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Sammanfattning

Fokus på denna uppsats är våld i lesbiska relationer och den omgivning som dessa individer 

möter i sin livssituation. Uppsatsen övergripande syfte är att se om våld i lesbiska relationer 

uppmärksammas  respektive  inte  uppmärksammas  av  omgivningen  samt  vilka  skäl 

omgivningen  anger.  Uppsatsen  som  dels  bygger  på  aktionsforskning  handlar  om  att 

undersökaren  och  informanten  tillsammans  försöker  att  lösa  befintliga  problem.  Denna 

uppsats handlar därför om att utveckla yrkeskunskaper om våld i lesbiska relationer för att 

kunna  förbättra  professionella  färdigheter.  Undersökningen  som har  gjorts  omsätts  till  en 

handlingsplan för att utveckla en förändring inom ämnet  våld i lesbiska relationer. Genom 

informanternas  kritiska reflektion över  förhållanden som behöver  förändras  skapas  det  en 

medvetenhet. Det är detta underlag som undersökningen handlar om.   

Nyckelord: kön, exkludering, heteronormativitet och våld i lesbiska relationer. 
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Abstract

The focus of this paper is violence in lesbian relationships and the setting they meet in their 

life  situation.  The  aim  of  this  essay  is  to  see  if  the  violence  in  lesbian  relationships  is 

recognized or not recognized by the society and what reasons the surrounding society gives 

for the violence. The essay, partly based on action research, is about the investigator and the 

participant together trying to solve existing problems. Therefore, this paper is to develop the 

proficiency concerning  violence  in  lesbian  relationships  in  order  to  improve  professional 

skills. The research has been transformed into an action plan to enforce a change in the issues 

of  violence  in  lesbian  relationships.  Through  the  participants’ critical  reflection  on  the 

conditions that has to be changed, a consciousness is created. This is the basis upon which this 

research is built.

 Key  word:  gender,  exclusion,  heteronormativity  and  violence  in  lesbian  relationship. 
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Förord

Resan genom hela processen av min C-uppsats har åkt som en berg och dalbana. Det har 

funnits tider då idéerna har sprudlat men även tunga perioder där jag har frågat mig själv om 

jag inte har tagit på mig för mycket. Men mitt intresse för ämnet våld i lesbiska relationer har 

vägt upp de hårda och snäva tidsplanerna för uppsatsen. 

Jag vill berätta om min tacksamhet för de människor som har ställt upp och gjort det möjligt 

för mig att skriva min uppsats. Alla intervjuinformanter som har delat med sig av sig själva, 

deras tankar, funderingar och erfarenheter som gjorde det möjligt att samla in material. 

Under arbetets gång fann jag andra människor som har hjälp mig att bolla idéer och tankar, 

människor som har delat med sig av sig själva och offrat sin egen tid. Det har funnits vänner, 

klasskamrater och familj som har stöttat mig längs vägen. För detta är jag evigt tacksam. 

Jag vill även passa på att tacka min handledare Josefin Rönnbäck för hennes engagemang och 

öppenhet och de alldeles förträffliga handledarmöten som har ägt rum. Sist men inte minst vill 

jag tacka min partner för allt stöd som jag har fått, även när mitt arbete har uppfyllt hela min 

tid och tillvaro. 

Ida Tervonen

Luleå, Maj 2011
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1. Inledning

Våld i samkönade relationer har länge varit osynligt och är det fortfarande idag. Det finns 

bristande kunskaper inom lhbt-frågor (lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner) 

som gör att våldet osynliggörs fastän det existerar. I min uppsats behandlar jag ämnet våld i  

lesbiska relationer, som uppfattas som en ännu mera osynliggjord grupp i samhället. 

I  handboken  ”Våld  i  Samkönade  Relationer” (2007)  från  SKR  (Sveriges  Kvinnojourers 

Riksförbund) skriven tillsammans med Alexandra Hofrén påpekar de att det finns bristande 

kunskap gällande homo- och bisexuella kvinnor som blir utsatta för våld. Denna grupp blir 

ofta negligerad och behöver synliggöras mer eftersom de sällan får den hjälp som de behöver. 

Vidare menar de att en lesbisk relation faller utanför det givna normsystemet i samhället där 

det förväntas vara en man och en kvinna som har en relation, inte två kvinnor. Den stereotypa 

bilden av en förövare och ett brottsoffer stämmer därför inte in eftersom de båda är kvinnor. 

Detta gör att den utsatta kvinnan inte alltid heller ser sig själv som utsatt för våld eftersom en 

kvinna inte antas vara lika stark som en man. Det finns även en risk att inte omgivningen tar 

våldet på allvar eftersom man inte tror att en kvinnlig förövare kan orsaka sin partner någon 

större fysisk skada. Kvinnor uppfattas i allmänhet som mjuka och inte lika våldsamma som 

män, detta gör att aggression och fysiskt våld inte ses som en del i en lesbisk relation, även 

om den existerar.  

Författarna Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist skrev tillsammans (2006) ”Våldsamt Lika 

och Olika” om våldet i samkönade parrelationer. Under den tiden fanns ytterst lite  skrivet om 

partnervåld i samkönade relationer i Sverige. Författarna skrev sedan tillsammans med RFSL 

och journalisten Maria Jacobson en skrift om våld i samkönade parrelationer med samma titel 

”Våldsamt Lika och Olika” (2008),  där de visar hur den utsattes kön och förövarens kön 

påverkar omgivningens uppfattning om våld samt vilken hjälp som erbjuds. Det finns lika 

mönster och metoder mellan våld i samkönade och olikkönade relationer, men samtidigt finns 

det vissa skillnader. I en samkönad relation har omgivningen svårt att förstå våldet, det finns 

en föreställning att kvinnor är offer och män är förövare. Det finns även maktfaktorer som inte 

finns inom olikkönade relationer där homofobiska värderingar och attityder medför social- 

och kulturell påfrestning i samkönade relationer. I en samkönad relation där våld existerar kan 

personen vara i ett våldsmönster där den är psykologiskt isolerad. Personen kan även vara 

ännu mer isolerad om omgivningen inte erkänner personen eller paret fullt ut. Den som blir 
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utsatt av våld i en lesbisk relation kan alltså vara dubbelt utsatt, både inom relationen och 

utanför den. 

Det finns ett visst uppmärksammande av  våld i lesbiska relationer,  detta är ur brottsoffrets 

situation. Den person som ännu inte har blivit nämnd, det är den kvinna som utövar våldet i 

relationen. Vi vet att det förekommer våld i lesbiska relationer, men vad vi inte vet är var 

dessa personer kan vända sig för att få hjälp. Det finns mansjourer runt om i Sverige där män 

som misshandlar sin partner kan få hjälp, men det finns ingen lättillgänglig information som 

säger till en lesbisk kvinna; vill du få hjälp att sluta misshandla din fru? Ring oss så hjälper vi 

dig och din partner till ett bättre liv. Det är inte bara den kvinnan som blir utsatt som inte alltid 

ser våldet i relationen, det kan även vara den kvinnan som utsätter den andre för våld. Om 

omgivningen inte heller ser våldet och speglar sig på den kvinnliga förövaren, så finns det 

inga indikatorer på att det skulle handla om våld, utan i bästa fall om osämja och enstaka 

händelser.  Denna syn  grundar  sig  i  ett  heteronormativt  tänkande där  strukturer,  lagar  och 

handlingar är uppbyggda efter ett visst sätt att leva, i detta fall den hetersosexuella livsstilen. 
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2. Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur våld i lesbiska relationer uppmärksammas 

respektive  inte  uppmärksammas  av  omgivningen och  vilka  skäl  omgivningen anger.  Med 

omgivningen avses i detta fall människor, organisationer och myndigheter i samhället som 

bemöter den enskilde individen i sin livssituation.  

2.1. Frågeställningar

• På vilka sätt påverkar kön och föreställningar om kön och sexuell läggning 

omgivningens uppfattning om våld?

• Vad händer när våld inte uppmärksammas av omgivningen?

• Hur försöker omgivningen förklara våld i lesbiska relationer när våldet inte kan 

förklaras utifrån mäns makt över gruppen kvinnor? 

• Vad innebär heteronormativitet i organisationer och andra arbetsområden för lesbiska 

kvinnor som misshandlar? 

2.2. Avgränsning

I denna uppsats avgränsar jag mig till  våld i lesbiska relationer och inte våld i samkönade 

relationer. Eftersom den lesbiska scenen är en ännu mer osynliggjord grupp än den manliga 

homosexuella då de positioneras olika i könshierarkin, inte bara genom sitt kön men även 

genom sin sexuella läggning. Jag kommer till stor del att avgränsa mig till svensk litteratur 

eftersom jag vill undersöka situationen som råder inom Sverige och synen på lesbiska kvinnor 

ur  ett  historiskt  perspektiv.  Jag  har  valt  att  komplettera  viss   litteratur  från  USA då 

forskningsunderlaget är mer framgånget där. Eftersom jag själv lever och verkar i Norrbottens 

län har jag valt  att  avgränsa mig till  detta geografiska området. Då jag inte har kommit i 

kontakt  med  forskning  och  uppsatsskrivande  om ämnet  våld  i  lesbiska  relationer  som är 

avgränsat till Norrbotten ansåg jag att detta var värdefullt. De informanter som jag har utgått 

ifrån  har  valts  efter  en gräsrotsnivå.  Det  är  de  organisationerna  och arbetsområdena  som 

kommer i direktkontakt med dessa människor som ingår i ämnet våld i lesbiska relationer.  
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2.3. Disposition

Tidigare forskning presenteras i kapitel tre för att få en inblick i vilken tidigare forskning som 

finns  gällande  våld  i  lesbiska  relationer.  De  teorier  som är  relevanta  för  undersökningen 

presenteras  i  kapitel  fyra,  dessa  teorier  återfinns  sedan  i  kapitel  sex  till  åtta  där 

undersökningen  presenteras  tillsammans  med  analysen.  Metodkapitlet  presenterar 

undersökningens  genomförande  där  urval,  metod  med  mera  redovisas  i  kapitel  fem.  Det 

presenteras även en diskussion i kapitel fem där etik, reliabilitet, validitet samt källkritik lyfts 

upp. Det empiriska materialet som ligger till grund för uppsatsen, presenteras i kapitel sex till 

åtta där den är integrerad med analys,  teori  och tidigare forskning.  Det är informanternas 

tankar och upplevelsen som visas med hjälp av löpande text och citat  där de teorier  som 

presenterades i kapitel fyra binder samman det empiriska materialet. Kapitel nio består av en 

diskussion där mina egna tankar om undersökningens resultat presenteras och där syftet ska 

besvaras. Kapitel tio är en presentation av referenslista.   
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3. Tidigare forskning

Våld inom familjen har länge ansetts vara en familjeangelägenhet och där våld har varit en 

naturlig del av en relation, en händelse. Familjen ansågs vara en egenförsörjande enhet, ett 

privat  rum  dit  politikens  offentliga  rum  inte  har  velat  inträda  eller  ingripa.  Våld  inom 

relationen har inte varit en politisk fråga eftersom samhällets uppbyggnad efter könshierarkier 

har  varit  ett  dominerande tänk.  I  ”Rädslans  Politik  – Våld och Sexualitet  i  Den Svenska 

Demokratin” skriver statsvetaren Maria Wendt Höjer (2002) om den svenska statsreformens 

hantering  kring  våldtäkt  och  kvinnomisshandel  och  vilken  utsträckning  politiken  har 

förändrats  i  det  offentliga  och  privata  rummet.  Maktutövning  som  maktmedel  är  en 

grundpelare i  den heteronormativa samhällsstrukturen och som i hög grad godtas än idag, 

menar Claudia Card i  ”Lesbian Choises” (1995) som är professor i filmvetenskap.  Att utgå 

från den feministiska analysen av ett patriarkalt samhälle där kvinnor underordnas männen 

och där våldet ses utifrån ett redan givet motstånd i form av kön gör analysen motsägelsefull 

att  använda  på  lesbiska  relationer  menar  Card  (1995),  där  hon  behandlar  språkets  och 

benämningens betydelse i ämnet våld i nära relationer. Wendt Höjer (2002) menar att kön och 

makt  länge  har  varit  ett  omstritt  ämne,  ett  system  som  varit  reproduktivt  genom 

upprätthållande av den manliga överheten. 

Vidare menar Wendt Höjer (2002) att könshierarkier inte behöver vara någonting statiskt utan 

snarare konstruerat genom tiden och det offentliga rummet. Genom att analysera kvinnan som 

den oföränderliga delen av hierarkin, kan mannens statiska tillstånd diskuteras utifrån sociala 

kontexter och den offentliga politikens fördel. Card (1995) menar att den lesbiska kvinnan 

som utövar våldet kan inta en överordnad position, även om hon inte strukturellt är förankrad 

till den. I en lesbisk relation har kvinnorna en likartas position i könshierarkin och därmed 

utövas  våldet  horisontellt  och  inte  vertikalt  som  i  en  heterosexuell  relation.  Den 

maktutövningen som sker i horisontellt våld stämmer inte in i samhällets strukturella bild av 

våld, men när våldet väl har initierats skiftar våldet även vertikalt. Våldsutövandet i en lesbisk 

relation är ett upprätthållande och förstärkande av ordningen för dominans. I en relation där 

våld  förekommer  (Wendt  Höjer,  2002)  så  hotar  våldet  familjens  egenförsörjning  och  den 

offentliga politiken blir påverkad av det privata rummet. Länge har ansvaret om våldet legat 

inom relationen, men upplösningen av den egenförsörjande enheten blev ett samhällsproblem 

och därför ett politiskt intresse. 
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Sociologerna Linda,  M. Peterman & Charlotte,  G. Dixon (2003) skriver i en vetenskaplig 

artikel  ”Domestic Violence Between Same-Sex Partners: Implications for Counseling”, om 

våld i hemmet. De menar att våld i hemmet har ökat under två deccennier i USA, 2-4 miljoner 

kvinnor  utsätts  för  våld  årligen  och  25-30  % hotas  av  våld  i  hemmet  under  sin  livstid. 

Informationen om våld har vuxit mycket tack vare litteratur, men det mesta av litteraturen tar 

inte upp våld i samkönade relationer. Peterman & Dixon (2003) menar att våld är lika vanligt, 

eller finns i större utsträckning hos homosexuella och lesbiska relationer än i heterosexuella 

relationer. 25-33% av de i samkönade relationer uppskattas utsättas av våld i hemmet, i en av 

fyra lesbiska relationer förekommer våld. 

Carin  Holmberg  &  Viveka  Enander  (2004)  skriver  i  ”Varför  Går  Hon?” om  en 

normaliseringsprocess som kvinnor genomgår när de har blivit utsatta för våld i sin relation. 

De  menar  att  den  man  som  utövar  våldet  i  relationen  växlar  mellan  två  olika 

kontrollmekanismer.  Mannen avskärmar  kvinnan från sin  kontakt  med vänner,  familj  och 

omvärlden. I den kontrollerade isoleringen dominerar mannen kvinnans känsloliv både fysiskt 

och psykiskt. Den misshandel som äger rum i kvinnans isolering ses som ett undantag när 

lyckliga stunder av kärlek bekräftar mannens godhet och det normala. Mannen använder sig 

av en kontroll som växlar mellan våld och värme, som gör kvinnan känslomässigt beroende 

av  honom eftersom isoleringen  suddar  ut  gränserna  för  vad  som är  gott  och  ont.  Våldet 

upplevs  tillslut  som  normalt  och  uppfattas  som  kärlek.  Denna  typ  av  strategi  är  en 

målmedveten del från mannens sida för att uppnå kontroll. Strategin om anpassning blir efter 

ett tag ett sätt att överleva för kvinnan i sin relation, även om kvinnan i början använder sig av 

strategin för att våldet ska upphöra. Kvinnan förvandlas successivt från en aktör till ett offer. 

Homosexuella och lesbiska är i större utsträckning benägna att stanna i ett förhållandet där det 

finns våld (Peterman & Dixon 2003)  på grund av homofobi, heterosexism och okunskap om 

våld i hemmet. 

Många lesbiska kvinnor har även internaliserat samhällets fördomar mot dem och känner att 

de har förtjänat att kränkas. Förutom att våldet osynliggjorts i den homosexuella och lesbiska 

gemenskapen har  frågan om våldet  i  stor  utsträckning  menar  Peterman & Dixon (2003), 

undvikits  av  regering,  brottsbekämpning och samhället.  Skillnaden mellan  våld  i  lesbiska 

relationer och i heterosexuella relationer är att det är vanligare att den lesbiska kvinnan slår 

tillbaka för att skydda sig mot sin våldsamma partner, eftersom den lesbiska kvinnan tenderar 

att i högre grad vara lika stor som hennes partner. Men detta väcker även stor skuld hos den 
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utsatta kvinnan som slår  tillbaka och hon kan även känna att  hon utövar våld fastän hon 

beskyddar sig själv. Detta gör att den våldsutsatte inte alltid söker hjälp och kan se sig själv 

som ett brottsoffer. Holmberg & Enander (2004) som skriver om den våldsutsatte kvinnans 

utbrytningsprocess, menar att vägen ur denna relation kan ta lång tid och kvinnan genomgår 

oftast  flera  processer innan hon kan lämna sin  relation.  Det  första  stadiet  handlar  om att 

kvinnan kan nå en brytpunkt där hon känner att  hennes liv står  på spel, både fysiskt och 

psykiskt - det kan även handla om någon annans liv till  exempel barn eller anhöriga. Det 

andra stadiet  består  av en emotionell  frigörelseprocess där  kvinnans  bindning till  mannen 

försvagas i form av kärlek, avståndstagande, medlidande och likgiltighet. Den sista delen av 

processen handlar om kvinnans egen förståelse för sin situation, att hon har blivit misshandlad 

och  lever  i  en  misshandelsrelation.  Kvinnor  är  lika  benägna  som män  att  utföra  fysiskt, 

sexuellt, emotionella, verbalt och ekonomiskt våld menar Peterman & Dixon (2003) . Alla 

personer som utövar våld visar inte samma beteenden eller mönster. Men de flesta av dem 

känner att de har rätt att bestämma över sin partner, att våld är tillåtet och att våldet kommer 

att  ge  önskad effekt.  De vill  känna  att  de  har  makt  och  kontroll  över  sin  partner.  Enligt 

Peterman & Dixon (2003) visar viss forskning på att de som utövar våldet har bevittnat våld i 

hemmet som barn och varit trakasserad. Den som utsätter och den som blir utsatt för våld i 

homosexuella  och  lesbiska  relationer  är  oftast  beroende  av  varandra,  de  bär  båda  på  en 

negativ självbild. De båda partnerna är rädda för hur samhället ska reagera på våldet och 

rädda för att gruppen homosexuella och lesbiska ska ses som sjuka eller våldsamma. De flesta 

av de lesbiska kvinnorna har bara stöd från andra lesbiska kvinnor och det blir svårt att visa 

våldet öppet för rädslan att bli ensam, både för den utsatte och den som utsätter sin partner för 

våld. 

Den  tidigare  forskningen  presenterar  vikten  av  omgivningens  stöd  och  uppmärksamhet. 

Delvis för att individerna i den lesbiska relationen ska känna trygghet i att kunna granska sin 

relation  om det  förekommer  våld,  men  också  för  att  våga  lämna  den  och  få  rätt  hjälp. 

Forskningen visar också att det finns föreställningar om kön och sexuell läggning som inte 

passar in i alla relationer och detta tänk exkluderar de individer som inte stämmer in. 
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4. Teori

Jag har valt två teorier: interaktionistisk och heteronormativitet. Interaktionistisk teori har jag 

valt  eftersom den  behandlar  både  den  inre  självbilden  hos  individen  samt  den  yttre  där 

omgivningens uppfattning påverkar individen. Den heteronormativa teorin genomsyrar både 

ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Där fungerar den som en växelverkan om hur 

samhällsstrukturer ser ut och vad individen påverkas av när den avviker från rådande normer. 

4.1. Interaktionistiskt perspektiv

Sociologerna Peterman & Dixon (2003) menar att det finns en negativ identitet hos många 

homosexuella där de har internaliserat samhällets fördomar mot dem och känner att de har 

förtjänat att kränkas. De båda parterna i en samkönad relation är rädda för hur omgivningen 

ska  uppfatta  våldet  i  relationen  i  kontrast  till  att  ses  som sjuka  eller  våldsamma.  I  den 

bemärkelsen  är  samkönade  relationers  uppsättningar  av  normer  och  värderingar  redan 

försämrade inom dem själva och ges i uttryck av att de inte har samma värde  i  samhället 

eftersom de lever i en samkönad relation. Kriminologen Sarnecki (2009) lyfter upp detta i en 

interaktionistisk teori kring kriminell identitet. En kriminell identitet kan växa fram genom 

omgivningens negativa reaktioner på individen. Detta kan vara en avvikande handling som 

omgivningen regerar på. Individens självbild införlivas med olika inställningar av hur den 

uppfattas  av  andra.  Denna  uppsättning  av  normer  och  värderingar  kallas  för  den 

generaliserande andre, där närstående eller andra viktiga personer har större påverkan än de 

tillfälliga kontakterna som individen möter (Sarnecki, 2009). 

Mäns våld mot kvinnor har över det senaste två decennierna gått från en familjeangelägenhet 

till ett stort samhällsproblem. Det finns idag en förövare och ett brottsoffer i en relation där 

våld  förekommer  (Wendt  Höjer,  2002).  Omgivningen  har  reagerat  på  den  handling  som 

utsätter kvinnan för våld och därför ses den som avvikande och inte accepterad (Sarnecki, 

2009). Regeringen har under de senaste åren uppmärksammat våld i nära relationer, där våld i 

samkönade relationer ingår (Lundgren, Holmberg, Lennartsson & Netscher, 2010). Men om 

omgivningen  inte  uppmärksammar  våld  i  homosexuella  och  lesbiska  relationer,  blir 

handlingen varken avvikande eller otillåten (Becker, 2006). Inte bara för omgivningen, men 

även i den samkönade relationen (Peterman & Dixon, 2003), samma synsätt som tidigare varit 

rådande i mäns våld mot kvinnor (Wendt Höjer, 2004). Becker (2006) menar på att avvikande 

beteende  inte  är  personliga egenskaper  hos  individen,  utan det  avvikande är  beroende av 
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omgivningen reaktioner. Om en person begår en avvikande ”handling”, exempelvis brott, så 

kommer detta  inte  att  ses som avvikande så  länge inte  samhället  reagerar  på handlingen. 

Vidare menar Becker (2006) att det är den som har den politiska makten i samhället som 

avgör och stämplar vem som är avvikande eftersom det är  de som dikterar de avgörande 

villkoren. Det är makthavarnas ideologier som utgör vad som är ett samhällsproblem, och 

därmed  vilka  beteenden  som uppfattas  som  olämpliga.  Om ett  avvikande  beteende  som 

exempelvis våldsutövning, är mer beroende av omgivningens reaktioner, än medvetenheten 

hos individen om själva handlingen, då har omgivningen ett ansvar och måste reagera. Det 

finns  en  generell  attityd  om  att  våld  i  en  relation  är  en  brottslig  handling,  men  ser 

omgivningen våldet i en lesbisk relation?

4.2. Heteronormativitet 

Majoriteten  av  befolkningen  lever  i  en  relation  som  består  av  en  man  och  en  kvinna. 

Samhällets struktur är uppbyggt efter denna modell och synsätt.  Det våld som utövas i en 

relation  förklaras  utifrån  ett  patriarkalt  samhälle,  där  en  man  har  övertaget  i  sin  relation 

genom sitt kön. Det finns ett redan givet motstånd. Samhällets strukturer och våldsuppfattning 

är uppbyggda på vetskapen om mäns våld och mäns våld mot kvinnor. Detta gör i sin tur att 

våldet som finns i en samkönad relation inte upmärksammas eller kan förklaras genom analys. 

På detta sätt att tänka gör omgivningen kvinnan till ett offer, även om kvinnan kan vara den 

som  i  sin  relation  utövar  våldet.  Heteronormativitet  ingår  i  queerteorins  centrala  del, 

processen om normalisering där föreställningar om normalitet och avvikelser gällande kön 

och  genus  verkar  (Ambjörnsson,  2006).  Denna  normalisering  bestående  av  normer  och 

föreställningar  är  en  samhällelig  normalisering  och  dess  innebörd  skiljer  sig  från  våldets 

normaliseringsprocess  som  handlar  om  hur  våldet  till  slut  uppfattas  som  normalt  inom 

relationen (Holmberg & Enander, 2004) . Med heteronormativitet menas de strukturer, lagar, 

handlingar och institutioner som är uppbyggda efter  ett visst sätt  att leva.  I detta fall den 

heterosexuella livsstilen, som i samhället framstås som det mest naturliga sätt att leva och 

vilja åtrå. Denna heterosexuella normalisering synliggjordes tidigare genom sjukdomsbilden 

som homosexuella stämplades med. Mänsklighetens reproduktion är idag inte beroende av 

heterosexualitet, men den är ett av många olika sätt att leva och uttrycka sin sexualitet på. 

(Ambjörnsson, 2006).      
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5. Metod

Min uppsats är av kvalitativ art (Backman 1998), jag har valt att intervjua individer inom sin 

organisation  eller  arbetsplats  om  deras  uppfattning  och  tolkning  av  deras  omgivande 

verklighet  i  ämnet  våld  i  lesbiska  relationer.  Jag  har  valt  kvalitativ  metod  för  att  få  en 

djuppare förståelse. Denna verklighet är inte bara en social och kulturell konstruktion utan 

även  också  individuell.  Individer  tolkar  verkligheten  olika  beroende  på  vad  för  tidigare 

kunskaper  och  erfarenheter  de  besitter.  Uppsatsens  undersökning  är  inspirerad  av  en 

forskningsstrategi som kallas aktionsforskning. Där vill undersökaren lösa befintliga problem 

tillsammans med praktikern. Både undersökaren och praktikern är integrerade då forskningens 

syfte är att åstadkomma handling, där undersökaren och praktikern reflekterar över vad som 

utförs och vilken utveckling som behöver ske. Aktionsforskning kan därför handla om att 

utveckla  yrkeskunskaper  för  att  förbättra  professionella  färdigheter,  som  utgår  från 

praktikerns  handlingar.  Genom  att  bli  medveten  kan  praktikern  kritiskt  reflektera  över 

förhållanden som behöver förändras och som är det underlag undersökningen handlar om. 

Undersökningen omsätts till en handlingsplan för att utveckla till förändring. Praktikern och 

undersökaren medverkar i aktionsforskningen på lika villkor och eftersträvar ett demokratiskt 

förhållningssätt.  Alla  är  aktiva och som undersökare ska praktikens  kunskaper  respekteras 

(Checkland, 1991). I undersökningen har både jag och mina informanter tillsammans deltagit 

i  diskussionsfrågorna,  jag  har  därför  inte  haft  någon passiv  roll  som undersökare.  Under 

intervjutillfällena  har  mina  informanter  och  jag  reflekterat  över  ämnet  våld  i  lesbiska 

relationer och vad för kunskaper  som finns inom ämnet,  samt vad som praktiskt behöver 

förändras för att kunna utveckla nya yrkeskunskaper. Jag har inte utvecklat en handlingsplan 

tillsammans  med  informanterna  för  respektive  organisation  eller  myndighet.  Däremot  har 

undersökningen skapat en större medvetenhet hos både informanterna och mig själv inom 

området, då undersökningens syfte var att försöka skapa en diskussion inom ämnet våld i 

lesbiska relationer.   

5.1. Urval

I början av min uppsats hade jag redan förförståelse för vilka organisationer och arbetsplatser 

som jag ville inkludera i undersökningen. Jag började arbetets gång med att skicka ut mejl till 

olika  organisationer  och  arbetsplatser  som  jag  fann  intressanta.  Detta  utifrån  på  en 

gräsrotsnivå eftersom dessa arbetsområden hade en mer direkt kontakt med de individer som 

min  uppsats  handlar  om.  Efter  några  veckors  mejlande  och  telefonsamtal  började  olika 
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organisationer och personer inom olika arbetsområden att ta kontakt med mig och ville vara 

med  på  intervju.  En  del  av  organisationerna  som  inte  ville  vara  med  angav  andra 

organisationer eller namn på individer som de trodde skulle vilja medverka eller som de fann 

ha mer kompetens inom området våld i lesbiska relationer. Snöbollseffekten började sedan ta 

fart och slutligen hade jag fem intervjuer som kom att utgöra mitt empiriska material. Kriteriet 

för mitt urval av informanter var att de skulle finnas på en gräsrotsnivå och kan komma i 

direkt kontakt med mitt valda ämne i form av olika organisationer och myndigheter. Jag hade 

inga kriterier rörande kön och ålder. Jag hade heller inga kriterier om vad för kompetens mina 

informanter skulle ha, utan var intresserad av informanternas erfarenheter och tankar kring 

ämnet. Därför anser jag att snöbollsmetoden var lämplig eftersom syftet inte har varit att dra 

slutsatser efter ett representativt urval då informanterna varken har varit slumpmässiga eller 

representativt  i  en  statistisk  mening.  De  som  ville  ställa  upp  på  intervju  blev: 

Brottsofferjouren i Luleå med två anställda, en polis, en medlem inom kvinnojouren och en 

anställd  inom  frivården  i  Luleå.  Alla  informanter  befinner  sig  inom  avgränsningen  av 

Norrbotten. Då jag inte har kommit i kontakt med forskning och uppsatsskrivande om ämnet 

våld i lesbiska relationer som är avgränsat till Norrbotten ansåg jag att detta var aktuellt.

5.2. Genomförandet av intervjuer

Alla intervjuer har spelats in via en mp3 spelare, utom en intervju där informanten ville  prata 

fritt  kring  frågorna  och  därför  inte  ville  bli  inspelad.  Den  intervju  där  ingen  inspelning 

gjordes, fördes istället anteckningar. Mp3 spelaren var liten och den ansåg informanterna var 

lite  gullig  eftersom  den  var  rosa  och  inte  såg  stor  och  skrämmande  ut.  De  flesta  av 

informanterna glömde till och med bort den lilla Mp3 spelaren och kände sig mer bekväma 

under intervjutillfället. De etiska reglerna och hur pass anonyma informanterna ville vara togs 

upp i början innan intervjun. Intervjumallen bestod i samtliga intervjuer av samma teman; 

organisation, samhälle och individ, samt diskussionsfrågor till  varje tema. Varför dessa tre 

teman var centrala var att jag ville se hur dessa tre samverkar med varandra.. Intervjumallen 

var inte hårt strukturerad, detta gjorde jag av två skäl. Devis ville jag att informanternas egna 

funderingar, tankar och erfarenheter skulle få komma fram. Dessutom ville jag inte ha en hårt 

strukturerad intervju i rädsla för att missa viktig och värdefull information (Eaiasson, m.fl. 

2009). Informanterna fick själva bestämma var och i vilken miljö de ville bli intervjuade och 

om de ville ha ut diskussionsfrågorna i förväg. Att skicka ut frågorna i förväg gjorde jag för 

att  informanterna skulle känna sig mer bekväma inför intervjun samt att  känna att  de har 

tankar att berätta om eftersom det var diskussionsfrågor.
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Min första intervju gjordes på Brottsofferjourens kontor i Luleå, det var en gruppintervju med 

två anställda. Att hålla i en gruppintervju har både sina för och nackdelar. Fördelarna var att 

jag fick en bra inblick i brottsofferjourens verksamhet och vilka tankar som informanterna 

hade, en helhetsbild av deras erfarenheter och upplevelser om ämnet tillsammans. Det fanns 

en bra balans mellan de båda informanterna i deras svar och gentemot varandra. Nackdelen 

som kan finnas  med två  informanter  var  att  de pauser  som fanns  blev  kortare,  tiden  för 

eftertanke  blev  begränsad.  Men  min  upplevelse  av  gruppintervjun  var  att  kortare  pauser 

gjorde att diskussionen flöt fram på ett bra sätt (Jacobsen, 2008)

En av informanterna kom till av en så kallad snöbollseffekt. Men eftersom jag inte letar efter 

specifika kunskaper utan vill komma åt tankar, upplevelser och erfarenhet inom individen så 

anser jag inte att snöbollseffekten har dragit ner tillförlitligheten hos den informant som jag 

har  intervjuat  och  dennes  svar  (Eaiasson,  m.fl.  2009).  Jag  har  en  intervju  som  jag  har 

antecknat ned eftersom informanten inte ville att jag skulle spela in intervjun. Detta kan göra 

att vissa citat inte blir helt korrekt nedskrivna, därför bad jag min informant att läsa igenom de 

citat som jag har skrivit för att kontrollera dem. Under intervjun har jag skrivit ner känslor 

som  informanten  har  uttryckt  för  att  lättare  kunna  plocka  upp  den  sinnesstämning  som 

informanter kände när den uttryckte svaren. Mina intervjuer genomfördes på två olika sätt av 

respekt för mina informanter (Ejvegård, 1996).

5.3. Reliabilitet

Med reliabilitet  menas  den  tillförlitlighet  en  undersökning  har  (Ejvegård  1996),  med  det 

menas  hur  mätningar  har  genomförts  och  hur  noggrann  bearbetningen  av  den  insamlade 

informationen har varit.  Beträffande reliabiliteten i min undersökning vill jag påpeka att den 

är  i  en  liten  skala  och  således  kan  den  inte  klassas  som  generaliserbar  och  därför  kan 

övergripande slutsatser inte dras. Vidare vill jag säga att undersökningens syfte inte var att se 

om det fanns generella  slutsatser utan att  försöka skapa en diskussion inom ämnet  våld i 

lesbiska relationer.   

Intervjuerna har skett i den miljö som informanterna själva har valt. Detta har medfört en 

känsla av trygghet och ett mer avslappnat möte. Alla intervjuer har spelats in, förutom en och 

informanten fick godkänna citaten innan de lades till i uppsatsen. Detta gjordes att det fanns 

ordagrant  material  att  använda  och  analysera.  De  inspelade  intervjuerna  har  ordagrant 

18



transkriberats och skrivits ut. Jag har använt mig av en liten Mp3 spelare för att den inte ska 

störa informanterna för mycket och för att de ska känna sig mindre olustiga över att intervjun 

spelades in. 

Informanterna fick ut intervjumallen före intervjun om de ville, alla utom en informant fick 

frågorna före intervjun. Detta beslut kände jag gav intervjuerna mera tillförlitlighet eftersom 

informanterna inte kände att de kastades in i diskussionen, utan fick tid till att reflektera. Jag 

har varit noga med att få mina informanter så avslappnade som möjligt och att de ska känna 

att de inte blir inkastade i intervjun utan att veta vad undersökningen handlar om.    

5.4. Validitet

Med validitet  (Ejvegård 1996),  menas att  man har mätt  det  som man planerade att  mäta. 

Validitet  kan ytterligare definieras på tre olika sätt  (Esaiasson m. fl.  2009), det  empiriska 

materialet stämmer överens med teoretisk definition, uteblivelse av systematiska fel samt att 

det vi har mätt är det vi skulle ha mätt.

Min undersökning var en aning etisk känslig, detta kan ha gjort att informanterna upplevt att 

några frågor har ett politiskt korrekt svar. Eftersom jag i början hade gått igenom vad mitt 

arbete skulle handla om och inte kastade in mina informanter kände jag att mina frågor kunde 

ställas tydligt och rakt. Mina frågor var väl utarbetade efter mina frågeställningar och mitt 

syfte.  Istället  för  intervjufrågor  gjorde  jag  intervjun  till  en  diskussion  med  utrymme  för 

reflektion. Detta anser jag bidrog till en mer avslappnad och öppen diskussion. Genom hela 

intervjun kunde informanterna  fråga mig  om de hade  uppfattat  frågorna  rätt  och jag fick 

chansen  att  ytterligare  kunna  förtydliga  mig.  Denna  växelverkan  mellan  bekräftelse  och 

förtydligande gjorde att missuppfattningar inte påverkade informanterna i deras svar. 

Jag  har  endast  använt  mig  av  informanter  från  Norrbottens  län,  detta  kan  ha  påverkat 

validiteten.  Jag  är  också  medveten  om  att  det  kan  finnas  regionala  skillnader  och  även 

skillnader  på  kunskapsnivå  och  erfarenhet  inom  olika  organisationer  och  arbetsområden 

beroende på vem informanten är. Men eftersom jag är intresserad av informanternas utsagor 

och  inte  bedömer  de  som  generella  verklighetsbeskrivningar,  anser  jag  att  mätningen  i 

undersökningen är av god kvalité. Materialet som informanterna bidrog till genom sina svar 

har en hög validitet, då frågorna är besvarade utifrån deras egna utsagor och erfarenheter.  
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5.5. Etik och etiska överväganden

Denna undersökning handlar  inte  om att  värdera informanternas kunskaper eller  bristande 

kunskaper. Undersökningen behandlar enbart vilket vetande och tankar de har inom ämnet, att 

öppna upp en diskussion om ämnet  våld  i  lesbiska relationer.  Alla  informanter  har  blivit 

upplysta om att de får vara anonyma, en del har valt det medan andra inte. Detta är speciellt 

viktigt då det är en kvalitativ uppsats och bygger på människors utsagor. Det finns fyra regler 

och  riktlinjer  vid  sociologisk  forskning  där  kvalitativ  data  har  använts.  Dessa  regler  ska 

användas vid denna typ av undersökning för att skydda människor och ge dem individskydd. 

Dessa fyra allmänhetskrav måste följas. De fyra kraven är: 

Informationskravet: personen får veta syftet med forskningen och forskningens övergripande 

plan. Att medverka i forskningen är frivilligt. Mina informanter har fått veta syftet med denna 

undersökning,  att  det  är  en  kvalitativ  undersökning  där  intervjuerna  består  av 

diskussionsfrågor.  Jag  har  gått  igenom  mitt  arbete  tydligt  för  att  de  inte  ska  känna  sig 

besvärade  och  lurade  när  de  kommer  till  intervjun.  Samt  att  det  är  frivilligt  att  delta  i 

undersökningen.  Samtyckeskravet:  samtycket  ska  vara  frivilligt  och  uttryckligt  där  det  är 

angivet till en viss forskning. Samtycket kan när som helst dras tillbaka. Samtliga informanter 

har angett  att  de vill  vara med i  undersökningen och att  undersökningen går under en C-

uppsats. De har själva bestämt under vilka villkor de vill delta under och deras medverkan kan 

avslutas innan materialet kommer att presenteras. Konfidentialitetskravet: personuppgifter om 

deltagaren kommer att hållas hemliga så att obehöriga inte kan komma åt informationen. Jag 

var  tydlig  med  att  informanterna  fick  vara  anonyma  eftersom  dessa  människor  har  en 

arbetstitel och blir på ett sätt representanter för olika arbetsområden och organisationer. Detta 

var extra viktigt  för att  informanterna inte skulle behöva hamna i  kläm på något vis med 

resppektive  arbetsgivare  eller  arbetskollegor.  Jag  har  valt  att  skriva  att  de  arbetar  inom 

norrbotten eftersom jag inte vill avslöja deras arbetsort. Jag har även valt att ta bort ålder samt 

kön  för  de  informanter  som  velat  vara  ytterligare  anonyma.  All  bakgrundsfakta  om 

informanterna  har  också  valts  bort  eftersom  det  inte  är  relevant  för  denna  uppsats. 

Nyttjandekravet: vad insamlad data kommer att användas till. Jag har berättat att det material 

som används enbart kommer att användas i C-uppsatsen, all material är konfidenciell. Jag har 

också försäkrat dem om att all material som har kommit till från dessa intervjuer kommer att 

förstöras (codex.se). 
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6.  Integrerad empiri och analys

I  kapitel  sex  avhandlas  en  presentation  av  informanterna  och  deras  organisation  eller 

myndighet samt vad de har för erfarenheter om ämnet våld i lesbiska relationer. Detta kapitel 

är en integrerad empir och analys där även tidigare forskning och teorier presenteras. 

6.1  Presentation av informanterna och deras organisation eller 

myndighet

Jag  har  intervjuat  fem  informanter  inom  olika  organisationer  och  myndigheter.  Sven 

Fredriksson arbetar i Luleå som frivårds inspektör och programledare för IDAP (Integrated 

Domestic Abuse Programme). Programmet har funnits inom kriminalvården i Sverige sedan 

2004.  IDAP  är  ett  program  för  män  som  är  dömda  för  misshandel  och  har  utövat 

kontrollerande  beteende  mot  kvinnor  i  nära  relationer.  Ingrid  och  Eva  arbetar  på 

brottsofferjouren i Luleå där främst arbetar med brottsutsatta och vittnen. En polis som arbetar 

inom Norrbottens  län,  och  en  medlem inom kvinnojouren  i  Norrbotten  som arbetar  med 

kvinnor  som  blivit  utsatt  för  våld  i  nära  relation.  I  undersökningen  kommer  samtliga 

informanter  att  benämnas:  Sven  Fredriksson  från  frivården  ”Sven”.  Eva  och  Ingrid  från 

Brottsofferjouren ”Eva” och ”Ingrid”. Personen från Kvinnojouren ”medlem i kvinnojouren” 

samt personen inom polisen för ”Polis”.  

Alla informanterna möter i sin profession individer från olika socialgrupper där etnicitet, ålder 

och klass varierar. Alla informanter förutom Sven som är handledare för IDAP och personen 

inom kvinnojoursverksamheten möter både kvinnor och män. Inom IDAP kommer Sven i 

kontakt  med heterosexuella  män som använder  våld i  nära  relationer  eftersom det  är  den 

målgruppen programmet har. Kvinnojoursverksamheten har målgruppen kvinnor som blivit 

utsatt  för  våld  i  nära  relation  och  även  medföljande  barn  till  den  utsatta  kvinnan. 

Intervjupersonerna möter olika typer av brott i respektive profession. 

Kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation, oftast av en man. /.../  våldsbrott som 

kvinnan är utsatt för. Alla typer av våld: Fysiskt, psykiskt, materiellt, latent, ekonomisk och 

sexuellt våld, i vår definition av våld ingår även hot om våld. (medlem i kvinnojouren)
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Hos brottsofferjouren är den största delen människor utsatta för misshandel och olaga hot. När 

det kommer till misshandel är det många kvinnor som är utsatta. Men de har andra typer av 

brottsmål exempelvis ofredande, rån, stölder, sexualbrott och förtal säger Eva.     

När det gäller kvinnor är det ofta i någon form av nära relation. Sen är det vad man kallar  

för grov kvinnofridskränkning, här har vi rätt många kontakter, det är när man är i en 

relation som systematiskt, alltså flera gånger kränker henne. Både fysiskt och psykiskt. (Eva,  

brottsofferjouren)

Det är vanligt att polisen får åka på jobb där det förekommit våld i en nära relation. Där har 

vi grov kvinnofridskränkning, det är när en man systematiskt, alltså upprepade gånger utövar 

våld mot en kvinna. Sedan i nära relationer när det inte är en man som utövar våld mot en 

kvinna, kalllas det för grov fridskränkning. (Polis)

Sveriges  lagstiftning  reagerar  i  det  här  fallet  på  ett  visst  problem  där  lagstiftningen  är 

uppbyggd  efter  en  särskild  livsstil,  i  detta  fall  den  heterosexuella  livsstilen,  och  dess 

våldsstatistik  där  mäns  våld  har  synliggjorts.  Mannens  makt  i  samhället  ses  som  en 

samhällelig  normalisering  genom  hans  kön  (Ambjörnsson,  2006),  och  genom  dessa 

föreställningar avviker inte  mannens våldshandling från det normala.  Lagstiftningen lyfter 

särskilt upp den kvinna som har utsatts för våld, samtidigt som den reproducerar mannens 

överhet i hierarkin (Wendt Höjer, 2002). Det föreligger en indirekt diskriminering gällande 

lagen  om grov  fridskränkning  och  grov  kvinofridskränkning  mot  personer  i   samkönade 

relationer.  Enligt  lagen  om  grov  kvinnofridskränkning  kan  en  man  som  utövat  våld 

systematisk mot en kvinna som han är, eller har varit, gift med eller som han bor, eller har 

bott, tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, bli dömd i paragrafens andra 

stycke. Om det är en kvinna som begår brottsliga handlingar mot en annan kvinna, eller man, 

döms hon för grov fridskränkning i paragrafens första stycke. Paragrafens andra stycke har för 

avsikt att uppmärksamma mäns kränkningar mot kvinnor då det är ett problem som lagstiftare 

ytterligare  vill  lyfta  fram (SOU 1995:60).  Den  indirekta  diskrimineringen  av  samkönade 

relationer visar sig i lagtexten då kön inte har någon relevans i  grov fridskränkning  och kan 

bestå av olika gärningsmän och brottsofferkonstallationer. Medan grov kvinnofridskränkning 

går under sambolagen (2003:276) där mannen som utövar våldet lyfts upp i sin relation med 

en kvinna under äktenskapsliknande förhållanden. Där diskrimineras den lesbiska kvinnan när 

hon inte berörs av paragrafens andra stycke som uttrycker äktenskapslika förhållanden samt 

22



att  hennes  relation  diskrimineras  då  den,  i  språkbruket,  inte  anses   lika  viktig  som  en 

heterosexuell  kvinnas relation. Genom införandet av den nya brottsbalken (1998) om grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning har regeringen marketat det våld som utövas 

mot  heterosexuella  kvinnor  i  nära  relationer  och det  ska heller  inte  finnas en samhällelig 

acceptas för det våldet (Regeringskansliet, 2001). Det är således inte brottets karaktär som 

definierar brottets benämning, utan det är könet som förövaren har som har betydelse för hur 

individen blir dömd när våld har utövas i en relation. Omgivningen har reagerat på mäns våld 

mot kvinnor, där en lesbisk kvinna inte kan bli dömd för samma våld som en man, i detta fall 

för att hon är en kvinna. Den lesbiska kvinnan som har utsatts för våldet får inte heller samma 

upprättelse som en heterosexuell kvinna. Även om påföljdens skärpning är densamme, görs 

det en skillnad i det språkbruk som används. I ”rädslans politik” (2002), menar Wendt Höjer 

att  det  är  intressant  att  titta  på  hur  den  svenska  statsreformen  hanterar  frågor  rörande 

kvinnomisshandel och vilka åtgärder som sätts in efter politiskt intresse. Detta beror på att 

våld inom familjen under en lång tid inte har setts som ett politiskt problem. Becker (2006) 

menar  att  det  är  samhällets  reaktion  som  visar  vilken  handling  som  är  avvikande  vid 

exempelvis ett brott (våld). Det är de som har den politiska makten som avgör vad som är ett 

samhällsproblem och vad för beteenden som uppfattas som olämpliga. Genom att applicera 

Beckers teori på lagstiftningens språkbruk kan en lesbisk kvinna inte uppnå samma våld och 

mannen  kan  därför  ytterligare  ses  enligt,  Wendt  Höjer  (2002),  som  den  statiska  och 

oförändeliga delen av könshierarkin.  

I  IDAP programmet  finns  ett  genusperspektiv  där  man  ser  samhället  som ett  patriarkalt 

samhälle,  en  pyramid  med  mannen  uppe  och  kvinnan  nere  ur  maktsynpunkt  och  det 

genomsyrar programmet. Männen som går programmet får granska sig själva utifrån makt och 

kontroll medel de använder sig av samt varifrån de har fått den uppfattningen för att kunna 

ändra sitt beteende, berättar Sven.

Som erfarenhet är att det fysiska våldet är en väldigt liten bit av våldet som kvinnor är utsatta 

för. Det är toppen på isberget, allt det här andra som finns ständigt i deras tillvaro, mer eller 

mindre, det är ju olika i olika förhållanden naturligtvis. Men det psykiska våldet är det  

dominerande, och det här att känna sig kontrollerad och maktlös som skapar frustration och 

när man gör motstånd så möts man av ett accelererat våld. Som i slutändan hamnar i ett  

fysiskt våld. Och utifrån det så skapade man ett behandlingsprogram för män. (Sven)
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Sven uttrycker  det motstånd som redan finns inom relationen,  genom att  mannen besitter 

makten i förhållandet redan från början. Det är på denna teoretiska ram som kriminalvården 

har byggt upp sitt IDAP program. Genom denna samhällssyn förklaras våldet inom relationen 

som består av en man och en kvinna som ett vertikalt våld (Card, 1995), där våldet går genom 

mannen ner till  kvinnan i den heterosexuella relationen. Men om denna teori verkligen är 

analyserbar  när  det  kommer  till  att  förklara  våld  har  blivit  omstridd  i  det  tysta.  Card 

introducerade en ny teori gällande våld i ”Lesbian choices” (1995) där hon påpekar vikten av 

ett motstånd, men inte i form av kön. Motståndet som existerar fungerar i ett horisontellt våld, 

men  när  våldet  väl  har  initierats  skiftar  våldet  till  vertikalt.  Våld  uppstår  inte  bara  i  en 

heterosexuell  relation  där  en  man  utövar  våld.  Det  kan  även  ske  våld  i  en  heterosexuell 

relation där en kvinna utövar våldet. Om teorin kring det patriarkala samhället skulle förklara 

våldet som sker, skulle kvinnans våld bero på en motreaktion på den man som hon utövar 

våldet på och inte handla om makt  och kontroll  för kvinnan.  Denna samhällssyn tar  bort 

allvaret i våldet och gör henne till  ett offer istället för en förövare, då kvinnan inte anses 

kunna avvika från de föreställningar om normalitet som existerar (Ambjörnsson, 2006). Om 

våld kan ske i samkönade relationer som inte besitter denna könsmakt  så är teorin rörande det 

patriarkala samhället inte hållbar, utan förklarar egentligen bara samhällets förhållningssätt till 

en kvinna. Enligt Card (1995) kan en kvinna besitta en överordnad position i hierarkin även 

om hon strukturellt inte är förankrad till den.  

Brottsofferjouren erbjuder stöd till den som söker hjälp, det kan vara hjälp att ta kontakt med 

polisen,  åklagare,  tingsrätt,  försäkringsbolag,  myndigheter,  andra organisationer eller  annat 

stöd  som individen  behöver.  Det  är  individuellt  från  person  till  person vilken  hjälp  som 

efterfrågas, berättar Eva. Eva och Ingrid,  som båda arbetar på brottsofferjouren känner att de 

har ett bra kontaktnät för att kunna hjälpa människor i olika livssituation. De känner båda att 

de har ett brett kunskapsområde i det de arbetar med.  Men de båda påpekar också vikten av 

att  själv  hjälpa till  i  den egna  processen,  att  själv  kunna ta  tillbaka  delar  av sin  kontroll 

eftersom många som kommer till dem har tappat den.   

Vad som krävs och vad den brottsutsatte vill ha för hjälp. Och vad man vill göra själv, det är  

alltid bra om man kan orka mycket själv så att man har kontroll och själv är drivande i det.  

Det finns liksom en läkning och bearbetning i det också. (Ingrid, brottsofferjouren)
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Kvinnojouren kan erbjuda stödperson åt den utsatta kvinnan om hon behöver det. Den kvinna 

som kommer till kvinnojouren behöver inte ha gjort en polisanmälan eller anmält händelsen 

till socialkontoret för att kunna söka hjälp hos kvinnojouren. Det räcker med att ta kontakt 

med kvinnojouren för att samtala om den relation hon lever i. De myndigheter som oftast 

kontaktas  är  polisen,  socialtjänsten,  sjukvården,  psykiatrin,  vuxenpsykiatrin  och barn-  och 

ungdomspsykiatrin när det gäller barn och ungdomar. Här känner också intervjupersonen att 

det finns rutin i nätverket som skapas efter behov för den som söker hjälp. 

Vi kan följa med som stödperson till den här kvinnan om hon behöver det. Det styrs efter vilka 

myndigheter som hon själv behöver ha kontakt med, det är inga kontakter som vi på något 

sätt tvingar på någon kvinna. Däremot föreslår vi att man faktiskt gör en polisanmälan till  

exempelvis, men det är långt ifrån alla kvinnor som vill göra en polisanmälan och det  

behöver man inte ha gjort. (medlem i kvinnojouren)

Den  person  som arbetar  inom polisen  har  lite  mer  motstridiga  känslor  kring  sitt  arbete. 

Personen känner att den gör ett bra arbete och kan göra mycket, men känner sig samtidigt 

begränsad när kontakten med den utsatte individen inte är bestående. Det skrivs en anmälan 

på  plats  och  dokumenteras,  men  det  finns  ingen  tid  för  en  längre  varaktig  kontakt  med 

individen. Polisen försöker att motivera individen och kan hänvisa den vidare för den hjälp 

som individen behöver, men som polismyndigheten inte kan erbjuda.    

Polisen har nära kontakt med socialtjänst, sjukvård och åklagare. Övriga frivilliga 

organisationer, t ex Kvinnojour och Brottsofferjour kan vi informera om och hänvisa 

brottsoffret till. Kvinnojour och Brottsofferjour kan hjälpa till med mycket praktiska saker 

som vi inom polisen inte har möjlighet till. Kvinnojourerna tar emot alla kvinnor som utsatts  

för brott eller kränkningar. Många av kvinnorna som tar hjälp av kvinnojouren kommer 

aldrig till polisens kännedom. Ofta önskade jag att jag kunde hjälpa brottsoffret mer, eftersom 

jag tror att människor behöver mycket stöd för att orka ta sig ut ur en destruktiv relation.  

(Polis)
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6.2.  Kontakt med våld i samkönade relationer, vem är personen?

Eva och Ingrid på brottsofferjouren har varit i kontakt med våld i homosexuella och lesbiska 

relationer, men även om det har varit få som har kontaktat dem så tror de att våldet finns där i 

lika stor utsträckning som i en relation mellan en man och kvinna. Men de flesta relationer de 

stöter på är inte samkönade. Både Eva och Ingrid är medvetna om att det kan vara svårare för 

personer i samkönade relationer att söka hjälp av olika anledningar som inte finns i en relation 

mellan en man och kvinna. 

De flesta relationer som vi stöter på är ju inte samkönade, det är ju inte det vanligaste. Men 

sen så finns det också det att man är extra utsatt, att man inte har kommit ut, att man drar sig 

kanske extra mycket för att synliggöra våldet. De orsakerna man inte behöver tänka på så att  

säga i en heterosexuell relation. Föräldrarna och de på jobbet kanske inte vet att jag lever i  

en samkönad relation när jag utsätts för våld, så när jag polisanmäler så syns det i den, så 

kanske jag måste berätta för åklagaren på rättegången. Risken kan bli, om man ser det som 

en risk att det kommer ut, till arbetsgivarens kännedom eller vad det då kan vara. Så det är 

säkert ett hinder för många. Men hos oss måste man inte ha gjort en anmälan hos polisen för  

att ta kontakt med oss, man kan ha oss som bollplank och samtala om det som har hänt ändå. 

(Eva, brottsofferjouren)

Alla individer kan behöva stöd för att kunna ta sig vidare i sin livssituation, men det finns 

andra  osynliga  orsaker  som lesbiska  kvinnor  kan  komma  att  stöta  på.  Dels  de  osynliga 

strukturer som finns i samhället som inte är anpassade för en lesbisk relation, utan de tas för 

givna då de är uppbyggda efter heterosexuella strukturer, lagar och handlingar (Ambjörnsson, 

2006). Samt om relationen inte får omgivningens reaktion på våldet utan att det är relationen i 

sig  som framkallar  reaktioner.  Detta  gör  i  sin  tur  att  omgivningens  reaktion  införlivas  i 

kvinnans självbild (Peterman & Dixon, 2003). Om reaktionen är negativ eller förringad kan 

hon känna sig avvikande, inte bara inom sig själv utan även i samhället. Peterman & Dixon 

menar att båda parter i den lesbiska relationen är rädda för hur samhället ska reagera på våldet 

och för att den lesbiska gemenskapen ska ses som sjuk eller våldsam.  Denna påverkan kan 

skapa ett avståndstagande hos kvinnan, där hon inte kan förstås i det sammanhang där hon 

lever eftersom samhället inte är anpassat efter hennes livssituation och på så sätt får hon inte 

heller den hjälp eller stöd som hon behöver. Det finns också en komma ut process där lesbiska 

kvinnor ständigt måste positionera sig i samhället för att få rätt hjälp och bemötande. Denna 

positionering har mer blivit ett krav från omgivningens sida eftersom de annars skulle ta för 
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givet  att  kvinnan lever  i  en heterosexuell  relation och inte  i  en samkönad relation.  Vems 

ansvar  ligger  detta  på,  den  lesbiska  kvinnan  att  berätta  om  sin  relation  eller  är  det 

omgivningen som hon möter som ska fråga?

Personen som arbetar som polis har inte själv varit i kontakt med våld i samkönade relationer 

under sin tid den har arbetat som polis. Vad det beror på vet personen inte, det kan vara så att 

det inte är så vanligt att människor inom samkönade relationer som har blivit utsatta för våld 

väljer att kontakta polisen i första hand. 

Våld i samkönade relationer kommer inte lika ofta till vår kännedom och jag har bara hört  

om fåtal fall i Norrbotten. Det betyder ju inte att det inte existerar, jag tror att det finns ett  

stort mörkertal. (Polis)

Peterman  & Dixon  (2003)  menar  att  våldet  i  samkönade  relationer  har  osynligtgjorts  av 

regeringen,  brottsbekämpningen  och  samhället,  men  även  inom  den  lesbiska  och 

homosexuella gemenskapen. Därför tenderar lesbiska och homosexuella att stanna kvar i en 

relation även om det förekommer våld, eftersom det finns okunkskap om våld i hemmet, även 

homofobi  är  en bakomliggande orsak.  Enligt  Becker  (2006)  blir  en  våldshandling varken 

avvikande eller otillåten om samhället inte uppmärksammar handlingen och de individer som 

berörs av den. Wendt Höjer (2002) påvisar betydelsen av politikens intresse, och med denna 

inledning kan samkönade ställas i  kontrast  till  vad det offentliga rummet har för politiskt 

intresse av samkönade relationers privata rum. Då den gruppen är i minoritet och inte kan 

hota det offentliga rummets försörjning.

Personen som är medlem i kvinnojouren har haft erfarenheter och möten med våld i lesbiska 

relationer, men inte på den kvinnojour som personen tillhör idag, vad den känner till.  Det 

finns en viss tveksamhet hos personen om den har varit i kontakt med en lesbisk kvinna på 

kvinnojouren, eftersom de inte frågar.  

Jag har egentligen svårt att svara på den frågan, för vi frågar inte efter det. Det är om 

kvinnan själv av egen vilja berättar att hon lever i en samkönad relation som vi i så fall skulle 

känna till att den är samkönad. Vi frågar inte efter det och jag tänker att vi oftast tänker att  

det är en man som har utsatt kvinnan för våld, när hon kontaktar kvinnojouren. (medlem i  

kvinnojouren)
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Det finns bra kontaktnät för att hjälpa individer i deras livssituation, men rutiner sviker då 

föreställningen om individer inte stämmer in. Om en kvinna kommer till kvinnojouren finns 

det en föreställning av att det är en man som har utsatt henne för våld. Det finns ett antagande 

om hennes relation som redan vid första mötet kan osynliggöras av den person hon möter.

6.3. Arbetsunderlag och utbildning: HBT-bemötande

Det finns många tankar kring bemötande och utbildning för samtliga intervjupersoner. Eva 

från brottsofferjouren tror att det viktigaste i ett möte är att ta sig tid för den individ som 

kommer till henne. Eva upplever att många tankar, mänskliga reaktioner och den känsla för 

utsatthet som individen känner när den har utsatts för våld är lika för alla, det spelar ingen roll 

vem individen är. Det är en grundsten att stå på. Men samtidigt påpekar Eva att den utbildning 

som hon har fått via Stockholm RFSL brottsofferjour har varit användbar i hennes arbete. Eva 

har även gått en fördjupningskurs förra året. 

Att en människa som är utsatt för brott, alltså jag tänker att sexualiteten, den är ju bara 

intressant för mig att tänka, hur behöver jag tänka mig för här, vad är det jag kanske ska 

fråga om, jag kanske till och med ska säga till personen att jag inte är så hemskt van och 

kanske kan trampa i klaveret i hur jag uttrycker mig och så.  För det är klart, vi möter så pass 

få så att det blir inte riktigt den vanan som man skulle behöva, att den bara finns där. Men jag 

tror, jag tycker att det har gått bra ändå med dem jag har mött. Det är ju en människa som är 

utsatt för brott, att det är det som är intressant. (Eva, brottsofferjouren)

Personen från kvinnojouren har en annan upplevelse om bemötande eftersom de inte frågar 

den kvinna som söker hjälp hos dem hur hennes relation ser ut, lever hon med en man eller en 

annan kvinna. Personen tror att det är viktigt hur man arbetar med samkönade relationer och 

att det finns ett tänk kring dessa frågor. Hur ska man göra bedömningar som inte kränker 

någon annan? Personen menar att det kan kännas obekvämt och konstigt, men för att ge rätt 

stöd till den utsatta kvinnan är det viktigt att börja samtala om detta. 
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Jätte tråkigt att säga det här, men jag tycker att vi har alldeles för snävt underlag, ingen alls 

skulle jag vilja säga. Vi lyfter det i grundutbildningen väldigt snävt och går inte in i det med 

den bredd som det hade behövas. Vi har också lesbiska kvinnor som målgrupp som kan söka 

skydd hos oss. De är inte uteslutna från vårt stöd från kvinnojouren eller för att bo i det  

skyddande boendet. Så tanken med att vi tar emot lesbiska kvinnor så behöver vi mer 

utbildning och kompetens i den frågan, tänker jag. Och det brister grovt. (medlem i  

kvinnojour)

En individ som inte lever i en samkönad relation och som söker hjälp, behöver inte berätta om 

sin relation eftersom strukturerna redan är gjorda efter den individen. Rutiner och bemötande 

tas  för  givna,  men de kan  göra  stor  skada  för  den kvinnan som inte  räknas  in.  Detta  är 

informanterna medvetna om och en del av dem har försökt att föra in denna diskussion i deras 

profession och arbetsplats. Sexualiteten är ett sätt att synliggöra strukturer och för att kunna 

gå ifrån föreställningar och antaganden om individen. Peterman & Dixon (2003) menar att 

många i samkönade relationer har införlivat en negativ självbild, där deras värderingar om sig 

själva har skadats genom andras synsätt om dem, eftersom individer i samkönade realtioner 

redan har uppsättningar av normer och värderingar som är försämrade är det viktigt att få bra 

bemötanden. Sexualiteten i sig har ingenting med själva våldshandlingen att göra.

Personen som arbetar inom polisen säger att de inte har fått någon speciell utbildning om 

HBT- grupper. I grundutbildningen för poliser utbildas de inom våld i nära relationer, men 

personen  tycker  inte  att  homosexuella  lyfts  upp  så  avsevärt  mycket,  det  blir  ingen 

djupdykning i ämnet. 

Alla som har fått utbildningen om våld i nära relation har en grund att stå på. Det utbildas  

inte särskilt om våld i samkönade relationer. Detta beror troligtvis på att det inte ses som ett  

lika stort samhällsproblem. (Polis)

Inom kriminalvården finns ingen egen utbildningsverksamhet inom HBT – bemötande, Sven 

säger att den information som finns inte är så stor. 
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Nej det kan jag väl inte säga att vi har, nog har det berörts i något sammanhang och vi  

brukar försöka att haka på då det hålls föreläsningar, informationer som lokalt eller så. Att  

åtminstone få en inblick i det, i de problem som kan finnas men det är väldigt lite. Vi har 

ingen egen utbildningsverksamhet inom kriminalvården. Vi träffar på klienter som lever i  

såna förhållanden, men inte just av det skälet av att de har utövat våld i förhållandet, utan det  

kan vara andra skäl som vi har stött på här. (Sven)

Eva från brottsofferjouren tror inte bara att det behöver finnas kunskaper för bemötande, utan 

det kan räcka med symboler också. Utbildningen har gjort Eva mera medveten, men det hon 

har upptäckt är att människor som kommer till henne har känt sig säkra och trygga när det har 

funnits en flagga utanför dörren eller en nyckelhållare med regnbågsflaggan på hennes bord 

vid samtalstillfället. 

Det är klart att det gör mig mera medveten, men samtidigt så tror jag, jag säger inte att det är  

så, men jag tror det viktigaste är att man känner att man möter en person som är intresserad 

av vad som har hänt mig. Att man känner så från människa till människa. Nog tror jag att det  

kan underlätta, men kanske det lika gärna kan underlätta om det finns en regnbågsflagga på 

dörren, någon form av signal. För det har jag varit med om, när jag hade en ung kille som 

jag träffade här några gånger, och det var inte först förrän jag hade lagt fram nyckelhållaren 

i regnbågsfärgen som han sa för första gången; min pojkvän. Det var första gången han 

formulerade sig att det var hans pojkvän. Så det kan jag tänka mig. (Eva, brottsofferjouren)

Det finns flera sätt att ge ut information på, det är viktigt att visa att hjälp som organisationer 

och myndigheter erbjuder inte bara är till för en del, eftersom det länge har sett ut så. Det 

finns andra sätt att signalera att alla är välkomna och att det finns förståelse för den individ 

som kommer och som blir bemött. Den struktur som vanligtvis tvingar sig på individer i en 

samkönad  relation  med  en  komma  ut  process,  behöver  nödvändigtvis  inte  finnas  där. 

Föreställningen om kvinnan kan motarbetas genom att synliggöra andra alternativa sätt att 

leva på (Ambjörnsson, 2006). 
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7. Integrerad empiri och analys 

I kapitel sju presenteras en historisk översikt om våldsproblematiken i samhället där även 

tankar om våld i samkönade och lesbiska relationer framställs, samt vilka faktorer som kan 

ligga bakom ett våldsamt beteende. Empirin är integrerad med analysen där även tidigare 

forskning och teori presenteras. 

7.1. Våld är alltid våld?

Uppkomsten av IDAP programmet som utvecklades i USA på 1980-talet fick sin början när 

engagerade eldsjälar  ansåg att  det  behövdes göra någonting åt  problemen i  USA gällande 

kvinnomisshandel. Det samlades människor från alla myndigheter och organisationer, det togs 

kontakt med kvinnojouren och andra frivilliga organisationer som arbetade med brottsoffer 

berättar Sven Fredriksson från frivården. 

För att samla kunskaper om vad man kan göra, och man kom fram till att detta problem kan 

man inte lösa på något enkelt sätt, till en början måste man göra klart för samhället som 

helhet, att detta är en brottslighet. Det här är inte en familjeangelägenhet om det förekommer 

våld i familjen. Och att den som utövar våld är en förövare och den som är utsatt för våld är 

ett brottsoffer. Och det var en nödvändighet för att få polisen och åklagare och domstolar att  

agera på ett annat sätt än tidigare. Ofta så hände det ju att polisen bara kom, alltså när de 

blivit kallade till ett så kallat familjebråk, och sen for man dit och det hade hunnit bli lugnt  

när de kom och så pratade de bara förmanande ord. /…/   Och sen så kunde detta våld 

fortsätta, i värsta fall samma kväll och senare i förhållandet. Det man kom fram där är ju att  

man måste agera kraftfullt redan från första början när något sånt här har inträffat. Man får  

inte nöja sig med något enkelt medlingssamtal, utan man måste prata med partnerna var för 

sig, om de olika versionerna de har om händelsen och göra en formell polisutredning av en 

brottsplats.(Sven)

Att lösa mäns våld mot kvinnor bygger på en nivå där inte bara samhällssynen måste ändras, 

utan även de strukturer som finns inom institutioner. Denna samhällsförändring har fått en 

början när makthavare ändrat villkoren för vad som är ett avvikande beteende i samhället 

(Becker, 2006). Det finns ett brottsoffer och det finns en förövare. Samhället har reagerat på 

denna våldshandling och numera är inte mäns våld mot kvinnor en familjeangelägenhet. Det 

är  en  ständigt  pågående  förändringsprocess  (Wendt  Höjer,  2002).  Det  våld  som  finns  i 
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samkönade relationer har dessvärre inte fått samma förändringskraft då resurser har riktats 

mot  våld  i  heterosexuella  relationer.  Denna förändringskraft  kan  ses  utifrån  Wendt  Höjer 

(2002) då intresset för vad som görs ifrån ett politiskt intresse speglar den grundläggande 

synen och får uppmärksamheten.       

Personen  från  polisen  berättar  att  samhället  länge  har  sett  våldet  inom familjen  som en 

konflikt och inte som ett brott. I Sverige har synen på våld i familjen inte sett annorlunda ut än 

den situation och problem som har funnits i USA, menar Sven.   

Man kan säga att svensk polis och rättsväsendet länge har sett det på det sättet. Och det har 

ju bara varit de allra grövsta fallen av misshandel som man verkligen har tagit som ett brott.  

Och utrett det som ett brott, men de här lindrigare fallen, om man ska uttrycka sig så av 

misshandel som inte leder till några bestående men och blåmärken som går över och rispor 

som läker och framförallt psykiska sår, som inte syns. De har man nog behandlat som en 

familjeangelägenhet, länge. (Sven)

Samhället reagerar på starka bevis, det psykiska våldet har länge varit osynligt eftersom det 

inte är det våld som syns. Det psykiska våldet har varit det våld som individen själv har fått 

kämpa  emot,  detta  kan  vara  en  av  anledningarna  till  varför  kvinnors  våld  inte  har 

uppmärksammas så mycket. De tros inte kunna göra så stor fysisk skada som en man kan. 

Eftersom kvinnor  anses  vara  ett  offer  i  samhället  kan  det  bli  svårt  att  se  henne  som en 

förövare  som  kan  orsaka  stor  skada  för  sin  partner.  Ambjörnssons  (2006)  teori  om 

normalisering kan appliceras på en kvinna som utövar våld, kvinnan avviker från samhällets 

föreställningar om våld och blir inte sedd för de handlingar som hon har gjort. Hon kan lättare 

komma undan med sitt beteende, för det beteendet är inget som förväntas av henne. Men 

Peterman & Dixon (2003) menar  att  kvinnor är  lika benägna som män att  utföra fysiskt, 

sexuellt, emotionellt, verbalt och ekonomiskt våld.     

Förr i tiden ”medlade” ofta poliser mellan parter när de fick åka på bråk inom familjen. På 

senare år så har det satsas mycket på utbildning i dessa frågor, eftersom det ses som ett  

samhällsproblem. (Polis)

Personen som är medlem i kvinnojouren berättar  om idéerna som fanns när kvinnojouren 

startades. Att det fanns ansiktslösa individer i våldet, både som offer och förövare. Samhället 
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såg inte våldet i relationen som ett problem. Personen berättar även om begreppet våld i nära 

relationer,  att  utifrån  kvinnojouren  kan  det  finnas  en  problematik  med  att  göra  våldet 

förövarlöst. Men personen tycker att våld i nära relationer ska användas av alla myndigheter 

eftersom allting hamnar inom det begreppet, det är viktigt så att ingen myndighet ska gå in i 

en form av exkludering. 

Samtidigt som jag förstår kvinnojourens tanke med att man lyfter upp mäns våld mot kvinnor. 

För det är ett massivt samhällsproblem och man vill inte göra våldet förövarlöst, vilket risken 

är i våld i nära relationer, då vet man inte vem som utövar våldet. Och det är det som det har 

varit skriverier om i tidningen, det vill säga lägenhetsbråk, vem då? Det var en man som 

misshandlade en kvinna, det var inte lägenheter som bråkade. Så det är ju lite språkbruk om 

vad man ska lägga in för tyngdpunkt i det. Mäns våld mot kvinnor är någonting som 

traditionellt används av kvinnojourer för att belysa att det är just män som utövar mest våld i  

samhället, för det är ju det. Fast män utövar mest våld mot andra män, men också mot 

närstående kvinnor. Så det är väl lite så man tänker, utifrån det begreppet. /.../ Men det  

behöver inte vara mäns våld mot kvinnor, det kan ju vara en lesbisk kvinna mot en kvinna. Då 

tänker jag att begreppet våld i nära relationer är mer täckande för våld som innefattar våld i  

samkönade relationer. (medlem i kvinnojouren)

Våld  i  nära  relationer  har  blivit  ett  populärt  samlingsbegrepp som innefattar  våld  i  olika 

samhällsgrupper.  Ett  samlingsnamn  som  används  inom  många  organisationer  och 

myndigheter  för  ett  mer  heltäckande  synsätt.  Samtidigt  som  begreppet  inkluderar  våld  i 

samkönade  relationer  är  begreppet  väldigt  otydligt  med  sitt  innehåll.  Kriminalvården 

använder  sig  av  våld  i  nära  relationer,  men  samkönade  relationer  inrymmer  inte  deras 

begrepp,  utan heterosexuella män är deras målgrupp. Polisen använder sig av våld i  nära 

relationer fast utbildningen inom området där samkönade relationer ingår är väldigt liten och 

till stor del fokuseras det på heterosexuella relationer. Kvinnojouren som inte använder sig av 

begreppet  våld  i  nära  relationer,  tar  emot  lesbiska  kvinnor  som  har  utsatts  för  våld. 

Brottsofferjouren tar emot alla individer, även de som utövar våldet. Kompetensnivån skiljer 

sig drastiskt mellan alla dessa organisationer och myndigheter, likaså begreppet våld i nära 

relationer. För att begreppet inte ska förlora sin innebörd vilket välkomnar alla grupper måste 

det resoneras kring hur begreppet ska användas, vilka som ingår i det och vilka rutiner som 

ska  följas.  Enligt  Becker  (2006)  är  samhällets  reaktion  det  som  avgör  vad  som  är  ett 

avvikande beteende, men vad reagerar samhället mot när det gäller våld i nära relationer. Är 
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det begreppet ”våld i nära relationer” med betydelsen våld eller är det innehållet av begreppet 

”våld i nära relationer”, där våld utövas i olika grupper även den samkönade?  

Det är mycket tack vare kvinnojourerna i Sverige och deras kunskap som bekräftar bilden av 

makt och kontroll som finns med i IDAP programmet, säger Sven.

Men med tiden så har man mycket tack vara kvinnojourens arbete i Sverige kunna börja se 

annorlunda på det här. Och man börjar inse att det här är skadligt för kvinnorna och det är 

skadligt för barn som lever i de här miljöerna. Det är också skadligt för männen som utövar 

det här våldet, de mår inte heller bra. Förutom att man hade försökt att utbilda samhällets  

institutioner, rättsväsendet och socialtjänst, psykiatri och så vidare. Så hade man också frågat 

de utsatta kvinnorna, vad är det för våld som ni har blivit utsatta för? Vad är det vi behöver 

förändra i männens beteende. (Sven)

Det finns lite information som har utgått från lesbiska kvinnor som har blivit utsatt för våld i 

sin relation. Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist skrev tillsamman (2006) ”Våldsamt Lika 

och Olika” men sedan dess har samhället inte intresseras sig mycket för hur en lesbisk kvinna 

upplever sin utsatthet och vilka stödåtgärder samhället behöver utveckla. Våld i en relation 

upplevs av alla inom relationen. Det är inte bara en man som mår dåligt i sin relation där han 

utövar våld, utan även den kvinnan som utövar våld i en samkönad relation. Kvinnojourens 

arbete begränsas med dess inriktning där män är förövarna. Kvinnojourens arbete kan därför 

inte ge en heltäckande samhällssyn om våldet. Att utgå från kvinnojourens arbete och källor 

ger en del information, men den informationen behöver fortfarande uppdateras och utvecklas 

för att inte bidra till exkludering av andra grupper. 

Men det finns även en samhällssyn där samhällets institutioner och hur samhället fungerar 

som måste tas med, det är också grundläggande menar Sven.  

Det media fortfarande koncentrerar sig på, det är morden som är ungefär 17st per år i  

genomsnitt, inte så mycket på den stora andelen av våld. Men det här är någonting som man 

vill uppmärksamma när man ska arbeta med problematiken att både män och kvinnor 

påverkas av hur stor grad samhällets institutioner ser på det här problemet. Och den 

allmänna kulturen i samhället, attityder, regeringar, och hur man beskriver förhållandet  

mellan män och kvinnor, jag tänker ur jämställdhetssynpunkt. (Sven)

34



Både kvinnor och män påverkas av hur samhället institutioner ser på våldsproblematik, det 

sker genom en hierarkisk samhällssyn, vilket är ett dominerande tänk inom samhälls 

uppbyggnaden (Wendt Höjer, 2002). Men det är inte bara könshierarkin som påverkar den 

samkönade relationen utan även den allmänna kulturen och attityder kan bidra med en 

kriminell identitet för de som ingår i en samkönad relation (Sarnecki, 2009). Om omgivningen 

reagerar negativt på relationen kan den negativa reaktionen rota sig i individens självbild 

(Peterman & Dixon, 2003). Detta gör att samkönade relationer kan bli ännu mer känslig inför 

samhället när institutionerna är uppbygda efter ett visst sätt att leva, som de inte kan leva upp 

till och där samhället beskriver vissa förhållanden som givna. 

Lesbiska kvinnor blir osynliggjorda i samhället, det är inte de som syns menar Ingrid och Eva 

från brottsofferjouren. Det hör ihop med den struktur och könsmakt som finns i samhället. 

Men sedan har vi flera mycket starka personligheter som kvinnor och män, men framförallt  

män. /…/ Men där skulle kvinnorna också behöva ta större och mera plats, jag vet att RFSL 

Nord hade en konferens för några år sedan i Piteå, och då hade jag en bild av att inom RFSL 

har man fattat det här med att man hjälps åt och det ska vara män och kvinnor som 

människa. Och så kommer jag dit och så sitter det bara män på det här podiet, paneldebatten 

som representerade programmet. Det var då som jag bara, hallå. /…/ Det tänker jag nu att  

lesbiska kvinnor är lite osynliggjorda. (Eva, brottsofferjouren)

Det patriarkala samhället kan förklara den samhällssyn som innebär positionering av individer 

gällande  deras  kön  och  sexuella  läggning  i  samhället,  men  den  positioneringen  kan  inte 

beskriva våld eftersom alla män automatiskt inte utövar våld för att de är män. Den patriarkala 

ordningen  sätter  mannen  över  kvinnan,  men  den  sexuella  läggningen  positionerar  också 

individer inom hierarkin. En heterosexuell kvinna kommer därför i den hierarkiska ordningen 

före den lesbiska kvinnan. Därför blir lesbiska kvinnor den grupp som syns och eftersträvas 

minst i  samhället (Ambjörnsson, 2006). Men samtidigt behöver den hierarkiska ordningen 

inte vara statisk menar Wendt Höjer (2002) utan snarare förklaras som en konstruktion genom 

tiden, det statiska tillståndet kan bara diskuteras genom olika sociala kontexter där den har 

reproducerat sig själv.   
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Men det är väl som allting annat i vårt samhälle /…/  jag tycker att det avspeglar samhället  

som det är, män står högst på hierarkin och sen kommer kvinnorna. Och då tänker jag att i  

samkönade relationer där det är män. De är ju ändå män och befinner sig uppe i den 

hierarkiska stegen. Men kvinnor då som också är lesbiska, de hamnar säkert längre ner än 

kvinnor som inte är lesbiska i hierarkin, så det här speglar bara samhällets syn på hur män 

tar mer plats än kvinnor, kvinnor tar ju ingen plats överhuvudtaget. Även när vi tittar på rent  

kvinnliga traditionella yrken, så är det män som blir kockar. Det är män som syns i  

trädgårdsprogrammen, när det har varit typiskt kvinnogöra. Det är en man som märks och 

syns. Detta visar på hur samhället ser ut, så att lesbiska kvinnor inte syns och tar plats tycker 

jag inte är konstigt egentligen. Det hör ihop med hela vår struktur och könsmaktsordning och 

hela baletten. (Ingrid, brottsofferjouren)

7. 2. Tankar kring våld 

Alla intervjupersonerna anser att det är en komplex process för att kunna förstå vad som har 

utlöst våld i en nära relation. Men de är alla eniga om att det handlar om individuella faktorer 

hos den individ som utsätter en annan för våld och vilken uppväxt individen har haft. De säger 

inte att en individ automatiskt växer upp och börjar använda våld, men det finns en större risk 

för den individen på grund av uppväxt och personliga egenskaper. Alla intervjupersoner tror 

också att om det finns alkohol eller droger med i bilden så kan det utlösa våld i relationen. De 

är också eniga om att det bör göras en skillnad mellan fysiskt och psykiskt våld. 

Det finns så många olika förklaringsmodeller tänker jag kring vad det kan vara som utlöser 

våld hos en individ och inte hos en annan. Dels handlar det om individuella faktorer men 

kanske även om personens barndom och vilken slags miljö den här personen lever i och 

förutsättningar som individen har för att ha ett bra liv /..../ Om det finns någon form av 

alkohol och drogmissbruk, kan det också påverka när det förekommer till fysiskt våld. Och då 

tänker jag att man måste göra skillnad mellan det fysiska och det psykiska, för det psykiska 

kan finnas oavsett vilka förutsättningar som individen har. Så det tänker jag handlar mera om 

makt och maktpositioner. (medlem i kvinnojouren)

Hur har personen lärt sig hantera sin ilska? Har man vuxit upp med våld inom familjen och 

lärt som hantera sina problem med våld. Har man en dålig kvinnosyn och ett dåligt  

självförtroende. Är man svartsjuk och vill kontrollera sin partner. Är alkohol och droger med 

i bilden så suddas gränser ut och våldet har lättare att komma in. (Polis)
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Inom polisen arbetas det mycket med begreppet våld i nära relationer berättar informanten. 

Det finns särskilda rutiner som ska följas och som idag är väldigt inövade och sitter. Men 

utbildningen tar inte upp rutiner kring våld i samkönade relationer i någon större utsträckning.

För att jag ska göra på rätt sätt i dessa situationer kommer jag att dra paralleller till det jag 

vet att jag skulle gjort när en man utsatt en kvinna för våld. Våld är ju våld, oavsett vilken 

relation man lever i. Jag tror att det är ungefär samma saker som styr om en man slår en 

kvinna som om en kvinna slår en kvinna i en nära relation. (Polis)

Både personen på kvinnojouren och Eva på brottsofferjouren tror att det går att dra paralleller 

mellan våld i samkönade relationer och mäns våld mot kvinnor. De delar med sig av sina 

tankar: 

Det är ju ganska få som har varit i kontakt med oss, men jag tänker såhär att våld i  

samkönade relationer finns i samma utsträckning som våld finns i heterosexuella relationer. 

Det är ju samma, varför skulle det vara skillnad där tänker jag? Så att om det är fem på 

hundra i heterosexuella relationer så är det ju förståss fem på hundra i en samkönad relation.  

Så tänker jag. (Eva, brottsofferjouren)

Jag vet inte alls hur vanligt det är, men jag tänker att det finns någon slags korrelation med 

mäns våld mot kvinnor. Men jag kan inte säga om det är mer eller mindre, eller om det är på 

lika nivå. Det vet jag inte. Om jag får tänka fritt så hoppas jag att det är mindre. Det är min 

önskan, att det är mindre.(medlem i kvinnojouren)

I dagsläget har kriminalvården inget program för dömda lesbiska kvinnor, säger Sven. IDAP 

är ett grupp program, det är det grundläggande. Att få ihop en grupp lesbiska kvinnor kan vara 

svårt.  Sedan utgår  IDAP från en teoretisk grund som inte  går att  applicera  på en lesbisk 

relation. Men Sven funderade på om IDAP skulle kunna fungera på kvinnor som utövar våld, 

eller om det finns en skillnad i våldet hos personer i samkönade relationer.
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Men frågan är alltså, jag har ju inte funderat på det förut själv, men jag har inte tillräckligt  

med kunskap om hur den problematiken skulle se ut egentligen. För programmet är helt  

genomsyrat av genustänkandet och det patriarkala samhället, med våldsutövaren som 

samhällsstrukturen så att säga befinner sig i maktpositionen. Den manliga överheten, även 

om han är en brottsling i samhällets ögon, så tillhör han ju det patriarkala systemet och har 

ett överläge bara genom sitt kön. Och jag vet inte hur det skulle gå att överföra till ett lesbiskt  

förhållande. Och en ojämlikhet i ett sådant förhållande. /.../ Även om programmet inte från 

början var avsett för den gruppen, den kategorin så borde det inte vara omöjligt ändå. Det 

finns ju väldigt tydliga paralleller i beteendet och även i stora delar med det man jobbar med 

så kallade redskap för att de ska förändra sitt beteende. De är i många avseende användbara 

även i ett lesbiskt förhållande. (Sven)

Samtliga informanter uttrycker att psykiskt och fysiskt våld bör åtskiljas. Det fysiska våldet är 

en mindre del av det våld som sker i en relation, det dominerande våldet är det psykiska. Alla 

individer från alla olika samhällsgrupper kan utöva våld i sin relation, det finns ingen färdig 

mall  som  kan  utsäga  om  en  individ  kommer  att  utöva  våld  på  sin  partner.  Samtliga 

informanter berättar att våldet kan bero på personliga egenskaper, uppväxt miljö samt alkohol 

och droger. De uttrycker individens livssituation som en ennan möjliggörande faktor. Trots 

individuella  faktorer  hos  individen  har  samhället  byggt  upp teorier  kring  mäns  våld  mot 

kvinnor.  Om våld  handlar  om individuella  faktorer,  skulle  våldets  karaktär  och  syfte  se 

annorlunda ut i en lesbisk relation? Våld i samkönade relationer skulle snarare skildra att det 

kan finnas ett motstånd inom relationer, men detta motstånd är inte beroende av kön utan 

våldet är beroende av de personliga egenskaperna som finns inom relationen. Det horisontella 

våldet (Card, 1995) är applicerbart på alla relationer där våld förekommer, men ändå väljer 

samhället att inta ett normativt synsätt där mannen och hans överhet är den modell som våldet 

förklaras ifrån. Det är kön som förklarar våld och med detta exkluderar samhället bort det 

våld som inte  passar  in,  det  våld som avviker  från samhällets  uppfattning.  Genom att  en 

lesbisk kvinna inte kan bli  dömd för grov kvinnofridskränkning,  osynliggörs våldet i  den 

lesbiska relationen när den jämförs med våldet i en heterosexuell relation. Våldet uppfattas 

enligt juridiken på ett annat sätt genom det språk som används. Det finns en skillnad på hur 

det pratas om våldet. Våldet förringas genom ett könstänk och den kvinna som blir utsatt i sin 

relation av en annan kvinna ses inte på samma som en heterosexuell kvinna. 
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7. 2 Funderingar kring våld i lesbiska relationer

Personen från kvinnojouren känner inte att den har så mycket kunskaper om våld i lesbiska 

relationer,  men  tycker  att  det  är  intressant  att  kunna  studera  våldet  i  lesbiska  relationer 

eftersom  det  inte  finns  en  könsmakt  där  en  man  har  den  yttersta  makten.  Eva  från 

brottsofferjouren tror inte att det är någon skillnad på våldet i samkönade relationer än om det 

skulle vara en man som utövade våld mot sin kvinnliga partner. Hon tror att det handlar om 

makt och kontroll även om relationen är samkönad och lesbisk.

När det gäller lesbiska relationer så är det intressant att titta på hur det ser ut inom makt och 

könsmakt, när det är samkönat. Vad är det då som påverkar våldet och får det att utlösas? 

Generellt så tänker jag att det handlar om så många olika faktorer utifrån individen, men 

man kan inte säga att en chef inte skulle utöva våld mot sin partner som har det jätte gott  

ställt och aldrig har haft våld i sin barndom, det finns inget sådant. Man kan inte heller säga 

att det är den ena eller andra socialgruppen, det finns för många faktorer och för många 

variabler för att säga det ena eller det andra. Det förekommer inom alla grupper i samhället,  

det förekommer våld. (medlem i kvinnojouren)

Personen  från  polisen  tror  inte  att  det  finns  några  större  skillnader  i  våldet  hos  lesbiska 

relationer än om det skulle ha varit en man som utövat våldet. Både personen från Polisen och 

medlemmen i kvinnojouren pratar om våldets normaliseringsprocess som brottsoffret ofta går 

igenom  när  den  utsätts  för  våld  i  sin  relation.  Polisen  menar  att  det  finns  en 

normaliseringsprocess i samkönade relationer också, det är svårt att förstå vad som har hänt 

och många kvinnor går tillbaka till sin relation. 

På polisutbildningen läser vi om ”normaliseringsprocessen” och det finns bestämmelser om 

hur vi ska jobba när det handlar om våld i nära relation. Eftersom många våldsutsatta 

kvinnor tar tillbaka sina anmälningar i ett senare skede är det jätteviktigt att polisens 

förstahandsåtgärder blir bra. Det första förhöret med kvinnan ska helst videofilmas och 

kvinnan bör åka till en läkare för att få sina skador dokumenterade. Allt för att polisanmälan 

ska hålla hela vägen till en fällande dom. (Polis)

Kvinnans  uppbrottsprocess  kan vara lång innan hon kan lämna sin relation (Holmberg & 

Enander,  2004),  det  finns  ett  känslomässigt  beroende  till  den  andra  partnern.  Våldet 

normaliseras inom relationen och förväxlas med kärlek då mannen isolerat kvinnan. Kvinnans 
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anpassning för att våldet ska upphöra i sin relation blir tillslut en överlevnadsstrategi i stället. 

Peterman & Dixon (2003) menar att många lesbiska kvinnor är mer benägna att stanna kvar i 

ett förhållande där det finns våld på grund av okunskaper om våld i hemmet, homofobi och 

heterosexism.  

Generellt våldsutsatta som lever i relation har svårt att förstå vad de har varit med om, har 

det här verkligen hänt, det kan inte vara så.  Man går ofta tillbaka tänker jag. Även i  

samkönade relationer, så tror jag att man mer går tillbaka, kanske till och med oftare. Man 

drivs tillbaka till det våld eftersom man inte blir bemött på allvar. Men det är ju mina 

antaganden, och vad jag tror. Jag vet inte, eftersom vi inte frågar. (medlem i kvinnojouren)

Sven menar att det finns en norm i samhället där det inte är accepterat att tillåta sig själv 

utsättas för våld och misshandel. Här kan personen bli dubbelt utsatt om den lever i en lesbisk 

relation. Dels av sig själv för att hon har tillåtit sig själv utsättas för misshandeln men också 

av samhället om inte den lesbiska kvinnans relation uppmärksammas och tas på allvar. 

Det är ju inte ovanligt heller att kvinnor i heterosexuella förhållanden inte anser sig vara 

misshandlade. De lever ibland i flera år utan att anse sig vara en misshandlad kvinna. Av 

olika skäl, delvis är det normen, det är inte acceptabelt att utsätta sig för misshandel. Att tåla 

och vara utsatt för misshandel. Därför omtolkar man det man är med om till tillfällighet, att  

han bara var berusad, han mådde inte bra just då, man förminskar det som har hänt. Och det  

är ju klart att om samhället har den normen att det här finns inte över huvud taget, eller att  

det är så marginellt så det är ingenting vi behöver tänka på, då blir det ju ännu svårare att se 

sig som ett brottsoffer. (Sven)

Personen från kvinnojouren  anser  att  det  är  viktigt  med medvetenhet  och  rutiner  när  det 

kommer till våld i lesbiska relationer för att den utsatta kvinnan ska kunna få möjligheter till 

rätt stöd och skydd. Men det är inte bara den utsatta kvinnan i ett lesbiskt förhållande som 

behöver hjälp och där rutinerna sviker, det finns inga behandlingsmodeller för den kvinna som 

utövar våldet.  
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Det är viktigt att det finns rätt möjligheter till stöd och skydd för den våldsutsatte kvinnan.  

Och sen kunna titta på vilka möjligheter det finns för den våldsförövande kvinnan, det finns 

mansmottagningar, men det finns inga specifika behandlingsmodeller för våldsutövande 

kvinnor. (medlem i kvinnojour)

Personen  från  kvinnojouren  ställer  sig  lite  negativt  till  hur  omgivningen  ser  på  våldet  i 

lesbiska relationer. Personen tror att våldet inte tas på lika stort allvar.   

Jag tror inte att det tas på lika stort allvar, men jag tror att för individen är det fruktansvärt  

mycket allvar i det. Jag tror att de kan vara lika utsatta som en kvinna är när hon är utsatt av 

en man. Att det är på lika grov nivå och på alla de bitarna, men jag tror att samhället som 

grupp inte uppfattar det som så allvarligt. Jag tror också att om man kommer med en 

polisanmälan och lever i en lesbisk relation, jag hoppas att detta har förändrats, men jag tror 

av erfarenheter som jag har haft sen tidigare /.../ är att det lite grand skrattas bort, att det är  

som två tjejer som tjafsar lite med varandra. Det tycker jag är jättetragiskt, det blir så illa för 

den våldsutsatta, att inte bli tagen på allvar och att det bara är två små tjejer som bråkar.  

Speciellt om man är ung och lesbisk så tror jag att det blir så. Att man blir klappad på 

huvudet lite grann att jaja, gå nu och gör upp med din kompis. /.../ Jag tror inte att Sverige är 

så HBT vänligt som vi utger oss att vara, på samhällsnivå. Mer än andra länder kanske, men 

inte tillräckligt. (medlem i kvinnojouren)

Eva och Ingrid från brottsofferjouren har en uppfattning om att våldet ses som lika allvarligt. 

Men de menar att det nog finns fall där bemötande inte är så bra, men av de erfarenheter som 

de har haft har det inte framgått att våldet inte har tagits på allvar.  

Jag har inte någon annan erfarenhet i alla fall. Nu är jag begränsad med några tillfällen. /.../  

Jag har inte hört någon som har uttryckt något annat. Jag hoppas det är så. Men sen så tror 

jag alltid att det finns rötägg, jag vet ju att när jag var på den här HBT- utbildningen då var  

N.N där från RFSL i Stockholm. Det var en sammantagning från Sverige nord i Europa för  

transvestiter som hade träffats. Och sen hade de gått ut och tänkt att Sverige är ett skitbra 

land, och då hade någon där blivit misshandlad och hade polisanmält. Personen hade blivit  

så vansinnigt kränkt av polisen,  så de hade ringt till N.N mitt på natten och hon hade fått  

rycka ut. Jag vet inte ens om den polisen ens en gång fick ha kvar jobbet. Men då tänker jag; 

hur många har en N.N som kommer hit och kan hjälpa en? (Eva, brottsofferjouren)
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Vi ser våldet lika allvarligt, vi gör ingen skillnad. Det spelar ingen roll om vad det handlar 

om, ett brott är ett brott. Sen är det svårt att tala om hur andra ser på det tänker jag. Jag tror 

i alla fall på att de ser det som lika allvarligt. Jag har inte märkt någonting direkt, att någon 

har sagt någonting, nu har vi inte haft kontakt med så många, men det är inte min känsla i  

alla fall, men det är jättesvårt. (Ingrid, brottsofferjouren)

Polisen tror att det kan finnas en generationsskillnad i samhället, där yngre kanske har lättare 

att acceptera personer inom HBT -grupper eftersom de kan relatera till deras relation.  

    

När polisen kommer ut till en bostad gäller det att se våldet i relationen. Är homosexualitet  

främmande för dig, kan det ju också vara svårt att se att det handlar om våld i en samkönad 

relation. Jag tror att det kan finnas en generationsskillnad. Är du yngre och har växt upp med 

att det är vanligt förekommande med homo- och bisexualitet, så är det nog även lättare att  

uppfatta att det handlar om våld i en samkönad relation. Vi måste öppna ögonen, för det  

gäller även att se ett brottsoffer och en gärningsman som inte stämmer in i mallen. (Polis)

En kvinna  som utövar  våld  är  i  samhällets  syn  inte  legitimerad  att  ha  den  makten  i  sin 

relation. Kvinnan blir därför inte en tänkbar förövare. I en lesbisk relation finns därför inte 

”det perfekta brottsoffret” eftersom den utsatta kvinnan inte lever upp till de förväntningarna 

eller föreställningarna på hur ett brottsoffer framstås i samhället. Våldet som kvinnan utsätter 

sin partner för blir inte alltid uppmärksammat, eftersom det inte förväntas finnas våld i en 

lesbisk relation eller mellan två kvinnor.    
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8.  Integrerad empiri och analys

I kapitel åtta presenteras tankar om kompetensutveckling inom informanternas egna 

organisationer eller myndigheter. Samt vad för bristande områden som informanterna 

upplever att det finns inom ämnet våld i lesbiska relationer. Empirin är integrerad med 

analysen där även tidigare forskning och teori presenteras. 

8.1. Kompetensutveckling inom organisationen/myndigheten

Eva  och  Ingrid  från  brottsofferjouren  tror  att  det  alltid  finns  behov av  att  höja  sin  egen 

kompetens inom organisationen. Både Eva och Ingrid har försökt att få in HBT- kompetens, 

och  någon  person  inom  HBT-gruppen  som  skulle  vilja  driva  fram  HBT-frågor  och 

marknadsföring dessa för att visa att det finns stöd och hjälp att få hos brottsofferjouren. De 

menar båda att brottsofferjouren ska vara en bild av hur samhället egentligen ser ut, för att 

inte exkludera någon grupp i samhället. Det är ett mål som de skulle vilja uppfylla. 

Men så generellt sett så finns det mycket att göra i vår ideella organisation, vi har försökt att  

få in den kompetensen hos oss, att det kanske skulle vara någon som kände att det skulle vara 

viktigt att driva frågan att här kan man få stöd, hjälp och råd, att marknadsföra på något sätt.  

/…/ det har ju varit på gång att få in kompetens och drivkraft, det är ju klart att det behövs. Vi  

skulle behöva få in någon som är utlandsfödd så att säga. Vår styrelse och ideella ska ju vara 

en bild av hur samhället ser ut så att säga. Funktionshindrade med, så att inte tappa 

människor. (Eva, brottsofferjouren)

Personen ifrån kvinnojouren känner inte till om det kommer att ske en kompetensutveckling 

inom  området  HBT,  men  känner  att  det  skulle  behövas,  kanske  till  och  med  en  HBT-

certifiering.

Men jag tänker att det skulle vara viktigt eftersom det skulle täcka de brister som jag upplever 

att organisationen har när det gäller HBT-frågor./…/ Jag tror att det är viktigt att det finns 

inom jouren någon som har HBT kompetens. Det enklaste tänker jag, eller bäst för den 

våldsutsatte är att det är den anställde som har den typen av kompetens eller en till anställd 

för då finns den någon typ av kontinuitet i stödet. Om det är en ideell medlem så är det ju 

bara den personen som svarar i telefonen och inte finns på jouren som den våldsutsatte får  

det stöd som den behöver. (medlem i kvinnojouren)
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Personen inom polisen tycker att det finns bra rutiner och utbildning inom hat-brott, det finns 

koder för straffskärpning och det tas på allvar. Men det saknas fortfarande en del utbildning 

inom andra delar av HBT kunskap. 

Det är en fråga om resurser, vad ska man lägga pengar på? Det är tråkigt, men jag tror att  

det är så det resoneras.  Om våld i samkönade relationer inte syns i det stora hela, om man 

ser det i jämförelse med mäns våld mot kvinnor, så är det inte ett lika stort samhällsproblem. 

(Polis)

Det  finns  resurser  inom samhället  för  de  större  grupperna,  för  de  individer  som ingår  i 

majoriteten. De individer som handlar efter samhällets föreställningar. Mäns våld mot kvinnor 

har bytts ut mot våld i nära relationer för att inte exkludera samkönade relationer. Men trots 

detta har få organisationer och myndigheter någon större utbildning inom HBT- bemötande. 

Kriminalvården har satsat på behandling för större grupper i samhället, bland annat för mäns 

våld i nära relationer, men de tar varken in homosexuella män eller lesbiska kvinnor som 

utsatt respektive partner för våld.  Individer som lever i samkönade relationer är en mindre 

grupp och om våldet  inte  uppmärksammas  av omgivningen,  så  fortsätter  våldet  att  förbli 

accepterat i tysthet. Detta gör i sin tur att de som utövar våld i en samkönad relation i mindre 

utsträckning får exempelvis fängelsestraff och osynliggörs ännu mer för att samhället ska anse 

att de behöver lägga mer resurser på denna grupp. Detta kan analyseras genom  ”Rädslans  

Politik” (2002)  där Wendt Höjers tankar kan appliceras på en samkönad relation där våldet 

inte hotar politikens intresse i det offentliga rummet om relationens egenförsörjande enhet 

skulle upplösas. Det privata rummet blir inte lika viktigt då den är samkönad och tillhör en 

mindre grupp i samhället eftersom våldet i relationen inte kan påverka det offetnliga rummet 

negativt på samma sätt som våldet i den heterosexuella reltaionen har gjort. 

Regeringen har under de tre senaste åren satsat mycket pengar för insatserna gällande IDAP 

programmet och andra behandlingsprogram, den 16 mars i år (2011) kom en ny handlingsplan 

ut. Sven från frivården berättar att det finns utvecklingsfrågor gällande IDAP. Idag är IDAP 

ett grupprogram, men det finns behov för ett individuellt program för partnervåld också.   
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Det fortsätter ett utvecklingsarbete även inom det här området, man prata om att man 

behöver utveckla ett individuellt program för partnervåld, och det har påbörjats ett arbete 

med det. Man tittar på hur ett sådant program skulle kunna se ut. Det här är fortfarande 

inriktning för män. /…/ Det kriminalvården har gjort det är ju att försöka att få in 

behandlingsinsatser för de större grupperna som de tar emot. Som blir aktuella, inom 

kriminalvården. Och det är ju klart att de i lesbiska och homosexuella förhållanden som 

skulle vara dömda för våld, är en mycket mindre grupp än män som är dömda. (Sven)

Att  mäns  våld  mot  kvinnor  är  ett  stort  samhällsproblem ställer  sig  samtliga  informanter 

bakom.  En  avvikande  handling  som  exempelvis  brott  är  beroende  av  omgivningens 

reaktioner. Handlingen kommer inte att ses som avvikande om omgivningen inte reagerar på 

den (Becker, 2006). Det är de som har den politiska makten som avgör och stämplar vem som 

är den avvikande, eftersom det är de som har makten för att kunna diktera villkoren. Det är 

makthavarnas ideologer som bestämmer vad som är ett samhällsproblem. Omgivningen har 

reagerat mot mäns våld mot kvinnor, men samtidigt har detta också gjort att samhällsteorier 

kring  våldet  har  reagerat  mot  heterosexuella  män.  Det  är  heterosexuella  män  som  får 

behandling genom IDAP, det är heterosexuella män som utövar våld mot sin partner. Det är 

denna grupp som utgör ett stort samhällsproblem och det är den gruppen som får resurser för 

att förändra sitt beteende och liv när de behöver stöd. 

Personen  inom kvinnojouren  har  inte  varit  med  om att  någon  lesbisk  kvinna  har  nekats 

skyddat boende hos dem, men däremot uttrycker personen att det finns svårigheter med att 

inte  ha  bra  rutiner  för  våld  i  lesbiska  relationer.  Personen  berättar  att  den  har  andra 

erfarenheter men inte inom den kvinnojour som den tillhör idag, där de tog emot en utsatt 

kvinna som levde i en lesbisk relation. Kvinnan installerades i det skyddande boendet och 

dagen efter sökte en annan kvinna skydd hos samma kvinnojour. Det visade sig att den andra 

kvinnan var förövaren till  den första kvinnan som kom in.  Detta är inte förenligt  med att 

kunna ge och erbjuda den våldsutsatta kvinnan säkerhet och skydd, menar personen. 
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Jag tror att det är viktigt att tänka in att förövaren även kan söka in på kvinnojouren, att den 

kan tas emot och hamna på samma jour som den kvinna som har blivit utsatt. Där behöver 

man tänka efter hur man tillhandahåller ett skydd för lesbiska kvinnor och vilken typ av 

screening man gör om det är förövaren eller offret som man tar emot. Det har man svårt att  

veta från början tänker jag. Egentligen behöver man fråga upp och göra en mera noggrann 

screening av relationen, hur den ser ut och vem som gjort vad. (medlem i kvinnojouren)

Det behövs ett pålitligt nätverk mellan olika myndigheter och organisationer, liknande rutiner 

som inte  spricker.  En individ  har  oftast  kontakt  med  fler  än  en  aktör.  Samhällssynen  är 

uppbyggd på en föreställning att en man har utövat våldet. Därför behövs rutiner kring våld i 

lesbiska relationer för att inte osynliggöra relationen och utsätta dessa individer för ännu fler 

påfrestningar  än dem redan upplever  i  sin relation.  Om en del  av nätverket  inte  fungerar 

påverkas nätverket i det stora hela eftersom det finns bristande områden.    

Låt säga att polisen har varit i kontakt, åkt ut på plats, på en utryckning och så kommer de 

med kvinnan som är misshandlad. Då är man ganska säker på att det är den misshandlade 

personen som man har, i det skyddande boendet. För då har polisen gjort den bedömningen,  

utifrån deras utsagor. Men det behöver inte vara så heller om inte de har en fråga och tanke 

där, vem är vad? Och jag vet inte hur deras rutiner ser ut. Lämnar man platsen då man ser 

att det är två tjejer? (medlem i kvinnojouren)

Eva från brottsofferjouren menar att det finns en dubbel utsatthet hos personer som lever i 

samkönade relationer som hon måste räkna med i sitt arbete. Det kan vara bemötande hos 

andra organisationer och myndigheter. Hur pass öppen personen vill vara med sin sexuella 

läggning genom en rättegångsprocess. 

Man måste ha tanken med om det finns en dubbel utsatthet på något sätt. Och också att man 

får ett bra och relevant bemötande från myndigheter och polisrättsväsendet. Så att det inte är 

där som någon är homofobisk på något sätt. Så att man inte blir utsatt för brott igen,  

upprepad viktimisering kallas det. För så kan det ju vara. /…/  men sen är också frågan, vill  

den här personen att vi ska lyfta upp det här som ett så kallat hatbrott som gör att man har en 

straffskärpning, som gör att man ser allvarligare på det. Men då måste man också vilja göra 

det för det är också ett sätt att synliggöra det, alltså personen måste själv bestämma; hur vill  

jag att det här ska hanteras.(Eva, brottsofferjouren)
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8.2. Bristen på kunskap?

Personen som arbetar inom polisen berättar att det inte finns någon statistik gällande våld i 

samkönade relationer eftersom alla anmälningar går under våld i nära relation. När en man 

utövar våld mot en kvinna i en nära relation hamnar det under grov kvinnofridskränkning, om 

våldet har skett upprepade gånger.  När det är en kvinna som har utövat våldet upprepade 

gånger, rubriceras det under grov fridskränkning.  

När polisen skriver en anmälan om ett brott, så kodas brottet beroende på vad det är för typ 

av brott. Det är Brottsförebyggande rådet som tagit fram detta koder för att det enkelt ska gå 

att få ut statistik över vilka brott som begås. Vad jag vet så finns det ingen egen kod över grov 

fridskränkning i en samkönad relation. För att kunna få ut statistik över det så tror jag att  

man måste gå in i varje enskild anmälan som är kodad som grov fridskränkning och se till  

vem som är målsägande och vem som är gärningsman. (Polis)

Hos  Kvinnojouren  finns  ingen  statistik  kring  våld  i  samkönade  relationer.  Även  om det 

kanske skulle behövas, menar personen från kvinnojouren.  

Nej, det har vi inte. Vår statistik är grundade efter boende nätter, hur många kvinnor som bor 

på kvinnojouren och sen är det utifrån hur många kvinnor som kontaktar kvinnojouren utifrån 

att vara utsatta. Så vi har ingen uppdelning om de är i samkönade relationer eller i relation 

med en man. Och när vi inte frågar, då vet man inte heller. Så det klumpas ihop, på gott eller 

ont. (medlem i kvinnojouren)

Att statistiken går under våld i nära relationer kan vara ett sätt för samhället att inte exkludera 

samkönade relationer. Statistik är dock en viktig källa för samhällsförändringar. Mäns våld 

mot kvinnor finns idag i en uppsjö av statistik och resurser har delats ut för denna grupp. 

Ingen av informanterna vet med säkerhet hur mycket resurser som skulle behövas för att täcka 

upp det stöd samkönade relationer behöver. Våld i samkönade relationer försvinner in i den 

statistik som finns. Samhället vet hur statistiken kring våld i nära relationer ser ut, men det 

samhället inte vet är vad statistiken egentligen innehåller.   

Hos  Eva  och  Ingrid  på  brottsofferjouren  finns  ingen  statistik  kring  våld  i  samkönade 

relationer. Eva är lite förvånad över detta när hon ser att det inte finns någon brottskod. De 

sitter båda och funderar över hur det skulle gå att ändra detta. Brottsofferjouren har samma 
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brottskoder som rättsväsendet använder sig av. 

Har inte vi någon kod för det? /…/ våld i nära relationer, har vi kod för. Och det är där de 

hamnar, i nära relationer. Men vi kan ju framföra till vårt riksförbund. Jag tror inte att man 

har tänkt på att allt går in där, det kan jag ju i sig se att man inte gör en skillnad där. (Ingrid,  

brottsofferjouren)

Nej, våld i nära relationer har vi. Då hamnar de på grov kvinnofridskränkning, i nära 

relation. Det finns ingen särskild, det är sant. Jag har inte tänkt på det men absolut det  

behövs, då får vi stå i skamvrån. (Eva, brottsofferjouren)

Personen som arbetar inom kvinnojouren upplever att det finns otillräcklig information att 

kunna  hjälpa  människor  i  samkönade  relationer  vidare.  Det  finns  inget  kontaktnät  eller 

kontaktpersoner inom kommunen som kan hjälpa personerna. Personen berättar att det också 

har  ringt  en  del  homosexuella  män  in  till  kvinnojouren  för  att  få  hjälp,  men  eftersom 

kvinnojouren inte arbetar med män så kan de inte komma till jouren.  

Vi har ju haft en del män som ringer till oss, som lever i en homosexuell relation, som inte vet  

vart de ska ta vägen. De lever i en samkönad relation fast med en man och vi kan inte ta emot 

dem på jouren för att de är män fast de är våldsutsatta. Men där finns också en stor brist där 

vi kan lyssna in på männen, lyssna in på vad han har varit med om och på så sätt hjälpa och 

vara en stödperson. Men de kan aldrig komma till jouren, det går inte. Och sen är det inte 

den målgruppen som vi jobbar med heller, vi jobbar inte med män, det är också en 

begränsning. Det är en vald begränsning, /…/ det känns väldigt tragiskt att inte ha de rätta 

kanalerna att hänvisa vidare. Det blir diffust, ring till socialtjänsten, och se om dem kan 

hjälpa dig där. Det är inte så tydligt. Och då tänker jag här för norrbotten specifikt, att man 

inte har några kontaktpersoner inom kommunen som kan ge och kontakta den här personen 

och hjälpa. Det tror jag skulle vara jätteviktigt. (medlem i kvinnojour)

Personen  som arbetar  inom polisen  känner  också  att  det  skulle  behöva  skapas  ett  bättre 

nätverk med myndigheter och organisationer. Att kunna se de resurser som redan finns och 

skapa ett samarbete där kunskap tillvaratas.  
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Att kunna se vad olika organisationer kan hjälpa till med, att skapa nätverk. Vad finns det för  

resurser idag, vad kan man ha för samarbete där kunskap och kontakter kan knytas samman. 

Det ska bli enklare att hänvisa individer vidare för att de ska få den hjälp som de behöver. I  

Umeå finns till exempel en HBT-linje som man kan ringa till om man har utsatts för våld i  

samkönade relationer och behöver få prata och få hjälp.(Polis)

Både Eva och Ingrid från brottsofferjouren var på ett möte som Luleå kommun hade anordnat, 

en HBT- cafékväll. Där pratade kommunen om HBT - kompetens och HBT - certifiering av 

kommunen. Detta tyckte båda var en bra idé och att det kanske lät som om någonting var på 

gång.  Personen  som  arbetar  inom  kvinnojouren  ställer  sig  också  positiv  till  en 

kompetenshöjning inom olika myndigheter  

Jag tänker på det mötet vi var på, HBT- café där hörde man ju på att man behöver höja sin 

kompetens nivå hos kommunen och vårdcentral och så, men det verkar ju som att de är 

medvetna om detta, att de behöver höja den.  Att man inte har den kompetens som behövs.  

(Ingrid, brottsofferjouren)

Jag tänker att det här skulle vara högaktuellt för myndigheter, att ha en HBT- certifiering,  

utifrån socialtjänsten med våldsproblematik, och andra stöd man kan behöva i en samkönad 

relation och bemötande. (medlem i kvinnojouren)

Våld i samkönade relationer har fått en viss uppmärksammas i samhället,  men det är bara en 

början och det finns mycket kvar att göra menar personen från kvinnojouren. 

Jag tänker att begreppet våld i nära relationer måste användas av alla myndigheter, för att  

man inte ska gå in i någon form av exkludering. Och det är väl det man ser, polisen jobbar 

med våld i nära relationer, socialtjänsten jobbar också med våld i nära relationer så där finns 

begreppen redan. /.../ Och det behöver man kanske prata om i myndighetsvärlden, att man 

uppfattar våld i samkönade relationer. Jag tänker att man behöver tänka in alla former, våld 

kan förekomma i alla former i alla relationer, det är basen. Det är så man behöver möta den 

person som söker stöd för det, för våld. /…/ Men jag tror inte att man gör det, för om det  

kommer en kvinna och säger att hon har blivit utsatt för våld så tänker man utifrån ett  

heteronormativt tänkande, att det är en man som ska ha utövat våldet. Medan man behöver 

vänta in det, sätta stopp för det, vänta tills hon berättar mer. (medlem i kvinnojouren)

49



8.3. Tankar om hjälp för den som utövar våld

Samtliga informanter  känner att de har svårt att svara på var en lesbisk kvinna som utövar 

våld i sin relation kan söka hjälp och få behandling. Den känslan som är genomgående hos 

alla intervjupersoner är att de bara kan spekulera vart de skulle kunna hänvisa kvinnan vidare, 

men att de egentligen inte har ett bra svar.  

Det är inte så lätt, det enda jag kan tänka mig, det skulle vara närpsykiatrin. Att man får  

någon samtalspartner så att säga. Att få försöka att reda ut sitt beteende, men samtidigt vet  

jag att de inte heller är vana med att jobba med den typen av problem. Men jag har inte något  

bättre förslag. Vi har inte något annat inom vår verksamhet i dagsläge som skulle kunna 

fungera. (Sven)

Personen inom kvinnojouren funderar över sin egen organisation och vilken hjälp som finns 

tillgänglig för den kvinna som utsätter sin partner för våld. 

Socialtjänsten skulle vara en möjlighet, någon form av samtalskontakt, inom socialtjänsten 

eller vuxenpsykiatrin. Det är väl det som jag på rak arm skulle kunna hänvisa de till. Men det  

är ingenting som vi skulle jobba med, för vi jobbar inte med förövaren. /..../ men det kanske vi  

gör för vi känner inte till den? Det är det som är grejen, vi vet inte. Vi frågar inte om det så 

hur ska vi veta. (medlem i kvinnojouren)

Eva och Ingrid från brottsofferjouren har inte ställts inför den frågan tidigare i sitt arbete när 

de inte har haft den typen av kontakt. Eva funderar över vilka alternativ det finns.

Det finns något som heter IDAP för män, det är frivården som har män som blivit dömda för 

våld i nära relationer. Som en del av fängelsestraffet eller istället för fängelsestraffet, så får  

man gå en gruppbehandling tillsammans med andra män. /…/  Jag skulle antingen ringa själv 

eller be henne kontakta RFSL:s brottsofferjour, för att de ska kunna guida henne vidare /…/ 

Att gå till närpsykiatrin kan vara en väldigt stor chansning, det fungerar vad jag har hört, jag 

ska inte säga att jag vet exakt, men från väl insatta källor sådär. Så det är väl inget  

förstahandsval som jag skulle ha. Sen skulle jag tänka mig att kunna ringa till  

mansmottagningen i Piteå, som slår men som kanske inte är dömda eller polisanmälda där 

man kan vända sig för att få hjälp med sitt våld och prata med någon som har utbildning 

kring det. Men det är mansmottagningen i Piteå det. (Eva, brottsofferjouren)
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Det finns andra tankar kring vilken hjälp som skulle vara tillgänglig, men det är osäkra kort 

menar personen från kvinnojouren och polisen.

Jag har jätte svårt att tro att mansmottagningen skulle ta emot en lesbisk kvinna, men jag vet  

inte. Det kan vara så, men jag tror inte det och då är det i könet som det sitter, inte i själva att  

man är våldsutövare. Jag tror att det är män de ser och inte lesbiska kvinnor./.../  Jag vet inte 

hur man ser på lesbiska kvinnor, hur det ser ut med dömda lesbiska förövare till exempel, en 

lesbisk kvinna som har blivit dömd för våld mot sin partner, hur många såna finns det? Vad 

har dem erbjudits för behandling? Får de också gå i IDAP? Det här programmet som män 

får gå i när de blir dömda för kvinnofridsbrott. (medlem i kvinnojouren)

Män som döms för misshandel mot en närstående kvinna kan få kontraktsvård istället för 

fängelse, de skriver då på ett behandlingskontrakt som kan innehålla IDAP, vilket är ett  

behandlingsprogram för män som utövat våld mot kvinnor i nära relation. Män som inte är  

dömda måste söka andra hjälpmöjligheter. Sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka finns 

Mansmottagningen i Piteå. Enligt personal på Mansmottagningen behandlar de inte kvinnor 

som misshandlar sin kvinnliga partner. Detta beror inte på att deras behandling inte skulle 

fungera på en kvinna, utan för att det finns så många män som behöver behandling. Jag 

känner inte till någon mottagning för en lesbisk kvinna som utövar våld i sin relation. Jag 

antar att de själva får söka samtalshjälp. (Polis)

Behandlingsmodeller för individer som utövar våld är idag genomsyrade av mäns våld. Att en 

kvinna skulle behöva behandling för ett våldsamt beteende ställer sig samtliga informanterna 

självklara till, men det finns bara spekulationer eftersom dagens behandlingsmodeller inte har 

en forskargrund som kan appliceras på lesbiska kvinnor. En lesbisk kvinna som blir dömd för 

våld i nära relation får idag ta ett fängelsestraff när det inte finns behandlingsmöjligheter. Om 

kvinnan inte är dömd för våld anser informanterna ändå att det är svårt att hitta vägar för 

kvinnan där hon kan få hjälp. Detta medför även svårigheter för den kvinna som har utsatts 

för våldet eftersom hennes partner inte får möjlighet till behandling. Risken för att bli utsatt 

för våld igen är stort eftersom många kvinnor går tillbaka till sina relationer, även de som 

lever i en lesbisk relation.     

Ingrid och Eva fortsätter sin diskussion och de säger att den kvinna som utövar våld kan 

komma till deras organisation, för att åtminstone få en start då det inte finns så många andra 
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alternativ. Eva menar att brottsofferjouren skulle kunna fungera som ett bollplank, en början 

för att öppna upp en process där kvinnan kan få samtala om sin situation. 

Vi är ju inga terapeuter och inga psykologer, vi är ju helt enkelt bara medmänniskor, /…/ Men 

det är klart, vi skulle kunna fungera som något sorts bollplank. I alla fall till en början att  

prata. Vi kan tänka oss att ta emot och hjälpa den vidare. Det händer ju att de som har begått  

brott kommer hit också. Varje år så har vi ju några sådana där specialare, eller vad man nu 

ska säga. Vi nekar aldrig, men vi förstår att den här personen inte har hittat någon annan.  

Och då är det ju viktigt att vi inte bara gör det enkelt för oss. /…/ Men det gäller ju också att  

veta vad man inte kan. (Eva, brottsofferjouren)

Men Eva säger också att de inte har den kompetens som behövs för en behandling, då behöver 

kvinnan få terapi för att kunna förändra sitt beteende. 

Men att gå in i en process där man ska förändra sitt våldsamma beteende, det handlar om 

någon slags terapi det. Troligen, det gör ju det för män. Utifrån något mänskligt perspektiv 

borde det vara samma för kvinnor, det är någonting som man borde gå in tillsammans med 

någon som verkligen vet vad den gör, det tänker jag om terapi. Men för att komma hit för att  

få någon terapi, det är way beyond. Men en början, att våga börja känna på tanken att jag 

utövar våld och att det drabbar den andra personen, utan att bli fördömd. Att ändå bli sedd 

som värdefull, och på det sättet våga ta steget vidare. Men det tror jag att vi är bra på, både 

jag och Ingrid jobbar som lekmannamedlare, där representerar vi både den som har begått  

brott och den som har blivit utsatt på samma gång. Man lär sig att det är sällan svart eller 

vitt då. (Eva, brottsofferjouren)                      
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9. Diskussion

Syftet  med  uppsatsen  har  varit  att  undersöka  om  och  hur  våld  i  lesbiska  relationer 

uppmärksammas  respektive  inte  uppmärksammas  av  omgivningen  och  vilka  skäl 

omgivningen  anger.  Med  omgivningen  avses  i  detta  fall  människor,  organisationer  och 

myndigheter i samhället som bemöter den enskilde individen i sin livssituation.  

Eva  och  Ingrid  från  Brottsofferjouren  är  båda  medvetna  om ett  det  kan  vara  svårare  för 

individer i en samkönad relation att söka hjälp av olika anledningar som inte förekommer i en 

heterosexuell  relation. Personen från polisen tror inte att individer som lever i  samkönade 

relationer  väljer  att  kontakta  polisen i  första  hand om de har  blivit  utsatta  för  våld  i  sin 

relation.  Polisen  tror  att  de  väljer  andra  vägar  för  att  hitta  hjälp.  Begreppet  våld  i  nära 

relationer  inkluderar  våld  i  samkönade  relationer,  detta  begrepp  används  hos  många 

organisationer  och  myndigheter  i  samhället  för  en  mer  heltäckande  syn  på  våld.  Men 

utbildningen inom våld i nära relationer tar inte upp våd i samkönade relationer i någon större 

utsträckning då byråkratiska processer ofta tar  lång tid och utbildningen inom samkönade 

relationer går sakta. Personen från polisen berättar att utbildning inom våld i nära relationer är 

en  början,  det  finns  en  grund  att  stå  på  som  gör  det  lättare  att  se  våld  inom  andra 

socialgrupper.  Det  finns  ett  tänk  hos  de  flesta  av  informanterna,  att  våld  i  samkönade 

relationer är lika vanligt. 

För att kunna förstå våldet jämförs det med mäns våld mot kvinnor. Men det finns en risk med 

att jämföra individer i samkönade relationer när det är en mindre grupp eftersom statistiken 

kring mäns våld mot kvinnor ”överglänser” den mindre uppmärksamheten som finns om våld 

i samkönade relationer. Det är en fråga om resurser, om våld i samkönade relationer inte syns 

i det stora hela och det jämförs med mäns våld mot kvinnor, så ses det inte som ett lika stort 

samhällsproblem, menar personen från polisen. Det finns även otillräcklig kunskap om hur 

problematiken skulle se ut i en samkönad relation när den ställs i kontrast till den teoretiska 

utgångspunkten som mäns våld mot kvinnor har, menar Sven. Samtliga informanter pratar om 

individuella faktorer, uppväxtmiljö, alkohol och droger som utlösande faktorer till våld. Men 

trots de individuella faktorerna som även finns i en lesbisk relation har samhället byggt upp 

våldsteorier kring det patriarkala samhället där samkönade relationers våld inte kan förklaras 

(Card,  1995).  Idag  förklaras  våldet  i  form  av  den  heterosexuella  mannens  kön.  IDAP 

programmets upplägg genomsyras av det patriarkala samhället, där mannen besitter makten i 

förhållandet redan från början. Män som begår våld i  nära relationer får gå behandlingen 
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istället för fängelsevistelse som påföljd. Våld i nära relationer avser här den heterosexuella 

mannen som våldsutövare. Eftersom våld i lesbiska relationer inte går att applicera på denna 

teoretiska referensram blir den lesbiska kvinnan exkluderad från programmet.  IDAP är ett 

grupprogram  och  att  få  ihop  en  grupp  av  lesbiska  kvinnor  kan  vara  en  svårighet. 

Kriminalvården har behandlingsinsatser för de större grupperna i samhället som de tar emot. 

Om våld  i  en lesbisk relation kan ske även om den inte  besitter  en könsmakt  då  den är 

samkönad, kan våld inte förklaras utifrån ett patriarkalt synsätt. Denna samhällssyn förringar 

våldet i en lesbisk relation och gör istället den kvinnliga förövaren till ett offer. En lesbisk 

kvinna kan inte bli dömd för grov kvinnofridskränkning, då lagen säger att när en man utövar 

våld i  nära relation på en kvinna skall mannen åtalas för grov kvinnofridskränkning.  Den 

lesbiska  kvinna  som  utövat  våldet  i  sin  relation  kan  däremot  bara  åtalas  för  grov 

fridskränkning.  Straffskärpningens  språkbruk gör  därigenom en skillnad mellan en lesbisk 

kvinna och en heterosexuell man fastän de båda utövat samma våld mot en kvinna. Det är 

alltså inte brottets karaktär som definierar våldet, utan brottets karaktär är beroende av det kön 

som förövaren har. Den lesbiska kvinnan som blir utsatt för våld i sin relation får heller inte 

samma upprättelse som den heterosexuella kvinnan då det görs en skillnad i åtalet.    

Hos kvinnojouren frågar de inte om kvinnan lever i en samkönad relation, utan det är kvinnan 

själv  som får  berätta  det.  Det  skapas  ett  antagande att  kvinnan inte  lever  i  en samkönad 

relation utan med en man. Det är viktigt att ta sig tid för den individ som kommer, de tankar, 

reaktioner och den utsatthet som offret känner när den har utsatts för våld, dessa känslor är 

lika för alla,  menar  Eva.  Några informanter påpekar  att  utbildning inom HBT- frågor har 

hjälpt  dem i sitt  arbete,  men också symboler som signalerar att  organisationen välkomnar 

individer som lever i samkönade relationer. För att kunna ge rätt stöd för lesbiska kvinnor 

måste  det  påbörja  ett  samtala  rörande  om  vikten  av  bemötande  som  inte  innehåller 

heteronormativa föreställningar  och rutiner,  säger personen från kvinnojouren.  Annars blir 

risken stor att dessa individer utsätts för ännu mera påfrestningar än vad de redan upplever i 

sin  relation.  Samtliga  informanter  anser  att  det  behövs  en  kompetenshöjning  inom HBT- 

frågor inom deras egna organisationer och inom kommunen där de arbetar. 

Det behövs göras klart för samhället som helhet att våld i samkönade relationer är brottsligt. 

Dessvärre  har  våld  i  samkönade  relationer  inte  fått  samma förändringskraft  då  resurser  i 

samhället har riktats mot våld i heterosexuella relationer. Kvinnojourens arbete kan inte ge en 
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heltäckande  samhällssyn  om våld,  deras  arbete  bidrar  med  en  del  information,  men  den 

informationen behöver fortfarande utvecklas och uppdateras för att inte bidra till  att andra 

grupper  exkluderas.  Våld  påverkas  i  stor  grad  av  hur  samhällets  institutioner  ser  på  ett 

problem och hur vissa förhållanden beskrivs och uppfattas. Är det två tjejer som tjafsar med 

varandra eller utövas det våld i deras relation?  En kvinna som utövar våld är i samhällets syn 

inte legitimerad att besitta den makten i relationen och blir därför inte en tänkbar förövare. 

Det förekommer våld inom alla grupper i samhället. Kvinnor som blivit utsatta för våld går 

ofta tillbaka till sin partner. Alla informanter tror att lesbiska kvinnor också går tillbaka till sin 

våldsrelation, och kanske ännu oftare om våldet inte uppmärksammas. Den känslan som är 

genomgående hos alla informanter är att de bara kan spekulera var de skulle kunna hänvisa en 

lesbisk kvinna som utövar våld i sin relation, men ingen av dem har ett bra svar på var. Detta 

medför inte bara svårigheter för den kvinna som har utövat våldet utan också för den kvinna 

som blivit utsatt, om hennes partner inte kan få behandling och risken är stor att kvinna går 

tillbaka till sin relation. Så kommer våldet att fortsätta.     

Min avslutande tolkning är att det finns en stor okunskap och den omedvetenheten beror till 

viss del på två  ”historiska eftersläpningar”.  Samhällets syn om våld har länge betraktas som 

en privat händelse och angelägenhet, i termer som kvinnomisshandel innan detta ansågs vara 

ett socialt problem. Begreppet förändrades till mäns våld mot kvinnor och istället för asociala 

beteenden, började samhället betrakta våldet som en kriminell handling (Wendt Höjer, 2002). 

Det finns också en historisk eftersläpning gällande stämplingen på homosexuella män och 

lesbiska kvinnor, där homosexualiteten i sig har betraktat som sjukligt. Det finns fortfarande 

starka föreställningar om män och kvinnor och deras positionering i hierarkin, detta försvårar 

omständigheterna ytterligare för de som exkluderas när medmänniskor missar och osynliggör 

variationer och maktskillnader gällande kön och sexuell läggning (Ambjörnsson, 2006).   
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9.1 Tankar om ytterligare utvecklande

Våld i nära relationer har på kort tid blivit ett populärt samlingsbegrepp som innefattar våld i 

olika samhällsgrupper. Våld i nära relationer används inom många olika organisationer och 

myndigheter för att inte gå in i någon form av exkludering. Våld i nära relationer inkluderar 

våld i samkönade relationer men samtidigt är begreppet väldigt otydligt med sitt innehåll då 

organisationer  och  myndigheter  arbetar  med  begreppet  på  olika  sätt  och  med  stor 

kompetensskillnad.  Begreppet  våld  i  nära  relationer  behöver  ses  om  för  att  inte  förlora 

innehållet för våld i samkönade relationer. Hur ska begreppet våld i nära relationer användas? 

Vilka ska ingå i den, vilka rutiner ska uppnås och vilka resurser behöver sättas ut?  För att få 

fungerande rutiner och resurser behöver  samhället  skapa nätverk som kan stötta de  individer 

som ingår i samkönade relationer. Vad finns det för resurser och vilka organisationer kan bidra 

med viktig kunskap? Vilken typ av samarbete kan finnas inom kommuner där kunskap och 

kontakter  kan  knytas  samman?  Det  måste  bli  enklare  att  hjälpa  och  hänvisa  individer  i 

samkönade  relationer  vidare.  En  teoretisk  referensram  behöver  arbetas  fram  och  en 

behandlingsmodell för våld i samkönade relationer likaså. Mitt förslag till detta är Claudia 

Cards  teori  kring  det  vertikala  våldet  som hon presenterar  i  ”Lesbian  choices”  (1995).  I 

dagsläget finns ingen behandlingsmodell inom kriminalvården som är applicerbar på våld i 

samkönade relationer. Det finns ingen organisation i Norrbottens län som tar emot en lesbisk 

kvinna som utövar våld i sin relation heller där hon kan få behandling. Våldsproblematiken i 

samkönade relationer  kan  inte  förklaras  utifrån  det  patriarkala  samhället  som genomsyrar 

många organisationer och myndigheters våldstänk. Om våld kan ske i en lesbisk relation, kan 

den patriarkala teorin inte besitta det mest framträdande sättet att förklara våld på.        
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Bilaga 1. (Brottsofferjouren, Kvinnojouren och Polis)

Organisation: 

• Vilka är det som söker hjälp hos er? 
• Vad för typer av brott? 
• Vad är vanligast, psykisk eller fysisk våld? 
• Ni erbjuder hjälp i kontakter med olika myndigheter, kan ni berätta lite om vad för 

typer av myndigheter som ni oftast tar kontakt med? 
• Har ni varit i kontakt med våld i samkönade relationer? Hur vanligt tror ni att det är? 
• Har ni haft ärenden där det har skett våld i lesbiska relationer? 
• Vad för omständigheter/faktorer leder oftast till våld i nära relationer? (inom 

relationen, samhället, andra omständigheter). 
- är dessa orsaker desamma i lesbiska relationer eller ser ni andra faktorer som bidrar? 
• Vad har ni för arbetsunderlag/utbildning när det gäller att arbeta med personer som 

blivit utsatta av våld i samkönade relationer? 
• Ser ert arbete annorlunda ut när ni träffar någon som har blivit utsatt av våld i en 

samkönad relation om man jämför med en relation som är heterosexuell? 
• Hur ser ni på HBT-certifiering som RFSL erbjuder? Är det någonting som är aktuellt 

för er och organisationen? 
• Om ni granskade er organisation, vad för typ av information skulle ni behöva för att 

kunna utveckla ert arbete? 
• Vad har ni för tips till andra myndigheter och organisationer gällande arbete med HBT 

frågor och bemötande? 

Samhälle: 

• Finns det några skillnader i hur omgivningen ser på våld i nära relationer gällande 
kön? 

• Finns det några skillnader i hur omgivningen ser på våld i nära relationer gällande 
sexuell läggning? 

• Hur tror ni att våld som sker i Lesbiska relationer uppfattas av samhället om man 
jämför med våld i heterosexuella relationer? Ses våldet som lika allvarligt? (Vad är era 
tankar kring detta). 

• Har ni upplevt att olika myndigheter skulle behöva mer kompetens inom HBT-frågan? 
• Vad har ni sett för bristande områden när det gäller våld i samkönade relationer? I er 

egen organisation och de myndigheter som ni arbetar med. 
• Finns det statistik kring våld i samkönade relationer? Om inte, vad tror ni är orsaken? 
• Upplever ni att samhället fortfarande finner personer inom gruppen HBT som 

avvikande? 

Individ: 

• Vad har ni mött för tankar hos personer i samkönade relationer? Hur har de sett på sin 
situation? 

• Hur ser ni på dessa personer utifrån deras situation? 
• På vilket sätt kan den som utövar våld i en lesbisk relation få hjälp? 
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Bilaga 2. (Frivården, IDAP-programmet)

• Kan du berätta om berätta om IDAP och vad det är för något?
• Vilka fatorer kan utlösa våld i en relation?
• Vilken forskning ligger bakom IDAP programmet, då det är forskat på män?
• Skulle IDAP programmet fungera för lesbiska kvinnor som utövar våld i sin relation?
• Var kan en lesbisk kvinna som utövar våld i sin relation få hjälp?
• Vad har Kriminalvården och frivården för HBT kompetens och utbildning?
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