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Förord 

Att skriva en uppsats på tio veckor kan låta som en enkel sak. Gott om tid. Bara man 

planerar sin tid ordentligt, är strukturerad och disciplinerad i sitt arbete så går det som en 

dans. Sen, när man väl sätter igång så inser man att det finns en hel del saker man själv 

inte kan påverka. Som intervjupersoner som inte går att få tag på, eller som inte har tid på 

alldeles för länge. Eller verksamheter man räknat med som tackar nej. Eller som har lagt 

ner (sic!). Och medan man letar febrilt efter nya lösningar och angreppssätt så tickar tiden 

på. Helt plötsligt är det halvtid och man har inte kommit mycket längre än det PM som 

lämnades in i det förberedande stadiet. Det är då man ställs inför den riktiga utmaningen: 

vinna eller försvinna – du mot uppsatsen. Trots en trög start vågar vi påstå att vi gick 

segrande ur striden och vi lät inte uppsatsen knäcka oss. Istället har vi, mitt i allt 

kämpande och tandagnissel, fått oss många intressanta diskussioner och många skratt, 

galna upptåg till följd av total utmattning efter att ha pluggat till sent på nätterna, research 

med Den Rosa Burgaren och total mental förvirring. Känslor, ork och motivation har åkt 

berg- och dalbana med oss och sällan har det varit så skönt att sätta sista punkten till ett 

arbete.  

Vi vill tacka vår handledare Ulrica Stjernqvist för allt stöd och hjälp – utan ditt 

engagemang, ditt stöd och dina kontakter hade vi letat intervjupersoner än idag!  

Tack alla intervjupersoner som medverkat. Utan er hade uppsatsen inte varit möjlig! 

Tack Sofia Ljungkvist för att du har kommit med fika och uppmuntrande ord och med 

nya ögon läst igenom texten och kommit med synpunkter – gång på gång!  

Tack Tina Waaranperä för utlåning av kurslitteratur – utan dig hade det blivit dyrt! 

Tack Maria Skalin för fakta från regeringskansliet! 

Tack Momma & Roxy för att ni alltid har haft öppet när vi har velat ta en paus! 

Tack Friskis & Svettis för att ni inte har frusit våra medlemskap trots att vi inte visat 

upp våra bleka ansikten under hela uppsatsperioden! 

Men mest av allt vill vi tacka varandra. Tack kära uppsatspartner! Galet bra jobbat, nu 

kan vi vara duktigt nöjda med oss själva! 

Erika & Sandra 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att belysa eventuella skillnader mellan lesbiskt partnervåld och 

olikkönat relationsvåld. Våra frågeställningar har handlat om huruvida de professionella 

upplever skillnader i hjälpbehovet hos kvinnor utsatta partnervåld i en samkönad relation 

gentemot dem i en olikkönad relation och om de professionella upplever att partnervåldet 

skiljer sig åt. Vi har också frågat de professionella om deras syn på att arbeta med hbt-

kvinnor och huruvida det bör ske separat eller integrerat med kvinnor som lever med 

män. Vi har valt att göra en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt perspektiv för att få 

en ökad förståelse i ämnet. Empirin har insamlats med hjälp av sex semistrukturerade 

intervjuer som vi sedan transkriberat, tematiserat och analyserat med hjälp av en ad hoc-

metod bestående av meningskoncentrering och narrativ strukturering. Av våra sex 

informanter arbetar tre inom RFSL och resterande tre inom mer traditionella hjälp- och 

stödverksamheter för våldsutsatta kvinnor. Vi har valt att använda teorin om 

heteronormativitet som teoretisk utgångspunkt för vårt arbete. 

Den generella bild vi erhöll under arbetets gång var att de som arbetar uttalat med hbt-

personer verkar ha en större kunskap och insikt i hur hbt-personers problematik ser ut. 

Detta är dock knappast någon häpnadsväckande insikt. Däremot reagerade vi över 

skillnaderna i hbt-kompetens och kunskap kring heteronormen och vad den innebär bland 

de informanter som är verksamma inom de mer traditionella verksamheterna. Av de tre 

informanterna som arbetar inom traditionella verksamheter var det två informanter som 

förmedlade åsikter och inställningar som tyder på en okunskap i vad det innebär att leva 

som hbt-person i allmänhet, och hur det kan se ut när våld förekommer i samkönade 

parrelationer i synnerhet.  

Nyckelord: samkönat partnervåld, våldsutsatta lesbiska, heteronorm  
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Inledning 

Att våld av olika karaktär förekommer i parrelationer är något de allra flesta är medvetna 

om. När man talar om ämnet går dock tankarna i de allra flesta fall till heterosexuella 

parrelationer där en man misshandlar sin kvinnliga partner. Man har till och med kommit 

att kalla det kvinnomisshandel, med ett outtalat antagande om att misshandeln utförs av 

en närstående man. Men att våld även förekommer i samkönade par är något som mycket 

sällan uppmärksammas. För många tycks det svårt att tänka sig att en man kan 

misshandla en annan man och i många fall bemöts denna situation med kommentarer som 

”men varför slår han inte bara tillbaka, han är ju lika stor?” På samma sätt tas våld mellan 

lesbiska inte alltid på allvar av omgivningen. Då vi själva har pratat om ämnet med 

vänner och bekanta visar det sig att de flesta aldrig ens har tänkt på att partnervåld mellan 

kvinnor kan existera. Det gör det. Men det är svårt att jämföra hur utbrett samkönat 

partnervåld är i jämförelse med det olikkönade. Dels finns ingen förteckning över hur 

många i landet som lever eller har levt i ett samkönat förhållande och dels har inga 

tillräckligt stora studier gjorts för att man ska kunna dra några generella slutsatser. 

En av de främsta forskarna inom samkönat partnervåld är amerikanskan Claire 

Renzetti. I den av hennes studier som utkom 1992 kommer hon fram till att partnervåld i 

homosexuella parrelationer är i stort sett lika vanligt som i heterosexuella. Det fungerar 

också på samma sätt gällande normaliseringsprocesser
1
 och maktstrategier (Renzetti, 

1992, s.115). I Sverige har Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist skrivit rapporten 

Våldsamt lika och olika (2006) om samkönat partnervåld. Den fastställer inte hur vanligt 

förekommande fenomenet är i Sverige, men likväl att det förekommer i stor utsträckning. 

Trots detta är denna typ av partnervåld i stort sett osynligt. Det finns fortfarande 

nästan ingen hjälp att få för män som blir misshandlade av en manlig partner. Däremot 

börjar fler och fler kvinnojourer runtom i landet att ta emot även kvinnor från lesbiska 

relationer, något som inte alltid har varit självklart. Men trots det finns det dem som 

hävdar att många kvinnor från samkönade par tycker att det är svårt att vända sig till de 

traditionella hjälpverksamheterna, så som kvinnojourer och liknande kommunal 

verksamhet. Ett exempel på detta är att Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

                                                 
1
 Den process som beskriver hur våldet steg för steg blir en del av vardagen – något normalt.  
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transpersoners rättigheter (RFSL) har startat en egen brottsofferjour dit många 

partnervåldsutsatta vänder sig. Detta gjorde oss nyfikna och vi ville veta mer om vad de 

verksamma inom RFSL anser om våldsutsatta för hbt
2
-kvinnors behov och varför det 

behövs en särskild verksamhet för dem. Dessutom ville vi prata med professionella inom 

traditionella verksamheter om deras tankar kring att ta emot kvinnor från både 

samkönade och olikkönade parrelationer. Anser de att det är önskvärt, eller ens möjligt, 

att integrera hjälpverksamheten mellan heterosexuella och hbt-kvinnor? Har det uppstått 

problem sedan de började ta emot hbt-kvinnor?  

En annan tanke som vi också ville diskutera med de professionella var om de 

traditionella hjälpverksamheternas teoretiska bakgrund kan osynliggöra kvinnor i lesbiska 

relationer? Många verksamheter som arbetar med misshandlade heterosexuella kvinnor 

använder termen könsmaktsordning för att förstå och förklara mäns våld mot kvinnor. 

Det innebär i korthet att mannen utövar olika former av våld mot sin kvinnliga partner i 

syfte att öka eller ta kontrollen och makten i förhållandet. Maktpositionen har samhället 

givit honom genom ett antagande att den vite mannen är norm och på så sätt överordnad 

kvinnan. Detta kan innebära att han ser det som sin medfödda rätt att kontrollera och 

utöva makt mot kvinnan, eller att han rent utav ser henne som sin ägodel. Teorin har fått 

ett stort genomslag på senare år och vår tanke var – kunde det vara ett bakslag för 

situationen för de våldsutsatta lesbiska? 

Att ta emot en kvinna som blivit misshandlad av en kvinnlig partner istället för en 

manlig ställer hjälpverksamheten inför nya situationer. Är tjejkompisen som hjälpt den 

utsatta att söka hjälp verkligen bara en kompis, eller är hon i själva verket förövaren? Hur 

ser arbetet med våldsutsatta hbt-kvinnor ut? Med utgångspunkt i den heteronorm
3
 som 

råder i samhället tas det för givet att alla lever som heterosexuella – även av 

professionella socialarbetare. Det leder i så fall till att den misshandlade kvinnan 

förväntas ha blivit utsatt för våld av en man då hon söker hjälp. Vi tror att denna 

förutfattade mening i många fall kan försvåra ytterligare för de hbt-kvinnor som söker 

hjälp. Små saker som ordval och bilder i broschyrer och på hemsidor kan göra att det 

upplevs som omöjligt för kvinnor som lever med kvinnor att känna att de kan söka hjälp 

                                                 
2
 Homo-, bisexuella och transpersoner. Vedertagen förkortning på personer som inte är heterosexuella eller 

som är könsöverskridare. Se mer under Begreppsdiskussion, s. 8. 
3
 Antagandet att heterosexualitet är det självklara. Se mer under Teoretiska utgångspunkter, s. 8. 
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eller komma ut
4
 i ett samtal. Samkönat partnervåld har, efter att ha legat i skymundan 

länge, nu börjat lyftas upp mer på den offentliga agendan. Tidigare i år, 2009, gav 

integrations- och jämställdhetsdepartementet ut skriften Mot våld och förtryck, med 

anledning av att regeringen satser drygt 900 miljoner kronor fram till år 2010, i syfte att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer. I skriften ges, som synes, våld i samkönade relationer särskild 

uppmärksamhet och det konstateras att det samkönade våldet har både likheter och 

olikheter med mäns våld mot kvinnor. Bland likheter nämns systematiska begränsningar, 

kontroll och hot om våld som sker i en normaliseringsprocess. Bland olikheterna nämns 

vikten av en särskild kunskap om våld i samkönade relationer. Det poängteras att det 

faktum att våldet sker i en samkönad relation kan påverka hur omgivningen uppfattar det, 

benägenhet att anmäla och söka hjälp samt det bemötande som den hjälpsökande kan få. 

Som orsak till det osynliggörande som omger samkönat partnervåld anges samhället 

heterosexuella normer, vilket också leder till att homo- och bisexuella i mindre 

usträckning söker vård. Till sist uttrycks att regeringens utgångspunkt är att alla ska ha 

tillgång till ett likvärdigt skydd, stöd och hjäp utifrån sin utsatthet, oavsett sexuell 

läggning. Det är statens och kommunernas uppgift att tillgodose dem som utsätts eller 

som riskerar att utsättas för våld med det stöd och skydd de behöver. Samtidigt tilläggs 

att frivilligorganisationernas verksamhet är ett ovärderligt komplement till den offentliga 

verksamheten och att ett ökat samarbete mellan samhällets aktörer samt ökad 

medvetenhet och kompetens är nödvändigt för alla, men framför allt dem som arbetar 

med frågorna. 

 

                                                 
4
 Tala om att man inte är heterosexuell. Se mer under Begreppsdiskussion, s. 8. 
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Bakgrund 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi kort för den tidigare forskning kring partnervåld som vi har 

använt oss av. Den mesta forskningen vi har valt handlar om samkönat partnervåld, dess 

mekanismer och de utsattas upplevelser. Det har givit oss en mycket bra bakgrund då vi 

har träffat och pratat med de professionella som möter utsatta i sin verksamhet. 

Våldsamt lika – och olika 

År 2006 kom forskningsrapporten Våldsamt lika och olika – Om våld i samkönade 

parrelationer, av forskarna Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist. I vårt arbete har vi 

även läst och använt oss av en populärvetenskaplig version av forskningsrapporten med 

titeln Våldsamt lika och olika – En skrift om våld i samkönade parrelationer (2008). Det 

är en bearbetning av orginalrapporten skriven och sammanställd av Maria Jacobsson.  

Forskningsrapporten bygger på enkäter besvarade av 2 013 hbt-personer som alla var 

medlemmar i RFSL. Av svaren framkom att en fjärdedel av deltagarna var, eller hade 

varit, utsatta för någon form av våld i en pågående och/eller före detta samkönad 

parrelation. Deltagarantalet är dock för litet för att dra några generella, statistiska 

slutsatser men det visar att samkönat partnervåld förekommer.  

Forskningsrapporten bygger också på intervjuer av professionella inom verksamheter 

som erbjuder hjälp och stöd åt våldsoffer, till exempel kvinnojourer och brottsofferjourer. 

Dessa verksamheter har författarna valt att kalla traditionella, till skillnad från 

verksamher med särskild hbt-kompetens. Holmberg och Stjernqvist skriver att många 

som arbetar med stöd och hjälp till våldsoffer inte tror att de har mött en enda hbt-person. 

De beskriver också hur endast ett fåtal, sex procent, av de våldsutsatta hbt-personer som 

deltog i studien hade sökt hjälp och stöd. En bidragande orsak till att det är så få, menar 

författarna, är hjälpverksamheternas bristande hbt-kompetens. De förklarar att många av 

de professionella de intervjuat antar att hbt-personer i första hand vänder sig till 

verksamheter med särskild hbt-kompetens. Det kan leda till att de inte uppmärksammar 

de hbt-personer som faktiskt vänder sig till dem, menar författarna.  
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Vidare tas det faktum upp att många utsatta hbt-personer som valt att söka hjälp vänder 

sig till traditionella verksamheter som erbjuder skydd och stöd, samt att en tydligt 

rådande missuppfattning bland traditionella verksamheter är att hbt-personer helst vänder 

sig till verksamheter med uttalad hbt-kompetens, så som RFSL.    

 

Samkönat partnervåld – vad är det och vilket stöd behövs 

Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist har även skrivit en artikel om samkönat 

partnervåld, publicerad i Tidskrift för genusvetenskap (nr 4, 2007). Artikeln utgår från en 

småskalig uppföljningsstudie av valda delar av ovan nämnda forskningsrapport, 

Våldsamt lika och olika (2006). Syftet med artikeln är att belysa det våld som 

respondenterna från forskningsrapporten utsatts för samt att beskriva hur de upplevt det 

stöd de fått. Här diskuterar författarna problematiken med bristen på tidigare forskning 

samt vilken kompetens som behövs för att, på ett adekvat sätt, kunna stödja och hjälpa 

hbt-personer utsatta för samkönat partnervåld. Även här tas bristande hbt-kompetens upp 

som ett stort problem hos de professionella. Många av de hjälpsökande har känt sig 

homofobiskt bemötta och inte upplevt att de har blivit tagna på allvar. Författarna 

beskriver hur de som angett att de har varit utsatta har valt att avsluta stödkontakter på 

grund av bristande bemötande och bristande hbt-kompetens. Artikeln tar även upp 

problematiken med att hbt-kretsen
5
 upplevs som liten. Det kan vara svårt för den 

våldsutsatta att vara anonym om hon söker hjälp hos en hbt-specifik verksamhet. Risken 

är stor att hjälparen, alltså den professionella, känner förövaren eller våldsoffret – eller 

båda två. Denna aspekt, menar författarna, kan bidra till att den våldsutsatta undviker att 

ta kontakt med verksamheter som uteslutande vänder sig till hbt-personer och istället 

prioriterar anonymitet.  

Våld i lesbiska förhållanden 

Vidare har vi använt oss av en c-uppsats vid namn Våld i lesbiska förhållanden – En 

kvalitativ studie av utsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter. Uppsatsen skrevs av 

Louise Schröder vid Socialhögskolan i Stockholm, 2005. Hon har intervjuat kvinnor som 

utsatts för våld i en lesbisk parrelation om hur de upplevde sin situation. I den del där 

                                                 
5
 De personer i en stad eller ett område som är hbt. 
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hjälpsökande diskuteras framgår det att endast ett fåtal av kvinnorna sökt, eller ens 

funderat på att söka, hjälp men att de som tagit steget vänt sig till RFSL:s kuratorer eller 

jourer. De intervjuade kvinnorna uttrycker också att det faktum att våldet utfördes av en 

annan kvinna riskerade att osynliggöra det både för dem själva och för omgivningen.  

 

Slagen Dam 

 ”Slagen Dam - mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning” 

(Lundgren, E., Heimer, G., Westerstrand, J., Kalliokoski, A-M., 2001) är den första 

omfångsundersökning som visar hur utbrett mäns partnervåld mot kvinnor är i Sverige. 

Den visar även på att våldet är lika utbrett i alla samhällsklasser. Den del i denna 

undersökning som är relevant för vår uppsats är den del som handlar om vart kvinnorna 

vänder sig för hjälp och stöd. Förutom kontakt med polis har man ställt frågor om i vilken 

utsträckning de utsatta kvinnorna valt att vända sig till instanser som kvinnojourer, 

socialjour, socialsekreterare, advokat, familjerådgivning, psykiatri och annan sjukvård. 

Av dessa olika instanser visar undersökningen att den vanligaste instans att vända sig till 

är sjukvården. Efter sjukvården väljer kvinnor att vända sig till psykiatrin. Störst andel 

kvinnor som anser sig nöjda med den hjälp de fått hittar man också inom sjukvården (ej 

psykiatri) och på andra plats bland mest nöjda kommer den grupp som valt att söka sig 

till brottsofferjourer. Först på fjärde plats hittar man den grupp som sökt sig till 

kvinnojourer, där 70 % anser sig nöjda med den hjälp de fått. Hos dem som sökt hjälp 

hos socialtjänsten visar undersökningen att så många som varannan kvinna var missnöjd 

med den hjälp de fått.  

De enkäter som fylldes i av våldsutsatta kvinnor frågade dock inte efter sexuell 

läggning, varför undersökningen inte tar upp samkönat partnervåld. 
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att belysa några utvalda professionellas syn på lesbiskt partnervåld kontra 

olikkönat partnervåld, samt deras syn på arbetet med kvinnor som utsätts för våld av en 

kvinnlig partner. Vi vill också undersöka eventuella skillnader mellan lesbiskt 

partnervåld och olikkönat partnervåld, sett ur de professionellas perspektiv.  

För att uppnå vårt syfte ska vi försöka besvara följande frågor: 

 Upplever de professionella att det finns skillnader i hjälpbehovet hos utsatta i 

samkönat partnervåld jämfört med utsatta i olikkönat partnervåld? 

 Upplever de professionella att partnervåldet skiljer sig i samkönat respektive 

olikkönat partnervåld? 

 Ser de professionella någon mening med att separera arbetet med samkönat 

partnervåld från det olikkönade? 

 

Begreppsdiskussion 

Med samkönade förhållanden menar vi en parrelation mellan två personer av samma kön. 

Vi har också kallat detta samkönade parrelationer eller lesbiska parrelationer. Det innebär 

dock inte att båda parter nödvändigtvis är lesbiska; en eller båda parter kan till exempel 

definiera sig som bisexuell. Det är dock förhållandet som vi menar är av lesbisk karaktär. 

Då vi pratar om icke-heterosexuella människor som grupp har vi använt oss av termen 

hbt-personer. Det är en förkortning av homo-, bisexuella och transpersoner. Transperson 

är ett paraplybegrepp som innefattar en mängd olika könsöverskridande grupper. Ett 

annat ord är genusambivalens, som poängterar att en person inte håller sig inom de 

traditionella ramarna för vad samhället tolkar som genustillhörighet, eller att en person 

anser sig tillhöra det motsatta könet mot den han eller hon är född till. Vi anser oss inte 

behöva utveckla transbegreppet vidare då varken de utsatta kvinnornas eller 

våldsutövarnas biologiska kön är av vikt för vår studie, endast det faktum att de definierar 

sig själva som kvinna. Vi har därför uteslutande syftat på kvinnor som lever i ett 

förhållande som de definierar som samkönat, alltså kvinnor som lever med kvinnor. 

Misshandel kan innebära fysiskt våld, såsom slag eller sparkar, eller psykiskt våld, till 

exempel hot, kränkningar eller kontroll av olika slag. Det kan också innebära sexuellt 
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våld, till exempel att tvingas till sexuella handlingar eller otrohet mot sin vilja. Vi har 

använt oss av begreppen misshandel, våld samt det mer specifika partnervåld. Vi har 

inkluderat alla ovanstående former av våld i alla tre begreppen. Då vi använt uttrycken 

misshandel, våld eller relationsvåld, räknas alltså allt ovanstående in. 

Då vi i uppsatsen använt uttrycket komma ut syftar vi på det tillfälle då en person 

berättar att hon eller han har en annan sexuell läggning än den heterosexuella. 

Då vi i uppsatsen använt oss av uttrycket ”olikkönat partnervåld” menar vi mäns våld 

mot kvinnor. Vi är även medvetna om att det finns kvinnor som misshandlar sin manliga 

partner men det har inte varit relevant för oss eftersom vi har pratat med professionella 

som arbetar på verksamheter för våldsutsatta kvinnor, samt att vi har ställt den allmänna 

bild som finns av mäns våld mot kvinnor gentemot samkönat partnervåld. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Ordet queer kommer från engelskan och betyder ungefär konstig eller avvikande. Under 

1900-talet användes det som ett nedsättande ord för homosexuella i framför allt England 

och USA. År 1990 bildades dock ett nätverk som bestämt sig för att återta ordet. De 

kallade sig Queer Nation och började först synas under den homosexuella 

frigörelseparaden i New York samma år. Deras avsikt var att uppmana homosexuella 

människor att ta plats och göra sig hörda, eftersom många homosexuella var trötta på att 

vara utestängd från makten och privilegierna i samhället och att bli behandlad som en 

andra klassens medborgare. Queer Nation kämpade för att homosexuella människor 

skulle få vara öppna med sin läggning även i det offentliga. Genom att bland annat 

återanvända det gamla ordet queer ville man på ett kompromisslöst sätt uppmärksamma 

frågor som var viktiga för homosexuella (Ambjörnsson, 2006).  

Idag finns ordet queer även inom den akademiska världen och fungerar som ett 

samlingsnamn på olika kritiskt granskande perspektiv på sexualitet och könsidentitet. 

Dessa perspektiv fokuserar på det heteronormativa, det vill säga de institutioner, 

maktstrukturer, mellanmänskliga relationer och handlingar som vidmakthåller 

heterosexualitet som en enhetlig, naturlig och allomfattande ursprungssexualitet. 

Queerteori baserar sig på teoretiska diskussioner inom lesbisk feminism samt gaystudier, 
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som förts om den dominerande och normerande ställning som heterosexualiteten har i det 

västerländska samhället. Queerteori är ett samlingsbegrepp för teorier med influenser från 

bland annat gay- och lesbisk teori samt genusstudier. Ett av dess huvudteman är att 

ifrågasätta rådande tolkningar av sexuella identiteter. Sexualitet såväl som könsidentitet 

ses som socialt, historiskt och geografiskt konstruerad, istället för ursprungsgiven. Med 

detta menas att man ser på kön som något som konstrueras socialt snarare än något man 

föds till/med. Den heterosexuella dominansen i samhället ses som ett förtryck mot alla 

dem som inte definierar sig själva som heterosexuella, eller enligt gängse genusnormer, 

genom att allt som inte faller inom den heterosexuella normen osynliggörs, förminskas 

och anses avvikande. Queerteorins roll som akademiskt perspektiv går inte längre tillbaka 

än till 1990-talet. Den sägs ha uppstått kring bland annat konferensen Queer Theory: 

Lesbian and Gay Sexualities vid University of California samt utgivningarna av Judith 

Butlers Genustrubbel (2007) och Eve Kosofsky Segwicks Epistemology of the Closet 

vilka alla ägde rum 1990 (Rosenberg, 2002).  

Judith Butler, professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California, 

är en av de mest uppmärksammade könsteoretikerna i USA och internationellt. Hon 

reflekterar kring begreppsanvändning och språkets roll i att skapa kön och sexualitet. I 

sina analyser kommer hon fram till att kön är ett problematiskt område som inte alls är 

naturligt givet. Hon menar att det är en heterosexistisk fördom att en människas 

biologiska kön automatiskt definierar hennes könsidentitet med dess tillhörande attribut, 

alltså maskulinitet och feminitet. Hon menar också att den fördomen förutsätter att könen 

står i en binär relation till varandra och ömsesidigt attraheras av varandra. Detta, säger 

hon, leder till exkluderande genusnormer och homofobi. Denna teori kallar Butler för den 

heterosexuella matrisen (Butler, 2007). 
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Heteronormativitet 

För att analysera den empiri vi samlat in har valt att ha teorin om heteronormativitet som 

vår utgångspunkt. Denna teori utgår från att problematisera och föra en diskussion om 

heterosexualiteten som norm i samhället. Denna del inom queerteorin utgår från att 

heterosexualitet likväl som homo- och bisexualitet, i likhet med andra sociala ordningar, 

är konstruerade av historia, kultur och sociala sammansättningar. Vikten ligger i att 

undersöka hur olika sociala konstruktioner, så som sexualitet, skapas och bevaras. Genom 

att tala om heteronormativitet hellre än heterosexualitet visar man ytterligare på att det är 

ett normsystem som menas och inte enskilda personers sexualitet (Ambjörnsson, 2006).  

Historiskt sett har både homo- och heterosexualitet varit uttryck för perversioner, då 

båda begreppen syftade på den sexuella aktivitet som utövades endast för njutnings skull. 

Den enda accepterade sexuella aktiviteten under dessa tider var den som skedde  i syfte 

att alstra barn. Med tiden har dock heterosexualiteten blivit en självklar och accepterad 

levnadsform. Den förnuftiga, önskvärda heterosexualiteten växte fram bland 

borgarklassen i början av 1900-talet, och begränsades då till tvåsamma förhållanden som 

utgjordes av äkta makar av olika kön.  Homosexualiteten kom i och med detta mer och 

mer att framstå som en motsats, som en pervesion och en avart av vad som var det rätta. 

Än i dag kan vi se att denna syn på homosexualitet lever kvar och i vissa samhällen och 

sociala grupper ses homosexualitet som en samhällsfara (Ambjörnsson, 2006).   

För att tolka heteronormativiteten måste man titta närmre på de olika gränsdragningar 

som görs i samhället. Den tydligaste gränsen är den mellan man och kvinna, men även 

mellan homo- och heterosexualitet finns en tydlig gränsdragning. För den senare 

gränsdragningen krävs även ett konstaterande av en persons kön och genusbeteende. 

Denna tydliga gränsdragning placerar människor i fack och bestämmer därmed vad som 

anses som korrekt beteende och vilka sociala koder en person förväntas följa – både som 

homo- och heterosexuell. Detta bidrar ofrånkomligen till att människor som inte anser sig 

passa in i dessa förutbestämda mönster och, mer eller mindre, påtvingade roller känner 

sig osynliggjorda och icke accepterade i samhället. I denna ”utanför-grupp” återfinns ofta 

bisexuella, som inte är låsta av kön då de väljer partner. De står mitt emellan och hamnar 

på så sätt i ett utanförskap  (Ambjörnsson, 2006).  
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En annan viktig aspekt av heteronormativiteten är den hierarki som finns mellan de 

båda motpolerna. Att leva som heterosexuell anses stå högre i rang och anses som mer 

naturligt och finare än att leva som homosexuell. En uppfattning som inte är helt svår att 

förstå då det länge varit straffbart eller belagt med sjukdomsstämpel att leva som 

homosexuell. Dessa diskriminerande lagar och diagnoser är idag borttagna, men det finns 

fortfarande många aspekter i samhället som visar på att den heterosexuella livsstilen är 

”den rätta”. Dock går vi sakta men säkert mot ett mer jämställt samhälle. Det senaste 

tecknet på detta, när det gäller lagstiftning, ser vi i att samkönade par från och med 1 maj 

2009 har rätt att ingå borgerligt äktenskap.  

Förutom i lagstiftning återfinner vi hierarkin och uppdelningen även på andra plan i 

samhället. Hbt-personer utsätts dagligen för olika former av hatbrott och diskriminering i 

samhället. Undersökningar visar att under 1999 blev så många som var fjärde hbt-person 

utsatt för hot eller våld på grund av sin sexualitet eller genusuttryck, en siffra som 

fördubblats år 2004 (Ambjörnsson, 2006).  

Ytterligare exempel på hur heteronormen bevaras är att se på den ”avvikande” som en 

stereotyp. Liksom nämnt ovan kategoriseras människor. Den homosexuelle mannen får 

stämpeln av att vara feminin, dramatisk och tycka om en viss sorts musik. Den 

homosexuella kvinnan som stereotyp förväntas vara manhaftig, fästa liten vikt vid sitt 

utseende och vara manshatare. Förutom att denna typ av stereotypisering verkar 

exkluderande för dem som inte känner sig passa in i dessa beskrivningar kan man se att 

många av de epitet som ingår i de olika stereotyperna är egenskaper som ses som 

negativa (Ambjörnsson, 2006).  

Det som gjort att vi valt att använda heteronormativiteten som utgångspunkt i vår 

analys är att den kan förstås och användas på flera sätt. Dels kan den ses som kunskap om 

sexualitetsnormer  i olika sammanhang, men den kan även användas för att se på makt 

och normaliseringsprocesser (Ambjörnsson, 2006).  
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Metod 

Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med ett hermeneutiskt perspektiv, i syfte 

att öka förståelsen och kunskapen kring hbt-kvinnors utsatthet för våld i nära relationer. 

Ämnet är relativt lite utforskat och vår strävan är att identifiera och lyfta fram hittills 

ouppmärksammade områden för vidare forskning och arbete (Neuman, 2006, och Kvale, 

2007.). Vår ambition med uppsatsen är att förmedla de professionellas egna åsikter och 

tankar kring ämnet, utan att värdera någon åsikt som mer sann än någon annan. Vi har 

därför valt att använda oss av ett relativistiskt synsätt i studien (Thurén, 2004, s.12). 

Insamlandet av empiri har föregåtts av förberedande litteraturstudier för att skaffa oss 

större kunskaper om ämnet och de teorier vi ämnar använda oss av och finner relevanta. 

Själva insamlandet har genoförts med hjälp av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. 

Med hjälp av intervjuerna har vi införskaffa oss kunskap genom att lyssna till 

informanternas egna subjektiva upplevelser och tolkningar av sin verksamhet. Platsen för 

intervjuerna har bestämts i samtycke med informanterna och har ägt rum i en miljö där de 

kände sig trygga. Intervjuerna har främst dokumenterats med hjälp av ljudupptagning, 

detta för att vi skulle kunna koncentrera oss på intervjun och vad som hände i rummet. I 

de fall det behövdes kom vi även att anteckna följdfrågor som uppstod under samtalets 

gång eller andra tankar vi fick kring intervjun och den professionelle för att ta upp dem 

senare under intervjun (Neuman, 2006). 

 

Sökvägar 

Sandra Jiseborn 

För att hitta tidigare forskning har vi främst använt oss av litteraturtips från vår 

handledare. Därefter har vi letat oss vidare via referenslistor i de rapporter vi läst samt 

sökningar på Diva (url 1). Sökord vi använt oss av är ”samkönat partnervåld”, ”samkönat 

relationsvåld”, ”partnervåld”, ”relationsvåld”, ”lesbian domestic violence” och ”same-sex 

domestic violence”. 

 

 



 

 

 17 

Urval 

Vi har valt att inrikta oss på yrkesverksamma inom området relationsvåld, och har alltså 

inte pratat med klienter eller brottsoffer. Vi har valt att intervjua de yrkesverksamma som 

först tackade ja till att medverka i vår studie. När tillfälle uppstod använde vi även den så 

kallade snöbollseffekten (Neuman, 2006). Detta för att få så mycket relevant empiri som 

möjligt.  

Vår första tanke var att kontakta en kvinnojour i Norrköping som vänder sig specifikt 

till lesbiska kvinnor och erbjuder stöd och skyddat boende. Då det visade sig att denna 

verksamhet varit tvungen att lägga ner, av ekonomiska skäl, valde vi att istället ta kontakt 

med RFSL och RFSL Stockholm. RFSL arbetar uttalat med hbt-personer och erbjuder 

både brottsofferjour, på nationell basis, och samtalsstöd på en lokal kuratorsmottagning. 

Vi tog även kontakt med traditionella versamheter som vänder sig till våldsutsatta 

kvinnor. Vi har valt att kalla dem traditionella eftersom de inte endast vänder sig till hbt-

personer. De vi kom i kontakt med var Kvinnojouren Blåklockan i Gävle, Kvinnojouren i 

Haninge samt det kommunala Kriscentrum för kvinnor i Stockholm.  

 

Bearbetning och analys 

Vi har bearbetat intervjuerna genom att skriva ut talet till text, så kallad transkribering, 

och därefter analyserat texten. När vi transkriberat intervjuerna har vi sammanfattat de 

delar som är mest relevanta för vår studie, så kallad meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, 

den väsentliga innebörden omformuleras i några få ord. Detta har vi gjort för att undvika 

överflödigt material, vilket är tidsödande. Vi har ansett att det är mest effektivt att bara 

analysera det som rör ämnet och bortse från bisatser i intervjun (Kvale, 1997). 

Som analysmetod har vi valt att använda oss av en ad hoc-metod vilket innebär en 

kombination av metoder. Vi har kombinerat meningskoncentrering, alltså att ta ut 

koncentrerade delar av ursprungsmaterialet, med narrativ strukturering, genom 

synliggörande av sammanhängande berättelser i ursprungsmaterialet (a.a.). Ur det 

sammanlagda intervjumaterialet har vi plockat ut teman som synliggör intressanta 

aspekter utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, alltså tematisering (a.a.). 
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Vi är medvetna om att vi som författare har påverkat studien med hjälp av våra 

tidigare erfarenheter. För att läsaren ska få en rättvis läsning är det i vårt fall viktigt att 

förklara vår förförståelse. Vi har ett personligt intresse för queerteori och tycker det är 

viktigt att ifrågasätta heteronormen och dess påverkan på socialt arbete. Vi är medvetna 

om att detta har påverkat oss och vår analys av studien och därför tycker vi att det är 

viktigt att påpeka detta för läsaren. 

För att uppnå reliabilitet och tillförlitlighet har undersökningen byggt på ett 

representativt urval av personer. Detta har vi uppnått genom att prata med flera 

professionellt yrkesverksamma inom området. Vi har gjort så många intervjuer som 

krävts för att uppnå mättnad, vilket vi åstadkom efter sex intervjuer (Thurén, 2004). För 

att säkerställa validitet har vi utgått från frågemallar där vi sett till att ställa samma frågor 

till alla informanter. Vi har även försökt att inte ställa ledande frågor och att förhålla oss 

så neutrala som möjligt under intervjuerna. Vi har även beaktat att vi valt att dela upp 

analyserandet av intervjuerna mellan oss och att detta kan ha kommit att påverka 

resultatet.  

 

Etiska överväganden 

Sandra Jiseborn 

Informanterna har blivit muntligt informerade om att deras deltagande är helt frivilligt 

och att de när som helst kunde avsluta sitt medverkande. De har även informerats om 

studiens syfte och framtida användningsområde. Detta har vi gjort för att uppfylla 

forskningsetiska rådets informations- och samtyckes- och nyttjandekrav. Eftersom de vi 

intervjuat inte är anonyma har vi inte behövt ta hänsyn till anonymitetskravet. Beslutet att 

inte anonymisera har fattats i samråd med informanterna. Detta då de medverkar utifrån 

sin yrkesroll och inte som privatpersoner. Denna undersökning kommer ej att omfattas av 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Detta då de 

medverkande ej kommer att påverkas psykiskt eller fysiskt av undersökningen.  
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Metodologiska svårigheter 

Sandra Jiseborn 

Då vi började ringa runt och söka efter personer att intervjua märkte vi ganska snart att 

det inte var så lätt som vi trott att få personer att ställa upp. De vi kontaktade inom RFSL 

ställde alla upp utan invändningar, medan attityden från många av de konventionella 

kvinnojourerna var en helt annan. De anledningar vi fick till att de inte ville medverka, 

om vi ens fick svar, var bland annat att de inte stött på några lesbiska våldsutsatta eller att 

de inte hade någon kunskap inom området. En del valde att istället för att ställa upp på 

intervju hänvisa till befintlig  litteratur som Våld i samkönade relationer som givits ut av 

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR).  
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Resultatredovisning 

Informanterna 

Sandra Jiseborn 

Vi har intervjuat sex personer som på olika sätt arbetar med partnervåld och kommer här 

redogöra kort för vilka de är och var de är verksamma. 

Carin Holmberg arbetar på RFSL:s nationella brottsofferjour och är även 

medförfattare till forskningsrapporten Våldsamt lika men olika (2006) som vi beskrivit i 

avsnittet om tidigare forskning. Hon har även arbetat ett år på team för våldtagna kvinnor, 

ägnat sig och relations- och våldsforskning samt hållit i utbildning och handledning inom 

ämnet.  

Eva Hansson arbetar på RFSL Stockholms kuratorsmottagning. Hon är socionom och 

arbetar som kurator och musikterapeut.  

Suzann Larsdotter arbetar även hon på RFSL Stockholm, som HIV- och 

hälsohandläggare. Hon är utbildad socionom med vidareutbildning i sexologi och har 

tidigare bland annat jobbat med våldsutsatta kvinnor inom socialtjänsten samt på ett 

skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.   

Monica Mardell är psykodynamisk psykoterapeut och arbetar med våldtagna kvinnor 

på Kriscentrum för kvinnor – en kommunal verksamhet som erbjuder både samtalsstöd 

och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.  

Benita Vikström är socionom och arbetar på Kvinnojouren Blåklockan i Gävle. 

Blåklockan är ansluten till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – 

ROKS, som är den största medlemsorganisationen för jourer av den typen i Sverige.  

Annelie Almgren arbetar som föreståndare på Haninge Kvinnojour, även den ansluten 

till ROKS. Hon är undersköterska i botten, med vidareutbildning i bland annat våld i nära 

relationer och kris- och konflikthantering. 
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Teman 

Sandra Jiseborn 

För att underlätta tolkning och analyserande har materialet delats upp i olika teman. 

Första temat, utsatthet, handlar om den utsatthet som hbt-personer på olika sätt kan 

uppleva och hur den kan påverka den våldsutsatta på olika sätt. Under detta tema tar vi 

upp hur informanterna ser på hur utsattheten kan påverka hbt-personers välbefinnande, 

hur det kan verka begränsande i det dagliga livet samt det faktum att man som hbt-person 

ständigt måste komma ut i olika sammanhang.  

Nästa tema är norm. I detta avsnitt presenterar vi de tankar informanterna har kring 

rådande samhällsnormer och hur dessa kan påverka hbt-personers liv på olika sätt. 

Informanterna talar här om vad samhället anser vara kvinnligt beteende, och hur denna 

bild kan försvåra både för den utsatta kvinnan och för professionella att se en situation för 

vad den verkligen är – en situation där en kvinna utsätter en annan för våld.  

Tredje temat är våldets mekanismer. Ser själva våldet annorlunda ut när det handlar 

om samkönade relationer? Tar det längre tid för den utsatta att själv inse att hon är utsatt 

för våld, och inte bara har det ”lite dåligt” i sin relation? 

Fjärde temat handlar om önskad kompetens.  Här pratar informanterna om vilken hbt-

kompetens de eventuellt anser behövs, vad bristande hbt-kompetens kan leda till och 

vilka förändringar de skulle vilja se. Det talas om värdet att av vara uppmärksam, inte 

bara på vad man säger, utan även hur man säger det och andra signaler man förmedlar 

som professionell. 

Det sista temat är separerat eller integrerat. Behövs det specifika hjälp- och 

stödfunktioner för hbt-personer? Eller är det endast något som bidrar till att öka 

utanförskapet bland hbt-personer? Är det alltid bra att integrera? På detta ämne var 

informanterna inte helt överens.  

 

Resultat – Utsatthet  

Sandra Jiseborn 

Ett viktigt och stort tema som ständigt återkommer i den empiri vi samlat in är utsatthet. 

Som öppet homo- eller bisexuell är man ständigt utsatt på många olika sätt. Man är 

utlämnad till vänners, familjs, och arbetskollegors acceptans. Man är utsatt på så sätt att 
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man ofta måste komma ut när man söker hjälp hos olika instanser och man är utsatt när 

man går på stan och håller sin partner i handen – något som många undviker att göra just 

på grund av den utsatthet det innebär. När man som våldsutsatt lesbisk vänder sig till 

kvinnojourer för hjälp och stöd tas det ofta för givet att förövaren är en man, och återigen 

måste man komma ut – här med risken att bli avvisad eftersom förövaren har ”fel” kön.  

Eva Hansson talar utsatthet i samband med kontak med vårdinstanser på följande sätt: 

Och man vet att speciellt kvinnor är mindre benägna att söka till exempel specifik 

kvinnovård. Och det för ju med sig vissa problem, just på grund av att det är ett 

heteronormativt bemötande. Just för att det handlar om reproduktion så ofta, det handlar om 

barn och p-piller och allt det där. För många är det jättejobbigt att komma ut i de där 

situationerna för att man kanske inte blir ok bemött. Och då väljer man hellre bort att gå, och 

då kanske man går där med sin livmoderhalscancer eller vad det nu kan vara utan att det blir 

upptäckt.   

 

Vidare tar Hansson upp det faktum att många hbt-personer faktiskt mår psykiskt sämre är 

genomsnittssvensken: 

I Folkhälsorapporten 2005 var det första gången man inkluderade sexuell identitet, så man 

fick fylla i om man var hetero, homo eller bi. De la också ut en webbaserad enkät på 

gaycommunities för att nå personer med transidentitet. Där visade det sig bland annat att ca 

50 % av alla transidentifierade personer har nån gång funderat på eller försökt ta sitt liv. Det 

är jättehögt! Man ser också att lesbiska kvinnor mår allmänt dåligt./…/ Och jag tänker att det 

kommer ur ett utanförskap. /…/ Det gör nånting med en människa att inte våga berätta om 

sitt innersta, eller om det som är viktigast i livet, som ju ändå kärleken är. 

 

Detta visar tydligt på hur den utsatthet många hbt-personer känner kan få direkt 

hälsovådliga konsekvenser.  Att utsattheten känns så stor och hotfull att man helt 

undviker att söka sig till sjukvård och/eller andra offentliga instanser kan vi endast tolka 

som att vikten av en ökad hbt-kompetens bland de professionella är klart önskvärd. Vi ser 

det även som att Hansson anser det vara ett stort problem som det bör läggas stor vikt vid.  

Även Suzanne Larsdotter talar om denna utsatthet i samband med att ständigt behöva 

komma ut: 

först måste du komma ut som lesbisk, och sen måste du komma ut som våldsutsatt – du måste 

komma ut två gånger, och då gäller det ju verkligen att det finns en miljö som underlättar både de 

här komma-ut-processerna så att säga. /…/ Någon som söker sjukvården för någon form av fysisk 

åkomma och berättar att hon är lesbisk varpå sjuksköterskan utbrister: ’Gud så spännande!’ Det blir 

så oerhört tragiskt när man kommer dit som en person med en specifik fysisk åkomma och man vill 

inte vara någon som är spännande på grund av att man inte är heterosexuell! 

 

Även Hansson tar upp denna aspekt av utsattheten: 

Utanförskapet leder bla till att man drar sig för att söka vård, för att man är rädd för att inte få 

ett adekvat bemötande. 
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Att många på detta sätt undviker att söka hjälp av rädsla för att inte bli accepterade eller 

få ett korrekt bemötande, i sjukvård i allmänhet och när det gäller stöd och råd för 

våldsutsatta i synnerhet tycker vi visar på hur stor utsattheten verkligen är.  

Benita Vikström får frågan om hon upplevt att det funnits skillnader när hon mött 

lesbiska i sitt yrke, och talar om utsattheten hos hbt-personer som söker hjälp på den 

kvinnojour där hon jobbar på följande sätt: 

Det har varit ganska likt, förutom att jag tänker att tillhöra en minoritetsgrupp, att ändå känna 

sig i underläge i samhället, har jag upplevt att de här kvinnorna… Det är inte många jag 

träffat, ett par bara… Och en rädsla att inte få hjälp, att inte bli trodd, att den blir ännu större. 

 

Detta tolkar vi som att Vikström visar på en medvetenhet kring den dubbla utsatthet som 

hbt-personer ändå i många fall kan uppleva.  

Att det faktum att språkbild och ordval kan spela in och ha betydelse för om hbt-

personers känsla av utsatthet är något Larsdotter reflekterar över: 

”Slår jag upp ”kvinnojourer” så ser jag att det handlar om mäns våld mot kvinnor, och det här 

är ju inte det. Får man ringa dit då? Blir jag tagen på allvar? Eller kanske måste jag ringa och 

göra om, så att ”Lisa” blir ”Lennart” istället”. För det fick jag en känsla av när jag jobbade på 

NCK, att kvinnor har ringt och så har de gjort om, så att en kvinna blir en man, för att kolla 

av ett beteende och om det är okej. Men såsmåning om i några fall så har det kommit fram att 

det var inte en man, det var en kvinna. Men man gör det för att man tänker att det är enda 

sättet för mej att få hjälp. /…/ För nånstans så är det ju så att om man inte får ett tilltal direkt 

till mig som lesbisk eller bisexuell kvinna så ser inte jag. Jag tror inte att lesbiska eller 

bisexuella kvinnor, när de ser allmän reklamkampanj om mäns våld mot kvinnor att de 

identifierar sig med den situationen utan jag tror att det behövs riktad info just till kvinnor 

som är utsatta för våld av andra kvinnor, för att man ska kunna se den identifikationen. 

 

Detta uttalande tolkar vi som att det är av största vikt att professionella som arbetar med 

utsatta på olika sätt är medvetna om vilket språk som används. Allt ifrån det talade 

språket till text på hemsidor och annan marknadsföring. En så enkel sak som att använda 

uttrycket ”partnervåld” istället för ”mäns våld mot kvinnor” skulle kunna ha betydelse för 

hur välkomna hbt-personer känner sig då de söker hjälp. 

Vi har tagit upp frågan om informanterna tror att känslan av utanförskap och utsatthet 

kan förstärkas av det faktum att det finns hbt-specifika hjälpinstanser eller om det kan 

finnas andra nackdelar med särskilda hbt-instanser, så som RFSL:s kuratorsmottagning 

och brottsofferjour. Eva Hansson säger följande om saken: 

Ja det är möjligen att man fråntar övriga vårdsverige dess ansvar, därför att då kan man 

skicka "problemet" till den inrättningen och så slipper man skaffa sig den kompetensen själv. 

Eller man slipper fundera över, "vänta lite vad är det jag inte kan?" Bara för att man kan, fast 

man behöver lära sig bara lite om vad det betyder. Vad kan det betyda i en kontakt med 
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vården? Eller en utebliven kontakt med vården till exempel? Vad behöver jag som 

behandlare känna till? Man kanske behöver kunna litegrann om en komma ut-process till 

exempel, vad det gör med en människa. Det finns behandlare som säger "men herregud, vi 

lever på 2000-talet det kan väl inte vara så speciellt att komma ut?" Det kan det visst det. Det 

är fortfarande så att mamma kan bli arg, det är fortfarande så att kompisarna kan säga upp 

kontakten eller att pappa kan börja slå mig, eller mamma eller... Det är fortfarande farligt, det 

är fortfarande så att jag kanske inte får vara med. De kanske tycker att jag är äcklig, eller nåt.  

 

På samma fråga säger Holmberg: 

Jag tycker att det är en konstig tanke. Att det här integrering alltid är ett honnörsord, medans 

separering är något fult och skamligt. Det kan vara vilsamt. Det kan vara precis vad man 

behöver. Så jag förstår inte varför hbt-personer inte skulle få lov att vara för sig själva om det 

nu är det man vill. Det betyder ju inte ett avståndstagande. /…/ Jag tror inte att det är 

meningen att vi enbart ska ha våra egna verksamheter, men OCKSÅ ha egna verksamheter. 

Om kvinnojouren, eller brottsofferjouren, eller vad det nu är för organisation, inte öppnar 

sina dörrar och inte har hbt-kompetens, varför skulle jag… Nu säger jag inte att det ÄR så, 

utan vi samverkar ju, men om det är så, om det finns enskilda jourer, varför ska jag skicka dit 

någon? För att de ska bli förolämpade och illa behandlade? Och dessutom vara våldsutsatta… 

Det är ju inget självändamål… att pressa in folk i någon slags integrerad… För att man har 

något slags integrativt mål… Jag förstår inte syftet med det.  

 

 

Detta ser vi som att Holmberg inte ser några problem med hbt-specifika verksamheter. 

Snarare tvärtom. Att det kan vara en fristad för hbt-personer där de inte behöver komma 

ut eller bli ifrågasatta på grund av sin läggning eller sitt genusuttryck. Samtidigt uttrycker 

Holmberg att det inte behöver vara något som bidrar till utsatthet, utan endast finns som 

ett alternativ till de konventionella instanserna.  

I samtliga citat ovan lyfts hbt-personers utsatthet fram  på ett sätt som i våra ögon 

framstår som något mycket viktigt och något som det behövs jobba med på många plan. 

Frågan om nackdelar med hbt-specifika verksamheter väckte lite olika respons hos olika 

informanter. Precis som i avsnittet om norm tycker vi oss här se en större medvetenhet 

kring hbt-personers utsatthet bland de som jobbar uttalat med gruppen. Alla informanter 

visar även en tydlig önskan om att offentliga instanser som sjukvård och psykiatri ska ta 

hbt-personers utsatthet på större allvar och göra vad de kan för att förbättra rådande 

situation.  
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Resultat – Norm  

Sandra Jiseborn 

Att den samhälleliga normen spelar stor roll i hur de professionella ser på de utsatta hbt-

kvinnornas situation är tydligt. En majoritet av de informanter vi talat med pratar om vad 

som anses ingå i begreppet kvinna, hur en kvinna ”bör” agera och vara hur denna norm 

på många sätt kan försvåra för de utsatta kvinnorna när de söker hjälp. Om detta säger 

Suzann Larsdotter följande: 

 
Kvinnlighet är ju så förknippat med moderlighet och omsorg och att man skulle kunna vara 

utsatt för ett allvarligt övergrepp av en annan kvinna, det finns liksom inte med i 

medvetandet och då finns det ju också en risk att man förringar våldet i och med att… man 

kanske inte gör samma screening man kanske inte frågar om samma våld. /…/ Det blir 

naturligtvis ett hinder, att man ser på kvinnlighet som nåt som är oförenligt med våld. /…/ 
jag tror att det blir ännu svårare för kvinnor att se för att man tänker att en kvinna kan inte 

utsätta en kvinna för våld. Det finns liksom i vår kultur så starkt. Och då kanske det är ännu 

svårare att se att det här kanske inte står riktigt rätt till… 

 

Detta tolkar vi som att Larsdotter ser den roll, som är så starkt förknippad med det vi i 

dagens samhälle anser vara kvinnligt, som klart försvårande för våldsutsatta lesbiska 

kvinnor. Dels när det kommer till att söka hjälp och dels att överhuvudtaget bli tagna på 

allvar när de slutligen berättar om det våld de varit utsatta för. Eva Hansson säger 

följande: 

Och just som kvinna, för att det är på nåt sätt lättare att förstå, också utifrån heteronormen om 

man menar att den premierar en manlighet i form av styrka t.ex. om man är född till biologisk 

man så är det lättare att förstå att det finns en muskel att utfärda slaget med, på nåt sätt. Men 

det finns inte på samma sätt hos en kvinna, om vi generaliserar kraftigt, som ju normen gör, 

så är det svårare att tro det om kvinnor fortfarande idag. 

 

I detta citat ser vi hur Hansson tydligt problematiserar kring heteronormen och vad den 

har för betydelse för den hjälpsökande kvinnan. Vår tolkning är att Hansson ser 

heteronormen som något som sätter käppar i hjulet på flera sätt. Dels genom att förutsätta 

att det finns en större förståelse för någon som blivit utsatt av en heterosexuell manlig 

förövare, och dels genom att kvinnan ses som svagare och vänare.  

Även Carin Holmberg talar om hur samhällsnormer gör det svårt för våldsutsatta i 

lesbiska relationer att bli korrekt bemötta och trodda. 

Det finns ju de som på allvar tror att två kvinnor inte kan göra varandra illa… 
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Denna missuppfattning, menar Holmberg, finns till största delen bland allmänheten, men 

även hos professionella i viss mån. Detta upplever vi som något som upprör Holmberg, 

men som samtidigt är en god sporre till att fortsätta arbetet med att synliggöra och 

uppmärksamma samhället på att denna typ av våld i högsta grad existerar – om än i det 

fördolda. Vidare säger Holmberg:  

Det finns en större tystnad runt själva… att det finns våld. Det finns en helt annan tystnad. 

Och därmed också en annan svårighet att formulera vad man varit med om… Det tror jag är 

den största skillnaden. Att det finns ändå en diskurs kring mäns våld mot kvinnor. Man har 

ändå den senaste omgången pratat om detta på olika sätt sen 1979. Det har ändå… det gör 

ändå någon skillnad. Men det här finns det inget tal om. Det finns inte på kartan. 

 

Här talar Holmberg om hur samhällsnormer gör det svårt att överhuvudtaget tala om våld 

i en partnerrelation om man lever i ett samkönat förhållande. Det talas inte om på samma 

sätt som heterosexuellt partnervåld, vilket gör det svårt för den utsatta att ens själv kunna 

formulera vad hon varit/är med om.  

Monica Mardell talar om en kvinnas våld mot en annan kvinna på följande sätt: 

För vi vet ju hur svårt det är att få en man fälld för ett brott. Och oftast så… lagen är ju 

könsneutral och någonstans så utgår man ju också från mäns våld mot män i lagen, och mäns 

våld mot kvinnor. Och kvinnors våld mot kvinnor ser ju inte så ut. Med kanske utslagna 

tänder och blåtiror och hitan och ditan, utan det gäller då att försöka bevisa… Och det vet 

kanske kvinnor om, att det är svårare. Man har kanske brutit ned genom psykiska 

kränkningar och det är jättesvårt att bevisa. 

 

Detta uttalande tolkar vi som att Mardell, liksom många andra i dagens samhälle, har 

uppfattningen att våldet i en lesbisk relation inte kan se likadant ut som i en heterosexuell 

relation. Att kvinnor inte tar till våld på samma sätt, eller i alla fall inte lika grovt våld. 

Att våldet i lesbiska relationer handlar till största del om psykisk och inte fysisk 

misshandel.  

Benita Vikström talar om hur samhällets normer kan försvåra för utsatta kvinnor på 

följande sätt: 

Mäns våld mot kvinnor, det pratar vi om lite nu och då, det står i tidningen varje dag, så att 

kvinnor slår varann ”Nämen nä, det gör vi ju inte, för vi är ju så mkt snällare”, det är vi ju 

inte. Nämen alltså, vi är alla människor, så tänker jag. Det blir ytterligare en belastning, så 

kan jag säga, i hennes benägenhet att söka hjälp, att inte bli trodd, för hon blir inte trodd 

annars heller. 
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Anneli Almgren tar upp en annan aspekt av normtänkande. Hon beskriver hur en 

transperson (mtf
6
) vänt sig till dem för hjälp och stöd och hur de avvisat denna kvinna då 

hon enligt Almgren påmint för mycket om en man. Hon säger: 

Eh… problemet var när han kom hit, för det första så visste vi inte om att han va 

[tansexuell?] innan, så de kvinnor och barn som bodde här reagerade väldigt starkt, så vi 

kunde inte placera honom här, utan hjälpa till att placera honom på ett annat ställe. 

 

Här visar Almgren tydligt att hon ser den utsatta som man, trots att hon själv ser sig som 

kvinna. Vidare frågar vi om det diskuterats blande personalen hur de ska gå tillväga nästa 

gång det kommer en transexuell kvinna och söker hjälp hos dem. 

Ja vi måste tacka nej till sånt. Just med tanke på att det bor kvinnor och barn här.. och då om 

man kommer och liknar pappa, mörk röst o såna saker, så kanske det blir hemskt för… 

kvinnorna kan också känna sej obekväma. Sen finns det ju faktiskt instanser här i Stockholm 

för den här problematiken. 

 

Detta uttalande ser vi som att Almgren ser det som att den hjälpsökandes största 

problematik är dennes transsexualism, snarare än det faktum att hon är våldsutsatt. Vi 

tolkar det även som att Almgren förutsätter att andra kvinnor på boende kommer att ha 

problem med situationen nästa gång den uppstår, oberoende av hur de omständigheterna 

kan komma att se ut. Att de på Almgrens arbetsplats har denna inställning finner vi 

anmärkningsvärt då hon samtidigt gång på gång under intervjun starkt påpekar att alla 

våldsutsatta kvinnor är välkomna och har rätt att få hjälp. Detta kan vi endast tolka som 

att hon inte ser transkvinnor som ”riktiga” kvinnor. Något som också understöds av det 

faktum att hon kallar den transexuella kvinnan för ”han”.    

Ser man på samtliga uttalanden ovan tolkar vi det som att de som uttalat arbetar med 

hbt-personer verkar ha en större insikt hur samhällsnormer på olika sätt kan försvåra för 

hjälpsökande lesbiska. De har mött kvinnor på nära håll som uttryckt svårigheter, eller 

har själva sett tydliga tecken i samhället som signalerar heteronormen som det rätta. De 

som inte jobbat på samma sätt med utsatta hbt-personer upplever vi inte har samma 

kunskap på området. Vi har även sett uttalanden som tydligt visar på att vissa av de 

professionella som vi talat med är mer eller mindre omedvetna om att de har en 

inställning som direkt försvårar för hbt-kvinnor som söker hjälp. 

 

 

                                                 
6
 Male to female – biologisk man som upplever sig som kvinna och evetuellt genomgår könsbyte. 
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Resultat – Våldets mekanismer   

Sandra Jiseborn 

Under våra intervjuer har tankar om själva våldet kommit upp. De flesta informanter vi 

pratat med vill se våldet som i de allra flesta fall likvärdig med det partnervåld man ser i 

heterosexuella förhållanden. Dock finns aspekter som skulle kunna göra att våldet kan 

komma att se annorlunda ut, eller ta sig andra uttryck. I intervjun med Eva Hansson kom 

vi in på jämställdhet i hbt-förhållanden, och om det kan påverka våldet på något sätt. Är 

det automatiskt så att ett förhållande är jämställt bara för att båda parter har samma kön? 

Eva Hansson uttrycker följande:  

Det skulle ju lika väl kunna dra åt andra hållet, att man tar för givet att det ska funka så att 

man inte ser signalerna. Det ingår ju i problematiken om man är utsatt för psykiskt våld så 

vill man inte se det, för att det är för svårt. Man försöker tränga bort det, "jaja, det var väl inte 

så farligt, det är väl jättebra att hon har hand om alla pengar, jag är inget bra på pengar" om 

man använder det som kontroll, som en första kontroll att ta hand om pengarna till exempel. 

Eller "jo jag flörtade ju faktiskt där i baren, när jag skulle köpa en öl, det var ju dumt av 

mig", man vill inte se det som händer. Så jag tänker att det kanske kan slå åt båda hållen. 

 

Då Hansson inte har några klara svar funderar hon på frågan på ett sätt som vi tolkar som 

att det kan finnas anledning att vara uppmärksam på ämnet. Att detta kan vara något som 

kan komma att ha betydelse för hur den utsatta upplever våldet eller dess 

allvarlighetsgrad.  

Även Suzann Larsdotter är inne på det resonemanget. Vid fråga om varför hon tror att 

det är många som inte söker hjälp säger hon följande: 

Men jag tror att det största hindret är att man vet inte att det man är utsatt för är våld. Och det 

handlar ju om, precis som normaliseringsprocessen, precis som andra kvinnor också går 

igenom, att våldet blir en del av vardagen. Och det börjar alltid med en kärleksrelation. Som 

jag brukar säga – det är ingen som forstsätter att dejta ngn om man får en örfil på första 

dejten…  Utan det är ju något man sakta vänjer sig vid. Och i början kan det vara ”ja hon var 

så himla fin som kom och hämtade mej vid jobbet varenda dag” och det som från början 

verkade vara omtanke och en kärleksförklaring och ngt jättefint blir så småningom bara en 

kontrollfunktion och man förlorar valet att välja bort att hon ska hämta mej. Men det är 

oerhört svårt att se – när gick det över till kontroll? 

 

Vidare talar vi om det faktum att Larsdotter i sin yrkesutövning uppmärksammat att det 

ofta tycks finnas en högre toleransnivå inom lesbiska förhållanden. 

 

Alltså jag har ingen vetenskaplig underbyggnad på det, men min erfarenhet är att det har gått väldigt lång 

tid innan man söker hjälp och att det verkligen har börjat få stora konsekvenser i tillvaron, att man är utsatt 

för det här våldet. Så min praktiska erfarenhet är nog att man har låtit våldet gå ganska långt och att man 

under lång tid ändå tycker att man lever i en bra relation. Men ”det är lite jobbigt när vi bråkar” eller ”hon 

kan va lite jobbig ibland” alltså… man har andra begrepp för det, men man säger inte att jag är utsatt för 

våld. Men just att den här toleransökningen ökar ju så lite i taget. Så tål man lite till och lite till. /…/ Och 

jag tror att man som homo eller bisexuell kvinna är nånstans van att ta lite mer skit än andra. Det är 
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omöjligt att inte få ett heteronormativt bemötande, det är omöjligt att passera… så att man är van… Man 

höjer sin toleransnivå för vad man ska acceptera.  
 

 

Här tycker vi att Larsdotter ger uttryck för, dels att samhällets normer är en bidragande 

orsak till att man som lesbisk lärt sig att tåla en viss mängd ”skit”, och dels att man på 

grund av den ökade toleransen inte ens märker att man är utsatt för våld.  

Monika Mardell säger följande på frågan om hon tror att det finns skillnader mellan 

samkönat och olikkönat partnervåld: 

Våld som våld. Det är väl litegrann beroende på också hur vi, tänker jag, förmedlar och kan 

prata om våldsmekanismer, nedbrytningsprocesser, isoleringen… Samma mekanismer sker 

ju i samkönade som i heterosexuella relationer… så att det borde egentligen inte vara det. 

Men jag tror att vi fortfarande har kvar väldigt mycket av det sekteristiska tänkandet i det 

här… kvinnor och män och… Och det är bra att det lyfts upp nu, och man kan se att det är 

nog säkert inte så stor skillnad. 

 

Mardell uttrycker här mer likheter än olikheter mellan samkönat och olikkönat 

partnervåld. Vi tolkar detta som att hon inte tror att det är så stora skillnader. 

Om detta har med våldets olika mekanismer kopplat till det faktum att det är ett 

förhållande mellan två kvinnor att göra, finner vi svårt att utröna, men tydligt är att i och 

med det faktum att det tycks finnas en större rädsla för att bli ensam inom hbt-kretsen så 

tycks man finna sig i att ett förhållande kanske inte alltid är så bra. Vi tolkar även 

Larsdotter som att det är så många kvinnor ser på sitt förhållande – som lite jobbigt, 

snarare än att se att de lever i ett förhållande där de är våldsutsatta. Att man väljer att 

bortförklara det man är utsatt för förekommer naturligtvis även i heteroförhållanden, men 

så som informanterna uttryckt det uppfattar vi det som att man är mer benägen att hitta 

bortförklaringar om man lever i ett samkönat förhållande. Detta beror förmodligen på en 

kombination av saker – vilken uppfattning man har av hur ett hbt-förhållande ska se 

ut/vara, samhällets inställning till kvinnliga våldutövare samt vad den våldsutsatta får för 

reaktion från sin omgivning då hon berättar om sin livssituation. Vi tyckte dock att det 

var relevant att låta detta vara ett eget avsnitt då ämnet återkommit under våra intervjuer.  
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Resultat – Önskad kompetens 

Erika Nettelbladt 

Vi undrade vilken kunskap de professionella inom hbt-specifik verksamhet efterfrågar 

hos övriga professionella, för att även de ska kunna tillgodose icke-heterosexuella 

klienters behov. De är alla övertygade om att ett fördomsfritt bemötande är viktigt för att 

vinna klienternas förtroende att våga ta kontakt och berätta om sig själva. Suzann 

Larsdotter berättar om vad hon tycker att den ordinarie professionella måste tänka på: 

Ja dels kan man ju inte ha en heteronormativ approach, då blir det mycket svårare att komma 

ut både som lesbisk eller bisexuella kvinna och som våldsutsatt. För får du ett heteronormativt 

mottagande så är det inte ens säkert att du berättar att du är våldsutsatt om du söker den 

ordinarie vården. /…/ Det här typiska, om det ringer in en kvinna som är utsatt för våld: ’Är 

det din man?’ ’Är det din pojkvän?’ Bara det, första ingången är ju oerhört viktigt att man inte 

sätter stopp redan där. 

 

Larsdotter menar också att det ska vara lätt även för icke-heterosexuella klienter att våga 

ta kontakt och veta att man kan och får komma till en verksamhet: 

Jag tänker på en sådan här enkel sak som att göra mottagningar mer hbt-vänliga. Man kan ha 

det här inklusiva språket. När jag jobbade som kurator på en mottagning för våldsutsatta 

kvinnor så hade jag ett litet klistermärke, kanske 1-1,5 cm, med en regnbågsflagga längst ner 

på anslagstavlan så att patienter som satt i besöksrummet såg den. /…/ Och många tog den 

som ett skäl till att börja prata om det därför att det var en signal att här finns det någon som 

har någon form av hbt-kompetens eller någonting. Eller att det ligger Kom Ut i väntrummet, 

ett nummer av QX eller att man har en affisch med ett samkönat…alltså att det finns 

någonting som signalerar att här är det inte bara heterosexuella som får existera /…/ Eller att 

man frågar: ’Har du någon partner? Är det en partner av samma kön eller av annat kön?’ 

Liksom att det finns en öppenhet hela tiden. /…/ Är det alltid en kvinna och en man? För vi 

vet att för vissa grupper så känner man sig inte tilltalad om man inte får ett direkt tilltal. Man 

identifierar sig inte i en affisch där det finns en man och en kvinna. 

 

Carin Holmberg håller med och nämner också vikten av signalvärde. Hon berättar om en 

kvinna som jobbade på en beroendemottagning och som sa sig aldrig ha träffat en hbt-

missbrukare i hela sitt liv. Men efter att hon hade fått ett regnbågsfärgat nyckelband 

träffade hon plötsligt fyra hbt-klienter på en månad. Carin förklarar det med att hbt-

personer inte alltid kommer ut hur som helst, man måste öppna upp och göra det möjligt, 

till exempel genom symboler. Dessvärre tror hon att många professionella är rädda för att 

fråga om sexuell läggning: 

Det är ett problem att fråga. Eftersom hbt definieras så mycket utifrån sexuell läggning – bara 

ordet sexuell läggning – så blir det så privat. Man frågar inte folk ”vad har du för sex 

egentligen?” Det är ju jätteprivat. Och så länge det formuleras på det sättet så blir det också 

alldeles för privat för att fråga om utan man får börja fråga om namn, ”vad heter din partner?” 

Man kan ställa frågan rakt ut, ”lever du med en kvinna eller en man?”, eller hur man nu väljer 

att formulera sig. Så att man själv, den professionella, tar hem ansvaret för att synliggöra. Och 

det behöver ju inte vara så dramatiskt. 
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Larsdotter håller med om att det är den professionella som bör ta ansvaret för att 

synliggöra sexuell läggning, men hon tycker tvärtom inte att det är något problematiskt: 

Alltså, jag tycker inte att det är så himla privat att fråga vem någons partner är. Jag är ganska 

van vid att jobba med sexualitetsfrågor i övrigt och jag frågar betydligt mycket mer 

integritetskränkande, om man ser det som det, frågor än att fråga vilket kön ens partner har. 

Det beror ju helt på hur jag som professionell kan hantera situationen. Jag tycker att jag kan 

ställa väldigt ingående frågor om människors sexualitet när jag jobbar med sexualiserat våld 

utan att det blir något som helst problem. Men det beror också på att jag öppnar upp för att det 

här får finnas i det här rummet och jag har inget problem med det och då får inte klienten det 

heller. Jag tror att det handlar väldigt mycket om tryggheten hos den som är professionell. 

 

De uttrycker båda vikten av att de professionella är tydliga med att såväl heterosexuella 

som homo- eller bisexuella är välkomna till respektive verksamhet, samt att de 

professionella underlättar för klienterna att komma ut med sin sexuella läggning. Men det 

räcker inte bara med att låta klienten komma ut, den professionellas mottagande av 

informationen är också viktig. Eva Hansson pratar om bemötandet av en klient som 

kommer ut. Hon beskriver vad som kan hända om klienten blir ifrågasatt i något som för 

henne är självklart: 

Hela världsbilden vippar på något sätt! Du får ju naturligtvis väldigt svårt att få förtroende för 

mig. Och om jag ska prata om det som rör sig allra längst in i det som är jag, vad det nu är för 

något hos en människa, så måste du ju ha förtroende för mig för att kunna prata om det. Och 

om vi pratar om terapeutiska processer så handlar det om förtroende och att skapa en 

terapeutisk allians, på något sätt, för att kunna möta sådant som inte är helt, för att laga det. 

Och det går inte om man blir ifrågasatt i ett sådant fundamentalt påstående som vem man 

tycker om att ha sex med /.../ Det är oerhört svårt att göra en sådan resa med en person som 

inte är beredd att säga ja till den som jag upplever mig vara. 

 

Hansson tar också upp en annan aspekt som hon tycker att professionella bör tänka på: 

Man kanske behöver kunna litegrann om en komma ut-process till exempel, vad det gör med 

en människa. Det finns behandlare som säger: ’Men herregud, vi lever på 2000-talet, det kan 

väl inte vara så speciellt att komma ut?’ Det kan det visst det. Det är fortfarande så att mamma 

kan bli arg, det är fortfarande så att kompisarna kan säga upp kontakten eller att pappa kan 

börja slå mig eller mamma eller… Det är fortfarande farligt, det är fortfarande så att jag 

kanske inte får vara med. Det kanske tycker att jag är äcklig, eller något. 

 

Larsdotter efterfrågar ytterligare en vetskap: 

Någon slags kulturell kunskap måste man ju ha också, även om jag inte tror att det liksom är 

så himla stora skillnader. Men det kan ju vara bra att veta vilket språk man ska använda till 

exempel, så att man inte börjar tveka där liksom, att man känner att ’Nämen det här ordet kan 

jag använda’. 

 

Trots att alla ovanstående intervjupersoner efterfrågar mer kunskap och tillgänglighet hos 

de traditionella, professionella, så är de ändå överens om att det viktigaste är att de 

försöker och vågar. Larsdotter berättar:  
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Jag vet en kille som blev utsatt för våldtäkt av en annan kille och som blev 

sekundärtraumatiserad i och med att han blev skickad från ställe till ställe därför att ingen 

kände att de hade kompetensen att ta emot honom. Och då har man ändå kompetens att ta 

emot våldtagna kvinnor. Och visst, det finns vissa skillnader men det finns väldigt mycket 

likheter också. Och om vi pratar om våld i nära relationer så är det samma 

normaliseringsprocesser, samma uppbrottsprocess, så att med ett öppet sinne så skulle det 

egentligen inte behöva vara ett så stort problem att ta emot personer som lever i en samkönad 

relation. Men man gör det till något jättestort och jättesvårt och att det behövs sådan specifik 

kompetens för att ta emot det, vilket jag tycker blir problematiskt. Jag tror att människors 

egen rädsla att närma sig det här också är ett hinder likväl som kompetens. /…/ På min 

arbetsplats har det tyvärr blivit så att ”då får hon komma till Suzann för att hon har den här 

kompetensen” istället för att alla verkligen ser till att verkligen få den här kompetensen. /…/ 

Sedan så tror jag att ett stort problem är att många tycker att ”jag träffar ju aldrig några hbt-

personer” och jag kan fascineras av bristen på självinsikt. Vad är det som gör att jag aldrig 

träffar på en hbt-person? Kan det möjligtvis ha att göra med mig själv och mitt 

heteronormativa bemötande? För det är tragiskt att så fort någon har gått en kurs i hbt-

kunskap, eller i att inte vara heteronormativ, och så helt plötsligt dyker det upp hbt-personer 

på deras mottagning, vilket det aldrig har gjort innan. 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att alla tre vill att de traditionella verksamheterna är 

tydliga med att tala om huruvida man tar emot hbt-klienter eller inte, och att man i så fall 

möjliggör för dessa att känna sig inkluderade och accepterade. Både Holmberg och 

Larsdotter berättade om hur professionella på traditionella verksamheter plötsligt hade 

börjat träffa hbt-personer när de börjat ställa öppna frågor kring sexuell läggning istället 

för att utgå från att alla är heterosexuella. De menar att det underlättar för hbt-personer att 

komma ut och gör dem mer villiga att ta kontakt, eftersom de vet att de är välkomna. Alla 

tre återkom till vikten av att ha en viss grundläggande hbt-kunskap, samtidigt som de 

ville att fler skulle släppa på sin rädsla för att ta emot hbt-personer. Larsdotter sa till 

exempel att det egentligen inte är så stor skillnad på problematiken mellan våldsutsatta 

hbt-personer och heterosexuella, utan att mekanismerna bakom partnervåld är desamma. 

Eva Hansson tog dessutom upp frågan ur ett mer långtgående perspektiv: 

Om man lyfter det till en mer strukturell nivå så tror jag att det handlar om heteronormen, att 

den ligger i vägen. Och det är också vad utredarna bakom Folkhälsorapporten (2005) 

rekommenderar, att man faktiskt ska jobba mot ett heteronormativit bemötande och att man 

ska problematisera och informera kring heteronormen och dess konsekvenser. Det är ganska 

häftigt att det finns statliga direktiv kring det, men det gör det faktiskt. 

 

Benita Vikström poängterar att det förutom okunskap också kan vara en fråga om 

resurser, alla verksamheter har inte tid eller pengar att skaffa sig hbt-kompetens: 

…ganska många kvinnojourer är väldigt små, bygger helt på ideella. Kvinnor som kanske 

själva blivit misshandlade av någon man, som kanske inte har fått så mycket hjälp själva /…/ 

Då kan man inte kräva, de kanske inte har hunnit gå en enda utbildning, de kanske inte har 

hunnit gå någonting för de är inte ens anställda. Det är inte på riktigt än. Då tror jag att det blir 

ännu svårare att ta till sig. Jag gissar nu, hejvilt här. Men den förutsättningen vi har är att vi är 

anställda, vi har utbildningar, vi ska fortsätta utbilda oss, vi liksom, har ju möjligheterna. Ta 
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någon liten håla någonstans där någon liksom rycker in och svarar i telefon på kvällstid, de 

hinner ju aldrig få den erfarenheten. Som man får kanske i lite större städer eller där man har 

en större verksamhet. 

 

Holmberg uttrycker en liknande åsikt: 

Min vision, när det gäller lesbiska kvinnor och kvinnojourer, är att att kvinnojourerna säger på 

sina hemsidor vad det är de tar emot och inte, vem de tar emot och inte. Kvinnojourerna är 

ideella organisationer, de gör precis vad de vill /…/ Kommunerna har ändå ett jädra uppdrag 

att ta emot alla enligt Socialtjänslagen 11 kap. 5 § och att man ska ta emot alla brottsoffer. 

Alla kommuninvånare i alla fall. Så det måste ju också gälla hbt-personer. /.../ Man kan inte 

ställa de kraven på en ideell organisation. 

 

Anneli Almberg på Haninge kvinnojour säger att de har gått en endagsutbildning i hbt-

kunskap. Hon minns dock inte vad den hette eller vilka som anordnade den. 

Monica Mardell tycker att queerteori är en teori som de skulle vilja lära sig mer om på 

Kriscentrum för kvinnor, men att det är svårt att hitta tid: 

Folk har fullt upp här också, och då tappar vi teorier, och vi behöver få lite nya teorier, nytt 

tänk och… Och queer-tänk är ett nytt tänk som är jätteviktigt tycker jag. Ja, det har vi framför 

oss. 

 

Hon säger att de har bjudit in Carin Holmberg och att man skulle kunna bjuda in fler: 

Fanny Ambjörnsson är också en sådan viktig person som har skrivit mycket och som kan en 

hel del… Så det finns ju personer… Man behöver ju inte uppfinna hjulet igen, utan det finns 

ju bra personer som man skulle kunna bjuda in och prata med. Carin Holmberg, Fanny 

Ambjörnsson, Tiina Rosenberg, lite queer-tänk. 

 

 

 

Resultat – Separerat eller integrerat 

Erika Nettelbladt 

Vi undrade hur våra intervjupersoner tyckte att hjälpen till hbt-personer bäst kan 

organiseras. Bör det ske i vad vi har valt att kalla hbt-specifika verksamheter, där man 

samlar all kunskap och expertis i ämnet? Eller bör kunskapen spridas till alla 

verksamheter i landet, för att hbt-personer ska känna sig som integrerade och fullvärdiga 

medborgare? Svaren varierar något och visar att det inte är en helt enkel fråga. Eva 

Hansson tycker att alla traditionella verksamheter behöver skaffa sig hbt-kompetens, för 

att förhindra att hbt-personer som inte har tillgång till hbt-specifika verksamheter blir 

fördomsfullt bemötta, eller undviker att söka hjälp på grund av rädsla för ett fördomsfullt 

bemötande: 

Just nu behövs det specialmottagningar för just dem som vi pratar om [hbt-personer, förf. 

anm.]. Men det räcker inte att vi bara har dem, då samlar vi all kunskap där och då kan vården 
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säga ”det här kan inte vi, vi skickar dem dit” och så slipper man ta i frågorna och man slipper 

utvecklas. Så jag tror att vi måste göra både och, annars kommer vi inte framåt. Annars blir 

det en väldigt uppdelad syn på vården och en väldigt uppdelad syn på människan över huvud 

taget. /…/ …och så slipper man skaffa sig den kompetensen själv. Eller man slipper fundera 

över ”vänta lite vad är det jag inte kan?” bara för att man kan. Fast man behöver bara lära sig 

lite om vad det betyder. Vad kan det betyda i en kontakt med vården, eller en utebliven 

kontakt med vården, till exempel? 

 

Suzann Larsdotter fortsätter på ungefär samma linje: 

Jag ser ju inga problem i att man integrerar i den ordinarie verksamheten, om det finns 

kompetens. Det är väl det det handlar om, att det finns kompetens hos kvinnojourer eller 

kvinnofridsmottagningar eller någonting som också kan ta emot kvinnor som lever i relation 

med andra kvinnor. Det vore väldigt positivt för det är väldigt svårt att få resurser på varje 

liten ort att ha just personer som lever i samkönade relationer. Men så länge det inte finns 

kompetens så ser jag ju en oerhörd fördel med att det finns specifika verksamheter som riktar 

sig till kvinnor som lever med kvinnor och som är utsatta för våld. /…/ Men det är klart att jag 

tycker ju att det bästa vore ju att det här inte ska behöva vara en stor fråga, utan kompetensen 

ska finnas hos alla och man ska få ett bra bemötande oavsett om man har en annan etnisk 

bakgrund, en annan sexuell läggning än heterosexuell eller att man har ett funktionshinder och 

allting. Men vi vet ju att så är det inte idag. 

 

Vi frågar Larsdotter vilka andra fördelar hon kan se med hbt-separerade verksamheter: 

Det är klart att det finns stora fördelar med att man kan vara helt trygg med att man… Som 

den här lesbiska mottagningen på Södersjukhuset, [gyn-mottagning för homo- och bisexuella 

kvinnor, förf. anm.] du behöver ju inte komma ut alls utan du förutsätts ju vara en KSK 

[kvinnor som har sex med kvinnor, förf. anm.] om du ringer dit. Och det är klart att det är en 

fördel för då har man tagit bort ytterligare några hinder… Och du vet att de som svarar har 

antagligen kompetens i frågan, du behöver inte vara rädd för att utsättas för ett fördomsfullt 

bemötande, du behöver inte hysa någon rädsla för att man inte har den här kulturkompetensen 

som man ändå behöver ha.  

 

Vi undrar också om hon ser några problem andra med hbt-specifika verksamheter: 

Det kan ju…vara så att jag känner någon, om det är en hbt-jour och hbt-communityn i den 

staden eller det sammanhanget inte är så stor, så kanske jag har en bekant eller ett ex eller 

någonting som jobbar på den jouren och då är det naturligtvis bra att det finns en valmöjlighet 

att jag då kan söka mig någon annanstans istället. Men problemet är ju alltid att det etablerade 

samhället inte skaffar sig den här hbt-kompetensen, för man hänvisar alltid personer dit 

istället och det tycker jag kan vara ett problem över huvud taget när enheter runtom i Sverige 

som jobbar med våldsutsatta personer som lever i samkönade relationer, att de inte ens kan ge 

ett schyst första bemötande, utan man tänker ”det här kan inte jag, jag måste hänvisa till 

RFSL:s brottsofferjour,” som finns på telefon i hela landet, men inte på plats på fler ställen än 

i Stockholm. 

 

Carin Holmberg uttrycker sig lite annorlunda, då hon inte nödvändigtvis ser integration 

mellan traditionella verksamheter och hbt-specifika som ett självklart mål. Hon berättar 

att RFSL:s brottsofferjour ingår i ett projekt för att utbilda lokala kvinnojourer och 

brottsofferjourer runtom i landet i hbt-kompetens. Hon tycker att det är självklart att de 

som möter brottsoffer också måste vara beredda på att ta emot hbt-personer. Men hon 

menar att det inte räcker: 
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...det finns lesbiska, bi-kvinnor och transkvinnor som inte känner sig hemma bland 

heterokvinnor, de känner sig mer hemma i ett queert sammanhang. Så att om man har ett 

skyddat boende kanske de skulle känna sig mer hemma med att dela boende med en bög eller 

en transman än att de skulle dela boende med ett gäng heterosexuella kvinnor med 14 barn. 

För det är liksom inte deras stil. Så jag tror att det…måste finnas en specialingång för våra 

lesbiska, eller våra kvinnor och vår målgrupp. Man ska inte tänka sig att de ska sugas in i 

kvinnojoursverksamheten enbart. Därför att man själv inte vill det. /…/ Det är ju inte för att vi 

sitter här och säger ”vi vill vara separatister”, som om det var något problematiskt i sig, det 

tycker inte jag, jag tycker man har rätt att vara separatist om man vill det, men det handlar ju 

om att det inte finns den möjligheten för hbt-personer med nödvändighet. Och det är inte 

alla…som transkvinnor, eller beroende på vad man… Har man passerat som trans så kommer 

man säkert in. Har man inte passerat så kommer man absolut inte in på en kvinnojour. Det 

kommer att behövas mer utbildning för att det ska vara friktionsfritt på alla kvinnojourer i 

Sverige med lesbiska. En del tycker att det känns svårt. /…/ Det finns ju en hel del lesbiska 

feminister, alltså politiskt aktiva lesbianer, som alltid varit identifierade med kvinnorörelsen 

och så, och känner sig hemma där. Och så finns det mer homo-…queer-identifierade lesbiska. 

Så alltså, det finns ju olika versioner. Vår grupp är ju en sådan mångfaldsgrupp, så det kan 

finnas olika bevekelsegrunder till vart man vill…det ena eller det andra. Om man definierar 

sig mer som homoaktivist kanske man hellre vill vara i homogruppen. Inte för att det är 

vattentäta skott, utan bara för att var man känner sig mest hemma. 

 

Holmberg diskuterar också tänkbara problem med separatism och anledningar till att hbt-

kvinnor kan föredra att söka sig till traditionell verksamhet: 

Valet måste finnas, för att hbt-kretsen är för liten. /…/ Väldigt välidentifierade hbt-personer 

skulle ju aldrig komma hit, tror jag. Risken att Eva eller Efva [Dahlgren och Attling, förf. 

anm.] skulle komma in här och vara utsatt är minimal, tror jag. Då måste man söka sig till en 

heteromiljö, eller en vanlig miljö där man inte är så känd, eller där det inte betyder så mycket 

att man går in genom dörrarna. Ju mer välidentifierad du är, ju mindre kan du komma hit och 

få bra hbt-kompetens. Så därför måste kompetensen finnas där ute. /…/ Det som är jobbigt 

med separatism är ju att den som är majoritet kan känna sig kränkt och utesluten. Och det får 

de ju jobba med, eftersom det är just majoriteten som kränker och utesluter. Det är ju ofta 

majoriteten, ofta heteromän som säger till heterokvinnor att ”vi ska inte vara separatistiska, 

det måste få jobba män på kvinnojouren” och bla bla bla… Och det kan man ju tycka, men det 

tycker inte jag. Och det är ju likadant här, ska heteron stå och säga ”men gud, ska ni vara 

separatister?” Och ja, så är det. Jag tycker inte att det är något problem. Det är majoriteten 

som har formulerat det på det viset. 

 

Då vi frågar Holmberg om de på RFSL:s brottsofferjour har stött på några negativa 

åsikter om att de uteslutande arbetar med hbt-klienter, svarar hon att de inte har det. Hon 

tror snarare att det finns en tacksamhet över att RFSL är villiga att göra någonting, så att 

man själv slipper ha dåligt samvete. Då finns det någon att hänvisa till. Och så 

sammanfattar hon allt med: ”Gärna integrering, men inte utan en bra portion av 

separatism.” 

Benita Vikström berättar att deras medlemsorganisation, ROKS, tidigare inte ville att 

jourerna skulle ta emot kvinnor från samkönade relationer, främst på grund av att det 

skulle vålla praktiska problem såsom att förövaren kunde vara medlem i jouren eller på 

annat sätt ta sig in i huset. För olikkönade par är det omöjligt eftersom män helt enkelt 
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inte är tillåtna på jourerna. Vikström säger dock att man på Blåklockan alltid har tyckt att 

det är självklart att ta emot alla kvinnor. De har diskuterat hur man skulle gå till väga om 

en kvinnlig förövare skulle komma i kontakt med jouren: 

Det var nog mest, hur förhåller vi oss om båda två är medlemmar här? Hur gör man, ska man stänga ute 

den och hur ska vi veta, när då liksom? …men jag tror inte att vi diskuterat det färdigt utan vi har sagt att 

dörren är öppen för alla, punkt slut. /…/ jag tror inte att en kvinna som förgriper sig på en annan söker sig 

hit alltså. Och skulle det vara så så får jag ju tänka lika som om det var en man som förföljer, då får jag ju 

flytta på henne, om hon nu bor här, då får jag flytta henne till ett annat skyddat boende. Det blir ju samma 

sak. 

 

Det har kommit ett par klienter från lesbiska relationer till Blåklockan men det skedde 

medan man fortfarande egentligen inte fick ta emot dem. Vikström berättar att hon 

hänvisade dem vidare till RFSL:s brottsofferjour i Stockholm: 

…där fanns inte jag kvar med dem, jag hjälpte dem vidare. Jag skulle göra annorlunda idag. 

Idag skulle jag ju säga: ”Välkommen hit, fortsätt att komma hit!” 

 

Sedan dess har det inte kommit några fler kvinnor från lesbiska relationer till Blåklockan, 

trots att man idag officiellt tar emot dem. Vikström berättar dock att de inte är så tydliga 

med att tala om för allmänheten att de idag tar emot alla kvinnor: 

…jag har varit och lämnat vårt material på RFSL här i Gävle, för jag vill välkomna kvinnor 

oavsett. /…/ men det är inte säkert att alla har kontakt där eller vill vara medlemmar där. Så vi 

visar det inte på något mer sätt, det gör vi inte. 

 

Hon förklarar att det inte heller nämns någonting på hemsidan. Den har varit inaktuell i 

fyra-fem år och ingen har ens tittat på den. Ingen har tid att uppdatera den men de 

planerar att låta någon annan göra det. I så fall ska det nämnas där att även kvinnor från 

samkönade förhållanden är välkomna till Blåklockan. Men Vikström tror inte att så 

många av dem kommer att komma, utan att kvinnor i lesbiska relationer snarare söker sig 

till RFSL. Hon tror inte att lesbiska kvinnor känner sig välkomna hos kvinnojourerna, 

och att det beror på att jourerna fokuserar för mycket på våldet i heterosexuella relationer: 

Jag tror att eftersom kvinnojourerna pratar ganska mkt om mäns våld mot kvinnor hela tiden, 

fokus är där och det är det största problemet. Jag tror kvinnojoursrörelsen är lite rädd att, 

pratar man för mycket om annan form av våld så faller dels det här könsmaktstänket och 

alltihopa, och för mig är det ju inte det, för mig kan det handla om, alltså, i en parrelation så 

blir det en maktrelation och att man måste vara medveten om det oavsett vilken relation man 

är i. /…/ Jag tror ju att, liksom, om man tittar på kvinnojoursrörelsen från början så tror jag att 

rötterna är så starka i det här att, dels att höja kvinnors röster vad gäller mäns våld och att vi 

fortfarande är där. Kvinnojourerna är inte så väl ansedda ändå, det räcker att det händer 

någonting så bara: ”en bunt feminister som bara skriker”, liksom så. Även om vi har funnits i 

många år, vi firar 30-årsjubileum nästa år och vi är väl ansedda i Gävle, så tänker jag att 

kvinnojoursrörelsen tar ganska mycket stryk hela tiden, så fort det blir något, och jag tror att 

man är lite rädd att krångla till det. Att det blir krångligare om man drar in lesbisk kärlek 

också, för då faller det här med mäns våld, och eftersom det är ett sånt jättejätteproblem, och 
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väldigt dolt och mörkat, fortfarande. Jag tror att det handlar mer om den tiden alltså. /…/ då 

blir det liksom att kvinnorna har fortfarande underläge gentemot männen och då är det det 

man vill belysa. Och då blir liksom lesbiska kvinnor blir en liten minoritet, det är svårt att ge 

dem, liksom för mycket plats. Man måste fortfarande lyfta den stora frågan, för den är inte 

tillräckligt… Jag vet inte vad jag ska säga… Ja kvinnojourerna är inte tillräckligt väl ansedda, 

än.  

 

Men hon är ändå försiktigt optimistisk och tror på en integration mellan verksamheterna 

för samkönat och olikkönat partnervåld: 

Jag tror att det kommer ta lite längre tid innan kvinnojourerna ses som ett bra ställe att gå till 

som lesbisk, jag tror det. Sen har vi ganska många alltså, aktiva här på olika sätt, medlemmar 

och så. Alltså det finns en stark kvinnosolidaritet åt alla håll och en öppenhet på den här 

jouren, känner jag. /…/ Jag tänker att det är bra att det finns alla varianter så att man själv kan 

få, liksom känna in ”var vill jag höra hemma någonstans? Vad är viktigt för mig? Är det 

viktigt för mig i det här sammanhanget att jag…min homosexualitet, är det den liksom? Eller 

är det något annat? Vill jag ha en tillhörighet i Gävle eller är det viktigare att jag är anonym i 

Gävle?” Så, det finns många frågor som kvinnor själva måste bestämma. Jag känner att det 

ska finnas allt möjligt. /…/ Och jag tänker, vi ska inte se det svårare, inte här iaf. Våld är våld 

oavsett var det förekommer. 

 

Monica Mardell säger att man på Kriscentrum för kvinnor egentligen alltid har tagit emot 

kvinnor från samkönade relationer, men att det inte riktigt har varit uttalat. De har inte 

marknadsfört sig kring det och eftersom ingen från samkönade relationer tidigare hörde 

av sig blev det aldrig någon fråga för dem att ta upp, förrän på senare tid:  

Det har väldigt mycket hetat ”mäns våld mot kvinnor” och där får vi då, tycker jag, rannsaka 

oss och också lägga till ”och våld i samkönade relationer” /…/ Nu har det ju kommit, 

framförallt för er som går utbildning, men vi har inte sett någon större efterfrågan från 

kvinnor… som har utsatts för våld i samkönade relationer. Så vi har liksom inte blivit… Vi 

borde ju tycker jag, även om vi inte har blivit uppringda, så borde vi ändå ha lagt en teori eller 

byggt upp en tanke kring det. Och det är väl litegrann där vi är idag… 

 

Mardell berättar om tre hbt-kvinnor som har kommit till centret; en som bodde på det 

skyddade boendet och två som blivit utsatta för våldtäkt av män, men som levde i 

samkönade relationer. De två senare tog hon själv emot, medan den första kom till centret 

innan Mardell själv arbetade där. Hon har dock fått berättat för sig att den kvinnan blev 

förälskad i en annan kvinna som bodde där samtidigt. Det var en ny situation som 

personalen inte hade utsatts för förut, och som man inte hade diskuterat. Mardell kan inte 

svara på hur de löste situationen, men säger att man fortfarande inte diskuterat fram ett 

förhållningssätt för om det skulle ske igen. Hon funderar dock kring vad som kan ha hänt:  

…när man är i en utsatt situation så är det ju väldigt lätt att man också… regredierar, att man 

känner sig utsatt. Och då tänker jag, om hon då…nu tänker jag bara fritt, men hon vet att 

väldigt många blir utsatta av män, och så hon själv…att det kan vara väldigt lätt att söka sig 

till en kvinna som… Och det behöver ju inte vara förälskelse, utan det kan vara mer… Men 

det kan ha uppfattats som det, fast det mer handlar om att få stöd, eller få någon att prata med 

som man kan känna igen sig lite i och så där. Så det behöver inte alls vara det… Men det 
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kanske var det som ändå las på det här. Och man individualiserar och gjorde det till hennes 

grej, återigen. Istället för att se att det lätt kan hända i hennes situation. Ett 

situationsperspektiv istället för ett individualperspektiv skulle jag vilja se. /…/ jag vet inte ens 

om det var så, det här är bara…du vet, det är så lätt att det blir en story av det, att man inte 

riktigt vet… Så lite försiktig är jag med det. 

 

De har också, liksom Blåklockan, diskuterat problemet kring kvinnliga förövare som 

skulle kunna ta sig in i huset om de har en partner där: 

Vi har ingen reception, och när det gäller män så är vi väldigt tydliga – de kommer inte in. 

Och det skulle bli lite svårare då kanske om en partner till en misshandlad kvinna skulle… att 

vi inte kan se könet på något vis, utan… Och därav då så skulle det bli svårare för oss 

eftersom vi inte har ngn som sitter i receptionen. Det är ju det enda. Men det är ju bara 

praktiska, det är ju inget teoretiskt, inget som har att göra med vad vi tycker eller inte tycker, 

utan mer med… att det har blivit så. 

 

Mardell kan inte riktigt svara på hur man ska lösa det problemet. Men man fortsätter att 

ta emot kvinnor från samkönade relationer, och ska också bli bättre på att kommunicera 

det via hemsidan. Hon tror att det kan leda till att hbt-kvinnor som undvikit att höra av sig 

till centret nu vågar göra det. Vi undrar om hon tror att hbt-kvinnor kan tycka att det är 

svårt att komma till en mottagning där det också finns heterosexuella kvinnor? 

Jag vet inte…egentligen borde det ju inte vara… Våld som våld. Det är väl litegrann beroende 

också på hur vi, tänker jag, förmedlar och kan prata om våldsmekanismer, 

nedbrytningsprocesser, isoleringen… Samma mekanismer sker ju i samkönade som i 

heterosexuella relationer… så att det borde egentligen inte vara det. Men jag tror att vi 

fortfarande har kvar väldigt mycket av det sekteristiska tänkandet i det här… kvinnor och män 

och… Och det är bra att det lyfts upp nu, och man kan se att det är nog säkert inte så stor 

skillnad. Varje våldshändelse är ju … Mycket är ju liknande, den här nedbrytningen och så, 

men mycket är också väldigt specifikt. Det är viktigt att se. Det är ju inte så att vi kan dra alla 

heterosexuella våldssituationer över en kam. Utan varje sådan bit är ju också specifik. Men 

jag tror att det som ändå kan vara ganska så likt, över tid…kan vara den här kränkningen, att 

man bryter ned och isolerar och kontroll och makt över den andra och… Den biten är nog 

säkert ganska lika i nedbrytningen. 

 

Vi undrar om hon tror att det finns anledningar för en lesbisk kvinna att föredra att söka 

sig till en hbt-specifik verksamhet? 

Det är möjligt, men jag skulle tycka att det var lite tråkigt på något vis, för då fortsätter vi att 

vara i ett statiskt tänk på något vis. Ja… Men oftast i början av någonting så är det ju så att 

man gärna vill se sig som en grupp och… på något vis är det en trygghet också tror jag. I 

början när något håller på att förändras. Men förhoppningsvis i längden så… För man blir 

också starkare också tänker jag, om man visar på att det här sker i samkönade och 

heterosexuella relationer. Det blir starkare opinion hos politiker och… Men håller man på och 

delar upp sig så blir man också svagare. Men som sagt… det är bara vad jag tror, det måste ju 

den som blivit utsatt få sätta ord på.  

 

Mardell berättar att en av de två hbt-kvinnorna som kom till henne på grund av våldtäkt 

hade gått vidare till en kurator på RFSL istället: 
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Jag tror att hon var där av andra anledningar tidigare, och sen hade det här hänt och… Ja jag 

tror att hon kände sig trygg med att gå tillbaks och prata. Och det kan bero på mej, det kan 

bero på många faktorer. Och allra helst i en sån situation är det ju väldigt betydelsefullt att det 

finns någon slags trygghet och då lutar man gärna tillbaks på någonting som är igenkännande, 

och den här personen vet om mej. Och det kanske är jobbigt att börja prata om sig själv till en 

helt ny person också. Och jag brukar också… Har man en kontakt så ska man inte tro att det 

här… många kan ju ha en föreställning om att kommer jag hit ja då kommer… ”Här jobbar 

man med våldtäkter och då kommer jag bli jättebefriad” och… Det är viktigt att har man en 

terapeutisk kontakt, att försöka ta det med sin terapeut, och inte splittra upp det. Men ibland 

tycker jag terapeuter säger att ”kan du gå till något annat, för det här kan inte jag”… men jag 

menar, det handlar ju väldigt mycket om att lyssna och bekräfta och ge gensvar. 

 

Mardell vill inte fokusera på skillnaderna mellan våldsutsatta kvinnor utifrån vilket kön 

deras partner har, men hon tänker att det kan finnas situationer som är extra 

problematiska för kvinnor i lesbiska par: 

Jag försöker se kring just situationsperspektiv och de som är här är ju i samma situation. De 

har blivit utsatta för övergrepp av olika slag, fysiskt, psykiskt, sexuellt, och jag tror att det är 

viktigt att hålla sig till det. Och inte börja prata om kön och… utan faktiskt se att de har blivit 

utsatta för brott. Och tappar man det perspektivet, då är man tillbaka… Alltså, det är ju 

personen i fråga som blivit utsatt, och det är mycket det jag vill fokusera på, inte förövarna. 

Och brottet. /…/ Det handlar om att man behöver stöd och hjälp i en situation där man blivit 

utsatt för ett brott och det spelar ingen roll vilket kön som har begått brottet utan att visa på att 

det här är ett brott, och att hjälpa till här och nu och framåt i den processen. /…/ kanske kan 

det vara svårare att anmäla en kvinna på något vis. För vi vet ju hur svårt det är att få en man 

fälld för ett brott /…/ Och då vet kanske kvinnan som blivit utsatt att ”det här är ännu svårare 

för mig, än vad det är när en man utsätter mig” för det finns något slags vedertaget att män 

inte behöver slå, det räcker med att de hotar. Och det blir svårare att se när en kvinna… Och 

det borde inte vara det. Det borde definitivt inte vara det, men det är något av att vi har en 

föreställning om att kvinnor är så goda. Så där gör man inte mot andra, man beter sig inte så. 

Och den föreställningen den är seg.  

 

Annelie Almgren tycker att det är självklart för dem att ta emot alla våldsutsatta kvinnor. 

De har inte diskuterat någon eventuell problematik kring att ta emot kvinnor från 

samkönade par, hon säger att de bara utgår från våldet. De brukar inte fråga om partnerns 

kön när en kvinna tar kontakt med jouren, det brukar framgå ändå. I sina broschyrer 

skriver jouren att de tar emot våldsutsatta kvinnor, utan att specificera det närmare. De 

skriver också att de är opolitiska och neutrala, och därmed borde det framgå att det inte 

spelar någon roll om man är hetero- eller homosexuell, tycker hon. Almgren kan inte 

svara på om hon tror att kvinnor från samkönade relationer föredrar att söka sig till hbt-

specifika verksamheter. Vi undrar om hon tror att det kan vara någon skillnad på kvinnor 

i homosexuella relationer jämfört med heterorelationer? Hon svarar att hon inte tycker att 

det är någon skillnad, och påpekar att hon har en väninna som är lesbisk. 

Enda gången jouren stötte på problem var den gång de tog emot en transsexuell 

kvinna: 
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…det var en man som höll på att göra om sig till kvinna. /…/ problemet var när han kom hit, 

för det första så visste vi inte om att han var…innan, så de kvinnor och barn som bodde här 

reagerade väldigt starkt, så vi kunde inte placera honom här, utan hjälpa till att placera honom 

på ett annat ställe. 

 

Kvinnan tackade nej till att bli omplacerad. Almgren vet inte vart hon sökte sig efter det. 

Vi frågar om de har diskuterat hur de ska agera om samma situation uppstår igen: 

Ja vi måste tacka nej till sådant. Just med tanke på att det bor kvinnor och barn här.. och då 

om man kommer och liknar pappa, mörk röst och sådana saker, så kanske det blir hemskt 

för… kvinnorna kan också känna sig obekväma. Sen finns det ju faktiskt instanser här i 

Stockholm för den här problematiken. 

 

Det går inte att undgå motsägelsen i detta. Almgren betonar först tydligt att man på 

jouren inte gör skillnad mellan olika kvinnor som är utsatta för partnervåld. Men att de 

sedan tackar nej till en transsexuell kvinna tyder på att de inte har diskuterat vad de 

egentligen menar med en kvinna. 

Ovanstående citat visar, som vi skrev i början av stycket, att det finns skilda åsikter 

och separering kontra integrering. Vi tycker oss, även här, se en skillnad i svaren mellan 

dem som arbetar inom hbt-specifika verksamheter och dem som arbetar inom traditionell 

verksamhet. De förstnämnda beskriver mer utförligt vilka anledningar de kan se till att en 

hbt-kvinna kan vilja söka stöd och hjälp hos en hbt-specifik verksamhet. Exempel på det 

är att inte behöva komma ut, att inte behöva bli respektlöst eller klumpigt bemött eller att 

helt enkelt känna sig mer bekväm med övriga klienter på stället. Carin Holmberg är den 

som uttrycker detta tydligast, hon pekar på att hbt-gruppen är en så stor och 

mångfacetterad grupp att det inte går att trycka in alla i de traditionella mönster som finns 

idag. Hon menar att alla måste få välja att höra till det sammanhang där man känner sig 

hemma. Det menar övriga intervjupersoner också, men vi tolkar det som att Eva Hansson 

och Suzann Larsdotter drar det ett steg längre. Vi tolkar det som att de helt enkelt vill 

avskaffa den heteronorm som gör att hbt-personer inte känner sig hemma överallt. Deras 

vision är att majoritetssamhället ska omstruktureras i grunden så att ingen längre ser 

homo- och bisexualitet eller trans som något avvikande längre. Holmberg uttrycker sig 

lite annorlunda och vi tolkar det som att hon istället menar att majoriteten helt enkelt 

måste acceptera att hbt-samhället finns, att det är majoriteten som har gör hbt till något 

udda och avvikande och att de får stå ut med att hbt-gruppen ibland trivs rätt bra med att 

vara för sig själva. 
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Vår tolkning är att Benita Vikström tror att kvinnojoursrörelsen har marginaliserat och 

negligerat hbt-kvinnors situation och att kvinnor från lesbiska relationer föredrar att söka 

sig till hbt-specifika verksamheter, men att hon samtidigt hoppas att hbt-kvinnor ska 

känna sig välkomna till traditionella kvinnojourer.  

Monica Mardell fokuserar enligt oss mer på likheterna och möjligheterna med 

integration och tror att opinionen skulle stärkas av att inkludera samkönat partnervåld i 

den offentliga debatten om våld i nära relationer. Vårt intryck är att hon är mycket 

välvilligt inställd till att integrera hbt-kvinnor i verksamheten, men att hon inte har 

funderat så mycket över vilken kompetens som kan behövas och vilken utsatthet som en 

hbt-kvinna kan känna. 
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Analys 
Sandra Jiseborn 

För att skapa struktur i vår analys har vi huvudsakligen analyserat utifrån samma teman 

som i resultatredovisningen. Dock går flera av temana in i varandra och därför har vi inte 

heller varit allt för strikta med uppdelningen i analysen.  

Analys – Utsatthet  

Sandra Jiseborn 

I detta avsnitt blir det tydligt att samhällets inställning till hbt-personer och ett icke 

heterosexuellt sätt att leva, om inte skapar så i alla fall ständigt underblåser och 

underhåller den utsatthet som hbt-personer ofta upplever. Detta helt i enlighet med hur 

den heteronormativa mallen beskriver samhället. Det heterosexuella sättet att leva är det 

som är norm och övriga livsstilar står utanför det som anses och uppfattas som normalt.  

Informanterna talar om hur hbt-personer undviker att söka vård, hur de inte vet vart de 

ska vända sig för hjälp och stöd när de är våldsutsatta och hur de, när de väl söker hjälp 

ofta får stå ut med frågor om sitt levnadssätt och sin sexualitet som ofta är helt irrelevant 

för den problematik de söker hjälp för. Detta kan ses som ett sätt att kategorisera och dela 

upp hbt och hetero som två motpoler. Den professionella visar genom att ställa denna typ 

av frågor att den hjälpsökandes läggning är något avvikande, något som är annorlunda. 

Hon placerar den hjälpsökande i en annan kategori än sig själv, och hos den hjälpsökande 

kan tanken på att behöva komma ut vara tillräckligt påfrestande för att hon ska låta bli att 

söka hjälp.   

Precis som Ambjörnsson (2006) talar om så befäster man på detta sätt en hierarki och 

utpekar hbt-personen nästan som ett exotiskt inslag i vardagen. Det heteronormativa 

sättet att tänka är dock inte reserverat för icke normbrytande personer. Även hbt-personer 

påverkas negativt av den rådande heteronormen, och informanterna har berättat om hur 

hbt-kvinnor inte känner sig välkomna att söka sig till olika hjälpinstanser om de inte får 

ett direkt tilltal – det vill säga att det står rakt ut att även hbt-personer är välkomna. På 

detta sätt kan man se att även hbt-kvinnorna själva ser sig som avvikande och har i och 

med detta anammat samhällets bild att se på sig själva och sitt sätt att leva.  

Suzann Larsdotter berättar om hur hon, när hon arbetade på en traditionell kvinnojour, 

upplevt att kvinnor tagit kontakt med henne i för att få hjälp, men känt att de varit 
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tvungna att göra om sin historia och undanhålla att de lever med en annan kvinna. Att det 

heteronormativa tänkandet är så djupt rotat i oss att även de det drabbar mest ser sig som 

udda och inte känner sig välkomna kan förklaras med att detta sätt att tänka och se på 

samhället går långt tillbaks i tiden. Många hbt-kvinnor är så vana vid att ständigt behöva 

hantera omgivningens eventuellt negativa reaktioner på deras sätt att leva att det i många 

fall väljer att helt enkelt ljuga istället. Precis som Ambjörnsson (2006) beskriver det har 

det ansetts som fult och fel och till och med olagligt att leva på något annat sätt än i ett 

tvåsamt, heterosexuellt äktenskap sedan tidigt 1900-tal och trots att dagens lagar ser 

annorlunda ut lever de hundraåriga åsikterna och värderingarna på många sätt fortfarande 

kvar. Att våldsutsatta lesbiska kvinnor väljer att undanhålla en så stor del av sig själva i 

det hjälpsökande skedet kan, enligt Ambjörnssons (a. a.) resonemang ses som att de 

möjligen, medvetet eller omedvetet, själva ser sitt sätt att leva som inte helt acceptabelt. 

Detta kan innebära dubbel stigmatisering för den utsatta kvinnan – både som lesbisk och 

som våldsutsatt.  

På frågan om hbt-specifika hjälpinstanser kunde tänkas öka hbt-personers känsla av 

utsatthet och utanförskap fick vi lite olika respons från informanterna. Carin Holmberg 

tror inte att hbt-specifika verksamheter på något sätt skulle kunna bidra till ökad utsatthet, 

snarare menar hon att dessa kan fungera som en viloplats för hbt-personer. Eva Hansson 

tycker inte överlag att det behöver innebära ökad utsatthet, men tror samtidigt att hbt-

specifika verksamheter kan fungera som en ursäkt för övriga samhället att slippa tas sitt 

ansvar och se till att erforderlig hbt-kompetens finns.  Sett ur ett heteronormativt 

perspektiv kan man se det som att de båda har rätt. Om hbt-specifika verksamheter kan 

fungera som en fristad, en plats där hbt-personer kan undkomma fördomar och utsatthet 

en stund är detta givetvis bra, men samtidigt har Hanssons sätt att se resonera kring saken 

också en poäng. Genom att befria konventionella vård- och stödinstanser från att ta 

ansvar för att utbilda personal och synliggöra problematiken med hbt-personers utsatthet 

kan det tänkas att detta bidrar till att stärka den rådande heteronormen genom att man på 

så vis signalerar att hbt-personer skiljer sig från övriga samhället och därmed behöver 

speciella hjälp- och stödverksamheter.   

Ett annat tydligt tecken på hur starkt rådande heteronormen är i samhället ser vi då 

många av informanterna tar upp det faktum att hbt-personer ständigt måste komma ut i 
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kontakt med vårdapparat och andra hjälp- och stödinstanser. Helt in enlighet med det 

heteronormativa sättet att tänka förutsätts det att alla människor lever i heterosexuella 

förhållanden, och lever en person på annat sätt måste denne påpeka detta rakt ut. Något 

som givetvis bidrar till isärhållande och utanförskap då det blir tydligt att man skiljer sig 

från normen.   

 

Analys – Norm  

Sandra Jiseborn 

Under temat norm har frågan om vad som anses vara kvinnligt beteende kommit på tal. 

Flera informanter talar om att det i samhället finns en förställning om att kvinnor är goda, 

omhändertagande, moderliga och empatiska. Det blir därför svårt för många våldsutsatta 

hbt-kvinnor att bli trodda när det berättar om att deras partner utsätter dem för olika 

former av misshandel.  

Suzann Larsdotter menar att denna bild av vad som är kvinnligt till och med kan 

innebära att den utsatta själv inte inser att hon är utsatt för våld. Något som i likhet med 

det vi tagit upp i föregående analystema inte är helt svårförståeligt med tanke på att 

heteronormen har varit den rådande så pass länge. Att denna norm är så djupt rotad visar 

sig inte minst på Monica Mardells uttalande när vi talar om i fall hon tror att det våld som 

finns i hbt-relationer kan skilja sig från våld i heterosexuella förhållanden med manliga 

förövare:  kvinnors våld mot kvinnor ser ju inte så ut. Med kanske utslagna tänder och 

blåtiror och hitan och ditan. Mardell talar om kvinnligt fysisk våld som lindrigare, 

mildare och inte lika grovt som det som manliga förövare utövar. Hon uttrycker att 

kvinnors våld mot kvinnor till större del består av psykiskt våld i form av psykisk 

nedbrytning. Något som inte på samma sätt ger fysiska men. Sett ur ett heteronormativt 

perspektiv har Mardell här gjort en gränsdragning och kategoriserat vad som är kvinnligt 

och vad som är manligt. Precis som Ambjörnsson (2006) talar om har Mardell omedvetet 

gjort ett konstaterande av ett genusbeteende, och på så sätt dragit slutsatsen att kvinnor 

följer de i samhället fastslagna mönster av vad som är kvinnligt beteende. Mardell 

kopplar fysiskt våld till ett manligt beteende, och alltså inte något som en kvinna ägnar 

sig åt. ”Kvinnligt” våld är således per automatik inte lika handgripligt som ”manligt” 

enligt normen. 
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På frågan om i fall det kan finnas något som skiljer lesbiskt partnervåld från 

heterosexuellt svarar Anneli Almgren att det inte finns några skillnader och att hon vet 

detta för att hon har en väninna som är lesbisk. Även detta blir ett tydligt exempel på 

kategorisering. Almgren känner en lesbisk kvinna och drar därmed slutsatsen att hon vet 

hur alla lesbiska kvinnor och alla lesbiska relationer fungerar. När denna typ av 

kategorisering görs bidrar den till att upprätthålla heteronormen menar Ambjörnsson 

(2006). Almgren har gjort ett konstaterande av att alla lesbiska kvinnor är och beter sig på 

samma sätt – alltså placerat alla i en och samma kategori.  

Både Vikström och Holmberg talar om den tystnad som finns kring samkönat 

partnervåld. Holmberg jämför med heterosexuellt partnervåld, där det trots allt finns en 

pågående diskussion, och menar att samhällets normer gör det i stort sett omöjligt att tala 

om att man som lesbisk blir slagen av sin partner. Om det inte ges utrymme eller tillåtelse 

att tala öppet och obehindrat om att man lever med en partner av samma kön, hur ska det 

då finnas möjlighet att tala om att relationen är våldsam? Den tystnad Holmberg talar om 

kan förklaras genom att det redan, ur heteronormativt sätt att se på situationen, finns ett 

utanförskap i att leva som icke heterosexuell. Lägger man där till det faktum att den 

utsatthet kvinnan befinner sig i som våldsutsatt, med allt vad det innebär med 

skuldkänslor och skam så blir det påtagligt den utsatta kvinnan befinner sig utanförskap 

på fler sätt. Både som lesbisk och som våldsutsatt kvinna.  

Sammanfattningsvis kan hela stycket om norm sammanfattas med att vi alla, oavsett 

sexuell läggning, är mer eller mindre fast i heteronormens sätt att tänka och agera.  Det 

som tycks avgöra spela in för hur våra olika informanter ser på heteronormen och dess 

effekter tycks vara hur bevandrad man är i hbt-kunskap, och hur mycket man kommit i 

kontakt med heteronormativt sätt att resonera.  
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Analys – Våldets mekanismer 

Sandra Jiseborn 

Under detta tema har det framkommit tankar kring det faktum att hbt-personer på ett 

dagligt plan får utstå mer påhopp i form av nedsättande kommentarer och diskriminering 

än en heterosexuell person, och att detta bidragit till att hbt-personer utvecklat en högre 

toleransnivå. Man är van att få höra nedsättande kommentarer om sin person från sin 

omgivning och reagerar kanske inte lika tidigt då det börja förekomma även inom 

relationen. Detta kan förstås genom den hierarki som heteronormativiteten talar om. Det 

faktum att heterosexuella står högre i hierarkin än hbt-personer ger dem en upplevd rätt 

att tala nedsättande till och om hbt-personer (Ambjörnsson, 2006). Något som även fyller 

en funktion i att upprätthålla ovan nämnda hierarki. Ett rangsystem som detta kan inte 

existera om inte en grupp anser sig stå över en annan. Genom att som heterosexuell 

uttrycka och bete sig nedlåtande mot de som inte passar in i normen visar man tydligt att 

man anser sig stå högre i rang. Då det uppträder i en samkönad parrelation kan detta även 

ses som ett försök att bryta den hierarki och det underläge hbt-personen befinner sig i. 

Genom att sätta sig över sin partner försöker den våldsutövande på så sätt röra sig uppåt i 

hierarkin. Och då den utsatta partnern redan är van vid nedsättande kommentarer och 

yttranden kan det tänkas att hon inte ser vad som händer. På samma sätt kan den kontroll 

som utövas mot den utsatta partnern ses som ett försök att bryta sig loss från den 

underlägsna position den våldsutövande kvinnan enligt heteronormativa teorier befinner 

sig i. För att ta sig uppåt i en hierarki måste man per automatik ställa sig över någon 

annan, och som lesbisk kvinna befinner man sig i en underlägsen position både som 

kvinna och som icke heterosexuell.  

Några av informanterna har tagit upp det faktum att det tycks finnas en större rädsla 

för att bli ensam bland hbt-personer än bland heterosexuella. Något som i detta 

sammanhang kan komma att bidra till att man är kanske ännu mer benägen att stanna 

kvar i ett förhållande, även om det inte är bra. Även detta går att härleda till det faktum 

att det länge ansetts vara något att skämmas för att vara homo- eller bisexuell och att 

många än idag har svårt att acceptera sig själva som icke heterosexuell. När man då 

lyckas hitta någon som vill vara tillsammans med en håller man fast vid den personen 

även om relationen är dålig.  
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Analys – Önskad kompetens  

Erika Nettelbladt 

Då vi intervjuade de professionella på RFSL:s olika verksamheter intygade de alla att 

heteronormativiteten utgör ett hinder för våldsutsatta hbt-personer att söka hjälp på 

traditionella verksamheter. Ett återkommande exempel på sådana hinder är att de 

traditionellt verksamma utgår från att den hjälpsökande kvinnan är heterosexuell och att 

hennes partner är en man. Suzann Larsdotter påpekar problematiken i detta genom att 

förklara att kvinnan som söker hjälp redan är i ett utsatt läge och först och främst måste 

våga komma ut som våldsoffer. Om hon utöver det också måste komma ut som 

homosexuell – och därmed ännu mer avvikande – kan det upplevas som så jobbigt att hon 

väljer att inte nämna sin sexuella läggning alls, eller till och med undviker att över huvud 

taget söka hjälp, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Detta är ett tydligt exempel på 

själva kärnan i heteronormativiteten, nämligen att heterosexualiteten tas för given 

eftersom den i egenskap av norm ses som det naturliga och normala. Eva Hansson 

berättar att våldsutsatta hbt-personer ibland får sin sexuella läggning problematiserad och 

ifrågasatt då de söker hjälp. Hon förklarar vad det gör med en människa att bli ifrågasatt 

på ett område som känns så grundläggande som den sexuella läggningen kan göra. Det 

skadar inte bara den hjälpsökandes förtroende för den professionella, utan kan också 

skada den hjälpsökandes egen världsbild och självuppfattning. Det kan i bästa fall leda 

till att den utsatta avslutar kontakten och söker hjälp någon annanstans, men i värsta fall 

kan det skada den redan utsatta ännu mer (Rosenberg, 2002).  

Tiina Rosenberg (a. a.) beskriver hur normen är osynlig ända fram till att någon bryter 

mot den. Det betyder att de professionella som inte aktivt skaffar sig hbt-kompetens inte 

är medvetna om normen och dess konsekvenser för dem som inte passar in i den. Det 

leder till att de professionella heller inte är rustade för att ta emot de utsatta kvinnor som 

bryter mot normen – vilket kan leda till det vi har sett i resultatredovisningen, nämligen 

våldsutsatta hbt-kvinnor som känner sig dåligt bemötta då de söker hjälp hos traditionella 

verksamheter. Traditionella, och framför allt ideella
7
, hjälpverksamheter kan prioritera 

                                                 
7
 Ideella verksamheter har inte det uttalade ansvar att ta emot alla personer  som kommunala verksamheter 

har, varför de kan ”välja” sin klientgrupp. 
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bort hbt-utbildning eftersom man inte tror sig få några hbt-klienter. Det är en vanlig 

uppfattning bland traditionellt verksamma professionella att tro att hbt-personer föredrar 

att söka sig till hbt-specifika hjälpverksamheter, vilket uttrycks av både Benita Vikström 

och Annelie Almgren. Men att döma av vad alla tre intervjupersoner från RFSL säger 

finns det anledning att utgå från att hbt-personer även vill söka hjälp på traditionella 

verksamheter. Det kan till exempel bero på risken att bli igenkänd på en hbt-verksamhet 

eller att det helt enkelt inte finns något annat än traditionella verksamheter på hemorten 

eller i regionen. Antalet hbt-specifika verksamheter i landet är trots allt mycket begränsat, 

och den enda renodlade brottsofferjouren för hbt-personer som finns är den i Stockholm. 

Där bistår man visserligen med hjälp via e-post och telefon över hela landet, men av 

förklarliga skäl kanske det inte alltid ses som tillräckligt för den utsatta. Med andra ord – 

det mest effektiva sättet att förhindra dåligt bemötande av och bristande hjälp till 

våldsutsatta hbt-personer är att utbilda de professionella i hbt-kompetens. Det gäller även 

dem som inte tror sig ha mött eller komma att möta hbt-personer i sin verksamhet. 

Intervjusvaren visar att det finns professionella som upptäcker att de möter hbt-personer 

först efter att de har fått hbt-kompetens. Det beror sannolikt på att de har blivit medvetna 

om heteronormen och därmed slutar prata med de hjälpsökande som om alla är 

heterosexuella.  

En förutsättning för att hbt-kompetensen ska kunna påverka bemötandet av de utsatta 

är förstås även ett intresse och en förståelse för ämnet. Annelie Almgren berättar att hon 

och hennes personal har gått en endagsutbildning i hbt-kunskap. Men då hon varken kan 

minnas vad kursen hette eller vem som anordnade den går det inte att tolka på annat sätt 

än att hon inte ansåg att kursen var viktig. Det faktum att de heller inte har börjat fråga de 

hjälpsökande om könet på våldsutövaren kan också tolkas som att de fortfarande bemöter 

de hjälpsökande utifrån heteronormen.  

 

 



 

 

 49 

Exkluderande 

Rosenberg (2002) beskriver att exkluderandet av alla som avviker är en av 

heteronormativitetens två bärande principer. Heterosexualiteten framställs som det 

normala och homosexualiteten som något annorlunda och problematiskt som måste 

förklaras. Genom att inte omtala den avvikande, vilket dock kan ske i största välvilja, 

menar Rosenberg att avvikarna osynliggörs och avväpnas.  

Larsdotter berättar om en ung man som blev sekundärtraumatiserad efter en våldtäkt 

då han återkommande blev nekad hjälp. De verksamheter han sökte sig till, som fanns till 

för att hjälpa våldtäktsoffer, nekade honom hjälp på grund av att de inte tyckte sig ha 

kompetens nog att hjälpa en man som utsatts för våldtäkt av en annan man. I detta fall 

valde de professionella att exkludera den utsatte mannen, på grund av att den handling 

han utsatts för var av homosexuell karaktär, och att de professionella upplevde detta som 

så konstigt och främmande att de inte kunde hjälpa honom. Almgren uttrycker en 

liknande åsikt då hon talar om att de inte tar emot transpersoner. Hon säger dessutom att 

det faktiskt finns ”instanser i Stockholm för den här problematiken.” Utan att ta ställning 

till deras beslut, så bekräftar det ytterligare den heteronormativa uppdelningen mellan det 

normala och det avvikande, som verkar exkluderande för den avvikande individen. Så 

länge avvikaren ses som problematisk skapas ett avstånd mellan ”vi” och ”dem” där den 

egna normen kan vara oförändrad utan att ifrågasättas (Rosenberg, 2002). Det går heller 

inte att undgå vad Almgren uttrycker i fråga om kön. Först betonar hon tydligt att man på 

jouren inte gör skillnad mellan olika kvinnor som är utsatta för partnervåld. När sedan en 

transsexuell kvinna söker hjälp för partnervåld skickar de henne vidare. Ambjörnsson 

(2006) skriver att heteronormen inte bara upprätthålls genom gränsdragningen mellan 

homo- och heterosexualitet. Minst lika viktig är den mellan man och kvinna. För att 

kunna avgöra en persons sexuella läggning måste man också kunna kategorisera dennes 

könstillhörighet. Genus är alltså också en central faktor inom heteronormativiteten. 

Almgren hävdar att de våldsutsattas sexuella läggning inte påverkar kvinnojourens 

bemötande av henne, men hon glömmer att ta ställning till en minst lika viktig 

komponent inom heteronormativiteten: genus. Det finns normerande uppfattningar om 

vad som är kvinnligt och vad som är manligt. När en persons biologiska kön inte 
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överensstämmer med hennes genusbeteende, skapas ofta stor förvirring och ibland rädsla. 

Det är alltså viktigt att diskutera och lära sig både om sexualiteter och genus för att 

upptäcka den heteronorm som råder.  

 

Inkluderande 

Den andra av heteronormativitetens bärande principer är inkluderandet. Det innebär en 

förväntan av att de avvikande ska inkluderas och anpassa sig till den dominerande 

normen. Det kan ta sig i uttryck genom att en person inom normen kan säga sig se 

mänskligheten som universell och att människan inte påverkas av till exempel kön, 

religion och sexuell läggning. Det är, med andra ord, att välja att inte se att heteronormen 

existerar och att inte se att man själv ingår i en grupp som bara är en av många. 

Rosenberg hävdar dock att eftersom kön, religion och sexuell läggning faktiskt påverkar 

oss individer, måste den avvikande ändra på sig för att bli accepterad som normal. Alla 

som inte passar in i den heteronormativa mallen måste anpassa sig och sitt beteende för 

att försöka passa in och helst assimileras. Gör de inte det kommer de att stämplas som 

avvikande. Konsekvensen är alltså fortfarande att den dominerande gruppen bibehåller 

privilegiet att få diktera vad som är normalt och inte. Utifrån detta är det omöjligt att inte 

se på personer som avviker från normen som annorlunda och konstiga. 

Assimilationskravet tvingar alltså den avvikande människan att anta en identitet hon inte 

har, och samtidigt bli påmind om att hon inte är ”normal”. I intervjuerna är det framför 

allt Almgren och Monica Mardell som betonar att de inte ser någon skillnad på kvinnor i 

olikkönade parrelationer jämfört med kvinnor i samkönade parrelationer. Det kan vara en 

form av inkluderande, som går ut på att de icke-heterosexuella kvinnorna accepteras så 

länge de passar in i heteronormen. Det kan de till exempel göra genom att ha ett förväntat 

kvinnligt utseende och beteende och leva i en tvåsam parrelation. Risken är dock att om 

en våldsutsatt kvinna som söker inte passar in i normen blir betraktad som annorlunda, 

vilket kan leda till ett fördomsfullt bemötande. 
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Analys – Separerat eller integrerat 

Erika Nettelbladt 

På frågan om huruvida hbt-personer bör fortsätta att ha sina egna verksamheter får vi lite 

olika svar. Carin Holmberg menar att så länge majoriteten formulerar hbt-personer som 

avvikande, så kan och måste hbt-personer få välja att känna sig mer hemma på hbt-

specifika verksamheter, där de slipper konfronteras med heteronormen. Larsdotter och 

Hansson å sin sida, pratar om en visionon om att heteronormen helt ska försvinna, så att 

det inte längre ses som avvikande eller konstigt att inte vara heterosexuell eller att inte se 

ut eller bete sig efter vad vi idag kallar typiska könsmönster. De vill helt enkelt att sexuell 

läggning inte längre ska vara en avgörande fråga för hur man bemöts som människa. Vår 

tolkning av Holmbergs svar är dock att det även är hennes vision, men att hon är lite mer 

försiktig i sin optimism. Vi tolkar det dock som att Holmberg svarar på frågan utifrån att 

heteronormen fortlever, vilket skiljer henne från Larsdotter och Hansson. 

Benita Vikström belyser den komplexa relationen mellan kvinnojoursrörelsen och 

homo- och bisexuella kvinnor. Vikström visar, enligt oss, på stor förståelse för hbt-

personers utsatthet då hon påtalar hur lesbiska kvinnor som minoritet osynliggörs i 

kvinnojoursrörelsen. Hon tror att det kommer att ta lång tid innan lesbiska kvinnor tycker 

att det känns enkelt att söka hjälp hos kvinnojourerna. 

Holmberg är den enda som nämner problemet med att transkvinnor har svårt att få 

hjälp på till exempel kvinnojourer. Denna problematik framkommer också i vår intervju 

med Almgren. Hon verkade dock inte ha problematiserat ämnet genusidentitet och visade 

inga tecken på att vilja inkludera eller hjälpa transsexuella kvinnor. 
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att belysa eventuella skillnader mellan lesbiskt partnervåld och 

olikkönat relationsvåld. Frågeställningarna handlade om huruvida de professionella 

upplever skillnader i hjälpbehovet hos kvinnor utsatta för samkönat relationsvåld 

gentemot olikkönat relationsvåld, samt om de professionella upplever att relationsvåldet 

skiljer sig åt. För att få svar på dessa frågor har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer som spelats in och transkriberats. I efterhand kan vi konstatera att metodvalet 

var väl lämpat för att uppnå vårt syfte. I och med de öppna frågorna lämnades stort 

utrymme för informanterna att tala om egna upplevelser och erfarenheter i mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Samtidigt gjorde frågeguiden som vi sammanställt i förhand att 

samtliga informanter höll sig inom samma områden i sitt resonemang. I efterhand kan vi 

dock se att det kunde ha varit bra att ha gjort en pilotintervju innan vi träffade de 

informanter som skulle komma att medverka i studien. Detta då det är svårt att avgöra hur 

frågorna fungerar i förhand. Vi blev uppmärksamma på att en del frågor var irrelevanta 

för vårt syfte, samt att andra saknades. Således fick vi revidera frågeguiden något under 

arbetets gång.  

Tematiseringarna som gjordes, både i resultatredovisning och analys, var för att skapa 

struktur och dela upp det av vikt som framkommit under insamlandet av empirin. Utifrån 

dessa teman framträdde sedan mönster och utifrån dem kunde vi dra våra slutsatser. 

Denna metod visade sig mycket användbar för vår uppsats, och även om många teman 

gick in i varandra kunde det hjälpa oss att sortera den empiri som samlats in.  

Den generella bild vi erhöll under arbetets gång var att de som arbetar uttalat med hbt-

personer verkar ha en större kunskap och insikt i hur hbt-personers problematik ser ut. 

Detta är dock knappast någon häpnadsväckande insikt. Däremot reagerade vi över 

skillnaderna i hbt-kompetens och kunskap kring heteronorm och vad den innebär bland 

de informanter som är verksamma inom de mer traditionella verksamheterna. Av de tre 

informanterna som arbetar inom traditionella verksamheter var det två informanter som 

förmedlade åsikter och inställningar som tyder på en okunskap i vad det innebär att leva 

som hbt-person i allmänhet, och hur det kan se ut när våld förekommer i samkönade 

parrelationer i synnerhet. Vi vill dock här påpeka att vi inte drar en parallell mellan 
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okunskap och ovilja att lära sig. De uttalanden som vi tolkat som tecken på okunskap 

behöver inte tolkas som illvillig homofobi, utan kan istället tolkas som ett tecken på hur 

vi alla färgas av det sammanhang vi lever i – i detta fall den heteronorm som råder i 

samhället.  

Det faktum att thb-kompetensen hos de professionella som arbetar inom traditionella 

verksamheter i vissa fall brister så kraftigt att hbt-personer undviker att söka hjälp finner 

vi dock upprörande. Vi lever i ett samhälle där alla på pappret är lika värda och har 

samma rättigheter och skyldigheter. Ändå upplever många att de inte är välkomna, eller 

har rätt att söka den hjälp de behöver. Att människor väljer att inte söka hjälp och stöd 

kan få långtgående och förödande konsekvenser för individen och är något som helt klart 

måste uppmärksammas.  

I intervjuerna har det framkommit att det hänt att hbt-kvinnor har sökt hjälp hos 

traditionella verksamheter, men samtidigt ljugit om sin partners kön då de känt sig osäkra 

på om de annars skulle ha varit välkomna. Här måste ansvaret ändå läggas på dem som 

jobbar med utsatta kvinnor att tydligt förmedla att man är välkommen oavsett läggning. 

För egen del tror vi att det mycket väl kan vara rädsla att göra eller säga fel som gör att 

många inte vågar ställa frågor om sexuell läggning eller kön på partner. Kanske är det 

inte i första hand kompetens som saknas, utan möjligheten att få prata om hbt-personer. 

Därmed skulle kanske ängslan att göra fel släppa och det skulle kännas lite mer naturligt 

att prata om och med hbt-personer. Vi anser att det finns en risk med att hbt-inriktade 

organisationer lägger för mycket fokus på att de traditionella verksamheterna har för lite 

hbt-kompetens, genom att det kan leda till ängslan och därmed verka hämmande. Och ur 

det kommer viljan att skicka hbt-personer vidare till hbt-organisationer, och så har de 

traditionella verksamheterna fortfarande inte lärt sig mer om hbt.  

En annan faktor som skulle kunna späda på den ängslan att göra fel som vi tror finns 

hos de traditionella verksamheterna, är det faktum att politiker och myndigheter på senare 

tid har belyst problemet med hbt-personers särskilda utsatthet. Två exempel på det är 

Folkhälsorapporten (2005) som Eva Hansson nämner där ett av direktiven är att utmana 

heteronormen, samt skriften Mot våld och förtryck, som givits ut av Regeringskansliet 

och som handlar om att bekämpa våld och förtryck i nära relationer. I båda dessa nämns 

hbt-personer utsatthet och majoritetens osynliggörande av dessa, samt att den mest 
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effektiva metod för att motverka detta är att utmana och ifrågasätta den i samhället 

rådande heteronormen. I vårt letande efter professionella att intervjua vid traditionella 

verksamheter uttryckte många en osäkerhet på området hbt-personer. De sa att de inte 

träffat många, inte vet så mycket om det och helst inte vill ställa upp i en intervju. Då vi 

kontaktade SKR:s centrala kansli blev vi istället hänvisade till deras egen skrift Våld i 

samkönade relationer, som är en handbok som är till för att öka hbt-kompetensen bland 

deras medlemsjourer. Den första utgåvan av skriften gavs ut redan 2001, men trots det 

ville ingen av de SKR-anslutna jourer vi kontaktade ställa upp på en intervju. Vi kunde 

inte undgå att tycka att det var lite märkligt att ingen ville ställa upp, trots att vi 

förtydligade att vi inte kontaktade jourerna för att vi ville lära oss om våldsutsatta hbt-

kvinnor, utan att vi ville få höra deras syn på hbt-kvinnors utsatthet. Vi funderade kring 

om deras ovilja att vara med i en intervju kunde bero på att det idag finns en förväntan 

om att professionella ska intressera sig för hbt-personers situation och också ha en viss 

grundkompetens i hbt-personers särskilda utsatthet och behov. Kunde det vara så att man 

idag är rädd för att visa en eventuell okunskap? Då vi diskuterat detta med vår 

handledare, Ulrica Stjernqvist, kunde hon konstatera att inställningen var en helt annan då 

hon och Carin Holmberg skrev forskningsrapporten Våldsamt lika och olika (2006). Då 

hade de inga problem att få tag i professionella att intervjua, och intervjupersonerna 

kunde ofta uttrycka, vad Holmberg och Stjernqvist tolkade som, naiv okunskap. De 

professionella visste inte hur lite de egentligen kunde, eller var åtminstone inte rädda för 

att visa det. Utifrån vad vi märkt under denna uppsats gång verkar det motsatta råda nu – 

de professionella vill helt inte visa att man kanske kan lite mindre än vad som förväntas. 

Under arbetet med uppsatsen insåg vi att vi inte bett en enda av intervjupersonerna att 

problematisera kring genus, som ju också är ett centralt begrepp inom teorin om 

heteronormativitet. De frågor vi ställde var endast formulerade utifrån kvinnors sexuella 

läggning. Vi gick inte närmare in på könstillhörighet, eftersom vi redan tidigt under 

arbetets gång konstaterade att vi inte var intresserade av att problematisera 

könstillhörighet. ”Om en person anser sig vara en kvinna, så är hon det”, resonerade vi. 

Problemet är att våra intervjupersoner inte tycker samma sak, vilket vi inte tänkte på att 

fråga om. Vi blev medvetna om detta under sista intervjun, då Annelie Almgren uttryckte 

att Haninge kvinnojour inte tar emot transsexuella kvinnor (MTF) eftersom övriga 
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kvinnor och barn hade tagit illa vid sig den gång en transsexuell kvinna kommit till det 

skyddade boendet. Under hela uppsatsen har vi pratat om hbt-personer och hbt-kvinnor, 

men utan att egentligen problematisera transbegreppet närmare. I linje med vad 

Holmberg uttryckte, så kan vi konstatera att transpersoner troligen lider av ännu större 

utsatthet än lesbiska kvinnor som inte är könsöverskridare. Vi anser att det är ett 

angeläget ämne för framtida forskning, samt för det sociala arbetsfältet att ta hand om 

bättre!  
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Egna reflektioner 

När vi började berätta för vänner och bekanta vad vi skrev om har reaktionerna varit 

många. Många har reagerat med ”oj, finns det sådant våld” – en reaktion som vi finner 

både sorglig och upprörande då många vi pratat med själva är hbt-personer, och vi 

någonstans hade en förhoppning om en viss medvetenhet kring problematiken. Att 

heterosexuella personer, som ofta lever sitt liv inom heteronormens osynliga gränser, inte 

har kunskap om att samkönat partnervåld existerar är inget som förvånar på samma sätt. 

Dock är det likväl en bekräftelse på hur hbt-personer återigen osynliggörs. Om denna 

respons visar på okunskap, eller bara förmedlar en bild av hur kompakt tystnaden kring 

samkönat partnervåld är, är dock svårt att avgöra. Andra har blivit imponerade av att vi 

valt ett så ”tungt” ämne. Men den mest intressanta reaktionen vi fått har varit att många 

börjat prata om att de känner någon, eller i alla fall vet om någon som blivit utsatt för 

våld i sin lesbiska relation. Detta är kanske inte så förvånande, men likväl skrämmande 

då det visar på att det ändå inte är helt ovanligt förekommande.  

Liksom flera av våra informanter talade om finns en tystnad kring samkönat våld som 

gör att inte ens vänner och bekanta till den utsatta vågar tala om att det existerar förrän 

någon annan tar upp ämnet. Det faktum att det är så mycket hysch-hysch kring ämnet får 

oss att fundera över hur stort mörkertalet egentligen är. I uppsatsen har det även 

framkommit tankar som tyder på att många lesbiska kvinnor är så vana att ”ta skit” att de 

kanske inte ens själva är medvetna om att de lever i en våldsam relation. Detta finner vi 

mycket upprörande. Att man som hbt-person utsätts för så mycket nedsättande 

kommentarer och diskriminering att man inte ens märker när det när det smyger sig in i 

det som började som en kärleksrelation och eskalerar till en våldssituation… Men detta 

vill vi på intet sätt säga att den våldsutsatta kvinnan själv på något sätt har ansvar för att 

hon är utsatt, utan snarare att samhället måste börja att på allvar ta ansvar för alla 

människor lika rätt och värde.  

Våra tankar kring bemötandet av hbt-personer som söker hjälp för våld i parrelation 

skilde sig lite åt innan vi började jobba med denna uppsats. En av oss var övertygad om 

att de traditionella verksamheterna mycket väl skulle kunna ta emot hbt-personer, men att 

de inte vill. Den andra tänkte att de traditionella verksamheter säkert tyckte att de kunde 
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ta emot hbt-personer, men att verksamheter med särskild hbt-kompetens ansåg att de 

traditionella aldrig skulle kunna tillgodose hbt-personers behov, så länge de arbetar som 

de gör idag. Frågan var bara vilka de behoven var. Vi hade alltså olika ingångsvinklar då 

vi började formulera syfte och frågor inför uppsatsen. Men inte desto mindre tyckte vi 

båda att det var mycket intressant, och fick nya tankar om frågan under arbetets gång. 

Ingen av oss hade räknat med att det kunde vara så svårt att få tag i personer som ville bli 

intervjuade. Inte heller hade vi trott att så många kvinnojourer helt utelämnar information 

om våldsoffer i samkönade relationer. På hemsida eller broschyr nämns ofta ingenting 

om huruvida man tar emot hbt-kvinnor eller inte. Där var bara ord om mäns våld mot 

kvinnor och vi insåg att om det var svårt för oss att veta vem vi ska kontakta, hur svårt är 

det inte då för de våldsutsatta hbt-kvinnorna? Det var nyttigt för oss att faktiskt få känna 

på den förvirring och osynlighet som vi anar att dessa kvinnor känner då de bestämt sig 

för att söka hjälp. Och utöver det insåg vi hur svårt det måste vara för hbt-män som är 

utsatta för våld i en nära relation, att veta vart de ska vända sig. Det är inte ens självklart 

för heterosexuella män som misshandlas av sin kvinnliga partner, trots att det pratas mer 

om det. Vi misstänker också att det är ännu svårare för hbt-män att ingå i samma 

hjälpverksamhet som heteromän, då vår erfarenhet säger oss att heteromän kan bli 

mycket provocerade av män med en annan sexuell läggning eller osäker könsidentitet. 

Som vi nämnde tidigare tackade många av dem vi kontaktade för intervju nej, med 

hänvisning till att de inte tagit emot många hbt-kvinnor eller att de inte kunde så mycket 

om ämnet. Ofta både och. Efter att ha mött detta svar ett par gånger blev vi tydligare med 

vad vi ville intervjua dem om: de professionellas tankar kring våldsutsatta hbt-kvinnor, 

vilket inte kräver att man vet mycket om ämnet, eller ens har träffat någon. Trots 

omformuleringen var det fortfarande ganska svårt att få tag i någon som tackade ja, men 

till slut blev det i alla fall tre stycken. Vårt intryck var dock att åtminstone en av dem vi 

fick intervjua kände sig mycket obekväm och redan från början intog en defensiv 

hållning under intervjun. Det påminde oss om det intryck vi fått av några av dem som 

tackat nej till att medverka och vi undrade om de kanske trodde att vi ville ”sätta dit” dem 

och avslöja hur lite de vet om våldsutsatta hbt-personer. Vi undrade varför de drog den 

slutsatsen, då bemötandet skilde sig så avsevärt från det Holmberg och Stjernqvist (2006) 

mötte i arbetet med sin forskningsrapport. Stjernqvist berättade för oss att den personal 
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från traditionella verksamheter de träffade var mycket välvilligt inställda till att bli 

intervjuade och kunde dessutom tala öppet om den osäkerhet eller okunskap de upplevde 

inför hbt-personer. Vi funderade på vad som kunde vara annorlunda då jämfört med idag 

och tänkte att det kanske finns en större förväntan på att professionella ska ha hbt-

kompetens idag. Som Eva Hansson tog upp i sin intervju omnämns hbt-personers hälsa i 

Folkhälsorapporten 2005, som kommer fram till att hbt-personer ibland känner sig dåligt 

bemötta eller ifrågasatta vid kontakt med vården vilket kan leda till att de söker vård i 

mindre utsträckning än heterosexuella, för att undslippa det obehag som dåligt bemötande 

ger. Hansson säger också att följden av detta är statliga direktiv om att utmana och 

bekämpa heteronormen, som sägs vara orsaken till bristande bemötande inför hbt-

personer. Den skrift från integrations- och jämställdhetsdepartementet som specifikt tar 

upp samkönat partnervåld konstaterar också att heteronormen ligger till grund för det 

osynliggörande och förminskande som omgärdar sakönat partnervåld, samt att det leder 

till att homo- och bisexuella inte söker hjälp i samma utsträckning. Kanske kan detta göra 

att traditionella verksamheter känner ett ökat tryck att ha en större hbt-kompetens än vad 

man har? Eller att de måste visa upp ett större intresse för hbt-personer än vad man 

faktiskt känner? Vi tror att det kan vara så, och att det faktiskt är synd. Det råder inga 

tvivel för oss om att kunskap är det bästa sättet att motverka dåligt bemötande och 

osynliggörande av hbt-personer. Som teorin om heteronormativitet konstaterar så blir en 

människa medveten om heteronormen först då hon träffar någon som bryter mot den. Det 

mest effektiva sättet att förhindra hbt-personer särskilda utsatthet är då att öka kunskapen 

om hbt-personer bland professionella för att minska heteronormens inflytande i 

människors tankar och agerande. Men om professionella vid traditionella verksamheter 

snarare känner press av kraven på hbt-kompetens, både från myndigheter och hbt-

inriktade verksamheter, så är vi rädda för att det ger motsatt effekt. Vi tror att det kan 

leda till det vi tror oss ha märkt under arbetet med denna uppsats, nämligen att de 

professionella snarare undviker att diskutera hbt-personers utsatthet för våld i nära 

relationer, av rädsla för att inte säga rätt. Och vi är övertygade om att så länge de 

professionella undviker frågan, oavsett anledning, så kommer hbt-personer att vara 

fortsatt osynliggjorda, de kommer fortsätta att söka vård i mindre utsträckning än 

heterosexuella och de traditionella verksamheterna kommer fortsätta att hänvisa hbt-
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personer vidare till hbt-specifika verksamheter, eftersom de har större kompetens. Det 

vore givetvis mycket sorgligt. Vi hoppas att av de 900 miljoner som satsas på att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade 

relationer, så kommer åmtinstone något att finansiera hbt-utbildning av professionella 

inom traditionella kvinnofridsverksamheter, så att de blir medvetna om den rådande 

heteronormen och att de ska våga ta emot hbt-personer och utifrån sin kunskap göra det 

bästa, istället för att se de eventuella hinder som ligger i vägen. Vi tror att det är det mest 

effektiva sättet att försöka nå till målet om att heteronormen ska upplösas och det inte 

längre är viktigt om en människa är hetero-, homo-, bisexuell eller transperson. 
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Bilaga 1 – Frågeguide för traditionella verksamheter  
 

 Hur länge har ni tagit emot kvinnor från lesbiska förhållanden? 

 Hur kom ni fram till det beslutet? 

 Vad var det som gjorde att ni började diskutera frågan? 

 Hade ni några argument mot att vända er även till lesbiska? 

 Har ni kvar de invändningarna eller har de fallerat? 

 Har det dykt upp nya invändningar sedan ni började ta emot lesbiska? 

 Kommer ni i kontakt med många lesbiska kvinnor som söker hjälp? 

 Hur ser första kontakten med lesbiska kvinnor oftast ut? Ringer de eller kommer 

de hit? Hur upplever du den första kontakten med de kvinnor som söker sig hit? 

 Kan ni se någon skillnad mellan hur hbt-kvinnor och heterosexuella kvinnor tar 

kontakt? 

 Kan ni se någon skillnad i ert arbete mellan lesbiska och heterosexuella kvinnor? 

 Tycker du att det är positivt att ta emot alla kvinnor på samma mottagning? Eller 

är det bättre att vissa mottagningar vänder sig enbart till kvinnor från lesbiska 

förhållanden? 

 Tror du att vissa kvinnor från samkönade relationer kan föredra att söka sig till en 

hbt-specifik organisation? I så fall, varför? 

 Hur visar ni att även kvinnor från samkönade relationer är välkomna till er? 

 Har personalen fått någon hbg-kompetens? 

 Brukar ni hänvisa hbt-personer vidare någonstans? 

 Har någon heterosexuell klient kommenterat något om hbt-klienter? 

 Vi har haft svårt att hitta personer att intervjua kring detta, vad tror du att det kan 

bero på? Vad tänkte du när vi kontaktade dig? 
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Bilaga 2 - Frågeguide för hbt-specifik verksamhet 

 

 Hur resonerade ni när ni startade en hbt-specifik verksamhet? Vad hade ni för 

tankar gällande våldsoffer i samkönade parrelationer? 

 Har hbt-personer andra behov än heterosexuella när det gäller just partnervåld? 

 Skiljer sig själva våldet i samkönade relationer åt från det i olikkönade? 

 Vilka krav ställs på de professionella som ska ta emot partnervåldsutsatta hbt-

personer? 

 Tycker ni att det saknas något hos de traditionella verksamheterna för att de ska 

kunna ta emot och tillgodose hbt-personers behov? 

 Tycker ni att det är önskvärt att jobba exklusivt med hbt-personer vid partnervåld?  

 Finns det nackdelar med att jobba exklusivt med hbt-personer det? 

 Har ni något mål när det gäller hbt-personer som är utsatta för partnervåld? 
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