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Abstract 
Våld är ett ständigt återkommande problem i vårt samhälle. Våld i nära relationer är ett 
speciellt omdebatterat och ständigt aktuellt ämne. Då det talas eller skrivs om detta dyker 
det med största sannolikhet upp en bild av en man som slår sin kvinna. Med tanke på hur 
det samhälle vi idag lever i ser ut  och de nya familjebildningar som utvecklats, kanske det 
lönar sig att tänka ett steg längre.  
Från och med år 2009 är det i Sverige tillåtet för par i samkönade relationer att ingå 
äktenskap. Registrerat partnerskap enligt lag har funnits att tillgå sedan år 1995.  I och 
med detta har samhället accepterat HBT-kulturen (Homo-, bi- och trans)  och problemet 
gällande våld i samkönade relationer har därför blivit mer aktuellt att belysa. Syftet med 
denna studie är att belysa problemet och göra människor medvetna om dess existens, men 
i huvudsak att utforska hur det ser ut i samhället idag och vilken forskning som gjorts på 
området hittills. Frågeställningarna kretsar kring hur våldet kan se ut, vilket stöd som 
behövs från samhället och om det finns skillnader i jämförelse med våld i heterorelationer.  
Det saknas till stor del forskning inom just detta och många människor står idag utan stöd 
och hjälp till följd av det. Hur kan våldet i samkönade relationer se ut i jämfört med hur 
det ser ut i heterorelationer och hur upplever utsatta personer sin situation? För att ta reda 
på detta intervjuades två utsatta personer och tre representanter från jourverksamheter i 
Stockholms och Västerbottens Län. Resultatet studien gett är att till exempel våldet i sig 
på många sätt kan skilja sig då det gäller vad förövaren fokuserar på och  även 
tillvägagångssätt. Hela studien genomsyras av bekräftelsen om den bristande kunskapen 
på området både hos jourerna och rent vetenskapligt. 
 

Under studien har vi märkt att det inte direkt finns ett ställe där vålds utsatta HBT-
personer kan vända sig, de kan få samtala på RFSL's brottsofferjour dock finns det inget 
skyddat boende. Det enda skyddade boendet som finns är kvinnojourer och de vänder sig 
inte till männen. Jourerna saknar även HBT-kompetens när de ska möta de kvinnor som 
varit utsatta för våld i en samkönad relation. De individer vi har intervjuat som har varit 
utsatta för våld har lyft att de saknar förtroende för jourer. Den tjej vi intervjuade som 
sökte hjälp på en kvinnojour kände att hon var tvungen att förklara för jouren att det var 
samma form av våld som hon varit utsatt för trots att det var en kvinnlig förövare. 
 

Sökord: Våld, samkönat partnerskap, HBT, HBT – kompetens, våld i samkönade 
relationer 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Under socionomutbildningens gång har vi berört ämnet våld i nära relationer till viss del. 
Detta moment i utbildningen har dock varit väldigt begränsat och främst fokuserat på  
heteronormativa problem alltså mäns våld mot kvinnor. Sedan 1970-talet har problemet 
med kvinnor som utsätts för våld av män i nära relationer blivit starkt uppmärksammat av 
allmänheten och genusforskningen i Sverige (Hradilova Selin, 2009). Den uppfattning 
materialet har gett oss är att tex. kvinnors våld mot män inte uppmärksammas på samma 
allvarliga sätt. Detta har på senare år börjat ändras lite grann då fler och fler män vågar 
träda fram och berätta om hur deras kvinnliga partners tryckt ner dem genom att utöva 
våld under flera års tid. Problembilden som beskrivs här är lika hemsk som den kvinnor 
berättar om då den man de levt med utövat våld emot dem. För att ta ett exempel på vad 
män skrivit kring detta finns en självbiografi skriven av en man som heter Glenn 
Forrestgate. I boken beskrivs episoder då hans kvinnliga partner slår och trycker ner 
honom psykiskt på ett sådant sätt att han överväger att ta livet av sig (Forrestgater, 2010). 
Detta bekräftar att båda könen är benägna till att utöva våld i alla nära relationer oavsett 
sexuell läggning. 
 
Efter att ha fått mera kunskap inom jourverksamhet, främst inom kvinnojour, kan vi se 
ännu en bristande del inom detta område som behöver uppmärksammas ytterligare. I 
dagens samhälle accepteras HBT-kulturen allt mer och med detta följer även att fler väljer 
att ingå i en samkönad relation. År 1995 blev det tillåtet för samkönade par att registrera 
ett partnerskap vilket bidrog till en ökad acceptans för denna nya typ av familjebildning. 
Från och med år 2009 är det tillåtet för samkönade par att ingå äktenskap precis som en 
man och en kvinna. Detta betyder att samhället helt har visat sin acceptans. En samkönad 
relation är inte olik en heterorelation utan de problem som kan finnas mellan en man och 
en kvinna går även att finna här. Skillnaden är att våld i heterorelationer är ett väl etablerat 
ämne inom forskningen men att kunskapen definitivt behöver breddas betydligt mer vad 
det gäller våld i samkönade relationer (Holmberg & Stjernqvist, 2007). Kunskapen kring  
våld i samkönade relationer är bristande. I och med samhällets acceptans för detta krävs 
kunskap i samhället för att hjälpa människor som utsätts för våld i en samkönad relation. 
Människor som utsätts för våld är i allmänhet en mycket utsatt grupp som kräver mycket 
resurser från samhället i form av exempelvis kvinno- och mansjourer, skyddade boenden 
samt stödgrupper i olika former. Är dagens samhälle redo att ta sig an relationsvåld inom 
gruppen HBT och se utanför den heteronormativa attityden i samhället? Detta kräver att 
kompetensen kring stöd för människor som utsätts för relationsvåld utvecklas ytterligare 
för att kunna möta den problematik som medföljer samhällets acceptans inför dessa nya 
familjebildningar.  
 
Vårt intresse för detta ämnet har växt under utbildningens gång bland annat eftersom vi 
båda har familj och vänner som är öppet homosexuella samt bisexuella och några av dem 
har varit utsatta för våld i sina relationer. Deras berättelser om svårigheter att komma ut 
som homosexuella på grund av rädsla för att inte bli accepterade av sina familjer och 
vänner har fått oss att tänka på hur svårt det måste vara för de som har varit utsatta för 
våld och är homosexuella. Det måste vara svårt för de personer som väntat med att 
komma ut för sina nära tills det skaffat ett seriöst förhållande för att sedan berätta att de 
varit utsatt för våld av sin partner. Då bär de personer på en eventuell rädsla för att komma 
ut och sedan även på skammen som våld i en nära relation medför, vilket måste vara 
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väldigt tunga känslor för en person att bära på. Intresset för detta problem har också växt 
på grund av att lärare på socionomprogrammet och samhället som helhet betonar mäns 
våld mot kvinnor men har svårt att se kvinnan som våldsutövare. Detta  har lett till att vi 
vill betona en annan form av våld, både för att göra samhället mer medvetet men även för 
oss själva. Vi hoppas också att detta kan hjälpa de individer som varit utsatta för våld i en 
samkönad relation att kanske känna sig mindre ensamma om att vara utsatta.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att belysa hur det är att vara utsatt för våld i en samkönad 
relation. 
 
Våra frågeställningar är: 
 

− Hur kan våldet se ut och hur upplevs det? 
− Vilket stöd och vilka insatser erbjuds från samhällets sida? 
− Finns det speciell kompetens inom området för att hjälpa våldsutsatta HBT – 

personer? 
 

1.3 Definitioner av begrepp 
Våld – I denna uppsats förekommer ordet våld vid upprepade tillfällen. Då vi använder 
ordet våld menar vi fysisk- och psykisk misshandel, sexuell misshandel, trakasserier eller 
hot av partner eller före detta partner (Hradilova Selin, 2009). 
 

Samkönad relation – För att definiera detta begrepp använder vi oss utav detta citat:  
”en relation där båda parterna är av samma kön. Den behöver inte vara enbart 
homosexuell utan en eller båda parterna kan även vara bisexuella.” Hofrén, A (2007 sid. 
13) 

 
”Outing” - Ett sorts psykologiskt förtryck som går ut på att den ena parten i en relation 
hotar den andra att avslöja dennes sexuella identitet, som antingen homosexuell eller 
bisexuell, för dennes omgivning mot personens vilja (Holmberg & Stjernqvist, 2007) 

 
”Outad” - En person som blivit utsatt för det psykologiska förtrycket ”outing” (Holmberg 
& Stjernqvist, 2007) 
 

HBT - Ett paraplybegrepp som benämner homo- och bisexuella samt transpersoner som 
grupp (Hofrén, 2007) 

 
Homofobisk - Är en person som känner avsky och/eller rädsla inför homosexualitet 
(Holmberg & Stjernqvist, 2007). 
 

Heterosexuell relation - En relation där de båda parterna är av motsatt kön (Hofrén,2007) 
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Heteronormativitet - Att på individ- och samhällsnivå se det heterosexuella sättet att leva 
som ”det normala” och HBT-kulturen som något avvikande (Hofrén, 2007). 
 

Stereotypisk - För att definiera detta begrepp har vi tagit hjälp av Nationalencyklopedins 
hemsida www.ne.se  (http://www.ne.se/lang/stereotyp/315197) där vi citerar följande: 

”Inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande 
egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också 
en där man själv ingår. Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ 
ur en viss grupp utan att man närmare prövar om den är korrekt” 

 
Queer - används inom HBT – kulturen för att definierar de personer som inte vill 
definiera sin könstillhörighet eller sin sexuella läggning. Personer som är queer 
ifrågasätter det heteronormativa tänkandet i samhället. Queer kommer från engelskan och 
betyder konstig eller udda (Knöfel Magnusson, 2010). 
 

”Dubbel utsatthet” - Det är jobbigare för homo- och bisexuella att komma ut med sin 
sexualitet då de redan är i ett utsatt läge, de har en rädsla för att få homofobiska 
kommentarer i kontakt med stödverksamheter (Hofrén, 2007). Även familjestödet kan 
vara underminerat då personen ifråga kommit ut, detta innebär att denna person känner att 
den inte har någonstans att få stöd ifrån (Öhman, 2006). 
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2. Metod och etik 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod som syftar till att öka förståelsen för människors 
erfarenheter i form av berättelser. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi  
använt oss av semi-strukturerade intervjuer då vi med hjälp av en i förhand färdiggjord 
intervjuguide ställde våra frågor till intervjupersonen. (Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 
2003).  
 
För att kunna komma i kontakt med individer som själva utsatts för våld av en samkönad 
partner har vi blivit medlemmar på webbsidan www.qx.se. QX, eller Qruiser som den 
även kallas, är en sida som främst vänder sig till HBT-personer. Den fungerar som en s.k 
webbsida där man skapar en profil med bilder och fakta kring dig som person. Vidare   
kan man delta i diskussioner i forum, chatta med andra medlemmar live och skicka privata 
meddelanden till varandra.  
För att få tag i personer som är eller har varit utsatta för våld i en samkönad relation på 
sidan bestämde vi oss för att starta en tråd i forumet under ämnet ”Kärlek och relationer”. 
Här  författades en text (se Bilaga.3) där vi kort beskrev vilka vi var, syftet med studien 
samt en förfrågan om någon skulle vilja ställa upp på en anonym intervju. De 
kontaktuppgifter vi lämnade ut var namn och en email-adress. Denna förfrågan skrevs 
även ut på den offentliga chatten som alla medlemmar kan se, detta upprepades sporadiskt 
under två veckors tid. Detta ledde till kontakt med fem individer dock endast till två 
intervjuer via telefon med två utav dessa då de andra tre dragit sig ur. Vi har även lagt upp 
en förfrågan efter intervjupersoner på webbsidan ”Helgon” (www.helgon.se) dock blev 
forumtråden flyttad till ett irrelevant forum och responsen uteblev då helt. På grund av 
detta valde vi att använda oss av endast QX.  
 
Under början av perioden för studien besöktes ett antal webbsidor för jourverksamheter i 
Stockholms och Västerbottens Län. Genom dessa hittades telefonnummer till jourerna 
som genast ringdes upp. De som vi främst kom i kontakt med var Mansjouren i 
Stockholms Län, Kvinnojouren i Österåkers Kommun och Kvinnojouren i Umeå 
Kommun. Alla tre ställde upp på att träffa oss för en intervju.  
Vi har delat upp arbetet för att båda parter ska ha ungefär lika många ansvarsområden (se 
Bilaga.4). 
 
 
2.2 Urval 
Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att alla enheter i 
målpopulationen inte haft samma möjlighet att komma med i urvalet (Bryman, 2011). Vår 
målpopulation blev alla medlemmar på QX då vi har lagt upp forumtrådar i det offentliga 
forumet som alla medlemmar kan se och låtit de som har varit intresserade höra av sig till 
oss. Sedan har vi använt oss utav de som har hört av sig. Dessa blev inte många på grund 
av bortfall som beror på att vi missat viktiga parametrar i den förfrågan (se Bilaga.3) som 
lagts ut. De missade parametrarna är tex att vi inte haft med vår student-mail eller 
kontaktuppgifter till vår handledare för att göra syftet med studien mer trovärdigt. Det 
hela slutade i ett bekvämlighetsurval då vi använde oss utav de som fanns tillgängliga för 
oss just då. Detta gäller även urvalet av jourer då vi valt jourer efter orten där vi bor.  
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2.3 Avgränsningar 
Vi har inom gruppen HBT valt att endast fokusera på homo- och bisexuella vars 
könstillhörighet är tydlig.  
 
 
2.4  personintervjuer 
Under mars månad 2012 anordnades tre intervjuer som utförts genom personliga möten. 
Två av dessa genomfördes i Stockholm med representanter från Mansjouren i Stockholms 
Län och en kvinnojour i Stockholms Län. Den tredje intervjun genomfördes med en 
kvinnojour i Västerbottens Län. Alla tre intervjuerna spelades in med intervjupersonernas 
samtycke och transkriberades av den som utfört intervjun. Dessa tre intervjuer var mellan 
ca 1 timme till 1,5 timme långa. Två av intervjuerna genomfördes på plats på respektive 
jour medan den intervjun som gjordes med representant från kvinnojouren i Stockholms 
Län genomfördes på ett offentligt café i en ort två mil norr om Stockholm. 
För att på ett så bra sätt som möjligt få ett perspektiv på vilka kunskaper, rutiner och 
erfarenheter som finns kring arbete med våld i samkönade relationer utformades 
intervjuguiden (se Bilaga. 2) efter fyra teman. Dessa döptes till Bakgrund, Omfattning, 
Insatser och Övrigt. Utefter dessa teman har vi ställt frågorna. Under temat Övrigt 
bestämde vi inga frågor under utan tog det som det kom om det var något övrigt vi ville 
fråga om i intervju med respektive jour.  
 
 
2.5 Telefonintervju 
Intervju har gjorts via telefon med två personer som gett oss respons från QX, en kille och 
en tjej som vi valt att döpa till ”Fredrik” och ”Tove” för att på bästa sätt bibehålla deras 
anonymitet. Då ”Tove” nämnt sin flickvän har vi döpt henne till ”Amanda” och 
”Fredriks” pojkvän kommer vi att kalla för ”Hans” 
Vid intervjun har vi utgått från en intervjuguide (se Bilaga.1) som utvecklats speciellt för 
de som varit utsatta för våld i en samkönad relation. Intervjuguiden är indelad i fem teman 
bakgrund, Hur såg relationen ut?, Stanna eller lämna, Hjälp från samhället och Hur 
påverkade våldet dig?. Under dessa teman har vi haft frågor som svarar till varje tema. Vi 
har även lagt till följdfrågor för att förtydliga, dessa står inte med i intervjuguiden då de 
varit individuella för det samtalet. Fördelen med telefonintervju är att vi upplever att 
Fredrik och Tove har varit mycket öppna med sina berättelser och det hade de kanske inte 
varit om det inte varit personliga intervjuer. Det blir mer neutralt för dessa personer, då 
ämnet är känsligt kan det vara mer skrämmande för intervjupersonerna att berätta för en 
främling öga mot öga. Konfidentialiteten blir större då vi inte vet hur de ser ut. Det har 
även varit smidigt att använda telefonintervju då avstånden till intervjupersonerna har 
varit långt. Denna intervjuform har gjort att vi har sparat både tid och pengar. Det vi 
känner att vi saknade var den personliga kontakten med kroppsspråk och ansiktsuttryck 
samt att det som sägs kan misstolkas då personen inte suttit framför oss. Det har även varit 
svårt med transkriberingen då ljudkvaliteten på inspelningen blivit sämre än när det är en 
personlig intervju. Detta stödjer även Bryman (2011) i sin bok ”Samhällsvetenskapliga 
metoder”. Det är bara en av oss som har utfört alla telefonintervjuer. 
 
 
2.6 Etiska perspektiv 
De fyra etiska kraven för humanistisk- och samhällsforskning har efterföljts eftersom det 
ansvaret ligger hos oss som forskare. Dessa är informationskravet, nyttjandekravet, 
samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2009). Vi har lagt stor vikt vid  
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konfidentialitetskravet eftersom det har varit ett väldigt känsligt ämne och gruppen HBT - 
personer är relativt liten. Namn och städer har ändrats för att skydda de som deltar i 
studien samt att intervjuer och transkriberingar har förvarats i en lösenordsskyddad mapp i 
en av våra datorer och sedan förstörts. Vi har informerat alla deltagare om att det är 
frivilligt att delta samt att de kan avbryta sitt deltagande när som helst under processens 
gång. De har även fått information om syftet med studien och att deras uppgifter inte 
kommer att användas till något annat än denna studie (Bryman, 2009). 
Alla intervjuade personer har samtyckt till intervjuerna och inspelning av samtalet. I 
studien har vi lagt stor vikt vid att följa upp de våldsutsatta individer som intervjuats om 
de inte haft samtalskontakt för att försäkra oss om att intervjun inte rört upp ohanterbara 
känslor hos dessa personer. Detta har gjorts genom telefonsamtal en månad efter 
intervjun. 
 
 
2.7 Kvalitetssäkring 
Med validitet menas att forskarna har undersökt det de avsett att undersöka (Bryman, 
2009). Vi har jobbat utifrån en semi-strukturerad intervjuguide. Eftersom vi på förhand 
har skrivit frågor som svarar till vårt syfte har vi fått den information som vi avsett att få. 
Reliabilitet handlar om hur pålitliga resultaten i studien är (Bryman, 2009). 
Eftersom det kan bli olikheter i tillvägagångssättet gällande exempelvis transkribering när 
flera individer är med och skriver har vi delat upp det på det viset att den som utfört 
intervjun också har transkriberat den. Detta för att undvika att viktiga delar från intervjun 
blivit felaktiga eller missats. 
Resultaten i denna uppsats är inte generaliserbara då vi endast intervjuat två kvinnojourer 
i Stockholms- och Västerbottens län samt en mansjour Stockholms län och två personer 
som varit utsatta för våld. Hade möjligheten att intervjua representanter från tex. alla 
jourer i Sverige och alla som utsatts för våld i en samkönad relation funnits hade 
generaliserbarheten varit större.  
 
Tove och Fredrik intervjuades via telefon. Det var vissa svårigheter att lyssna på 
inspelningen vid transkriberingen och då har personerna kontaktats via SMS för att 
bekräfta att vi uppfattat det som sagts rätt. Vi valde SMS eftersom då blir det tydligt vad 
som kommer att användas och personerna får tid på sig att reflektera över texten. 
 

2.8 Analysmetod 
Vi har analyserat intervjuerna utifrån ett fenomenologiskt/hermeneutiskt perspektiv. Då vi 
växlat mellan att studera intervjuerna från del- och helhetsnivå, detta kallas för den 
hermeneutiska cirkeln. Med denna metod förstår man helheten genom att att tolka delarna 
utifrån ett helhetsperspektiv och vice versa (Langemar, 2008). Den hermeneutiska cirkeln 
anses vara en god cirkel där en djupare förståelse kan växa fram och först då avslutas 
tolkningen (Kvale, 2009). Vidare menar Kvale (2009) att tolkning av citat inte kan ske 
förutsättningslöst eftersom analysen är beroende av de som gör tolkningen. Vi  
analyserade intervjuerna genom att studera hela intervjun och tog sedan ut enskilda citat 
och  studerade dem för sig, vi använde en cirkulär rörelse mellan vår egen förförståelse 
kring ämnet våld i samkönade relationer och den nya informationen vi fått. Genom detta 
fick vi en ny bättre förståelse för kontexten och kunde komma fram till en tolkning av 
helheten (Kvale 2009). Vi tog sedan ut relevanta citat och använde dem i studien. 
 
Inom hermeneutiken är språket centralt, det är genom språket vi förmedlar upplevelser 
och definierar förhållanden till andra människor. Inom fenomenologin tolkas upplevelsen 
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av ett fenomen eller situation, där fokuset inte ligger på hur det verkligen var utan 
upplevelsen av hur det var. Företeelser i vår verklighet binds samman av meningen som 
upplevs av oss. Allting är relaterat till tid och rum samt att vi tolkar allt utifrån vilka 
behov vi har eller syftet av våra handlingar (Langemar, 2008). 
Med dessa metoder har vi tolkat intervjuerna och gjort en sammanställande analys där 
intervjuerna med kvinnojour och mansjour redovisas utifrån ett gemensamt perspektiv. 
Eftersom samtliga har betonat vikten av HBT – kompetens och ger en liknande bild. 
Intervjuerna med Tove och Fredrik ger också en liknande bild där de känner att de varit 
tvungna att poängtera att det är samma sak att vara utsatt av en person av samma kön som 
det är att vara utsatt av en person av motsatt kön. 
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3. Tidigare forskning på området 
 

3.1 Svensk forskning 
Inom området för våld i samkönade relationer och överhuvudtaget ämnen som berör våld 
och olika typer av relationsproblem ur ett HBT-perspektiv brister kunskaperna i dagens 
samhälle till viss del (Holmberg & Stjernqvist, 2007). Efter att ha letat aktivt efter 
underlag till denna studie hittade vi fem tidigare gjorda svenska studier med fokus på 
området som vi också använt oss av i vår studie.  

 
Fyra av dessa berör direkt ämnet ”våld i samkönade relationer” och en utav dessa är en 
rapport med en mer heterosexuell inriktning . 
 

”Våld mot kvinnor och män i nära relationer – våldets karaktär och offrens erfarenheter av 
kontakter med rättsväsendet” kommer från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och är 
övergripande kvantitativ. Rapporten är skriven utav fil.dr Klara Hradilova Selin, forskare 
på BRÅ och är den första i Sverige i sitt slag och handlar om våld i nära relationer, 
benägenhet att söka hjälp samt hur respondenternas kontakt med rättsväsendet ser ut. 
Detta är dock utifrån ett hetero-perspektiv men fokuserar mer på mäns utsatthet för våld 
snarare än kvinnors då författaren uttrycker att forskning kring detta saknas. I studien 
betonas vikten av mer stöd för män i utsatta situationer och att männen i undersökningen 
inte känt att de skulle tas på allvar om de berättade om sin situation. Det kom även fram 
att män har sämre tro på rättsväsendet än kvinnor.  

 
”Samkönat partnervåld – vad är det och vilket stöd behövs?” av Carin Holmberg och 
Ulrica Stjernqvist från 2007 är en artikel som publicerats i ”Tidskrift för genusvetenskap” 
(nr.4 2007).  

Både Holmberg och Stjernqvist är centrala figurer inom RSFL – Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter och har skrivit en del inom 
ämnet. Undersökningen är kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa delen har utförts i 
form av en enkät som skickats  ut till medlemmar inom RFSL. Det kom in 2013  
enkätsvar och utifrån detta har författarna byggt upp studien. Studien belyser sexuellt, 
psykologiskt och fysiskt våld i samkönade relationer. Vad har respondenterna varit utsatta 
för och vart de vänt sig för att få stöd om detta varit aktuellt att göra. Vidare genomsyras 
studien av likheter och skillnader i jämförelse med våld i heterorelationer, svårigheten att 
se sig själv som ett offer, rädslan för att bli homofobiskt bemött och problematiken som 
följer av okunskapen kring gruppen HBT och miljön kring dessa personer. 

 
”Våldsamt lika och olika – En skrift om våld i samkönade parrelationer” från 2008 är av 
samma författare, Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist, från RFSL. I denna studie dyker 
författarna djupare ner inom ämnet våld i samkönade relationer. Till skillnad från den 
första som endast är en artikel i en tidskrift är detta en skrift som getts ut av RFSL 
brottsofferjour. Med hjälp av sina medlemmar samlades ca 2000 enkätsvar in som 
underlag för undersökningen. I denna djupdykning betonar de båda författarna vikten av 
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att observera att även män är utsatta i samkönade relationer. De menar att det gjorts 
mycket mer ur ett kvinnligt perspektiv och att männens situation förblir oupptäckt. Likt de 
gjort i den tidigare studien tar de upp våldets uppbyggnad (psykiskt, fyskiskt och sexuellt) 
men fokuserar utöver detta också på hur det ser ut då våldet blir till vardag, eventuella 
barns utsatthet på grund av våldet, att kontrollera partnern genom att hota eller skada 
husdjur och spela på samhällets homofobi. Skriften avrundas med en genomgång av vad 
kvinno- och mansjourer i dagens läge anser om detta problem. I studien bekräftas det att 
de båda stödalternativen ser samkönat partnervåld som något som ligger utanför deras 
verksamhetsområden men kvinnojouren känner sig mer manad att ta tag i problematiken 
(Holmberg, & Stjernqvist, 2008).  
 

De två sista kommer ifrån SKR – Sveriges Kvinnojourers Riksförbund och 
Brottsofferjourernas Riksförbund (BR). 

”Våld i samkönade relationer – en handbok från SKR”  skriven av Alexandra Hofrén 2007 
och ”Det ingen vill se – en bok om våld i samkönade parrelationer” (BR) skriven av Anna 
Knöfel Magnusson 2007 är i princip två ”faktaböcker” som handlar om hur våld i 
samkönade relationer kan se ut. Vilken problematik kan man möta som utsatt eller 
stödperson, vilka myter och stereotypa föreställningar finns i dagens samhälle, våldets 
uppbyggnad och hur man på bästa sätt ska bemöta en person som är utsatt för våld i en 
samkönad relation då de faktiskt söker hjälp. Skillnaden mellan dessa två skrifter är att 
boken från SKR helt och hållet utgår från ett kvinnligt perspektiv medan boken från 
Brottsofferjourernas Riksförbund även fokuserar på utsattheten kring homosexuella män.  
Sammanfattningsvis pekar dessa studier på att kvinnor har lättare för att söka och få hjälp 
än män som lätt hamnar i skymundan.  De böcker som SKR gett ut betonar likheter och 
skillnader i våldet inom HBT – relationer och heterosexuella relationer. Vidare beskrivs 
vikten av HBT – kompetensen som behövs och tips till jourer eller andra 
stödverksamheter kring hur de ska gå tillväga i mötet med HBT – personer.  

 
3.2 Internationell forskning 
Inom den internationella forskningen diskuteras ungefär samma problematik som i den 
svenska. I artikeln skriven av  Hirschel, Pattavina, Buzawa, Faggiani & Bentley (2007) 
belyses likheter och skillnader i hur man bör bemöta personer som utsätts för våld i 
samkönade relationer. De beskriver hur polisens rutiner brister då de är tränade för den 
heteronormativa synen på offer och förövare. Utomlands finns andra lagar och regler än i 
Sverige. I tex USA är det endast sex stater ( Hawaii, Ohio, Illinois, Kentucky, New Jersey 
och Pennsylvania) som erbjuder lagligt skydd för individer som är utsatta för våld i 
samkönade relationer. I resten av staterna exkluderas HBT-personer från detta lagliga 
skydd då riktlinjerna kring homosexualitet ser annorlunda ut.  
 

Little & Terrance (2010) skriver i sin artikel ”Perceptions of domestic violence in lesbian 
relationships: Stereotypes and gender role expectations” omfattande om hur det i 
samhället byggs upp stereotypa syner på könsrollerna i en samkönad relation. Alltså att 
det måste finnas en som antar en manlig könsroll och vice versa. Detta gör att det är lätt 
för samhället att applicera en mer heteronormativ syn på relationen. Detta medför såklart 
problem då det krävs kompetens inom området HBT för att kunna hjälpa dessa personer 
fullt ut.  
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Bornstein, Fawcett, Sullivan, Senturia & Thornton (2006) ”Understanding the 
Experiences of Lesbian, Bisexual and Trans Survivors of Domestic Violence” är en artikel 
som fokuserar mest på det kvinnliga perspektivet inom våld i samkönade relationer. I 
denna artikel beskrivs att det har funnits en informationsbrist (även inom HBT-kulturen) 
om våld i samkönade relationer i jämförelse med våld i heterosexuella relationer. Detta 
har gjort att de utsatta lesbiska kvinnorna har känt sig väldigt oförberedda när de väl blivit 
utsatta och att det har ökat deras känsla av isolering. Det har även gjort att de lesbiska 
kvinnor som blir utsatta för våld känner att våldsutövaren måste vara man eller fysiskt 
större än dem själva.  
De tar även upp vissa skillnader i våldets karaktär som att våldsutövaren tvingar till sig 
sex genom att säga att partnern inte är lesbisk om hon inte har sex med sin partner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 

4. Teori 
 
4.1 Skam 
Skam är en vanlig mänsklig känsla när vi upplever att vi gjort något fel i sociala 
sammanhang och vår första reaktion är att trycka undan denna känsla. Skam är vår 
kompass vid moralisk överträdelse och signalerar att något är fel med en inre känsla utan 
tankar eller ord och den styr hur vi uppträder i sociala sammanhang. Skam beror på att vi 
upplever ett hot mot våra relationer till andra människor och är en av våra starkaste och 
mest primitiva emotioner (Scheff & Starrin, 2002). Därför används den flitigt av en 
partner som utövar våld, detta är ett direkt angrepp på den andres självkänsla. I och med 
att denna känsla ofta uppstår när vi ser oss själva genom andras ögon är den ett perfekt 
verktyg för att trycka ner någon annan.  
Personer som upplever skam accepterar och erkänner sitt misstag eller skyddar sig själva 
och i den skyddsprocessen används skammens kompass. Den är ett inre verktyg som vi 
reglerar skam med och den har fyra poler, tillbakadragande, undandragande, attack mot 
självet och attack mot andra (Scheff  & Starrin, 2002). 
 
Tillbakadragande ingår alltid i den process då vi känner skam och övergår sedan till en 
annan reaktion. En person som är i denna fas har ofta en vilja att försvinna samt att denne 
undviker kontakt med andra. Detta syns genom att denne undviker ögonkontakt eller 
vänder bort ansiktet. Personen är ofta fylld av en känsla av oro. Känslan av skam måste 
undvikas på alla möjliga sätt och detta genom undandragandet, för att den positiva 
självbilden ska hållas intakt. Denna person kan försätta sig i riskfyllda situationer som kan 
väcka skam och medför ett överdrivet behov av kontroll. Ett annat sätt för dessa personer 
att kontrollera denna känsla är att ständigt framhäva hur bra denne är för att väcka 
beundran och avund hos andra (Scheff & Starrin,  2002). 
 
Personer som hamnar i polen av kompassen Attack mot självet (självförakt) är mer rädda 
för skamkänslan än vad de är för de människor som är runtomkring dem. De upplever en 
känsla av övergivenhet och utanförskap, och tar därmed en undergiven position i gruppen 
samt anpassar sig till dem. Detta resulterar i att personen känner att denne måste vara 
andra till lags, allt detta görs för att återskapa anknytningen till de andra i gruppen. 
Personen ger sig själv ett mindre värde samt lägger stor vikt vid att beundra och ge mer 
respekt till de andra (Scheff & Starrin,  2002). 
 
När en person upplever skam och riktar den mot andra hamnar han/hon i polen attack mot 
andra och bär ofta på känslor som avsky och ilska. Detta visas genom olika former av 
verbala och fysiska attacker mot andra. Exempel på detta är kränka och förnedra andra 
eller gå till fysisk attack på andra (Scheff & Starrin,  2002). 
 
 
 
4.2 Våldets normaliseringsprocess 
Alla relationer, bra och dåliga, inleds med förälskelse och attraktion där vi berättar för vår 
partner hur fin och underbar denna är. Ingen relation börjar med trakasserier och 
kränkningar då skulle den utsatta parten lämna relationen direkt. Det känslomässiga 
bandet till varandra gör att utsatta stannar i relationen och utgör den stora skillnaden i 
relationsvåld och andra våldsbrott (Hofrén, 2007). Normaliseringsprocessens 
karaktärsdrag är att ömhet och värme varvas med kränkningar och hot om våld, våldet 
börjar litet och smygs in i olika kontexter av samvaron (Knöfel Magnusson, 2010). Det 
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ökar sedan gradvis tills gränserna för vad vi accepterar suddas ut och våldet blir en del i 
vardagen och relationen blir svårare att lämna (Hofrén, 2007). Den som utsätts för våld 
anpassar sig efter detta och begränsar sig själv för att inte reta upp den andra parten 
(Hofrén, 2007). Normalisering både rättfärdigar våldet och lägger skulden på den som blir 
utsatt (Isdal, 2008). Normaliseringsprocessen är något som går att applicera på alla nära 
relationer där våld förkommer oavsett läggning. Därför går detta även att applicera på 
HBT – relationer och vår studie. 
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5. Resultat 
 

5.1 Våldets mönster och uppbyggnad 
Aggressivitet grundar sig mycket i rädsla eller ångest och märks på en rad olika ställen i 
samhället, vilket har till exempel motverkats genom bättre gatubelysning. Detta ökar 
tryggheten i samhället och en trygg människa är mindre benägen att bruka våld. Även 
erfarenheter av våld från barndomen påverkar oss väldigt mycket, det sätter sig i 
ryggmärgen på oss. När vi flera år senare sätts i en liknande situation så reagerar vi utifrån 
det vi lärt oss, inte utifrån vad vi vet är rätt eller fel. När vi är små och blir utsatta för våld 
lär vi oss omedvetet saker som gör att vi blir mer benägna att bruka våld själva (Isdal, 
2008). Tove som vi döpte henne till berättar i intervjun: 
 
 

 ”Själva fysiska våldet har väl.. har inte blivit så allvarligt. (…)   
Inga slag direkt, hon kunde va liksom väldigt hårdhänt och sådär.  

Så hon kunde liksom dunka till mig såhär, men det var inte såhär knytnäve slag.  
Och det fick jag höra också för hennes pappa hade misshandlat henne hela hennes 

uppväxt. Så att jag visste inte va misshandel va.  
För det visste hon, det hon gjorde mot mig va inte misshandel. Det var hon ganska 

bestämd på.” 
 
 
Våldet rättfärdigas genom att de som utsätter andra för våld påstår att det inte är så farligt 
eller att det inte är våld eftersom de inte använt en knuten näve. 
Våldshandlingar uppstår när personen känner att dennes rättigheter har blivit kränkta och 
ser därför våldet som oproblematiskt. Våldsutövaren upplever att han/hon har 
sanningsmonopol vilket innebär att denne anser att han/hon sitter inne med det enda sanna 
svaret, och lider av en stor brist på flexibilitet (Isdal 2008). 
 
Det ligger i våldets natur att skapa illusioner som hindrar våldsutövaren att förstå och 
reflektera över sina handlingar och denne medverkar själv till att skapa dessa illusioner. 
Precis som andra människor har han/hon behov av att känna sig omtyckt och respekterad, 
dock skapar dennes våldshandlingar både obehag och ångest. Detta gör att de som har en 
relation till denna person försöker anpassa sig till våldsutövarens behov av att skydda sig 
själva.  Dessa individer kan bli mer snälla, kärleksfulla och stödjande vilket bidrar till att 
våldets destruktivitet och aktualitet döljs. Detta  gör att våldsutövarens verklighet kan 
förvridas och han/hon inte ser den egentliga verklighet som han/hon lever i (Isdal, 2008). 
 
 
5.1.1 Psykiskt våld 
Per Isdal skriver i sin bok ”Meningen med våld” (2008) att psykiskt våld används för att 
skrämma, kränka eller skada den utsatta utan att använda fysiskt våld. Detta för att dels 
dominera och dels för att styra personen till att göra saker mot dennes vilja.  
Isdal (2008) delar in psykiskt våld i sju kategorier: emotionellt våld, kontroll, isolering, 
utåtagerande svartsjuka, direkta hot, indirekta hot, förnedring och nedvärdering. 
 
Med emotionellt våld avses ett beteende som får den andra parten att må dåligt eller få 
denna att känna sig liten eller oviktigt. Det kan visa sig genom bland annat tystnad, 
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nedlåtande handlingar eller att låtsas inte höra vad den utsatta säger. Emotionellt våld kan 
utgöra en stor del av det våld som den utsatta får ta emot. Detta genom att konstant vara 
fientlig och nedlåtande vilket ofta skapar obehag för den som är utsatt (Isdal, 2008). 
 
Kontroll är en form av dominans som kan vara svår att skydda sig mot, våldsutövaren 
använder sig av hot eller har makt att ta kontroll över sin partners liv eller delar av det. 
Detta är en mycket frihetsberövande form av våld och kan ingripa allt från att den utsatta 
inte får ha vilka kläder han/hon vill eller umgås med vissa vänner som våldsutövaren inte 
tycker om. Ofta blir den utsatta förhörd när han/hon kommer hem och har även ha en 
speciell tid som han/hon ska vara hemma. Detta kan vara en svår form av våld att 
upptäcka eftersom det ofta läggs fram på ett snällt eller trevligt sätt (Isdal, 2008). Ett 
exempel kan vara ” Kan du inte ha den tröjan på dig istället? Den är snyggare tycker jag”. 
Isdal (2008) skriver även att ett vanligt sätt för våldsutövaren att ha kontroll på sin partner 
är att undanhålla information och för kanske främst sammanboende är ekonomin ett starkt 
verktyg. Genom att ge sin partner fickpengar som denne sedan får redogöra för hur 
han/hon spenderat (Isdal, 2008). 
 
Frihetsberövning, antingen helt eller delvis genom hot om repressalier, begränsar den 
utsattes livsutrymme. Den utsatte isoleras från omvärlden, familj och vänner. I extrema 
fall träffar han/hon inte någon annan utanför förhållandet. Våldsutövaren låter inte den 
andra gå ut, arbeta, träffa vänner eller sin egna familj. Fysiskt våld kan användas för att 
bestraffa om reglerna bryts (Isdal, 2008). 
 
Svartsjuka i detta fall används för att styra eller kontrollera den som är utsatt. Isdal (2008) 
skriver på sida 55  
 
 

 ”Svartsjuka är en vanlig mänsklig känsla, men som beteende kan den känsla ta sig 
många uttryck. Då känslan används som ett hot eller kraft för att påverka andra, kan vi 

kalla det för våld.”  
 
 
Det kan handla om återkommande anklagelser om otrohet eller att den utsatta känner lust 
till andra. Våldsutövaren kan även ta upp tidigare sexuella partner som den andra har haft. 
Detta kan användas för att straffa eller på olika sätt åsamka den utsatta lidande så att 
våldsutövaren framstår som en martyr, det är därför synd om våldsutövaren för att 
han/hon har en sådan partner (Isdal, 2008) . 
 
  
Direkta hot är en vanlig del i vår vardag till exempel barnuppfostran. ”om du inte städar 
ditt rum så kommer tomten bara ge dig strumpor” eller ”om du inte stänger av tvn nu så 
åker tvn ut”.  
Dock är hot även ett effektivt sätt att styra en partner, och blir mer effektivt om det 
förekommit fysiskt våld tidigare då visar våldsutövaren att han/hon är beredd att göra det 
som sägs. Dessa hot kan handla om att ha sönder materiella ting som är av betydelse för 
den som blir utsatt eller att åsamka denne fysiskt skada (Isdal, 2008). 
 
Indirekta hot är en mer diffus form av hot än direkta hot men den underliggande meningen 
är densamma. Dessa hot kan vara svåra att upptäcka om de tas ur sitt sammanhang, det 
kan vara en skrämmande gest eller blick. Det kan även vara en viss ton i rösten som 
våldsutövaren använder för att visa att han/hon har blivit provocerad och kan bruka våld. 
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Det går ut på att skapa oro eller obehag hos den som är utsatt, våldsutövaren skapar denna 
otrygga omgivning genom att agera oförutsägbart eller på något annat sätt som är 
oroväckande för den andra (Isdal, 2008). 
 
Till förnedring och nedvärdering räknas allt beteende som våldsutövaren använder för att 
såra eller kränka en annan person. Detta drabbar inte kroppen utan självförtroendet och 
självkänslan och visas genom ord eller uttryck våldsutövaren väljer det ord som sårar den 
andra allra mest. Nedvärdering används i sociala sammanhang där våldsutövaren vill att 
den andra ska framstå i dålig dager (Isdal, 2008). 
 
 
5.1.2 Fysiskt våld 
Fysiskt våld är den mest grundläggande formen av våld dock ses fysiskt våld ofta som 
något som måste lämna märken på kroppen vilket inte är nödvändigt. Fysiskt våld är 
handlingar som drabbar den utsatte för fysiskt smärta eller gör att denna fruktar för fysisk 
skada eller till och med för sitt eget liv. Våld delas in i två olika grader måttligt och 
allvarligt, med allvarliga våldshandlingar menas allt våld där det finns en stor risk för 
fysisk skada. Det våld som inte medför denna risk är måttligt våld (Isdal 2008). 
 
Det fysiska våldet är sällan kaotiskt eller slumpartat utan fyller en funktion och är ofta 
målinriktat. Detta kan vara att förnedra, skrämma eller för att bryta ner den andra och 
självfallet även för att det ska göra ont. Det är ett sätt för våldsutövaren att visa sin makt 
över den utsatta, dvs att allt bruk av fysisk makt är våld (Isdal, 2008). 
Våldsutövaren brukar bagatellisera sina handlingar och definierar sällan sina handlingar 
som våld (Isdal, 2008). 
  
”på hedersord, jag har aldrig varit våldsam. Det ligger inte för mig. Visserligen har jag 
örfilat upp henne en del och slängt omkull henne, när hon blivit alldeles omöjlig. Så kan 

jag hålla fast henne på golvet tills hon ger sig, men lyckligtvis har jag aldrig tillgripit 
våld.”  

 
Detta citatet är hämtat från Isdal (2008 s.42) och kommer ifrån en intervju med en person 
som brukat våld mot sin partner. Det är ett vanligt fenomen i dagens samhälle, en förälder 
som luggar sitt barn när barnet varit olydigt vill väldigt sällan definiera det som våld. 
Många har svårt att sätta mord och våld med tillhyggen i samma kategori som örfilar och 
knuffar. För att det är en stor skademässig skillnad mellan dessa former av fysiskt våld är 
dock syftet detsamma och kan därför klassas i samma kategori (Isdal, 2008). 
 
 
5.1.3 Sexuellt våld 
Sexuellt våld är handlingar som riktas mot den andres sexualitet och har en stor vidd från 
sexuella trakasserier och sexuella påtryckningar till ren våldtäkt och sexuell tortyr. Dessa 
former av våld är de mest psykologiskt nedbrytande våldet då det riktar sig mot det mest 
sårbara och privata hos den som är utsatt. Det drabbar denna individ rent existentiellt 
eftersom sexualiteten är knuten till vår reproduktionsförmåga. Sexuellt våld är en 
makthandling. Forskare har allt mer börjat avvisa våldsutövarens sexualitet som anledning 
till dennes handling utan betonar maktperspektivet mer och mer. Till skillnad från vad en 
del tror så förekommer det sexuella våldet oftast i hemmet av en partner eller 
familjemedlem (Isdal, 2008). 
Våldsutövaren brukar förklara sin handlingar med att det är sexuellt frustrerade att ha 
blivit avvisad. Detta skapar ångest och press i den utsattes sexliv. Vilket i sin tur skapar ett 
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större avståndstagande från dennes sida och hans/hennes sexlust minskar självfallet samt 
vilja att ha någon sexuell närhet till den andre parten försvinner över tid (Isdal, 2008). 
 
 
5.1.4 Utsatthetens många ansikten 
 
Fredrik 
Fredrik levde tillsammans med Hans i 12 år, Fredrik var utsatt för psykiskt våld under 
relationen  och för Hans var det viktigt att ”hålla masken uppe” utåt. Det var viktigt att se 
lycklig ut även om det inte var så, han bad aldrig om ursäkt även om han hade haft fel och 
la över skulden på andra. Hans menade att Fredrik var ”horan” i deras sällskap då Fredrik 
hade större sexuell erfarenhet. Hans var väldigt manipulativ och lade över sina egna 
fördomar och svagheter på Fredrik. Hans hade åsikter om allt från immigranter till 
könsroller och HBT – frågor, där han trodde att homosexuella kvinnor var mer benägna 
att slå än homosexuella män. Detta lade han till viss del över på Fredrik: 
 
”Han kunde framställa mig som att jag hatade queer, (…) att det va det värsta jag visste, 
och jag blev något slags ansikte för biologism och för att vara högborgerlig och sådana 

här saker. (…) det va rätt läskigt på något sätt tycker jag, att man är helt oskyddad av den 
här typen av.. För att det är aldrig någon som frågar mig vad jag egentligen tycker.” 

 
Han kände att han kunde hantera detta, det blev dock värre för honom när det tog slut då 
Hans har en högt uppsatt position i societeten i en av Sveriges större städer. Fredrik 
berättar hur han blev trakasserad av Hans vänner efter att de hade separerat och hans 
förklaring till det är: 

 
”hade min man jobbat på Ica så hade ingen brytt sig om honom (…) 

hans gafflande hade bara varit ”Ojoj vad bitter och tragisk mänska”men när du har en 
social position och folk vill synas i ditt sällskap eller åtminstone säga att dom känner dig.. 

så får en sån som han större mandat att kunna hålla på, på ett helt annorlunda sätt..” 
 
Dessa trakasserier gick så lång att Fredrik var tvungen att flytta och säga upp kontakten 
med större delen av sitt gamla liv. Han har även haft problem när han träffat killar i 
Sverige för att trakasserierna då blev värre från Hans sida. Detta har gjort att han har 
tvingats att åka utomlands om han vill dejta någon.  
 
Tove 
Tove träffade Amanda under gymnasietiden och de var tillsammans i fyra månader, under 
denna tid utsattes Tove för psykisk, fysisk och sexuell misshandel. Amanda var väldigt 
skiftande i sitt humör och kunde gå från snäll och trevlig till arg på väldigt kort tid. 
Amanda bodde hemma och hennes föräldrar tyckte inte om Tove, därför försökte Amanda 
gömma Tove när de var hemma hos henne. Detta gjorde bland annat att Tove inte fick gå 
på toaletten inne i huset och var tvingad att kissa i buskarna på tomten. Amandas fysiska 
misshandel av Tove var extrem, Amanda kunde slå Tove så hon trillade ner på marken 
och fortsatte sedan att slå och sparka henne när hon låg ner. Under en period av deras 
förhållande gick de skilda vägar för att sedan återförenas. Under tiden då de inte var 
tillsammans hade Tove sex med en kille. Detta ansåg Amanda var orent och försökte ta 
bort det orena genom att våldta Tove: 
 

”En kille skulle fan inte vara den sista som fick ta på mig, utan hon skulle vara det.  
Och jag var jätteledsen och kände mig jättedum, hur kunde jag gå och ha sex med en 
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kille. Och då hade hon sex med mig den kvällen medans jag bara grät under hela tiden. 
Så det var inget ömsesidigt att vi båda ville ha sex båda två.  

Utan hon skulle ha sex med mig för att ta bort det äckliga liksom.” 
 
Amanda tvingade sig även på Tove, vid ett tillfälle hade Amanda sex med Tove när hon 
hade druckit för mycket alkohol och var nästintill medvetslös. 
 
5.2 Likheter och skillnader i våldets karaktär 
I föregående avsnitt har det redogjorts för den allmänna uppbyggnaden av våld i nära 
relationer. Det finns förstås både likheter och skillnader hur våldet successivt byggs upp 
och utförs då man kopplar detta till våld i en samkönad relation. Det finns både element 
som är vanliga i heterosexuella relationer, därmed vanliga drag för relationsvåld i 
allmänhet, och drag som är specifika för just våld inom samkönade relationer.  

 
5.2.1 ”Outing”- hotet om att avslöjas mot sin vilja 

Vad det gäller psykiskt våld är uppbyggnaden när det kommer till emotionellt våld, 
kontroll,  isolering, utåtagerande svartsjuka, direkta- och indirekta hot samt förnedring och 
nedvärdering relativt lika i heterosexuella och samkönade relationer (Holmberg & 
Stjernqvist, 2007).  
Respondenterna i studien gjord av Holmberg & Stjernqvist angav samma problembild 
inom delen som handlar om psykologiskt våld som respondenter i studier riktade till 
heterosexuella gjort. Det som här sticker ut och skiljer sig från problembilden i 
heterosexuella relationer är ett sorts psykiskt förtryck som kallas ”outing”. Outing är 
specifikt för samkönade relationer, kommer från engelskan och är ett psykologiskt 
förtryck likt ett hot som innebär att en person offentliggör eller tvingar en person att 
avslöja sin homo/bisexualitet mot dennes vilja (Holmberg & Stjernqvist, 2007).  

För att möjliggöra denna typ av hot krävs det givetvis att personerna i den utsattes 
omgivning är ovetande, ogillande eller rent av homofobiska (Holmberg & Stjernqvist, 
2007). Detta hot fungerar som ett verktyg för att tvinga en person till något denne inte vill 
och är enligt Hofrén (2007) en vanlig del av det psykologiska våldet i samkönade 
relationer. Detta bekräftades av både manliga och kvinnliga respondenter. 
Den i studien kartlagda konsekvensen utav outing blir i de flesta fall ytterligare isolering 
från släkt, vänner, bekanta, arbetskamrater etc. då dessa tar avstånd från individen som 
blivit ”outad”. Holmberg & Stjernqvist (2007) skriver kring detta också om rädslan för 
outing bland respondenter från andra kulturer där det  är straffbart, i värsta fall med 
döden, att delta i homosexuella handlingar. För dessa individer innebär outing något direkt 
livshotande och bör ses som något väldigt allvarligt.  
 

5.2.2 Att underskatta det man utsatts för  
I heterosexuella relationer där det förekommer våld har den utsatte lätt för att underskatta 
våldet som denne utsätts för. Detta förekommer även i samkönade relationer. Speciellt 
bland de manliga respondenterna i Holmberg & Stjernqvists (2007) studie uttrycks det att 
de har svårt att se sig själva som offer. Detta gäller speciellt inom området för sexuellt 
våld där männen menar att det inte är stereotypiskt i samhället att en man faller offer för 
våldtäkt och trakasserier av den här arten. De berättar även att det finns en rädsla männen 
emellan att söka hjälp då de inte vill att allmänheten runt omkring ska se dem som 
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biologiskt svaga, detta leder således till att de förringar vad de blivit utsatta för och menar 
att ”det inte var så farligt” eller att de tänker att de ändå själva gått med på att ha en 
sexuell relation med den mannen som utsätter dem för våld. (Holmberg & Stjernqvist, 
2007). 
Även kvinnorna menar att stereotypen för brottsoffer och förövare blir svårare då båda är 
kvinnor. Den allmänna stereotypen för kvinnor ses inte som våldsam och därför kan 
omgivningen underskatta en kvinnas utsatthet i en samkönad relation. Detta kan i sin tur 
leda till att kvinnan själv också börjar underskatta det hon utsatts för (Hofrén, 2007).  
De flesta av de utsatta, av båda könen, talade också om sin egen delaktighet i det dom 
utsatts för. Till exempel att om de låtit bli att säga eller göra en viss sak hade det inte hänt 
eller dylikt (Hofrén, 2007). Detta blir som en ursäkt för att man utsatts och att det var ”den 
utsattes fel”. Att den som blir utsatt för våld skuldbelägger sig själv och har många tankar 
kring vad man gjort för fel är ett mycket vanligt fenomen inom alla kategorier av 
relationsvåld (Hofrén,2007, Hradilova Selin, 2009).  
 

5.2.3 Svartsjuka i en samkönad relation 
I de flesta relationer där det förekommer våld i olika former finns det också en stor del 
utav detta som kretsar kring svartsjuka. I en heterorelation gäller detta att kvinnan inte får 
umgås med andra män och att mannen inte får träffa andra kvinnor även om det endast 
handlar om vänskap. Oftast kan kvinnan/mannen i en heterorelation få viss frihet för att 
träffa en vän av samma kön. Detta är uteslutet i samkönade relationer då 
vännen/vänninnan direkt förvandlas till en rival (Hofrén,2007). Av samma anledning kan 
det vara mycket svårt för en utsatt att nå ut till andra i bekantskapskretsen då den oftast är 
mycket liten och kan innehålla före detta partners som kan provocera till ytterligare 
svartsjuka. På det här sättet blir den utsatta personen dubbelt isolerad (Hofrén, 2007,  
Knöfel Magnusson, 2010). 
 

5.2.4 Myten om stereotypa könsroller 
Det florerar många myter kring samkönade relationer i vårt samhälle. Det vanligaste är att 
det byggts upp stereotyper kring till exempel homosexuella killar som extra feminina och 
homosexuella kvinnor som mer maskulina i sin karaktär (Holmberg & Stjernqvist, 2007).  
En annan vanlig uppfattning är att det i relationen måste finnas en part som antagit en 
kvinnlig könsroll och att den andra parten då automatiskt antagit en manlig könsroll 
(Knöfel Magnusson, 2010). Det finns inget av detta som stämmer helt utan dessa 
påståenden grundar sig i den heteronormativa attityd som idag råder i samhället (Knöfel 
Magnusson, 2010).  
En av våra intervjupersoner Fredrik uttryckte under intervjutillfället att han vid ett tillfälle 
varit i kontakt med kvinnojour. Han tog upp frågan om våld i samkönade relationer. 
Nedan följer citat från intervjun för att beskriva det han möttes av: 

 
 

”...och jag frågade vid ett tillfälle en av de här och så sa jag men om jag som man blir 
slagen av en annan man och lever med honom handlar det om patriarkala strukturer då 

frågade jag. ”Eh men då har man tagit kvinnans roll”. Sa hon och det tyckte jag var 
väldigt förenklad världsbild.” 
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I en samkönad relation där det förekommer våld kan det också finnas uppfattningar om att 
det är den fyskiskt större, starkare och ”tuffare” som utövar våldet. Detta kan i många fall 
vara helt tvärtom. Knöfel Magnusson (2010) beskriver i sin bok ”Det ingen vill se - en 
bok om våld i samkönade parrelationer” om att det lika gärna kan vara den fysiskt mindre 
och inte alls lika ”tuffa” till attityden som utövar våldet. Våldet kan också trots detta vara 
av mycket grov karaktär (Holmberg & Stjernqvist, 2007). 
 

5.3 Skam, skuld OCH homo/bisexuell 
I boken ”Komma ut, berättelser från garderoben” av Anders Öhman (2006) finns många 
berättelser om hur det varit för olika individer att komma ut. En del berättar att det varit 
mycket svårt att komma ut eftersom deras familj varit religiösa eller av andra anledningar 
varit negativt inställda till homosexualitet.  För att ge en bättre förståelse om hur svårt det 
kan vara har vi tagit ett citat ur ovanstående bok: 
 
” Min son är inte bög (…) de gav mig ett ultimatum: antingen lever du heterosexuellt och 
bor kvar eller så fortsätter du att vara bög och flyttar ut. Jag försökte förklara för dem att 

det inte går att bota, jag grät och bönade och bad dem att förstå. Men inget hjälpte. 
Robert fick  lämna hemmet samma kväll. Utan vare sig pengar eller någonstans att ta 

vägen” (Öhman s. 125, 2006). 
 
Detta är tyvärr idag en verklighet för många, alla familjer och vänner accepterar inte 
homosexualitet eller säger homofobiska saker. Vilket gör att vissa känner skam för sin 
sexualitet och har därmed svårt att komma ut för sina nära. Det är inte ovanligt med 
tystnad inom familjen, tex att det inte berättas för mor- och farföräldrar då dessa kan vara 
äldre och mer traditionella i sitt tänkande eller att HBT – personer blir utsatta för 
tvångsäktenskap med en heterosexuell partner för ”syns skull”. En del blir utsatta för 
fysiskt våld eller hot om detta, i vissa extrema fall kan personen som kommit ut med sin 
läggning bli mördad av familjen. Vissa känner sådan skam över sin sexuella läggning att 
de begår självmord, denna form av problematik kan förekomma i alla samhällets grupper 
oavsett etnisk härkomst eller religion. Detta händer självfallet inte alla som kommer ut 
som homo- eller bisexuella (Knöfel Magnusson, 2010). 
 
Skamkänslan hos män är lite annorlunda på så sätt att män har svårare att uttrycka sig 
angående våld. De har svårare att se sig själva som offer. Offerrollen tillsammans med  
homo- eller bisexualitet blir för dessa män dubbel skam då de fortfarande bär på de 
kulturella värderingarna om att vara man. I och med detta får inte offerrollen plats i deras 
bild av sig själva. Det är i HBT – världen som i den heteronormativa världen, vanligare att 
kvinnor anmäler när de varit utsatta för brott än vad det är att män gör det. Bilden av att 
HBT – mannen har en stor sexuell aptit gör att dessa män har svårt att se när de varit 
utsatta för sexuellt våld, vilket gör att de har svårt att anmäla (Knöfel Magnusson, 2010). 
I allmänhet är förtroendet för rättsväsendet lågt hos personer som blivit utsatta för 
relationsvåld. Dock har färre män än kvinnor förtroende för rättsväsendet (Hradilova 
Selin, 2009). 
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5.3.1 Att söka hjälp och önskan att bli trodd 

Det har framkommit i intervjuerna vi utfört med personer som varit utsatta för våld att de 
har en vilja av att söka hjälp men bära på en rädsla för att inte bli tagen på allvar.  Att inte 
bli tagen på allvar har lyfts av av framför allt den kvinna vi intervjuat, vilket kan bero på 
att framför allt kvinnojourer i vissa fall har en syn på mannen som den onda som utövar 
våld medan kvinnan är förtryckt. Dessa kvinnojourer kan ha svårt att se kvinnan som 
förövare och ger snabbt kvinnan en offerroll som kan vara svår att motbevisa (Rubar, 
2005.05.15 & 05.05. 22). 
Det är betydligt svårare för HBT-personer att söka hjälp via traditionella organisationerna 
som kvinnojourer dels för att skyddet på dessa jourer är svårt att upprätthålla. Samt att de 
måste komma ut med sin sexuella läggning och sedan berätta om våldet, vilket kan vara 
svårt att prata om för en del personer. Dessutom kan det vara svårt för jourerna som ofta 
har ett heteronormativt tänkande där mannen är förövare att omvärdera sina åsikter. Ett 
annat problem är att både mans- och kvinnojourer kan ha svårt att se en fysisk hotbild när 
parterna har samma kroppstyp och ingen av dem har ett direkt fysiskt övertag över den 
andra (Holmberg & Stjernqvist, 2007). 
 
 
Fredrik berättar att under tiden han var journalist tog inte kvinnojourer emot kvinnor som 
varit utsatta för våld av en partner med samma kön: 
 
 

”dom får inte ens komma in på kvinnojouren dom fick inte på den tiden plats på 
kvinnojouren, därför att dom ville inte, dom fanns inte i deras värld. (...) det är som ett 

mörker med just HBT-frågor inom sånna här saker. ” 
 
Detta har blivit bättre med åren och en kvinnojour i Västerbottens län berättar att de har 
haft kvinnor hos sig som haft samkönade partners. De berättar även att för dem har det 
inte varit några problem utan de har tagit till speciella säkerhetsåtgärder som att vara extra 
noga med sekretess och spridit namnet på den andra parten inom föreningen för att 
undvika att släppa in denne. Detta diskuteras fram med den kvinnan som söker skydd hur 
de ska gå till väga för att hennes partner inte ska komma till jouren: 
 
 
”Någonstans måste man säkerställa att hon inte kan dyka upp här hur som helst. Man får 
ju som ha en dialog kring det då. Men jag tänker ju bara.. Självklart måste man ju kunna 
förhindra att hon kommer hit, bara för att hon är kvinna betyder ju det inte att hon har 

liksom fri passage hit då.” 
 
 
Våra intervjupersoner har dock lyft problemet med att söka hjälp bland annat har Tove 
berättat att hon kände att hon var tvungen att förklara för kvinnojouren att våldet har 
samma uppbyggnad även om det inte är en heterosexuell relation:  
 
 

”Jag kände ändå att det var lite skillnad när det va två tjejer. (…)  
Jag vet inte om det var från min sida, jag kände att jag var tvungen att verkligen bevisa 
för dom att det är samma sak. Att det hade lite den känslan att folk inte tog det på allvar 

eftersom jag inte var med en kille. (…) att jag inte kände mig säker på den grejen” 
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Att ingen ska tro på det som sägs är en rädsla för många våldsutsatta personer men kanske 
mer påtagligt för HBT – personer. Kanske främst för kvinnor då kvinnor sällan ses som 
våldsamma, Tove berättar att hon vid flera tillfällen har berättat för sina vänner men det 
har inte funnits någon som trott på henne: 
 

 
”Det har varit jävligt jobbigt att ingen har trott på mig, att alla har trott att jag gått och 
ljugit. Folk har vänt sig emot mig, (…) hur kan du säga så dumma saker om Amanda du 

är så hemsk. Så man har fått ta jävligt mycket skit från andra. (…) 
 
 

Hon berättar även att detta fick henne att ifrågasätta om hon verkligen har varit utsatt för 
våld eller om hon bara har inbillat sig det. På en fest berättar Toves flickvän Amanda att, 
det som sagts genom åren är sant, vilket var väldigt skönt och kändes som en upprättelse 
för Tove. Några av hennes vänner vägrade trots detta att tro på henne. 
Att känna på detta sättet måste göra det mycket svårare för dessa personer att söka hjälp, 
många måste gå och tänka på att ingen annan kommer att tro dem då inte ens deras vänner 
gör det. 
Tove berättar även att hon varit utsatt för fysiskt våld inför sina vänner som inte gjort 
något för att hjälpa henne. Det var en främling som kom till hennes undsättning:  
 
 
”Vi var på stan. (…) Hon blev skit förbannad och tryckte upp mig mot väggen, och då var 

några kompisar med. (…) ingen av dem gjorde någonting, men då kom det en kille som 
gick förbi. Och sa... asså blev skit arg på Amanda . Och sa vad fan håller du på med, du 

slår inte en tjej! Du rör henne inte!” 
 
 
Att bära på rädslan att inte bli trodd gör att vi tror mörkertalet inom detta ämnet är mycket 
stort. Även samhällets syn på våld gör att dessa personer känner ett motstånd till att söka 
hjälp. Tove sökte inte hjälp under relationen utan flera år senare då det sjunkit in att hon 
faktiskt varit utsatt för våld.  
Fredrik har haft en samtalskontakt på RFSL för att bearbeta vad han varit med om men 
utöver det har han inte sökt hjälp. Istället flyttade han ifrån sin hemstad för att slippa bli 
trakasserad, ingen av våra intervju personer har polisanmält sin partner. 
 
 
5.4 Vikten av HBT-kompetens  
Då ett samhälle tillåter olika former utav nya familjebildningar och ökar acceptansen 
kring detta måste det även finnas kompetens för att hjälpa människor som hamnat i olika 
typer i problem. Att det nu är tillåtet för samkönade par att enligt lag gifta sig och skaffa 
barn måste man ta hänsyn till hur en eventuell skilsmässa ska skötas, finns det barn med i 
bilden är det viktigt att tänka på hur vårdnaden om barnen ska delas upp och framför allt 
hur eventuellt relationsvåld ska hanteras utifrån ett HBT-perspektiv (Hofrén, 2007). Detta 
kräver kunskap inom området för HBT. 
Att det finns så lite skrivet på området hittills kan bero på att acceptansen för HBT-
kulturen är relativt ny och det inte hunnit göras tillräckligt ännu. 
I intervjuer som gjorts i Stockholm med representanter från kvinno- och mansjour 
framkommer det tydligt att deras nuvarande kompetens inte räcker till. Nedan följer ett 
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citat från intervjupersonen på kvinnojouren i Stockholms Län efter att ha blivit tillfrågad 
om de stött på relationsvåld i samkönade relationer: 
 

”.... vi har alltså inte vad vi vet stött på nån..ehhm...situation av den här typen och vi 
pratade just om hur får vi veta att det är en....ehh.. två kvinnor...om vi inte ställer frågan 

om det är en man eller kvinna som har slagit dig?” 
 
Detta bekräftas vidare under intervju vid ett annat tillfälle med en representant från 
kvinnojouren i Västerbottens Län där man är medveten om mörkertalet som skapas 
eftersom könet på den våldsutövande parten inte är det som prioriteras först. 
Representanten för mansjouren i Stockholms län hade inte mycket att säga kring ämnet, 
det var ganska tydligt att kunskapen kring våld i samkönade relationer sviktade även här. 
De har tydligen för vana att ta emot par men av det som kom fram så var det endast par i 
heterorelationer som det handlade om. I övrigt hade man på mansjouren extremt dålig 
kännedom om homosexuella män som är utsatta för relationsvåld. Dock hade de varit i 
kontakt med män som utsatts för våld av sin kvinna. 
De betonar starkt att de främst finns där för det dom kallar ”terapi light”, alltså att finnas 
där om någon behöver prata över en kopp kaffe en liten stund till exempel. I och med 
detta antar vi även här att det första som frågas när en våldsutsatt man kommer eller ringer 
dit inte är om det är en man eller kvinna som slagit dem.  
I detta citat, även detta från kvinnojouren i Stockholms Län, bekräftades okunskapen 
kring skillnaderna som är specifika för våld i samkönade relationer: 
 

”..vi är ju ett par kompisar uppe på kvinnojouren här som...ehhhm... diskuterar kring att 
det är ju inte kvinnors våld mot kvinnor eller mäns våld mot män utan vad är skillnaden 

egentligen det finns ju egentligen ingen skillnad...” 
 

Gemensamt för alla tre jourerna är att de fokuserar på själva ”våldet” och då spelar det 
ingen roll vem som utsatt vem. Givetvis är det i första hand våldet som är hemskt och 
måste tas i tu med, men då det finns många faktorer som skiljer våld i samkönade 
relationer jämfört med våld i en heterorelation kanske det vore bra för jourerna att 
förbättra insatserna så att de passar till ett HBT-perspektiv. Det första som jourerna i 
sådana fall skulle ändra är att de inte ska bedrivas utifrån heteronormativit perspektiv, 
detta gäller både kvinno- och mansjourer . 
 

5.4.1 Att tänka på i mötet med dessa personer  
I delar av den litteratur vi använt, speciellt den från SKR, finns det tips och stöd till jourer 
hur man kan bemöta personer som är utsatta för våld i en samkönad relation. Detta helt 
utformat efter ett HBT-perspektiv som jourerna och stödenheter skulle kunna ta åt sig av. 
Hofrén (2007) har arbetat ut en strategi för att möta personer som är utsatta för våld i en 
samkönad relation. För att vidareutbilda sig inom området rekommenderar Hofrén (2007)  
att man tar kontakt med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter (RFSL). RFSL´s - hemsida (www.rfsl.se) är full av information om HBT samt 
aktuell forskning (Hofrén, 2007).  På en jour som är till för att man ska kunna få stöd är 
det viktigt att alla känner sig välkomna, det skadar därför inte att belysa på en eventuell  
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hemsida och på broschyrer knutna till jouren vilka som är välkomna att söka sig dit 
(Hofrén, 2007).  
På grund av samhällets rådande heteronorm kan det vara viktigt att komma ihåg att en 
HBT-person som söker hjälp kan känna stor osäkerhet inför vad som möter dem. Det kan 
gälla att denne har en rädsla att våldet inte ska tas på allvar eller att inte bli trodd för att 
förövaren är av samma kön (Knöfel Magnusson, 2010). Här är det extremt viktigt för de 
som arbetar på jourerna att släppa sina eventuella fördomar kring stereotypa könsroller, 
alltså att det i en relation måste finnas en kvinnlig respektive manlig könsroll.  
Att säga rätt saker i detta skede är även det jätteviktigt. Med tanke på den "dubbla 
utsattheten" som tidigare nämts samt skam, skuld och svårigheter med att komma ut är 
inte det första man frågar "Är du homosexuell?"(Knöfel Magnusson, 2010). Det är just 
denna typ av frågor personen kan känna rädsla inför att få. Det är viktigt att reda ut 
situationen enskilt med den utsatte. 

Knöfel Magnusson (2010) ger i sin bok tips om på vilket sätt man kan fråga för att till 
exempel få reda på om personen är i en samkönad relation. Exempel på dessa är: "Lever 
du i en relation?" och "Bor du ihop med någon?. Vidare belyser författaren vikten av 
öppna frågor för att få den utsatte att själv berätta. Exempel på bra öppna frågor är: "Vem 
blir du kär i?", "Vad heter din partner?" och "Kan du berätta för mig vad det är som har 
hänt och hur har du det hemma?"(Knöfel Magnusson, 2010).  

Hofrén (2007) skriver i sin bok om vikten att förstå hur liten personernas krets kan vara. 
"HBT-världen" i ett litet land som Sverige är inte speciellt stor och i många fall känner 
många till varandra även om de kanske inte träffats. Om man som våldsutsatt väl väljer att 
söka hjälp kan det hända att personen väntat ända in i det sista och det kan finnas en stor 
rädsla för att svärta ner sin egen grupp genom att erkänna att våld förekommer (Hofrén 
2007).  

Att anpassa sitt språk för att personen inte ska känna sig utesluten eller diskriminerad är 
också viktigt. Knöfel Magnusson (2010) menar att en sådan enkel sak som att byta ordet 
"kvinnomisshandel" till "partnervåld" kan göra att man kommer långt. 
Specifikt för samkönat relationsvåld är att de som tar emot den hjälpsökande måste vara 
uppmärksamma om personen till exempel skulle ha med sig en mycket engagerad och om 
situationen informerad "kompis" av samma kön. Både Hofrén (2007) och Knöfel 
Magnusson (2010) betonar detta då denna person faktiskt i själva verket kan vara 
förövaren. 
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6. Diskussion 
 

Efter att ha läst litteratur och forskat under åtta veckors tid har en del av våra föraningar 
om hur resultatet skulle se ut, bristen på HBT-kompetens hos jourerna osv. bekräftats och 
andra inte. Något som var direkt upprörande för oss var att två av de jourrepresentanter vi 
intervjuat inte hade stött på och knappt hade någon kännedom kring problemet 
överhuvudtaget. Den tredje jouren hade stött på problemet men saknade näst intill helt 
rutiner kring hur de skulle handskas med problematiken utifrån ett HBT-perspektiv. 
Intervjuerna har på alla sätt och vis bevisat för oss att det behövs mer kunskap kring HBT-
kulturen som en accepterad grupp i vårt samhälle. Om inte ens de organ som finns till för 
att hjälpa medborgare som råkat ut för våld i en nära relation kan tillräckligt kring HBT-
frågor och problematiken som följer, hur ska då samhället i stort kunna göra det? I 
litteraturen  betonas gång på gång vikten av att samhället skaffar sig HBT-kompetens. 
Detta gäller både mans- och kvinnojourer, rättsväsendet, socialtjänsten och sjukvården 
(Holmberg & Stjerqnvist, 2007., Hofren, 2007., Hradilova Selin, 2009., & Knöfel 
Magnusson, 2010).  

Om dagens samhälle tillåter att HBT-personer får gifta sig och skaffa barn på samma 
villkor som heterosexuella par måste det finnas jämlika resurser och bättre kunskap för att 
ta itu med de problem som kan uppstå till följd utav detta. Att skola de personer som 
utbildar sig inom socialt arbete, sjukvård samt rättsväsende inom HBT-frågor borde vara 
en självklarhet. Som det ser ut idag, av det som vi har upplevt under vår tid som 
socionomstudenter, har det knappt tagits upp något om olika sorters problematik ur ett 
HBT-perspektiv. Dock föreläser lärarna på universitetet gärna om allt från barn-perspektiv 
till hur problematiken kring invandring och migrationsfrågor ska lösas. Då det ändå 
funnits flera tillfällen att belysa dessa frågor under utbildningen känns detta för oss som 
att det har valts bort. Den undervisning som har bedrivits kring ämnet våld i nära 
relationer har haft ett uteslutande heteronormativt perspektiv. Detta har gjort att många 
tankar har väckts hos oss som brinner för HBT-frågor. 

Vi trodde att männen skulle ha en lika stor del i litteraturen som kvinnorna men även i 
våld i samkönade relationer har det kvinnliga perspektivet varit överrepresentativt. 
Liksom inom den heteronormativa problematiken gällande relationsvåld hamnar de utsatta 
männen i skymundan. 

Då vi började med denna studie kunde vi inte föreställa oss hur pass utsatt denna grupp av 
människor faktiskt är. 
I denna studie har vi varit i kontakt med två intervjupersoner som varit utsatta för våld, 
dessa intervjuer har varit väldigt informativa och har gjort att vi har kunnat få ett bredare 
perspektiv på hur olika det kan se ut från relation till relation. Även att det finns många 
likheter och skillnader i våldets uppbyggnad i jämförelse med heterosexuella relationer. 
Vi är medvetna om att dessa resultat inte är generaliserbara då det endast är två individer 
som delat med sig av sina upplevelser men vi anser dock att berättelserna är viktiga för 
vårt resultat. Detta har gett oss en bredare kunskap om att våldet inte behöver vara kopplat 
till en stereotyp könsroll. I vårt fall har den manliga respondenten utsatts för psykiskt våld 
i form av bland annat social smutskastning något som ofta kopplas ihop med en kvinnlig 
könsroll och vår kvinnliga respondent har varit utsatt för fysiskt och sexuellt våld vilket 
ofta kopplas till en manlig könsroll. Detta betyder dock inte att det är så i alla HBT-
relationer! En av kvinnorna i samkönad relation behöver inte ta den manliga rollen. 
Under forskningsprocessens gång har vi stött på vissa svårigheter när det gäller att få tag i 
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respondenter som är eller har varit utsatta för våld. Detta skulle kunna bero på svagheter 
från vår sida. I den förfrågan som lagts ut på www.qx.se saknas kontaktuppgifter till 
handledare och mail-adresser som går till vår student-mail. Detta kan ha gjort att vi 
framstått som mindre seriösa och att den studie vi beskrivit att vi ska göra setts som 
mindre trovärdig. Då det handlar om känsliga ämnen såsom våld är det viktigt att nå ut på 
ett seriöst och trovärdigt sätt för att få respondenter som vågar berätta. Bortfallet i studien 
hade nog kunnat bli mindre om vi haft med ordentliga kontaktuppgifter.  
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7. Vidare forskning 

Ett exempel på vidare forskning efter att ha läst litteratur, som vi både använt och 
uteslutit från studien, är att ta reda på hur man ska göra för att öka skyddet för 
våldsutsatta män i samhället. Som det ser ut idag har kvinnojourerna till stor del tillgång 
till skyddat boende då en kvinna kommer dit slagen. Det finns då även plats för barnen. 
Finns det möjlighet för män att få denna sortens skydd eller är det som representanten för 
Mansjouren i Stockholms Län uttryckte det mest ”terapi light” som finns att tillgå? Detta 
är ju ingen jämställd fråga. Kvinnor i vårt land har tydligen större rätt till skydd än män. 
Vad beror detta på och varför glöms männen bort i denna typ av situation. 
Anledningen till att det finns lite forskning om kvinnors våld mot män samt våld i HBT-
relationer kan vara att det heteronormativa våldet där kvinnor är offer är ett mer utbrett 
fenomen. Även här är nog mörkertalet stort. Men det gör inte att minoritets grupperna är 
mindre viktiga utan snarare att de oftast glöms bort och har svårare att få hjälp. Det skulle 
behövas mer forskning som omfattar alla som är utsatta för relationsvåld, oavstt kön och 
sexuell läggning. 
Att vidare belysa problemet med våld i samkönade relationer är en självklarhet. Dock 
finns det här likt studier gjorda på heterosexuella grupper större fokus på kvinnornas 
utsatthet och lite mindre om männens. Det skulle vara intressant att veta vad det är som 
gör männen till den grupp som står i bakgrunden när det gäller fokus på våld i nära 
relationer oavsett om det handlar om en homosexuell eller heterosexuell man. 

Vi skulle även i framtiden vilja se en mer omfattande kvalitativ studie inom ämnet 
samkönat relationsvåld, där fler intervjupersoner kan berätta vad de varit med om. Att ha 
en större målpopulation gör att generaliserbarheten för undersökningen ökar. En större 
kvantitativ undersökning hade också varit av intresse då nuvarande undersökningar har 
en väldigt liten population ca 2000 personer för att få ett bättre bild av hur stor denna 
problematik är inom HBT – kulturen. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide för enskild individ 

 

Bakgrund 

 

• Vad fick dig att vilja delta i vår studie? 

 

Hur såg relationen ut? 

 

• Hur träffades ni? 

• Hur länge var ni ett par? 

• Fanns det barn med i bilden? 

• När började våldet? 

◦ Vilken sorts våld var du utsatt för? 

◦ Hur såg det ut i början? 

◦ Eskalerade det senare? 

◦ Hur kände du dig under tiden? 

◦ Hur betedde sig din partner? 

◦ Märktes någonting utåt? Tex reagerade vänner,släkt på att något var fel? 

▪ I så fall hur? 

 

Stanna eller lämna? 

• Tänkte du lämna relationen någon gång?  

◦ Om inte, vad fick dig att stanna? 

 



 

 

 

Hjälp från samhället? 

• Sökte du under någon period stöd? 

◦ Vilket stöd fanns det? 

◦ Blev du sedd och hörd? 

• Anser du att det behövs mer i samhället för utsatta personer? 

◦ Vad tycker du främst saknas? 

 

Hur påverkade våldet dig? 

 

• Lade du skulden på dig själv?  

◦ Vad fick dig att göra det? 

◦ Hur tänkte du då? 

◦ Försökte du förbättra er relation på något sätt? Undertiden som våldet pågick. 

• Fanns det något som du undvek att göra för att din partner blev upprörd? 

◦ I så fall vad? 

◦  

• Hur har våldet påverkat dig då relationen tagit slut? 

• Har våldet påverkat din nya relation om du är i en? 

◦ I så fall hur? 

• Hur har du bearbetat det du varit utsatt för? 

• Hur har detta format dig som person? 

• Har du varit i kontakt med andra som varit utsatt för våld? 

◦ Kände du att det hjälpte dig på något sätt? 

▪ I så fall hur? 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide för JOUR 

Bakgrund 

 

• Hur länge har du jobbat inom Jour? 

• Vad fick dig att välja detta yrke?  

• Har du tidigare utbildning inom ämnet våld i nära relationer? 

• Har du stött på våld i samkönade relationer? 

 

Omfattning 

 

• Om du har stött på denna typ av våld, i så fall hur ofta? 

• Har du hört talas om andra kollegors erfarenhet av att stöta på detta? 

• Har ni stött  på problem i sammanhang med detta? 

 

Insatser 

• Erbjuder ni stöd/insatser till individer som är utsatta? 

• Vilken sorts stöd/insatser kan ni erbjuda? 

◦ Hur ser rutinen ut kring stödet/insatserna? Ex gruppsessioner? Enskilda samtal 

etc. 

◦ Hur hanterar ni den andra parten då denne är av samma kön? 

• Vilka insatser tycker du saknas? 

• Hur kommer ni i kontakt med dessa individer? 

Övrigt



 

 

Bilaga 3 
 

QX 

       Har du varit i kontakt med våld i en samkönad relation? Tycker du att detta 

uppmärksammas för lite?  

        Dina erfarenheter kan hjälpa andra. 

 

       Vi är två socionomstudenter vid Umeå universitet som just nu skriver C-uppsats. Vi har 

valt att skriva om våld i samkönade relationer för att vi känner att detta uppmärksammas 

för lite. 

        Med våld menar vi både psykisk, fysisk och sexuell misshandel. Vi söker både män och 

kvinnor. 

       Med denna uppsats hoppas vi på att kunna belysa ett ämne som det inte pratas om idag. 

Det skulle vara bra att komma i kontakt med någon som varit eller är utsatt för våld för en 

intervju. Detta kommer att ske anonymt  och det är du själv som bestämmer hur intervjun 

kommer att ske. Vi kommer att behandla allt material med största konfidentialitet och alla 

namn kommer att ändras. För mer information om oss, studien eller för att anmäla ditt 

intresse hör av dig till vår mail-adress:  

emelie_welin@hotmail.com 
 
 

Tack på förhand!  

 

 

 



 

 

Bilaga 4 
 
 
Ansvarsfördelning 

Forskningens processen har gått bra och vi har hjälpts åt på majoriteten av alla kapitel 
samt att där det har varit upp delat känner vi att uppdelningen har fungerat bra och varit 
rättvis. Faridha Berneklingt har haft ansvar för inledning/bakgrund, definitioner av 
begrepp och tidigare forskning samt under rubriken metod och etik har hon ansvarat för 
intervju personligen. Under punkten resultat har Faridha haft ansvar för Underrubrikerna 
likheter och skillnader i våldets karaktär och vikten av HBT – kompetens. Hon har även 
ansvarat för formalia och referenser samt Vidare forskning. Emelie Welin har haft 
ansvaret för syfte och frågeställningar samt under rubriken metod och etik har hon 
ansvarat för tillvägagångssätt, intervju via telefon, etiska perspektiv, kvalitetäkring och 
analysmetoden. Hon har även ansvarat för teori delen och våldets mönster uppbyggnad 
samt skam, skuld OCH homo/bisexuell under rubriken resultat. Diskussionsavsnittet har 
gjorts av båda och reflekterar över det båda tycker. 


