söka
eller inte söka stöd hos professionella stödaktörer eller familj och/eller vänner samt hur
stödinsatser matchas mot ungdomarnas specifika behov. Vidare studeras även ungdomarnas
tillfredställelse med stödet samt emotionella problem i vuxen ålder i förhållande till erhållet
professionellt stöd. Forskning har även bedrivits kring stödinsatser till vuxna brottsutsatta med
särskilt fokus på samverkan mellan olika stödaktörer.
Typ av våld: Våld mellan individer.
Samarbete: ORU: Åsa Källström, Kjerstin Andersson Bruck, Lia Ahonen och Jürgen Degner.
Undervisning: Undervisar i delkursen Viktimologi inom kursen Kriminologi II om stödinsatser
till brottsutsatta. Under våren 2016 undervisas om utsatta barn inom kursen Socialt
arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle. Är verksam inom
utbildande av blivande stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjouren
Örebro-Lekeberg med fokus på krisreaktioner hos brottsutsatta och hur dessa kan
bemötas och vilka stödinsatser som finns i samhället.
Exempel på publikationer
Thunberg, Sara, Ahonen, Lia & Degner, Jürgen (2016) ”Crime victims in limbo: the importance of collaboration
between the municipal social services and victim support organisations”, Nordic Social Work Research,
6(1): 53-68.
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Tilton Weaver, Lauree
Professor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Psykologi
Lauree Tilton Weaver forskar om ungdomars brottsliga beteende, som ofta mäts utifrån
aggressivt beteende gentemot andra och våld gentemot andra och andras egendom. Studierna
har inkluderat frågeformulärsbaserade longitudinella undersökningar, vilka har analyserats
kvalitativt. Kvalitativa studier har även gjorts där uppfattningen om misskötsamhet har
undersökts, där svaren har inkluderat aggressioner och våldsamma handlingar. Dessa studier
har utförts i USA, Kanada, Sverige, Malaysia och Argentina. Studierna berör könsskillnader
och åldersrelaterade skillnader. Studierna berör även inflytande från kamrater och föräldrar.
Typ av våld:

Främst mellan individer, men även inom kamratgruppen.

Samarbete:

Katja Boersma och Jeff Hearn på 3StadStudien; Håkan Stattin, Margaret Kerr
och Maarten van Zalk från Örebro universitet. Internationella samarbeten finns
med Sheila Marshall (UBC), Richard Young (UBC) och Susan Lollis (Guelph)
från Kanada. Från USA finns samarbeten med Nancy Darling (Oberlin) och
Chris Gibson (University of Florida). I Nederländerna finns samarbete med
William Burk (Nijmegen). För övrigt finns samarbeten med Skyler Hawk (Honk
Kong), Yee Lee Shing (Sterling University, Skottland) och Alica Facio
(Argentina). Informella samarbeten finns även exempelvis Loes Keijsers
(Utrecht) och Judi Smetana (Rochester, New York).

Undervisning: Undervisar i ämnet antisocialt eller brottsligt beteende genom Lifespan
Development and Adolescence. Föreläser även på Göteborgs universitet,
Karolinska institutet och några universitet i Argentina om samma ämne. Ska
även börja föreläsa i Rumänien.
Exempel på publikationer
Tilton-Weaver, L. C. (2014) ”Adolescents’ information management: Comparing ideas about why adolescents
disclose to or keep secrets from their parents” Journal of Youth & Adolescence, 43: 803-813.
Marshall, S., Young, R. A., Wozniak, A., Lollis, S., Tilton-Weaver, L. C., Goessling, K., & Nelson, M. (2014)
”Parent-adolescent joint projects involving leisure time and activities during the transition to high
school”, Journal of Adolescence, 37: 1031-1042.
Marshall, S. K., Faaborg-Andersen, P., Tilton-Weaver, L. C., & Stattin, H. (2013) ”Peer sexual harassment and
non-suicidal self-injury: A longitudinal cross-lag examination in two countries”, Journal of Adolescent
Health, 53: 717-722.
Tilton-Weaver, L. C., Burk, W. J., Kerr, M., & Stattin, H. (2013) ”Can parental monitoring and peer
management reduce the selection or influence of delinquent peers? Testing the question using a dynamic
social network approach”, Developmental Psychology, 49: 2057-2070.
Kakihara, F., Tilton-Weaver, L., Kerr, M., & Stattin, H. (2010) ”The relationship of parental control to youth
adjustment: Do youths’ feelings about their parents play a role?”, Journal of Youth & Adolescence, 12:
1442-1456.
Kakihara, F., & Tilton-Weaver, L. C. (2009) ”Adolescents’ interpretations of parental control: Differentiated by
domain and type of control”, Child Development, 80: 1722-1738.
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van Zalk, Maarten
Universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Psykologi
Marten van Zalk forskar om den longitudinella utvecklingen av våld från barndomen till tidig
vuxen ålder. Forskningen har visat att en av de mest fängslade, och minst förstådda,
observationerna gällande antisocialt beteende är att dessa beteenden visar en dramatisk
förändring under ungdomstiden. Till skillnad från annan empirisk forskning som studerar
ungdomar vars antisociala beteende ökar, fokuserar denna forskning på en liten grupp
ungdomar som visar ett stabilt antisocialt beteende. Denna grupp ungdomar är mest
förekommande gällande brott och aggression. Den teoretiska grunden i forskningen belyser de
problematiska personlighetsdragen, kända som psykopatiska drag, som är underliggande för det
antisociala beteendet för denna grupp av förbrytare. Det unika antagandet i denna forskning
som ska prövas är att ungdomar med dessa personlighetsdrag blir ledare för antisociala
kamratgrupper under ungdomstiden. Ungdomar med psykopatiska drag antas manipulera yngre
ungdomar till att utveckla antisociala beteenden.
Typ av våld:

Forskningen fokuserar på våld och konflikter mellan individer och
kamratgrupper under ungdomstiden. Det finns ett särskilt fokus på mer extrema
former av våld i tidig ålder, gruppvåld baserat på etniska skillnader och hatbrott
mot etniska minoriteter och homosexuella tonåringar.

Samarbete:

Från Örebro universitet finns samarbete med Henrik Andershed, Lauree TiltonWeaver och Nejra van Zalk. Internationellt samarbete finns med bland andra
Miles Hewstone (Oxford University, UK), Eva Jaspers (Utrecht University,
Nederländerna), Oliver Christ (University of Hagen, Tyskland) och David
Kenny (University of Connecticut).

Undervisning: Undervisar utomlands på exempelvis Nuffield College, Oxford University;
Utrecht University, Nederländerna; och the University of Connecticut.
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Bilaga 2: Föreläsningsserie
Våldsstrimma – en föreläsningsserie om kritiska perspektiv på våld
Arrangerad av Våldshubben: En plattform för kritiska studier av våld, Örebro universitet.
Våld och samhälle: kritiska perspektiv på våld
Våld och samhälle är en föreläsningsserie som tar avstamp i den kritiska våldsforskningen och
i våld som en samhällelig ojämlikhet. Våld, i alla dess former, är ett globalt problem. Våldets
former varierar, från symboliskt, fysiskt, ekonomiskt, psykologiskt till politiskt.
Våldsanvändning och våldsutsatthet kan förklaras individuellt och det kan förklaras strukturellt.
Olika vetenskapliga discipliner har olika ingångar till att förstå och problematisera våld, och
lägger fokus på olika delar av våldets dynamiker. Vad de flesta vetenskapliga discipliner har
gemenast, är ett genuint vetenskapligt intresse att öka kunskapen om våld, om våldets
mekanismer och om våldets konsekvenser. Den här föreläsningsserien tar fasta på våldets och
våldsforskningens pluralitet, och inbjuder till dialog mellan forskning och praktik.
Föreläsningsserien täcker fem våldsfält: 1) teorier och förklaringsmodeller; 2) könsbaserat våld;
3) maskulinitet; 4) rättssystemets behandling av brottsoffer och stödinsatser till brottsoffer; och
5) Prevention, utsatthet och bemötande.
Våldsstrimmans upplägg
Föreläsningsserien utgörs av 20 tillfällen om en timmes långa föreläsningar och diskussioner
som spänner över fem breda våldsfält. Varje föreläsning är ca 30 minuter och följs av en ca 30
minuter lång diskussion. Våldsstrimman organiseras som ett Brown Bag Seminar – det vill säga
ett lunchseminarium, på central plats i Örebro. Målgruppen är länets praktiker och politiker.
Även andra, exempelvis studenter, är välkomna. Föreläsarna kommer från många ämnen och
fakulteter, och tar därmed avstamp i olika forskningstraditioner och vetenskapsteoretiska
perspektiv. Våldstrimman ger alltså en mycket bred ingång till våldsproblematiken, inklusive
från ämnen som folkhälsa, genusvetenskap, historia, juridik, kriminologi, psykiatri, psykologi,
socialt arbetet och statskunskap.
A. Våldets orsaker och konsekvenser
1) Våldsteoretiska perspektiv och förklaringsmodeller
2) Män och våld
3) Våldets kostnader
4) Våldets omfång och utbredning
B. Makt, kön och genus
5) Könsbaserat våld
6) Våld och kärlek
7) Stalking: att vara förföljd
8) Våld i trafiken: en fråga om kön och makt
C. Maskulinitet och mäns våld
9) Mäns våld: risktagande, mord och krig
10) Mäns våld mot män
11) Våldsbejakande organisering: supporterkultur, fundamentalism, maskulinitet
12) Den våldsamme idrottaren: idrott, maskulinitet och våld
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D. Rättsystem och stödinsatser
13) Rättssystemet: våldsacceptans och nolltolerans
14) Stödinsatser för brottsutsatta vuxna och barn
15) Våldsutsatta barn: stödsystem och behov
16) Brottsutsatta ungdomar
E. Prevention och bemötande
17) Sexuellt våld som ett krigsvapen: bemötande av våldsoffer
18) Att förebygga och hantera hot och våld i möten med klienter och patienter, aspekter av
etik och säkerhet
19) Våld i utbildning/ar
20) Våldspolitik: policy som prevention
1. Våldsteoretiska perspektiv och förklaringsmodeller
Sofia Strid, Genusvetenskap, Örebro universitet
Varför finns det våld? Hur förklaras förekomsten av våld i samhället? Detta inledande moment
presenterar och problematiserar existerande individuella och strukturella förklaringsmodeller,
från individuella psykopater, människors risktagande, och dysfunktionella familjer, till
våldsbejakande normer och globala maktordningar och strukturer.
2. Män och mäns våld
Jeff Hearn, Genusvetenskap, Örebro universitet
What do international studies on men and masculinities tell us about violence? In this session I
will talk about three recent studies on that relate to the crucial question of men, masculinities
and violence: first, the EU Study on the Role of Men in Gender Equality published in 2013)1
that reviews research on the situation of men in Europe; second, the International Men and
Gender Equality Survey (IMAGES)2 on what tends to increase or decrease men’s violence; and,
third, Norwegian studies on how men might benefit from greater gender equality and less
violence.3 The practical implications of these studies will be discussed.
3. Våldets kostnader
Koustouv Dalal, Folkhälsovetenskap, Örebro universitet
4. Våldets omfång och utbredning
Sofia Strid, Genusvetenskap, Örebro universitet
Hur mycket våld finns det? Vad räknas som våld? Hur räknas våld?
Denna föreläsning tar avstamp i de komparativa studier som försöker kartlägga våldets
omfattning, och diskuterar data, definitioner och metoder som används för att räkna och jämföra
förekomsten av olika former av våld. Sambandet mellan dessa former problematiserar, särskilt
det positiva samband som finns mellan förekomsten av mäns våld mot kvinnor och militärt
våld.

1

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130424_final_report_role_of_men_en.pdf
http://www.icrw.org/publications/international-men-and-gender-equality-survey-images)
3
http://kjonnsforskning.no/en/2015/10/gender-equality-gives-men-better-lives
2
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5. Könsbaserat våld: mäns våld mot kvinnor
Renée Andersson, statskunskap, Örebro universitet
Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett globalt problem. Uppskattningar visar att en tredjedel av
alla kvinnor utsätts för våld någon gång under sin livstid; den största riskfaktorn när det gäller
utsatthet för våld i hemmet är att vara kvinna. Varför är det så? Den här föreläsningen fokuserar
på förklaringsmodeller för mäns våld mot kvinnor och behandlar aktuell svensk och
internationell teoretisk och empirisk forskning.
6. Våld och kärlek
Lena Gunnarsson, genusvetenskap, Örebro universitet
Kärlek och våld är på många sätt varandras motpoler. Samtidigt vet vi att en stor del av våldet
förekommer bland kärlekspar, oftast med en man som förövare och en kvinna som offer. Hur
ska vi förstå detta? I min föreläsning ger jag några infallsvinklar på hur man kan förstå
förhållandet mellan kärlek och (könsbaserat) våld, utifrån feministiska teorier om kärlek, kön
och makt.
7. Stalking: att vara förföljd
Susanne Andersson, Kriminologi, Örebro universitet
Fyra av fem som blir stalkade är kvinnor, där majoriteten av dem förföljs av en tidigare partner.
Män som inte kan acceptera att förhållandet har tagit slut fortsätter att förfölja och trakassera
kvinnorna. Det psykiska våldet fortsätter under lång tid och kan även leda till fysiskt våld.
Kvinnorna lever i ständig rädsla för vad som ska hända. Hur kan samhället skydda och hjälpa
dessa kvinnor? Föreläsningen kommer att handla om olika tillvägagångssätt och modeller som
kan användas i arbetet med att hantera stalkingsrelaterade ärenden
8. Våld i trafiken: en fråga om kön och makt.
Dag Balkmar, Genusvetenskap, Örebro universitet
Cykling är numera ett regelbundet diskuterat ämne i medierapporteringen såväl som politiskt,
en återkommande fråga är cyklisters säkerhet. Forskning om konflikter mellan cyklister och
bilister i storstäder visar att bilister kan utsätta cyklister för fara genom täta omkörningar,
tutningar, prejningar eller till och med påkörningar. Dessa händelser utgör inte bara en källa till
oro bland cyklister, utan exemplifierar också typiskt manliga konflikthärdar. Den här
föreläsningen använder svenska och internationella exempel för att diskutera hur konflikter i
trafiken förstås i termer av kön, makt och våld
9. Mäns våld: risktagande, mord, krig
Dag Balkmar, Jeff Hearn, Genusvetenskap,
10. Mäns våld mot män
Kjerstin Andersson Bruck, Socialt arbete, Örebro universitet
11. Våldsbejakande organisering: supporterkultur, fundamentalism, maskulinitet
Agneta Blom, Statskunskap, Örebro universitet
Runt de stora lagsporterna och då i synnerhet männens elitfotboll frodas en supporterkultur som
innehåller mycket av glädje och gemenskap men även destruktivitet och våld. I denna
föreläsning beskrivs och problematiseras detta fenomen med stöd i teorier om svårlösta
problem, fundamentalism, reflexiv kontroll och maskulinitet
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12. Den våldsamme idrott(ar)en: idrott, maskulinitet och våld
Daniel Alsarve, Historia, Örebro universitet
Våld, aggressivitet, muskelstyrka och kamp fungerar som centrala utgångspunkter i många
idrotter där maskulinitetsskapande framstår som viktigt. Parallellt fostrar idrotter utövarna i
taktik, kondition och kreativitet – egenskaper som kan tolkas som pacifistiska. Denna
föreläsning försöker skapa en mer nyanserad förståelse av de motsägelsefulla kopplingarna
mellan idrott, maskulinitet och våld via nedslag i media och föreningsidrott.
13. Rättssystemet: Våldsacceptans bland vuxna och nolltolerans bland barn?
Kerstin Nordlöf, Juridik, Örebro universitet
Barn anses ha ett högt skyddsvärde men inte alltid. Flertal fall från domstolarna visar att fysiska
eller psykiska kränkningar mellan vuxna kan resultera i en fällande dom om misshandel,
ofredande eller olaga hot. I en motsvarande situation men mellan tonåringar är det inte säkert
att utslaget i domstol blir detsamma. Är förklaringen att det bland vuxna trots allt finns en
acceptans av våld och hot mellan tonåringar och framförallt bland pojkar? Under föreläsningen
diskuteras denna hypotes från olika synvinklar med utgångspunkt i ett antal rättsfall.
14. Stödinsatser för brottsutsatta vuxna och barn
Sara Thunberg, Socialt arbete, Örebro universitet
Föreläsningen behandlar det svenska rättssystemet och ansvaret för stödinsatser till brottsoffer
(både vuxna och barn) och socialtjänstens ansvar för stödinsatser till brottsutsatta. Vikten av
samverkan mellan olika aktörer, såväl offentliga som privata och ideella, för att brottsutsatta
ska få tillgång till stödinsatser belyses.
15. Våldsutsatta barn: stödsystem och behov
Åsa Källström, Socialt arbetet, Örebro universitet
Att själv utsättas för kränkningar, konflikter eller våld eller att leva med att en vuxen man älskar
och är beroende av gör det kan vara mycket svårt för barn att hantera. Den här föreläsningen
fokuserar på vad forskning visat att våldsutsatta barn kan behöva för stöd och hur det svenska
stödsystemet förmår bemöta dessa behov
16. Brottsutsatta ungdomar
Sara Thunberg, Socialt arbete, Örebro universitet
Denna föreläsning behandlar brottsutsatta ungdomars benägenhet att söka stöd, det stöd de får,
nöjdheten med erhållet stöd samt stödets inverkan på psykiska mående i vuxen ålder.
17. Bemötande av våldsoffer: Sexuellt våld som ett krigsvapen
Annsofie Adolfsson, Omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet
Det sexuella våldet är utbrett i många länder. Studier från Afrika visar att det är mycket vanligt,
med stora konsekvenser för kvinnorna socialt, fysiskt och psykologiskt. Bemötande och vård
kan förbättras. Dessa personer möter vi även i Sverige och region Örebro idag. Därför behöver
medvetenheten och kunskapen öka för att kunna hjälpa både utsatta och offer.
18. Att förebygga och hantera hot och våld i möten med klienter och patienter, aspekter
av etik och säkerhet
Veikko Pelto Piri, Medicin, Örebro universitet
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Syftet med föreläsningen är att presentera strategier som vårdpersonal inom slutenvården
använder för att balansera aspekter av etik och säkerhet i det dagliga arbetet. Det är
problematiskt att ha ett uppdrag som handlar om att skapa en rehabiliterande relation och miljö,
och samtidigt skapa en säker miljö där hot eller våld minimeras. En sådan balansering kräver
att chefer och personal använder både fakta och värdebaserad kunskap när strategier utvecklas.
Forskningen är genomförd inom slutenvården på ungdomshem som Statens institutionsstyrelse
bedriver, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin, men dessa erfarenheter kan även
användas inom annan offentlig verksamhet i arbetet med människor.
19. Våld i utbildning
Jeff Hearn, Genusvetenskap
20. Våldspolitik: policy som prevention?
Renée Andersson, Statskunskap Örebro universitet, Dag Balkmar, Genusvetenskap, Örebro
universitet
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