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SAMMANFATTNING

Utg̊angspunkten inför studien är att v̊ald i nära relationer inte sällan benämns som mäns v̊ald

mot kvinnor och syftar till att det är ett fenomen som främst förekommer inom heterosexuella

relationer, där mannen framförallt ses som förövaren. Vi ser att v̊ald i samkönade relationer

därigenom riskerar att inte bli lika uppmärksammat. Fr̊an litteraturen g̊ar det att utläsa att

det kan p̊averka tillg̊angen till stöd och hjälp för personer som lever i v̊aldsamma samkönade

relationer. Vidare ser vi även att hbtq-personer, världen över, många g̊anger lever utan sam-

ma rättigheter som heterosexuella. Studien har som syfte att undersöka hur v̊ald i samkönade

relationer, uppbrott och bemötande kan uppfattas och beskrivas fr̊an personer som levt i en

v̊aldsam samkönad relation. Studiens material har samlats in fr̊an offentligt publicerade, person-

liga, berättelser p̊a sociala forum, b̊ade internationellt och nationellt. Studiens resultat visade

att v̊aldet i en samkönad relation kan beskrivas p̊a liknande sätt som v̊ald i nära relation.

Däremot framgick det i resultatet att målgruppen kan st̊a inför en specifik utsatthet till följd

av samhällets struktur och normer. Denna aspekt återfanns i v̊aldets olika uttryck, uppbrott

och bemötande. Det är en aspekt som vanligtvis inte återfinns i v̊ald i nära, heterosexuella,

relationer. Ett annat resultat fr̊an studien var att hjälp- och serviceorganisationer inte ansetts

vara behjälpliga och anpassade att bemöta målgruppen. Däremot framkom det att individu-

ella professionella har ansetts behjälpliga i uppbrottet och tiden efter̊at. Det återfanns även

ett märkbart fenomen inom resultatet där män som är utsatta av v̊ald tenderar st̊a utanför

samhällets skyddssystem. Det framgick att mäns utsatthet, i sig, osynliggörs genom samhällets

förutfattade meningar kring maskulinitet och mannens roll i samhället. Slutsatser fr̊an studi-

en är att v̊ald i samkönade relationer till stor del liknar det v̊ald som återfinns i v̊ald i nära

relationer, men att det finns aspekter som skiljer sig. Dessa aspekter utgörs av hbtq-personers

generella, och karaktäristiska, utsatthet i samhället och kan leda till att personerna blir dubbelt

isolerade. Slutligen har vi även kunnat dra en slutsats om att heteronormen i ett samhälle kan

bidra till att fenomenet blir obelyst.

NYCKELORD: HBTQ, v̊ald i samkönade relationer, heteronormativitet, v̊ald i nära rela-

tioner, utsatthet, uppbrott, bemötande.
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ABSTRACT

Our prior view is that violence in close relationships is not often referred as men’s violence

against women and aims to be a phenomenon which mainly occurs in heterosexual relations-

hips, where the man is the perpetrator. Therefore, violence in same sex relationships risks not

being as well known. Based on the literature this may affect access to support and help for

people living in violent same sex relationships. Furthermore, we also see that LGBTQ-people

often live without same rights as heterosexuals. The aim of this study was to investigate how

break-up and response regarding violence in same sex relationships can be perceived and descri-

bed from people who have lived in a violent same sex relationship. The materials of the study

have been collected from publicly published, personal, stories on social forums, both internatio-

nally and nationally. The results of the study show that violence in a same sex relationship can

be expressed similarly as violence in a close relationship. However, the results showed that the

target group can face a specific vulnerability as a result of the structure and norms of society.

This aspect was found in various expressions, break-up and response of violence. It is an aspect

usually not found in violence in close, heterosexual, relationships. Another result was that aid

and service organizations were not considered helpful nor adapted to meet the target group.

However, it emerged that individual professionals were considered helpful in the break-up and

afterwards. There was also a noticeable phenomenon where men who were subjected to vio-

lence tend to be outside the social protection system. It appears that men’s vulnerability is

invisible through society’s preconceived notions of masculinity and man’s role in society. Con-

clusions drawn in the study are that violence in same sex relationships is similar to the violence

found in close relationships, though there are aspects that differ. These aspects constitutes

from LGBTQ-peoples general vulnerability in society and how it risks causing them to become

doubly isolated. Finally, we have been able to conclude that the heteronorm can contribute to

the phenomenon going unresolved.

KEYWORDS: LGBTQ, domestic violence in same sex relationships, heteronormativity, do-

mestic violence, vulnerability, breaking up, response.
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Kunskapsöversikt 3

Tidigare forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING

V̊ar uppfattning är att v̊ald i nära relationer inte sällan benämns som mäns v̊ald mot kvinnor

och syftar till att det är ett fenomen som främst förekommer inom heterosexuella relationer. Vi

ser att när man i samhället, nationellt som internationellt, möter organisationer som arbetar

med v̊ald i nära relationer, i stor omfattning, kan mötas av en uppfattning om att v̊ald i nära

relationer sker mellan en man och en kvinna. Denna uppfattning har vi närmat oss bland annat

genom konstruktionen av hur offret och förövaren beskrivs. Exempelvis är det inte sällan en

hemsida, för v̊aldsutsatta kvinnor, skriver om förövaren genom att tillskriva den manligt kön.

V̊ald i samkönade relationer har däremot konstaterats vara ett folkhälsoproblem i lika allvarlig

grad som mäns v̊ald mot kvinnor (G̊ardfeldt 2003; Holmberg och Stjernqvist, 2008).

En av de första svenska vetenskapliga undersökningen inom v̊ald i samkönade relationer utfördes

2005 av Holmberg, Stjernqvist och Sörensen. I undersökningen lät forskarna omkring 2000

medlemmar i RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigade) besvara en enkät beträffande

ämnet. I studien framkom det att en fjärdedel hade upplevt n̊agon form av psykiskt, sexuellt

eller fysiskt v̊ald samt av de som uppgett utsatthet i en nuvarande relation var 33% lesbiska

kvinnor och 46% homosexuella män. De framkommer även att 27% av de som nu upplevde

partnerv̊ald uppgav att de även var utsatta för psykologisk kontroll. Dessutom angav 41% av

de utsatta att dem var utsatta för psykologisk isolering. Ett annat resultat för studien var att

endast ett f̊atal hade polisanmält det partnerv̊ald de utsatts för. Det framgick även att ytterst

f̊a hade sökt hjälp och stöd fr̊an en ideell eller professionell organisation för brottsoffer.

Till följd av den nuvarande och viktiga satsningen att stoppa mäns v̊ald mot kvinnor i Sverige

(Regeringen, 2018) upplever vi att v̊ald i samkönade relationer hamnar i skymundan och därför

inte uppmärksammas i samma utsträckning som v̊ald i heterosexuella relationer. Nationellt

forum för kvinnofrid (2009) skriver att hbtq-personer som är utsatta för v̊ald av en partner

riskerar att känna bristande identifikation om v̊aldet de upplevt inte uppmärksammas när de

söker stöd. Det framg̊ar även att inte uppmärksamma v̊ald i samkönade relationer förminskar

det v̊aldet som förekommer. Ett resultat av det kan innebära att hbtq-personer blir mer ut-

satta eftersom det kan medföra ett försämrat bemötande av v̊aldsutsatta hbtq-personer inom

s̊aväl hälso- och sjukv̊ard, socialtjänst som rättsväsende (NCK, 2009). Inom svensk forskning

lyfts det fram att det finns ett behov av att undersöka hur heteronormativitet och homofobi

p̊averkar v̊ald i samkönade relationer och samvarierar med ovanst̊aende aspekt av utsatthet för

hbtq-personer (NCK, 2009).
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I förh̊allande till existerande forskning ser vi att det finns ett behov av att f̊a mer kunskap

om fenomenet v̊ald i samkönade relationer och hur denna kunskap kan samvariera med den

generella utsattheten som hbtq-personer möter i sitt dagliga liv. Det ingriper s̊aväl kunskap

om v̊aldet, hur uppbrottsprocessen sett ut och huruvida hjälpinsatser funnits tillgängliga och

varit anpassade efter målgruppen. Studien har relevans för socialt arbete eftersom den syftar

att ge ökade kunskaper om och insikt i fenomenet, v̊ald i samkönade relationer, samt en insikt

i hur målgruppen själv förklarar och hanterar ett uppbrott. Studiens resultat kan s̊aledes ge en

vägledning i hur samhället och dess insatser kan bemöta det behov som framkommer.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med studien är att, genom offentligt publicerade berättelser p̊a sociala forum, undersöka

och belysa upplevelser av och faktorer inom v̊ald i samkönade relationer.

• Hur kan v̊ald i samkönade relationer uppfattas och beskrivas enligt informanterna?

• Hur beskriver informanterna samhällets bild av v̊ald i nära relationer?

• Hur har informanterna hanterat ett uppbrott?

• Hur beskriver informanterna ett bemötande beträffande sin utsatthet?
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KUNSKAPSÖVERSIKT

I detta avsnitt ges en översikt av det nuvarande kunskapsläget inom ämnet, v̊ald i samkönade

relationer, samt en beskrivning av de viktiga begrepp som figurerar i arbetet och inom ämnet.

TIDIGARE FORSKNING

Balsam och Szymanski (2005) argumenterar i sin studie om hur v̊ald i nära relation har

uppmärksammats mer frekvent som ett socialt problem i det nutida amerikanska samhället.

Författarna har tittat p̊a tidigare studier som undersökt prevalensniv̊aer bland kvinnor i he-

terosexuella relationer som upplevt v̊ald i sin relation och jämfört de med prevalensniv̊aerna

som framkommit inom nykommen forskning beträffande kvinnor utsatta för v̊ald i samkönade

relationer. Siffrorna har visat sig vara jämförbara. Detta har även konstaterats av Holmberg

och Stjernqvist (2008) att v̊ald i en samkönad relation ses som lika allvarlig som v̊ald i en

heterosexuell relation.

Det framg̊ar även i Holmberg och Stjernqvists studie (2007) att d̊a hbtq-personer söker stöd och

hjälp fr̊an (heterosexuella) ideella organisationer och fr̊an traditionella organisationer måste de

komma ut och berätta om sin sexuella självdefinition och hur de inte lever enligt heteronormen

samtidigt som de berättar om v̊aldet. Holmberg och Stjernqvist (2007) understryker även att

p̊a grund av att samkönade par kan ses som mer lik i kroppskonstitution till sin partner kan det

medföra att den professionella inte ser den utsatta personen som reellt fysiskt hotad. Respon-

denterna vittnade i studien om att bemötandet, d̊a de sökt hjälp, kunde vara nonchalant men

även homofobiskt. Ett signifikant resonemang framförs i samband med resultatet att nästan

hälften av respondenterna valt att inte söka hjälp och stöd för sin situation. Resonemanget

grundar sig i att en person, som ing̊ar i hbtq-samhället, tvingats tänka existentiellt, om vem

de är och hur de ses i samhället. Författarna menar att det för många inom hbtq-samhället

är n̊agot som de h̊aller för sig själva men väljer man att tala öppet om det riskerar personen

bemötas homofobiskt och tydliggör hur heteronormen givit den samhälleliga strukturen. Holm-

berg och Stjernqvist (2007) menar att det kan leda till att hbtq-personen blir van att klara sig

själv och av den orsaken inte söker stöd eller tänker att det finns stöd att söka sig. Författarna

argumenterar även för att homokompetens bör vara självklar inom myndigheter och verksam-

heter som hjälper och stöttar v̊aldsutsatta. Författarna belyser att det är viktigt att det finns

en kompetens ang̊aende hur relationsmönstren inom hbtq-förh̊allanden är lika och olika likväl

som de lyfter fram att det är essentiellt för de professionella att ha kunskap om strukturell

diskriminering av hbtq-personer.
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MÄNS UTSATTHET

Utifr̊an Holmberg, Stjernqvist och Sörensen (2005) undersökning har det framkommit att ho-

mosexuella män är den grupp som utsätts mest för v̊ald inom samkönade relationer. Knöfel

Magnusson (2016) lyfter fram detta och belyser att män i mindre grad än kvinnor anmäler

det v̊ald de blivit utsatta för. Knöfel Magnusson (2016) menar att en förklaring till varför

männen anmäler i mindre utsträckning kan vara att de har sv̊arare att se sig själva som offer.

Författaren lyfter även fram att samhället, genom de kulturella värderingarna och synen p̊a den

manliga kroppen som okränkbar har skapat en uppfattning att mannen är det starkare könet

och därigenom inte kan bli ett offer. Holmberg, Stjernqvist och Sörensen (2005) beskriver att

v̊aldsutsatta män saknar ord att beskriva vad de blivit utsatta för och att denna saknad för ord

kan bero p̊a mytbilden av en man i den manliga homosexuella kulturen. Författarna betonar

att denna mytbild best̊ar av att den bi- och homosexuella mannen ses som n̊agon som ständigt

vill ha samlag och som njuter av det var, när och hur som helst. Författarna understryker att

mytbilden av den homosexuella mannen försv̊arar för den utsatta mannen att f̊a stöd och hjälp

för sin utsatthet speciellt om det handlar om sexuellt v̊ald. Det framg̊ar att det kan vara en

bidragande orsak för mannen att avst̊a fr̊an att anmäla. Knöfel Magnusson (2016) framhäver

att män som blir utsatta för v̊ald i en samkönad relation är ytterligare utsatta d̊a det utöver

sv̊arigheter att prata om och anmäla v̊aldet, även har sv̊art att f̊a stöd och hjälp fr̊an samhället.

Författaren lyfter fram att de centrum- och mansjourer som finns framförallt är inriktade till

män/förövare som utövar v̊ald och som är i behov av behandling vilket författaren menar bidrar

till att män osynliggörs som offer. Knöfel Magnusson (2016) beskriver att en v̊aldsutsatt homo-

sexuell man kan f̊a stöd via brottsofferjouren som vänder sig till alla oavsett sexuell läggning

och kön, men att brottsofferjouren inte har n̊agra skyddade boenden att erbjuda. Tillg̊ang till

ett skyddat boende som man, oavsett sexuell läggning, menar författaren är i princip obefintlig.

Knöfel Magnusson (2016) visar p̊a att det egentligen bara finns ett skyddat boende för män

och det är RFSL:s nationella brottsofferjour som har ett skyddat boende för män och andra

i personer inom hbtq-samhället. Att det bara finns ett skyddat boende för den grupp som är

mest utsatt för v̊ald inom hbtq, enligt Holmberg, Stjernqvist och Sörensens (2005) undersökning,

vittnar om att män inom hbtq som utsätts för v̊ald i en nära relation ej återfinns i n̊agon ar-

betsuppgiftsbeskrivning. Till exempel finns det ett specifikt avsnitt i Socialtjänstlagens 5 kap

§11 (SFS:2001:453) om att v̊aldsutsatta kvinnor ska särskilt beaktas att de kan vara i behov

av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Inom lagen finns inget stycke som hänvisar till

att v̊aldsutsatta män ska beaktas, d̊a även de kan vara i behov.
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Merrill och Wolfe (2000) betonar att det finns en stor skillnad gällande huruvida forskning

och litteratur framställts av kvinnors utsatthet av v̊ald i nära relationer i jämförelse med ho-

mosexuella mäns utsatthet. Författarna lyfter fram att deras studie är en av den första i sitt

slag som undersöker homosexuella mäns utsatthet i v̊aldsamma samkönade relationer och vilka

faktorer som gör att den utsatte stannar hos partnern. Studiens resultat menar författarna

indikerar p̊a att männen i studien utsätt för liknande former av v̊ald och övergrepp som finns

beforskats p̊a heterosexuella och lesbiska kvinnor. Merrill och Wolfe (2000) lyfter fram att en

signifikant skillnad i resultatet för studien, i jämförelse med liknande studier som gjorts p̊a

kvinnor, är att för homosexuella män som blir utsatta för v̊ald i relationen stannar av andra

orsaker. Författarna visar att dessa orsaker är mannens HIV-status, bristen p̊a kunskap om

v̊ald i nära relationer och bristen p̊a tillgängliga stödresurser. Författarna tar även upp i stu-

diens resultat att utsatta män sällan sökte hjälp fr̊an de hjälporganisationer som fanns d̊a de

var utformade för kvinnor och medförde en uppfattning att deras insatser inte var till för dem.

Författarna tog även upp att enskilda individinriktade terapeuter eller r̊adgivare s̊ags som mer

hjälpsamma än hjälporganisationernas insatser.

KVINNORS UTSATTHET

Hofrén (2007) betonar att kvinnor som lever i en v̊aldsam lesbisk relation inte stämmer överens

med samhällets stereotypa bild för offer och förövare. Författaren menar att eftersom b̊ada är

kvinnor och till följd av att omgivningen inte ser kvinnan lika stark som en man s̊a tas inte

v̊aldet p̊a allvar. P̊a grund av denna uppfattning av kvinnan menar författaren att det även

finns en föreställning att d̊a kvinnan inte är lika stark som en man s̊a kan hon inte utsätta

sin partner för n̊agot större fysiskt skadligt hot. Vidare förklarar författaren att förövaren i en

lesbisk relation kan vara den som verkar vara mer feminin och vara den som är storleksmässigt

mindre vilket kan leda till att den v̊aldsutsatta kvinnan inte heller ser sig själv som v̊aldsutsatt.

I en internationell studie av Balsam och Szymanski (2005) förmedlar de att lesbiska och bi-

sexuella kvinnor st̊ar inför minoritetsstress och möter beslut b̊ade som individer och som par.

Besluten berör om hur och när en skall avslöja sin egen sexuella självdefinition. Författarna

lyfter fram att det finns en del situationsbundna faktorer som utgör hinder för denna grupp att

komma ut. Att vara ute med sin sexuella självdefinition beskrivs medföra lägre niv̊aer av psy-

kisk ohälsa, högre självkänsla och känslotillst̊and tenderar vara av positivare art. Författarna

menar att avslöjandet av sin sexuella självdefinition kan bidra till att relationen f̊ar ökad validi-

tet fr̊an signifikanta andra. Tvärtom menar de att det kan tillföra mer stress till ett förh̊allande

om en inte kommit ut som homo- eller bisexuell kvinna. Författarna menar att isolering och
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hemligh̊allande kan tillföra ytterligare stress till förh̊allandet som kan fr̊anta förh̊allandet och in-

dividerna extern validering. Balsam och Szymanski (2005) menar att det kan leda till större risk

för v̊ald inom relationen. Att inte ha kommit ut, vare sig själv eller som par, menar författarna

minskar synligheten och exponeringen för förebilder inom kvinnliga samkönade relationer. Bal-

sam och Szymanski (2005) menar att det kan för den lesbiska eller bisexuella kvinnan skapa

känslor om att hon inte har alternativ. Ett s̊adant scenario ser det kan medföra att kvinnan

blir mer benägen att tolerera övergrepp fr̊an en partner. Författarna belyser även att denna

kvinna kan vara mer ovillig att söka hjälp för sin utsatthet till följd av att hon inte ha kommit

ut.

GENUSTEORI

Hamreby (2009) förklarar att utg̊a fr̊an genusteori under en textanalysprocess innebär att

uppmärksamma hur föreställningar kring kön framträder i texten p̊a olika sätt, samt vilken

betydelse könet har för framställningen. Författaren beskriver att begreppet genus utg̊ar fr̊an

vilka betydelser könstillhörigheten kan f̊a i olika sammanhang. Vidare förklarar författaren att

kön och könstillhörighet är en av de mest centrala och kraftfulla sociala rangordningssystem,

vid sidan av etnicitet och samhällsklass, i textanalys. Hamreby (2009) understryker även att

genusteori i studier och textanalys kan bidra till att flera olika typer av ”kön” framträder. Med

detta menar författaren att könstillhörigheten hos lagstiftarna, hos de som tillämpar lagen och

hos de lagen omfattar framträder tydligare och kan hjälpa en f̊a en djupare först̊aelse av kön.

Författaren diskuterar vidare att genusperspektivet även tydliggör p̊a vilka sätt könsneutrala

respektive könsspecifika praktiker och resonemang har utvecklats. Slutligen lyfter författaren

fram att genusteorin i analys och forskning är viktigt för att först̊a hur olika aktörer har till-

skrivit kön i olika sammanhang.

BEGREPPSDEFINITION

HBTQ

Begreppet hbtq är ett samlingsnamn för homo- och bisexuella, transpersoner och personer

med queera uttryck och identiteter. Homo- och bisexualitet syftar till en persons sexuella

självdefinition. Trans anspelar p̊a hur en person uttrycker och definierar sitt kön. Queer kan

syfta till b̊ade sexuell självdefinition, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men det kan

även vara ett uttryck för ett kritiskt förh̊allningssätt till r̊adande normer i ett samhälle (RFSL,

2019).
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HBTQ-PERSONERS UTSATTHET

För att kunna bilda en uppfattning om v̊ald i samkönade relationer ser vi att kunskap för och

en insikt i hbtq-personers generella utsatthet behöver förekomma. Denna utsatthet kan bland

annat ges i uttryck genom homo-, bi-, trans- och queerfobi. Det innefattar att vara: ”en ideo-

logi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn p̊a homosexualitet

eller homo- och bisexuella.”(RFSL, 2019). Vidare förmedlar Knöfel Magnusson (2016) att hbtq-

personer i många delar av världen lever i mycket sv̊ara situationer. Författaren lyfter fram att

det finns ungefär 80 länder i världen där det finns förbud mot homosexuella handlingar samt

att det finns åtta länder där dessa handlingar ses som brott som kan ge dödsstraff. Detta leder,

enligt författaren, till att utsatta hbtq-personer i dessa länder saknar skydd fr̊an trakasserier

och övergrepp fr̊an staten samt att diskrimineringen i sig leder till att många saknar tillg̊ang

till r̊adgivning och hälsov̊ard. Knöfel Magnusson (2016) understryker att icke-heterosexuella

kvinnor är särskilt utsatta p̊a flera h̊all i världen d̊a det inte är ovanligt att kvinnorna utsätts

för omvändelsev̊aldtäkter och/eller tv̊angsäktenskap. Vi vill även framhäva att personer inom

hbtq-samhället p̊a många andra delar av världen har börjat accepteras allt mer men att de p̊a

flera ställen fortfarande saknar samma rättigheter som heterosexuella, som exempelvis rätt till

äktenskap och möjlighet att adoptera barn.

HETERONORMATIVITET

Heteronormativitet är ett begrepp myntat efter normen att heterosexualitet är det normala,

givna och förväntade i ett samhälle (Nationalencyklopedin, u.̊a). Heteronormen g̊ar att upp-

fattas som samhällets sätt att skapa en standard eller ett önskvärt ideal att se som normalt

vad gäller sexualitet och könsuttryck. I detta fall: en heterosexuell standard. I grunden är det

ett system av normer som p̊averkar människans föreställning av kön och sexualitet. Att det

talas om vad som är normalt vittnar ocks̊a om att det finns n̊agot som är onormalt. Enligt

heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och ingenting annat. De tv̊a

könen bär med sig skilda könsnormer och skapar i sin tur könsroller. Detta tas i uttryck genom

exempelvis att tjejer/kvinnor förväntas vara feminina medan killar/män förväntas vara mas-

kulina. Heteronormativiteten mynnar i att alla inv̊anare i ett samhälle där heteronormativitet

r̊ader förväntas vara heterosexuella (Knöfel Magnusson, 2016; RFSL, 2019).

GARDEROBEN

Garderoben syftar till att vara en undangömd, privat plats som bör h̊allas hemlig och som

inte bör offentliggöras. Det kan även ses som en symbolisk beskrivning för att h̊alla n̊agot tyst

och osynligt. Att befinna sig i garderoben kan ha en innebörd att vara i en position och sinnes-
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stämning där en person skäms för den man är och där känna att de behöver gömma sin sexuella

läggning. I samhället i överlag finns det en tradition och föreställning att heterosexualiteten är

norm och om en person överskrider denna normgräns s̊a behöver den individen komma ut som

avvikande i förh̊allande till denna norm. Denna process är allmänt känd som att komma ut ur

garderoben (Knöfel Magnusson 2016). Inom begreppet garderoben tillskriver vi även begreppet

outa. Knöfel Magnusson (2016) definierar att detta begrepp innebär att en person g̊ar ut med

en annans sexuella läggning eller att deras HIV-status mot deras vilja.

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR - REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL

Regeringen (2018) förmedlar genom sitt sjätte delmål, gällande de jämställdhetspolitiska målen,

att mäns v̊ald mot kvinnor ska upphöra. Regeringen (2018) poängterar att flickor och pojkar,

kvinnor och män ska ha samma möjlighet och rätt till kroppslig integritet. I regeringens fram-

ställda delm̊al g̊ar det att utläsa att delmålet inkluderar alla yttringar av psykiskt, fysiskt,

sexuellt v̊ald och hot om v̊ald som riktas mot flickor och kvinnor. Delmålet ska vidare omfat-

ta hedersrelaterat förtryck och v̊ald, människohandel, prositiution samt flickors och kvinnors

rätt att bestämma över sin kropp, reproduktion och sexualitet. Regeringen (2018) lyfter även

fram att delmålet även ska se över pojkars och mäns v̊aldsutsatthet och kroppsliga integritet.

Delmålet motverka exploatering och kommersialisering av kvinnorkroppen som syftar till att

skapa en underordnad föreställning om kvinnan i samhället samt inneha ett särskilt fokus för

att se över sambandet mellan v̊ald och maskulinitet. Hot, trakasserier och annat v̊ald som sker

via digitala kanaler och p̊a internet ing̊ar även i delmålet och ses därför omfatta mer än vad som

räknas till begreppet v̊ald i nära relationer. Slutligen understryker Regeringen (2018) även att

närliggande v̊ald s̊asom v̊ald mot barn och v̊ald i samkönade relationer har en stark koppling

till mäns v̊ald mot kvinnor.

VÅLD

I studien, när begreppet v̊ald benämns, utg̊ar det fr̊an Isdals (2017) definition av v̊ald. Isdal

skriver: “V̊ald är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling ska-

dar, smärtar, skrämmer eller kränker, f̊ar denna person att göra n̊agot mot sin vilja eller avst̊a

fr̊an att göra n̊agot den vill” (Isdal, 2017, s. 34). Det innefattar att v̊ald utgör vara s̊aväl fysisk-,

psykiskt-, sexuellt-, materiellt-, ekonomiskt- som latent v̊ald. Latent v̊ald i sig definieras va-

ra en inbunden aggressivitet och ilska som syns i förövarens kroppsh̊allning och uttryck som

skapar rädsla, upplevs hotande eller p̊aminner om tidigare utsatthet av v̊ald (Karlsson, 2015).

Efter datainsamling och analys av materialet framkom en typ av v̊ald som inte ing̊ar i Isdals

definition men som studien även inkluderar d̊a den anses av vikt för att skapa en uppfattning

av v̊ald. Denna typ av v̊ald benämner vi som försummelse.
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VÅLD I NÄRA RELATIONER

V̊ald i nära relationer g̊ar att definieras i sin enkelhet genom att ta definitionen för v̊ald men

att förövaren är en person i nära relation till offret. Förövaren är inte sällan en person som

offret har starka känslomässiga band till. En distinktion inom de fenomenet är att de nära

relationerna som de syftar till försv̊arar möjligheterna till uppbrott och motst̊and. V̊ald i nära

relation, till följd av att det i högst grad sker i offrets hem, är mycket progressiv (NCK, u.̊a).

METOD

I detta avsnitt presenteras v̊art tillvägag̊angssätt för att samla in studiens material. Det framg̊ar

även vilka metodologiska ansatser och analysmetoder som använts. I avsnittet presenteras ocks̊a

vilka etiska överväganden som gjorts inför studien.

DATAINSAMLING

Studien och datainsamlingen var inspirerad av netnografisk metod. V̊ar uppfattning var att

denna metodologiska ansats kunde bist̊a vad vi ämnade att undersöka och finna. Lalander

(2015) framhäver att en studie av etnografisk karaktär syftar till ett försök att närma sig den

andres perspektiv p̊a sin tillvaro. Berg (2015) lyfter fram att den netnografiska metoden har

vuxit fram för att p̊a etnograsfisk väg studera det sociala liv och kultur som frodas och existerar

p̊a sociala medier och nätgemenskaper. Berg (2015) beskriver den netnografiska metoden som en

metod som huvudsakligen fokuserar, utifr̊an ett tematisk fokus, p̊a sociala medier och internet.

Den netnografiska metoden menar författaren vara en passande metod att använda inför studier

som ämnar att undersöka känsliga, icke-normativa eller förbjudna fr̊agor som placerats utanför

normerna i majoritetssamhället. Berg (2015) beskriver begreppet netnografi som en typ av

paraplyterm för olika sätt p̊a etnografisk grund försök först̊a det sociala liv som existerar online.

GENOMFÖRANDE, URVAL OCH BORTFALL

Studien inleddes genom att p̊a internet söka offentligt publicerade personliga berättelser gällande

v̊ald i samkönade relationer. För att hitta dessa berättelser användes sökfraser som queer sur-

viving story, lgbt domestic violence, v̊ald i samkönade relationer, lgbtq surviviours, partnerv̊ald

inom hbtq, domestic abuse in lgbt-relationships och gay surviving story. Efter denna sökning

fick vi flertalet träffar p̊a olika forum och webbsidor. En del av dessa forum hade ett krav p̊a

medlemskap för att ta del av inneh̊allet. Dessa sidor och forum valdes bort d̊a studien hade

som syfte att studera offentligt publicerade berättelser och därigenom ans̊ags att dessa sidor
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inte uppfyllde kriteriet. De sidor vi valde att utg̊a fr̊an var sidor av blandad art, fr̊an stödforum

för v̊aldsutsatta med hänvisningar till olika hjälporganisationer men även delade berättelser p̊a

öppna sociala forum inom ämnet. Vi har även gjort ett urval att inte inhämta berättelser fr̊an

s̊a kallade chattforum till följd av att vi ser att dessa forum kan präglas av eftersökande av

uppmärksamhet, kommentarer och gillningar. Närmare än s̊a här har vi valt att inte beskriva

de specifika sociala forum som använts i studien d̊a det för läsaren, i vissa fall, blir enkelt att

eftersöka den specifika berättelsen. Utifr̊an detta har vi prioriterat den enskildes anonymitet.

Vi valde att i denna studie benämna dessa sidor gemensamt som sociala forum för att förenkla

beskrivningen. När vi hade valt ut dessa sociala forum lades fokus p̊a berättelserna i sig, vad

de förmedlade och innehöll. Genom detta förfarande kunde vi urskilja ett antal berättelser som

beskrev en utsatthet av v̊ald i en nära och samkönad relation. Utifr̊an sökfraserna framkom

det även berättelser om utsatthet av familj, sexuella övergrepp och hatbrott mot hbtq-personer

som ej var utfört av en partner. Till följd av studiens syfte gjordes därav ett urval som uteslöt

dessa typer av utsatthet bland hbtq-personer eftersom de inte matchade studiens kriterier.

I insamlingen av materialet sökte vi aktivt berättelser av b̊ade män och kvinnor för att f̊a

en övergripande insikt i problemomr̊adet samt för att eventuellt kunna identifiera skillnader

inom målgruppen baserat p̊a kön. Vi fann att det var sv̊arare att hitta delade historier fr̊an

män och fick därmed utöka v̊ar sökning över sociala forum. Genom detta fann vi ett antal rele-

vanta offentliga sociala forum där vi kunde inhämta berättelser fr̊an sju kvinnor och sju män.

Genom dessa 14 berättelser upplevdes en mättnad i empirin och beslutet togs att inte söka

efter fler berättelser. De berättelser som vi valde ut var som kortast 115 ord och som längst

3901 ord. I urvalet var den centrala utg̊angspunkten inte berättelsernas längd utan inneh̊allet i

dem. Med detta menar vi att berättelserna, oavsett omfattning, kunde ge svar p̊a studiens syfte.

Ett visst bortfall i studiens datainsamling förekommer d̊a vi i insamlingen hade sv̊arigheter

att hitta relevanta berättelser fr̊an svenska källor d̊a majoriteten av sökträffarna innefattade

framförallt hjälpsidor än berättelser fr̊an utsatta. Därav är 12 av de 14 insamlade berättelserna

internationella. Ett annat bortfall som kunnat identifieras är att det fanns ett f̊atal berättelser i

den inledande insamlingen som efter granskning gallrades eftersom de ej besvarade fr̊ageställnin-

garna. Patel och Davidson (2019) diskuterar att om informanterna inte besvarat en fr̊aga eller

haft otydliga svar s̊a faller det under det s̊akallade interna bortfallet. Utifr̊an detta har vi i stu-

dien kunnat urskilja ett internt bortfall i form av att alla informanters publicerade berättelser

inte gett svar p̊a alla fr̊agor men i sin helhet har dessa berättelser tillsammans besvarat alla

fr̊agor. Trots det ans̊ags de utvalda berättelserna vara av vikt och relevans för studien, samt

s̊ags de vara representativa för målgruppen.
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ANALYSMETOD

Analysen i studien har inspirerats av tematisk analys och interpretativ fenomenologisk analys

(IPA) d̊a vi utgick fr̊an skrivna berättelser och hade ett snarlikt förfarande som IPA. Nedan

ges en beskrivning av de metoder vi inspirerats av.

TEMATISK ANALYS

Tematisk analys är ett sätt att identifiera, analysera och rapportera återkommande mönster

inom en datamängd (Braun & Clarke, 2006). Det är en analysmetod som organiserar och be-

skriver datan ing̊aende och detaljrikt. Tematisk analys är inte bunden till en teoretisk ram

till skillnad fr̊an andra analysmetod som söker mönster inom kvalitativ forskning s̊a som IPA

och grundad teori. S̊alunda är tematisk analys adaptiv och kan användas inom flertalet olika

teorier. Braun och Clarke (2006) tar upp ett exempel om att den tematiska analysen kan vara

av essentialistisk och realistisk art där det rapporteras om deltagarnas verklighet genom deras

erfarenheter eller att den används genom en konstruktivistisk metod där man undersöker hur

händelser, upplevelser och verkligheter är effekter av diskurser verksamma inom ett samhälle.

Till sidan av det belyser Braun och Clarke (2006) att tematisk analys inte har samma krav som

andra vetenskapliga metoder gällande förförst̊aelsen om teorin. Den tematiska analysen erbju-

der därför en mer tillgänglig analysform speciellt för de som just börjat en kvalitativ forskning.

INTERPRETATIV FENOMENOLOGISK ANALYS

Enligt Back och Berterö (2019) är interpretativ fenomenologisk analys (IPA) en kvalitativ me-

todansats vilken genom tolkning kartlägger och analyserar uttryck i sin kontext. En essentiell

förutsättning för s̊adan studie är att gruppen som studeras bör vara homogen och ändamålsenlig.

Med andra ord förväntas m̊algruppen ha gemensamma erfarenheter. Å andra sidan är IPA

en metod som öppnar upp för individuella likväl som för delade erfarenheter, perspektiv och

förklaringar. Back och Berterö (2019) menar att kartläggning och analys sker p̊a en kontextuell

niv̊a. Analysen enligt IPA sker genom ett antal steg. Första steget innebär att forskaren börjar

med att fördjupa sig i texten och lära känna den, skriver en del kommentarer om tankar och

fr̊agor som dyker upp i huvudet. I nästa steg sker en identifiering av teman för att f̊anga det

väsentliga i texterna. I det tredje steget listas de olika teman och sorteras in i kluster för att i

sista steget redovisas i en översiktstabell (Back & Berterö, 2019).

GENOMFÖRANDE

Analysen inleddes genom att de 14 insamlade berättelserna lästes igenom grundligt. Vi hade

i detta skede som avsikt att lära känna texterna p̊a ett djupare plan och kunde därigenom
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utläsa ett antal specifika erfarenheter och övergripande teman, liknande Back och Berterös

(2019) förfarande gällande tillvägag̊angssättet inom IPA. Identifiering av s̊aväl enskilda erfa-

renheter och övergripande teman skedde i växelverkan och var inte en renodlad analysmetod

som framförs i IPA (Back & Berterö, 2019). Genom detta förfarande identifierades först tre te-

man: v̊aldets olika uttryck, uppbrottet och bemötande. Varp̊a i bearbetningen av det insamlade

materialet utifr̊an tematiseringen uppenbarades ytterligare ett tema, specifik utsatthet, som var

genomg̊aende i de andra teman. Temat belyser en central aspekt gällande målgruppens proble-

matik. Efter tematiseringen tittade vi p̊a berättelserna var för sig och markerade ut stycken i

berättelserna för att kunna kategorisera dem i delteman. P̊a detta sätt kunde vi identifiera olika

uttryck för de teman som inledningsvis framförts, liknande förfarandet inom tematisk analys

genom att identifiera, analysera och rapportera återkommande mönster i en mängd data (Braun

& Clarke, 2006). För att bearbeta de insamlade materialet sammanställde vi informanternas

erfarenheter och beskrivningar genom att skapa tabeller för att f̊a en övergripande inblick i hur

återkommande de olika uttrycken var i analysens teman.

RELIABILITET OCH VALIDITET

Kvale och Brinkmann (2014) redogör att reliabilitets begreppet syftar till en forskningsresultats

konsistens och tillförlitlighet. Det innebär, med andra ord, om den specifika forskning skulle

ge samma resultat om det gjordes vid en annan tid och av andra forskare. Inom begreppet

reliabilitet lyfter Svensson (1996) fram att det inom kvalitativ forskning kan först̊as utifr̊an

fr̊agan om studien är tillförlitlig. Det vill säga om studiens resultat är h̊allbar över tid samt om

undersökningen är konsekvent utförd. Å andra sidan redogör Kvale och Brinkmann (2014) att

validitets begreppet syftar till sanningen och riktigheten i en studies resultat. Med andra ord

innefattar begreppet hur väl man undersöker det man avser att undersöka. Vidare förklarar

Svensson (1996) att begreppet validitet kan först̊as genom en intern och extern validitet. Den

interna validiteten handlar om att se över om studien har f̊att en äkta bild av fenomenet man

undersökt och om studiens slutsatser är trovärdiga. Den externa validiteten utg̊ar fr̊an om stu-

diens resultat kan överföras till ett annat sammanhang. Utifr̊an det ovan nämnda ser vi att den

genomförda studien har sina förtjänster vad gäller validiteten i och med att vi är tv̊a som har

kodat och analyserat empirin, att studien är empirinära och har stöd i tidigare forskning.

Svensson (1996) förmedlar att en i kvalitativ forskning inte kan undersöka en studies reliabilitet

utan att samtidigt ta hänsyn till validiteten i studien. Vi har utifr̊an detta under studiens g̊ang

undersökt och varit uppmärksamma p̊a att v̊art metodval och förfarande skulle avse att un-

dersöka det vi syftade att undersöka. Under arbetet har vi haft en kritisk intern reflektion över
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hur väl resultat överensstämmer med forskningsfr̊agan. Vi har, i studien, utg̊att fr̊an att infor-

manternas berättelser är ärligt skrivna och kan därav ge studiens slutsatser en trovärdighet.

Däremot kan vi inte säkerställa eller kontrollera att berättelserna är sanningsenliga och inte

fiktivt skrivna. Det är även viktigt att här ta upp aspekten om att det som publiceras p̊a

internet inte är avsett att användas till forskning (Berg, 2015). Det kan bland annat tas i ut-

tryck genom att det p̊a internet kan förekomma p̊ahittade och förvrängda berättelser för att

f̊a uppmärksamhet, kommentarer och gillningar. Utifr̊an detta har vi i v̊ar studie därför utg̊att

fr̊an forum som inte har haft som syfte att ge och ta emot uppmärksamhet utan istället utg̊att

fr̊an internetforum där en anonymt kan f̊a dela sina erfarenheter p̊a en trygg och öppen plats.

Kvale och Brinkmann (2015) lyfter fram att analytisk generalisering i en studie utg̊ar fr̊an

en bedömning gällande hur väl resultatet kan indikera vad som skulle kunna vara vägledande

i en liknande situation. Författarna menar att en forskare ska basera denna bedömning p̊a

skillnaderna och likheterna i b̊ada situationer och därigenom framföra en analys. Vilket även

kan ses som en överförbarhet av studien. Det framg̊ar även av Kvale och Brinkmann (2015)

att de generaliserande p̊ast̊aenden baseras p̊a logik. I studiens resultat har vi kunnat identifiera

liknande resultat eller att empirin g̊ar i samma riktning i andra sammanhang. Utifr̊an detta

resonemang kan vi se att studien har en analytisk generaliserbarhet. Det vittnar om en typ av

överförbarhet för målgruppen, däremot g̊ar det inte att generalisera att alla inom målgruppen

upplever och beskriver p̊a samma sätt som informanterna i denna studie. Det g̊ar å andra sidan

att se mönster och indikation om hur uppfattningarna kan tendera inom målgruppen. Som ovan

nämnt har vi även uppmärksammat att det i resultatet kan finnas indikationer p̊a att resultaten

kan relateras till andra grupper än målgruppen för denna studie. Samtidigt ser vi att det är

viktigt att minnas att forskaren är ett redskap inom kvalitativ forskning. Vi uppfattar utifr̊an

Ekman (2018) att det därför inte g̊ar att säkerställa att samma reslutat skulle ges vid ett annat

tillfälle eller av andra forskare eftersom forskarens egna förförst̊aelse i viss mening är styrande.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) faller inte

forskning som utförs utan en interaktion med en person under etikprövan. Till studien valde vi

trots det att utg̊a fr̊an de forskningsetiska kraven i möjligaste mån. En etikprövan för en studie

p̊a forskarniv̊a som avser studera människor ska deltagarna, enligt lagen om etikprövning av

forskning som avser människor (SFS 2003:460), f̊a information om studiens syfte, användning,

publicering, samtycke och regler kring avbrott via ett informationsbrev.
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Eftersom studiens datainsamling genomförts via inhämtning av anonymt skrivna offentligt pub-

licerade berättelser och inte via en direkt kontakt med informanter är detta informationsbrev

omöjligt att skicka ut, d̊a det inte finns n̊agra kontaktuppgifter till informanterna. Till följd av

detta innebär det att inget uttalat samtycke fr̊an informanterna ges. Istället valde vi att kon-

takta de administratörer som fanns p̊a de olika forumen för att informera kort om v̊ar studie

och fr̊aga om samtycke till att använda inneh̊all publicerat p̊a de olika forumen och där infor-

mera om dessa aspekter (se Bilaga 1). Fr̊an de administratörer vi fick svar fr̊an fick vi till̊atelse

att använda berättelser publicerade p̊a sidorna i v̊ar studie. Ett problem som vi stötte p̊a var

att p̊a n̊agon av de sociala forum vi kommit i kontakt med fanns det inte en kontaktväg till

administratören, i dessa fall hänvisar vi istället till att studien i sig inte faller under lagen om

etikprövning om forskning som avser människor (SFS 2003:460).

Ekman (2018) synliggör, i sin avhandling, att när en forskare genomför en studie som är utfor-

mad att inte ha fysiskt närvarande deltagare eller direkt interaktion och s̊a länge informanternas

identitet anonymiseras är risken för skada för informanter i princip icke existerande. Därav har

vi valt att i denna studie ej nämna eller beskriva ytterligare vilka sociala forum som använts.

Detta beslut togs som en följd av att informationen om de sociala forumen inte ans̊ags vara

av relevans för studien. De berättelser som är använda i denna studie var fr̊an början anony-

miserade men för att ta ytterligare steg att skydda identiteten av informanterna valde vi att

dels översätta de internationella berättelserna till svenska samt omformulera citat s̊a att de inte

g̊ar att eftersöka. För att anonymisera informanterna ytterligare, vid presentation av citat och

erfarenheter fr̊an informanterna, valde vi att benämna dem som M1 (= first male), F1 (=first

female). En annan etisk aspekt som är viktigt att ta i beaktning gällande v̊ar studie är att

material som finns publicerat p̊a internet inte alltid kan ses som möjligt material för forskning

(Berg, 2005). Däremot understryker författaren att en positiv aspekt med användandet av ma-

terial fr̊an internet är att det kan ge en mer sanningsenlig bild av de upplevda erfarenheterna

eftersom berättelserna inte är utformade att bli undersökta eller st̊a som grund för en studie. I

samma stund är det även viktigt att lyfta fram det faktum att det inhämtade materialet kan

vara inaktuellt eller för̊aldrat till informantens senare erfarenhet (Blom & Nygren, 2009).

METODREFLEKTION

Inledningsvis var utg̊angspunkten för studien att den skulle vara av ren netnografisk grund men

under processen har vi f̊att en först̊aelse att den netnografiska metoden har en huvudinrikt-

ning i att undersöka interaktioner och socialt liv som sker p̊a internet, medan vi ser de sociala

forumen som en plattform där vi kunde inhämta v̊art material. Utifr̊an det har vi snarare inspi-
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rerats av netnografisk metod. Enligt Berg (2015) kan det vara sv̊art att bedriva en netnografisk

studie forskningsetiskt eftersom de forskningsetiska r̊aden möter problematik vid tillämpning i

ett nätbaserat sammanhang. Istället menar Berg (2015) att det finns internetbaserad riktlinjer

Association of Internet Researchers av Markham och Buchanan (2012) som är användbara i

diskussion av etiska överväganden. Inom netnografisk metod är det särskilt lättillgängligt em-

piriskt material forskaren kan komma över och i den stunden är det enkelt för forskaren att

förutsätta ett användande av materialet eftersom det är publicerat p̊a nätet. Det finns även

en distinktion vilket belyser att online-material inte är tänkt fungera som medel för forskning.

Ändock ser vi att det finns en tillg̊ang i att berättelserna inte är skapat för att undersökas

eftersom det i mindre grad är riktat för att besvara en forskningsfr̊aga. Vi ser att materialet

fr̊an informanterna därför är mer äkta.

V̊ara fr̊ageställningar är breda och mycket g̊ar att läsa in i de. Vi valde att ha denna bredd

eftersom vi inte ville missa eventuella betydelsefulla framkomster. Thornberg och Fejes (2019)

framhäver vilka fällor och sv̊arigheter som finns när en genomför en kvalitativ analys. Författarna

lyfter bland annat fram att det i etnografiska studier kan finnas risk för dataöverbelastning un-

der datainsamlingen. Forskaren kan fastna i en ambitiös datainsamling som leder till att det

blir stora mängder data samtidigt som forskaren f̊ar sv̊arigheter att hantera. Vilket kan leda till

att analysaspekten glöms bort under insamlingen. Med hänsyn till detta har vi därför försökt

att minimera risken för dataöverbelastning genom att begränsa målgruppen. Begränsningen av

målgruppen innebar ett strikt urval av informanter samt begränsades datainsamlingen även

genom att avslutas när de insamlade berättelserna ans̊ags kunna besvara forskningsfr̊agorna.

FÖRFÖRSTÅELSE

Bourdieu (1999) menar att den sociala verkligheten skapas genom relationen mellan struktur

och position. En grupp eller individs sociala position bygger p̊a och beror av deras sociala,

kulturella, ekonomiska och symboliska kapital. Bourdieu (1999) hävdar att en individs sociala

position härstammar fr̊an egenskaper individen besitter s̊asom vilket arbete individen har, indi-

videns nätverk och intressen. Utifr̊an detta ser vi att en individs sociala position kan g̊a i direkt

anknytning till dennes maktstatus. Som forskare kan du därav besitta en position av makt.

Å andra sidan menar Foucault (1980) att makt inte alltid utg̊ar fr̊an att en specifik person

utövar makt över en annan utan att makten snarare kan innefatta att subjekt och relationer

positioneras. Det kan exempelvis innebära att en som forskare anses framföra sanning medan

målgruppen inte anses kunna framföra sanning. För att synliggöra denna aspekt valde vi att

utg̊a fr̊an och betona att det är målgruppens erfarenheter som ligger till grund för studien. Vi
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ser att det är av ytterst vikt att förtydliga att det är informanternas sanning och mening som

framförs. Samtidigt betonar Ekman (2018) att forskaren i en studie inte kan placera sig själv

utanför det ämne som ska studeras eller producera en analyserad produkt som är helt objektiv.

Författaren menar med detta att forskaren måste först̊a att hen befinner sig mitt i det som

beforskas och är delaktig i analysprocessen. När forskaren g̊ar in i studien menar författaren

att det är väsentligt att tydliggöra sin egen position, vilka vetenskapsteoretiska perspektiv den

grundas p̊a för att först̊a sin egen utg̊angspunkt. Enligt Westlund (2019) anses förförst̊aelsen,

inom forskning, vara väsentlig att ha i beaktning eftersom forskaren kan bära p̊a erfarenheter

av det som beforskas. Författaren framh̊aller att det finns tv̊a sidor av förförst̊aelsen. Den första

innefattar att forskarens egna erfarenheter kan medföra värde för studien medan den andra syf-

tar till att dessa egna erfarenheter kan medföra en nackdel för tolkningsprocessen. Exempelvis

att forskaren tillskriver negativa eller positiva kännetecken inom resultatet.

Sammanfattningsvis ser vi att detta kan först̊as som att forskarens roll likväl som förförst̊aelse

för ett ämne kan uppfattas som ett makthavande. Med detta i åtanke har vi tillsammans dis-

kuterat v̊ara egna personliga erfarenheter och attityder inom ämnet för att lyfta fram och bli

medvetna om p̊a vilka sätt vi är styrda inför studien. Utifr̊an diskussionen kunde vi identifiera

att vi riskerar att p̊averka studien till följd av att v̊ara egna medmänskliga och politiska åsikter.

Av den orsaken var vi passiva inför heteronormativiteten i bearbetning av empirin förrän det

eventuellt uttrycks av informanterna själva i deras berättelser. P̊a grund av v̊ar förförst̊aelse ser

vi däremot att vi kunnat uppmärksamma olägenheter som till exempel mäns utsatthet inom

målgruppen. Utifr̊an att vi genomg̊aende varit medveten om v̊ar förförst̊aelse ser vi att vi mer

kontrollerat kunnat fortskrida i arbetet och därmed haft en närmare objektiv h̊allning än om

vi inte hade varit medvetna om den egna förförst̊aelsen.
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RESULTAT

I detta avsnitt sker en presentation av den empirin studien landat i. Empirin grundar sig p̊a

berättelser delade p̊a offentliga forum skrivna av 14 informanter, varav sju män och sju kvinnor.

I den första fasen av bearbetning av de insamlade berättelserna identifierades tre teman; v̊aldets

olika uttryck, uppbrott och bemötande. Senare under analysprocessen uppenbarades ett fjärde

tema som gick in i alla andra teman men som lyfte fram en central aspekt för m̊algruppen och

studien. Detta tema valde vi att benämna som specifik utsatthet och visar p̊a hur v̊aldsutsatta

hbtq-personer är särskilt utsatta, vad gäller v̊ald i nära relation. För att kunna f̊a en uppfattning

för de olika teman p̊a djupet presenterar vi dem genom delteman till huvudtemat. För att skydda

anonymiteten av informanterna har vi valt att benämna de som M1 och F1 = male one och

female one.

VÅLDETS OLIKA UTTRYCK

I bearbetningen av temat identifierades åtta olika v̊aldsuttryck, dessa är: fysiskt-, psykiskt-,

sexuellt-, ekonomiskt-, materiellt- och latent v̊ald samt försummelse och motv̊ald.

Inför bearbetning av insamlat material skapades

en översikt om hur förekommande de olika uttryc-

ken av v̊ald var. Denna bearbetning visas i tabel-

len intill. Av studiens 14 informanter vittnade al-

la om n̊agot uttryck av v̊ald i relationen. I tabel-

len g̊ar det bland annat att utläsa att det mest

återkommande uttrycket av v̊ald i en samkönad

relation, utifr̊an informanterna, var det psykiska

v̊aldet. Tabellen visar även att det näst vanligas-

te uttrycket av v̊ald var det fysiska v̊aldet men i

sin helhet g̊ar det att f̊a en överblick som synliggör

att v̊aldet finns beskrivet och tagits i uttryck p̊a

många olika sätt.

FYSISKT VÅLD

Det fysiska v̊aldet fanns beskrivet av, i stort sett, alla studiens informanter. Fr̊an de insamlade

berättelserna g̊ar det att utläsa att informanterna beskrivit det fysiska v̊aldet p̊a flertalet olika

sätt. Informanterna beskrev hur de fr̊an partnern blivit utsatta för sparkar, slag med öppen eller
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knyten hand och ibland även med ringar p̊a den knutna handen, slag med tillhyggen, försök till

mord genom medveten bilkrasch, stryptag, knuffar och fysiskt nedtryckt/fasth̊allen. Informan-

terna beskrev hur v̊aldet kunde vara riktat mot ansiktet, bröstkorgen och halsen. Informanterna

beskrev att v̊aldet kunde ske p̊a allmän plats eller i hemmet när paret var ensamma eller med

vänner. I alla berättelser har inte v̊aldet eller dess relation funnits beskrivet i utsträckning över

tid men den längst beskrivna utsattheten av fysiskt v̊ald var 3.5 år. Informanternas berättelser

gällande det fysiska v̊aldet har genomg̊aende gemensamma drag. Fr̊an informanten M6 beskriv-

ning av sin utsatthet genom relationen g̊ar det att f̊a en övergripande bild av hur informanterna

kunde beskriva det fysiska v̊aldet. Exempelvis att v̊aldet skett i hemmet, partnern upplevdes

hotfull och inte sällan användes tillhyggen för att skada eller skrämma informanterna. Infor-

manten M6 beskrev en fysisk utsatthet av v̊ald fr̊an partnern som utbröt i flera tillfällen.

M6 beskrev specifikt tv̊a tillfällen av v̊ald fr̊an partnern. Det första tillfället beskrev M6 hur

partnern kastade ett ölglas p̊a honom när partnern ans̊ag att maten var för varm. Det andra

tillfället beskrev M6 hur partnern använde v̊ald mot honom i sovrummet medan de hade besök

av vänner i ett annat rum. M6 skrev:

När min partner tryckte upp mig mot väggen inne p̊a v̊art sovrum s̊a tänkte jag att

han skulle ha ihjäl mig. Min partner tryckte sin ena hand mot min bröstkorg s̊a han

kunde h̊alla mig i ett h̊art fast grepp mot väggen medan han tryckte sin andra hand

mot min strupe. Jag kunde se hur hans ögon var helt svarta av ilska och han skrek

åt mig. ’Jag ska prata med dig nu! Med mig jävlas ingen! Jag använder mig av v̊ald

om jag vill!’ Jag kände mig extremt rädd. Min partner slog mig i i bröstkorgen och

trycket mot min hals blev bara h̊ardare s̊a jag hade sv̊art att andades. Min partner

släppte sitt grepp först när n̊agra vänner som var hemma hos oss p̊a fest ropade att

de skulle g̊a.

Vidare vittnar informanterna F2 och F7 hur det fysiska v̊aldet tog sig i uttryck i deras relatio-

ner, vilket ytterligare understryker att det finns gemensamma drag över utövandet av fysiskt

v̊ald oavsett kön. Informanten F2 beskrev en övergripande utsatthet av fysiskt v̊ald genom slag

mot kroppen och hot med vassa tillhyggen mot halsen av sin partner. Informanten beskrev att

det fysiska v̊aldet eskalerade över tid. Informanten F7 skrev att: ”Min partner blev mer och mer

v̊aldsam b̊ade verbalt och fysiskt när hon drack allt mer. Min partner kom alltid med ursäkter

och förl̊atelse efter̊at samtidigt som hon överöste mig med kärlek. Det var det som fick mig att

glömma smärtan.”
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PSYKISKT VÅLD

Det psykiska v̊aldet var det mest förekommande uttrycket av v̊ald hos v̊ara informanter och

återkom i nästintill alla av studiens berättelser. Isolering och kontrollerande beteenden var det

mest återkommande hos informanterna, framförallt att partnern kontrollerade vilka personer

som den utsatte fick umg̊as med och isolerade informanterna fr̊an dennes familj och vänner.

En stor del av informanterna beskrev även hur det psykiska v̊aldet tog form genom hot om

fysiskt v̊ald, negligering, förminskning av känslor, manipulation, förödmjukande samt h̊anande

över beteende och klädval. Informanten M2:s berättelse ger en bild av det psykiska v̊aldet som

var mest återkommande fr̊an studiens informanter. Informanten beskrev att hans partner ge-

nomg̊aende var kontrollerande och manipulativ under deras förh̊allande. Han beskrev även hur

partnern övertygade honom att flytta till partners hemstad där han inte kände n̊agon och hade

enbart partnerns familj och vänner runt sig, vilket hans partner utnyttjade. Partnern s̊ag till

att det var hans intressen och önskem̊al som var det enda som gällde. Informanten beskrev att

allt som han föreslog var aldrig tillräckligt bra och att därigenom blev partnerns värld hans

värld utan kompromisser. M2 beskrev även negativa kommentarer med förödmjukande syfte

som partnern utsatte honom för b̊ade i hemmet och inför andra. Informanten beskrev hur flyt-

ten gjorde honom isolerad samt att partnern kritiserade hans familj och de f̊a egna vänner han

hade f̊att.

N̊agra enstaka berättelser som stack ut bland studiens informanter var M4:s och F1:s berättelser.

M4:s berättelse vittnar om en extrem isolering och kontroll medan F1:S berättelse däremot vitt-

nar om en särskild variant av kontroll. Informanten M4 beskrev hur partnern utövade en total

isolering och kontroll under deras relation. M4 beskrev bland annat en episod där han under

tre månader inte fick g̊a ut. Han beskrev även att under och efter förh̊allandet kunde partnern

hota honom och hans vänner, sprida känslig information p̊a sociala medier, komma till famil-

jens hus och trycka ned honom genom uttalanden som: ”du kommer aldrig hitta n̊agon annan.”

Informanten F1 beskrev hur partnern, under deras förh̊allande, samtidigt dejtade andra. F1

beskrev att om hon själv försökte dejta n̊agon annan s̊a blev hon straffad genom tystnad och

elaka kommentarer. F1 beskrev hur partnern var kritiserande och anklagande och sa saker som:

”Om du bara kunde tjatade mindre, var mer glad, mer accepterande och om du var smalare s̊a

skulle jag kunna vara dig trogen och vi skulle kunna vara lyckliga tillsammans. ”

SEXUELLT VÅLD

I en beaktansvärd del av studiens berättelser förekommer beskrivningar av sexuellt v̊ald och

övergrepp i relationen fr̊an informanterna. Det sexuella v̊aldet beskrevs av informanterna vara

tvingande eller p̊atryck till att g̊a med p̊a sexuella handlingar. Det framkom att det togs i
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uttryck genom psykiskt p̊atvingande men ocks̊a genom ett fysiskt tillvägag̊angssätt. Utifr̊an

berättelserna gick det att utläsa att det psykiska p̊atvingandet var det mest förekommande.

Samt var det vanligt att informanterna inte själva hade en direkt först̊aelse över att övergreppet

var v̊aldtäkt. En av de manliga informanterna visade bland annat detta d̊a han beskrev hur

hans partner, när han inte ville ha sex, hotade med självskadande handlingar och självmord för

att informanten skulle ha sex med honom. Informanten beskrev även att hans partner ankla-

gade honom för att informantens anledning till att han inte ville ha sex med sin partner var för

att han inte var smal eller snygg nog. En annan informant nämnde däremot i sin berättelse hur

hon blivit v̊aldtagen genom ett fysiskt tillvägag̊angssätt. Informanten beskrev ett tillfälle när

hennes partner v̊aldtog henne d̊a hon uttryckt att hon inte ville ha sex. Hon beskrev hur part-

nern blev aggressiv och elak, hur partnern tryckte upp henne mot en vägg och sa till henne att:

”jag tar det jag vill ha”. Informanten beskrev även att partnern ville att hon skulle skriva p̊a

ett sexuellt kontrakt och markera vilka saker hon skulle l̊ata sin partner göra. Hon beskrev att

hon inte skrev p̊a kontraktet men att partnern tvingade henne till sexuella handlingar trots det.

EKONOMISKT OCH MATERIELLT VÅLD

En del av studiens informanter beskrev en utsatthet av ekonomiskt v̊ald. Informanterna be-

skrev att det ekonomiska v̊aldet tog sig i uttryck genom fr̊antagande av ekonomiska resurser,

att bli tvingad till att st̊a för större och mindre inköp samt att ensam st̊a p̊a gemensamma

kontrakt och juridiska avtal som exempelvis köp av hus. Fr̊an männens berättelser g̊ar det att

utläsa att om de investerat mycket, rent ekonomiskt, i relationen blev det sv̊arare för dem att

lämna relationen även fast det fanns annat v̊ald i relationen. Informanterna beskrev bland an-

nat att det kändes som en för stor investering, efter hus och bilköp, att bara lämna partnern.

Det fanns beskrivet fr̊an männen att deras partnern övertygade eller charmade sig till att de

skulle st̊a för allt och vara den som betalade och stod p̊a kontrakt. Det ekonomiska v̊aldet i

kvinnans berättelse tog sig i uttryck p̊a ett olikartat sätt. Informanten F7 beskrev hur hon

blev fr̊antagen ekonomiska resurser och fick bli beroende p̊a partnerns hem och pengar. Vidare

beskrev informanten att partnern avskydde hennes vänner, familj och jobb s̊a pass att hon var

tvungen att ge upp dessa. F7 beskrev att d̊a hon inte ville förlora sin partner eller sin relation

till partnerns barn s̊a stannade hon i relationen och ändrade p̊a sina egna åsikter s̊a de skulle

glädja partnern. F7 övergav sitt jobb, familj och vänner och beskrev hur hon blev beroende

p̊a partnerns godkännande, pengar, hem och kärlek till den grad att hon inte längre visste vad

hon behövde i livet för att vara lycklig.

N̊agra enstaka av studiens informanter beskrev även en utsatthet genom materiellt v̊ald. In-

formanterna beskrev att deras partner förstört deras eller parets gemensamma egendomar,
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berättelserna vittnar om materiellt v̊ald som tog sig i uttryck genom liknande mönster. Infor-

manten M1 beskrev ett tillfälle, under ett br̊ak av fysisk art, att partnern hade hällt färg p̊a

hans egendomar. M1 beskrev även hur partnern efter̊at insett att en av hans kostymer var i

högen av grejer han hällt färg över. Informanten beskrev hur partnern d̊a tvingat honom att

köpa partnern en ny kostym. Ett annat uttryck för materiellt v̊ald var d̊a M2:s partner, efter

en diskussion där informanten uttryckt att de borde lämna varandra, blev arg och slog sönder

deras tv och M2:s dator.

LATENT VÅLD OCH FÖRSUMMELSE

N̊agon enstaka av studiens informanter beskrev att de blivit utsatta av latent v̊ald. Informan-

terna beskrev att de upplevt rädsla när partnerns kroppsliga uttryck p̊aminde dem om tidigare

fysiskt v̊ald eller hot. Informanterna beskrev att de blev skrämda av ibland små subtila gester

fr̊an partnern som p̊aminde dem om tidigare utsatthet och att detta fick dem att känna sig

hotade innan n̊agot slag eller annat v̊ald skett. En av informanterna beskrev hur han började

skaka av rädsla när partnern s̊ag honom dricka mjölk ur förpackningen d̊a han visste att part-

nern inte tyckte om det. Informant M1 beskrev d̊a att han s̊ag p̊a sin partner uttryck vad som

skulle hända. En annan av studiens informanter beskrev en utsatthet fr̊an partnern i form av

försummelse. Informanten M4 beskrev att han kände en smärta som visades vara p̊a grund av

en ärrbildning, av allt fysiskt v̊ald han genomg̊att, som kvävde vitala organ. Han beskrev att

han, vid smärttillfället, ville ringa till ambulansen men partnern blev arg och aggressiv och

p̊astod att han fejkade smärtan. Informanten beskrev att partnerns respons p̊averkade honom

till den grad att han inte längre ville åka till sjukhuset. M4 åkte först till sjukhuset när smärtan

var oh̊allbar. Väl p̊a sjukhus genomgick han akutoperation som räddade hans liv. En annan

informant beskrev ett liknande sätt om hur hon upplevt latent v̊ald. Informanten beskrev hur

hon rent förebyggande stoppade en stol framför sig, för att blockera sin partner, d̊a hon s̊ag p̊a

sin partner vad som höll p̊a att hända.

MOTVÅLD

En betydande del av studiens informanter beskrev hur de i sina relationer svarat med motv̊ald.

De flesta av informanterna beskrev att dem, efter de blivit utsatta av fysiskt v̊ald, agerat i

självförsvar. En av informanterna som beskrivit att de agerat i självförsvar beskrev att vid ett

av tillfällena d̊a han blev utsatt för fysiskt v̊ald, i from av att sparkar, slag och genom att bli

slängd genom rummet s̊a försökte sl̊a tillbaka. Informanten M1 beskrev hur hans partner lycka-

des undvika hans slag och istället åkte hans hand genom ett fönster. Informanten beskrev även

han att han agerat i självförsvar. Det som däremot sticker ut med denna informants berättelse

är att den upplevda hotbilden, som i hans ögon var livshotande, medförde att han använde
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sig av motv̊ald. M4 beskrev att han efter att ha varit utsatt för fysiskt v̊ald i flera år kom till

ett tillfälle, i slutet av relationen, d̊a partnern tog stryptag p̊a honom. Informanten trodde d̊a

att han skulle dö. Han beskrev att han d̊a för första g̊angen försvarade sig själv genom att sl̊a

mot partnerns huvud och att han vid det tillfället ins̊ag att han höll p̊a att bli v̊aldsam, som

sin partner. Medan en annan av informanterna, M2, beskrev däremot hur han själva tappat

behärskningen när partnern utfört materiellt v̊ald och slog till sin partner med öppen hand.

M2 beskrev även att han efter̊at var chockad över sin egen handling d̊a han aldrig tidigare hade

slagit till n̊agon.

UPPBROTT

I bearbetningen av temat identifierades sju delteman: flykt, stöd fr̊an nära, motv̊ald, n̊ar en

insikt, sökt hjälp/terapi och bli utkastad.

Inför bearbetning av insamlat material ska-

pades en översikt om vilka typer av upp-

brott som fanns beskrivna av studiens infor-

manter. Denna bearbetning visas i tabellen in-

till. I tabellen g̊ar det att utläsa hur upp-

brott togs i uttryck samt hur förekommande

de olika uppbrotten var. Tabellen visar även

att av insamlade 14 berättelser, s̊a nämnde 12,

fem män och sju kvinnor uppbrottet. Det g̊ar

även att utläsa att tv̊a av studiens informan-

ter i sina berättelser inte har nämnt uppbrot-

tet.

FLYKT OCH STÖD FRÅN NÄRA

Det var återkommande av en del av informanterna att kom ur den v̊aldsamma relationen genom

att fly fr̊an sin partner. Informanterna beskrev hur de lämnade hemmet när partnern var p̊a

jobbet, antingen ensamma eller med stöd fr̊an sin familj eller vänner. Vissa av informanterna

beskrev även hur de tog beslut att lämna staden helt för att kunna starta om p̊a nytt n̊agon

annanstans. Det var genomg̊aende att, ett uppbrott genom flykt, var nära besläktat med att

individen fann sig själv i ett extremt stadium, b̊ade känslomässigt och hur v̊aldet p̊averkat

dem. Informanten M1 beskrev att när han blev tillräckligt rädd över hur l̊angt v̊aldet kunde

eskalera s̊a bestämde han sig för att fly. Informanten beskrev hur han väntade tills partnern
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var p̊a jobbet en dag, packade sina saker, lämnade hemmet och försökte bryta all kontakt. M1

beskrev hur han bland annat bytte telefonnummer och undvek att g̊a till puben de träffats p̊a.

Informanten F6 beskrev att efter ett tillfälle när hon blev slagen i ansiktet tv̊a g̊anger s̊a bröt

hon ihop och ringde sin föräldrar s̊a att de kunde komma och hämta henne. F6 beskrev att hon

gjorde detta s̊a att hon kunde lämna sin partner och aldrig behöva se eller prata med henne igen.

En framst̊aende del av informanterna beskrev hur de genom stöd fr̊an nära kunde bryta upp

fr̊an sin partner. Under detta delteman s̊a g̊ar n̊agra enstaka berättelser fr̊an deltamat flykt

in, mer specifikt de som beskrivit att de flytt fr̊an sin partner och haft familjens stöd i detta

skede. Gemensamma mönster fr̊an berättelserna var att uppbrott fr̊an partnern genom stöd

fr̊an nära uttryckte sig genom att familj och/eller vänner stöttade i att anmäla v̊aldet, till att

lämna partnern samt gav emotionellt stöd och en trygg plats att befinna sig p̊a. Informanten

M6 beskrev att han fick stöd fr̊an vänner, utöver de som befunnit sig i huset under hans första

misshandel fr̊an partnern, och berättade hur dessa vänner stöttade honom i att kasta ut part-

nern. M6 beskrev vidare hur dessa vänner ställde upp som vittnen i en anmälan mot partnern.

M6 beskrev även hur hans pappa och nya pojkvän hjälpte honom hitta en väg tillbaka. Lik-

nande beskrev informanten F7 att hon hade en nära vän som s̊ag djupet i hennes utsatthet och

klev in och räddade henne. Hon beskrev hur denna vän lät henne gr̊ata ut, känna och först̊a

sin situation p̊a riktigt. F7 beskrev även hur denna vän fick henne att känna sig trygg och

uppmuntrade henne se och först̊a att det partnern gjort och sagt till henne inte var rätt. I ett

mindre antal av informanternas berättelser framkom det att n̊agon nära agerar för att se till att

den v̊aldsamma relationen avslutas. Informanten F4 beskrev bland annat hur hennes föräldrar

till slut uppmärksammade hennes mående och utsatthet i relationen. Informanten beskrev att

hennes föräldrar därefter gick in och avslutade hennes relation.

MOTVÅLD

En framst̊aende del av studiens informanter beskrev att uppbrottet med partnern inleddes ef-

ter att informanterna själva använt v̊ald mot sin partner. Det framkommer att de agerat i

självförsvar och de flesta av informanterna beskrev att de upplevt sig chockade över sina hand-

lingar. Vissa av informanterna beskrev även att den egna v̊aldshandlingen fick dem att inse att

relationen måste ta slut d̊a de upplevde att de höll p̊a att bli som sin partner. Informanterna

M2 och F3 beskrev p̊a liknande sätt hur de använt motv̊ald och hur de upplevt konsekvenser-

na av själva handlingarna. Dessa beskrivningar visar en genomg̊aende bild av informanternas

berättelser om motv̊ald och hur de efter sin motv̊alds-handling upplever ånger för vad de gjort.

Informanten M2 beskrev att, efter han blivit utsatt av materiellt v̊ald, hur situationen utlöste

en reaktion hos honom där han slog till sin partner med öppen hand. M2 beskrev att han blev
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chockad över sin egen handling och ville bara ta sig ur relationen. Han beskrev att efter den

händelsen tog det en vecka för hans kropp och sinne att lugna ner sig och komma tillbaka.

Därefter tog paret tillsammans beslutet att relationen var över. P̊a ett liknande sätt beskrev

informanten F3 att hon, innan den egna v̊aldshandlingen, hade bestämt sig för att inte till̊ata

partnern sl̊a henne igen. F3 beskrev hur hon hamnade i ett br̊ak med partnern och att partnern

höll fast henne i sängen. Informanten beskrev hur hon känner sig hotad och när hon lyckades

bli fri partnerns grepp slog hon tillbaka. F3 beskrev att hon därefter kände ånger och m̊adde

d̊aligt över vad hon hade gjort.

NÅR EN INSIKT, BLI UTKASTAD OCH SÖKT HJÄLP/TERAPI

N̊agra enstaka av studiens informanter beskrev att de n̊adde en insikt över sin situation vilket

hjälpte dem att ta sig ur den v̊aldsamma relationen. Informanterna beskrev hur de bland annat

n̊att en insikt att beteendet av partnern i relationen var typiskt för v̊ald i nära relationer och

att det var denna insikt som fick informanterna att ta beslutet att avsluta relationen. Infor-

manten F1 beskrev hur hon först när hon n̊att botten i sin depression och självförakt kunde

komma fram till att det var relationen och hennes partner som var problemet. I en av informan-

ternas berättelser beskrivs det däremot att ha blivit utkastad fr̊an hemmet blev det slutliga

uppbrottet fr̊an relationen. Informanten F7 beskrev hur hon efter att hon hotat om att lämna

sin partner blev utkastad fr̊an det delade hemmet. F7 beskrev att hon i efterhand upplevde, att

bli utkastad, som en välsignelse eftersom partnern aldrig erkände eller förändrade sitt beteende.

Närmare hälften av studiens informanter beskrev att de försökt söka hjälp via hjälplinjer,

familjer̊adgivning, kuratorer eller via terapi för att kunna ta sig ur sin situation och relation.

N̊agon enstaka informant beskrev att de fick hjälp via en kurator medan andra informanter

beskrev att de inte fick n̊agon hjälp när de besökt hjälplinjer och hjälporganisationer som fa-

miljer̊adgivning. En signifikant del av informanterna har blivit nekad hjälp av organisationer.

Exempelvis kontaktade informanten M3 en hjälplinje som ett försök att ta sig ur sin situation

och f̊a hjälp. M3 beskrev att han via hjälplinjen fick svar att de inte hade möjlighet och kunskap

att hjälpa honom eftersom han levde i en homosexuell relation. Däremot tipsade hjälplinjen

om att hans partner kunde kontakta dem istället. Å andra sidan upplevde informanten F6 att

kuratorerna, hon sökte sig till via universitetet hon studerade vid, var en enorm hjälp för henne

att ta sig ur sitt v̊aldsamma förh̊allande.
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BEMÖTANDE

I bearbetningen av temat identifierades sju delteman: polis/rättsväsendet, v̊arden, samhälleliga

och ideella hjälp- och serviceorganisationer, familj/vänner, samhället och hbtq - samhället.

Inför bearbetning av insamlat material skapades

en översikt om vilka typer av bemötande som in-

formanterna beskrivit att de upplevt gällande sin

utsatthet av v̊ald i sina berättelser. Bearbetningen

visas i tabellen intill. Av tabellen g̊ar det att utläsa

hur informanterna gett uttryck för bemötande av

olika slag samt vilka av dessa som var de mest

förekommande eller skilda av sitt slag. Tabellen

visar att av 14 insamlade berättelser, s̊a nämnde

12, fem män och sju kvinnor bemötande.

POLIS/RÄTTSVÄSENDET, VÅRDEN OCH FAMILJ/VÄNNER

N̊agra av informanterna beskrev ett bemötande fr̊an polis/rättsväsende. En större del av de

informanter som vittnade n̊agot om ett bemötande fr̊an polis/rättsväsende var män. Dessa män

gav en gemensam bild av bemötandet fr̊an polis och rättsväsende. De gemensamma nämnarna

var att polis och rättsväsende negligerat männens utsatthet för v̊ald i en samkönad, nära rela-

tion och där lagt tyngd p̊a att offret var en man och att det därav inte ansetts varit hotade eller

att v̊aldet ens ägt rum. Det var även gemensamt att polis och rättsväsende lagt negativ och

h̊anfull betoning vid de faktum att de är homosexuella och män som blivit utsatt av andra män.

Exempelvis beskrev informanten M7 hur polis kom förbi vid flera av partnerns övergrepp men

att polisen aldrig gjorde n̊agot åt saken. M7 skrev att: ”Polisen s̊ag mig och min partner som

tv̊a likvärdiga slagskämpar och uttryckte att jag borde kunna försvara mig själv eftersom jag

var den fysiskt större av oss.” Av berättelserna framg̊ar däremot även ett enstaka bemötande

av positiv art med polis. Informanten F3 beskrev att hon vid ett tillfälle, efter fysiskt v̊ald och

konfrontation med sin partner, pratade med poliserna som blev tillkallade platsen. Vid detta

tillfälle pratade F3 med en av poliserna som hon upplevde gav henne ett ömsesidigt och gott

bemötande. F3 beskrev att hon vid det tillfället fick insikten om att detta var partnerns sätt

att kontrollera henne och att hon l̊atit det hända.

En av informanterna uppgav ett bemötande fr̊an v̊arden. Denna informant uppgav att han

under hela sitt förh̊allande med förövaren, 3,5 år, åkt in till sjukhuset flertalet g̊anger för allt
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fr̊an brutna revben till akutoperation p̊a grund av komplikationer av ärrbildning som upp-

st̊att till följd av v̊aldet han utsatts för. Informanten beskrev att han inte förstod varför han

inte blev erbjuden hjälp av alla han mötte inom sjukv̊arden. Informanten beskrev att, trots

återkommande besök och ärenden av allvarlig art, valde v̊ardpersonalen att förbise det man

visste skedde och istället erbjöd smärtstillande och antidepressiva läkemedel.

En betydande del av informanterna som nämnt bemötande i sina berättelser beskrev ett

bemötande fr̊an familj och vänner. Bemötandet fr̊an familj och vänner togs bland annat i

uttryck genom att nära kunde ta upp saker som partnern hade gjort eller sagt mot hen som

de ans̊ag inte var okej och kunde d̊a r̊ada informanterna att lämna relationen. Samt var det en

del informanter som fick hjälp och stöd av nära i skedet av uppbrottet. N̊agra enstaka av in-

formanternas beskrivningar av familj och näras bemötande sticker ut d̊a de beskrev ett särskilt

bemötande där de nära inte la vikt vid förövaren, v̊aldet och förh̊allandet utan p̊a den utsatte i

sig och fokuserade p̊a deras m̊aende och känslor. En av informanterna skrev: ”Min vän hjälpte

mig se sanningen istället för att förblindas av det min partner fick mig att tro”.

SAMHÄLLELIGA OCH IDEELLA HJÄLP- OCH SERVICEORGANISATIONER

En mindre del av informanterna i studien uppgav ett bemötande fr̊an samhälleliga och ideella

hjälp- och serviceorganisationer. Av dessa framkommer det en gemensam nämnare om att de

inte är utrustade bemöta personer inom hbtq som varit eller är utsatt för v̊ald i en nära rela-

tion. Det gavs även i uttryck att personal inom organisationen inte var kunnig inom omr̊adet

eller att stödboenden för män inte fanns, att stödgrupper för offer var för kvinnor och att de

stödgrupper för män som fanns var om det var förövaren. Av berättelserna framgick även att or-

ganisationer var mer benägna att se över en eventuell kontakt och behandling av v̊aldsutövaren

istället för v̊aldsoffret. En av informanterna vittnar särskilt om otillgängligheten av hjälp riktat

till personer inom hbtq när det kommer till v̊ald i nära relation. Vid ett tillfälle besökte infor-

manten flertalet hjälpsidor för v̊aldsutsatta kvinnor. P̊a hemsidorna mötte hon endast manlig

terminologi över beskrivningar av förövaren - om han gör si, om han säger s̊a etc. Informanten

beskrev att det för henne skapade en känsla av att det v̊ald hon var utsatt för inte fanns, att

det är ett heterosexuellt fenomen.

SAMHÄLLET OCH HBTQ-SAMHÄLLET

Vissa av informanterna uppgav ett bemötande fr̊an samhället. Till deltemat samhälle tillskriver

vi samhälleliga normer som exempelvis kan återfinnas inom politiken och civilpersoner. Inom

denna kategori fanns det en stor spridning av olika drag. En informant berättade om en gene-

rell upplevelse av att v̊ald i nära relationer, för samhället, handlar om en man som utsätter en
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kvinna. Informanten uttryckte även en upplevelse om att man inte pratar om v̊ald i en rela-

tion mellan tv̊a män. N̊agra enstaka informanter vittnar om ett annat typ av bemötande fr̊an

samhället d̊a grannar har larmat polis om v̊aldet. En annan informant visar p̊a ett särskilt drag

av bemötande inom deltemat. Denna informant beskrev ett gott bemötande fr̊an samhällets

politiker d̊a de uttalat sig om att det är viktigt att bedriva en samhällelig service som är lyhörd

för hbtq-samhället det eftersom m̊anga i samhället är rädda för att nyttja dessa serviceinsat-

ser p̊a grund av rädsla för att diskrimineras. N̊agra enstaka av informanterna vittnar om ett

bemötande fr̊an hbtq-samhället. En av informanterna beskrev att hbtq-samhället är ett tätt

sammanslutet samhälle där alla känner alla. Informanten F5 förmedlade att hon berättat för

vänner inom hbtq-samhället om sin utsatthet av partnern men att de till följd av detta valde

att avsluta vänskapen med henne p̊a grund av det faktum att alla känner alla. Den andra

informanten M2 beskrev bemötandet fr̊an hbtq-samhället p̊a följande sätt:

Hbtq-samhället har gestaltningen att alla är glada, har det trevligt och skrattar.

Men jag kan säga er att detta är inte alltid fallet. Till denna dag har jag inte hört

eller läst n̊agonting alls om partnerv̊ald i hbtq-samhället, men jag tycker att det

borde vara ett samtalsämne. Om det har hänt mig, har det hänt eller händer n̊agon

annan.

SPECIFIK UTSATTHET

I bearbetningen av temat identifierades sju delteman: ett litet sammanslutet samhälle, rädsla

för att äventyra kampanjer för lika rättigheter, dubbel garderob, hot om outing, obelyst fenomen,

bevisa sin sexualitet och heteronorm/stereotyper.

I tabellen intill har en översikt om

den specifika utsattheten sammanställts.

I tabellen g̊ar det att utläsa att de

mest återkommande uttryck av speci-

fik utsatthet var att informanterna be-

skrivit att de utsatts för ett hetero-

normativt eller stereotypiskt bemötande.

Tabellen intill visar att av insamla-

de 14 berättelser, nämnde 9, sex män

och tre kvinnor en specifik utsatt-

het.
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ETT TÄTT/SAMMANSLUTET SAMHÄLLE OCH RÄDSLA ATT PÅVERKA

KAMPANJ

Utifr̊an temat bemötande fr̊an hbtq-samhället utläste vi en specifik utsatthet för målgruppen i

det bemötandet. En av studiens informanter nämnde i sin berättelse att hbtq-samhället är ett

tätt sammanslutet samhälle. Informanten beskrev att hon därav var rädd att berätta för vänner

inom hbtq-samhället om sin utsatthet. Informanten beskrev även att när hon väl berättade om

sin utsatthet för n̊agra nära vänner s̊a förlorade hon dem, d̊a alla känner alla. Ytterligare har vi

kunnat identifiera en unik och specifik utsatthet för m̊algruppen. Utifr̊an en av berättelserna,

som var delad fr̊an ett land där det vid tillfället inte var lagligt för homosexuella att gifta sig,

beskrev informanten att han var delaktig i en legaliseringskampanj för lika äktenskap för alla.

Informanten M4 skrev att: “Jag hade en rädsla, p̊a grund av att jag involverad i en äktenskaps -

rättighets - kampanj, att om jag berättade om min erfarenhet s̊a skulle det äventyra kampanjen.

S̊a det förhindrade mig nästan fr̊an att söka hjälp.” Detta ser vi som en specifik utsatthet d̊a

en rädsla för att förstöra kampanjen och rättigheter för många andra förhindrade informanten

fr̊an att söka hjälp själv.

DUBBEL GARDEROB

Utifr̊an en signifikant del av informanternas berättelser identifierades egna resonemang som

vittnade om hur v̊aldet förstods, hur bemötandet fr̊an olika grupper i samhället förhindrade

eller försenade uppbrottet. Vi valde att benämna detta deltema som den dubbla garderoben

d̊a den p̊a olika sätt visar att den fiktiva garderoben, som hbtq-personer behöver komma ut

fr̊an när de berättar om sin sexuella läggning, även finns när de ska komma ut och berätta om

sin utsatthet. Dessa tv̊a barriärer, v̊aldsutsattheten och att behöva komma ut om sin sexuella

läggning, utgör det vi har valt att benämna som en dubbel garderob. N̊agra av informanterna

ger en heltäckande beskrivning över hur den dubbla garderoben kan ges i uttryck. Informan-

ten M5 beskrev att han inte kände att han kunde prata med n̊agon om sin utsatthet för att

han d̊a även skulle vara tvungen att komma ut som homosexuell. Informanten M1 beskrev att

han upplevde skam över sin sexualitet och p̊a grund av att nästan ingen i hans närhet viss-

te om hans relation med en annan man s̊a kände han att han inte kunde berätta för n̊agon

om v̊aldet heller. Vidare beskrev informanten M3 att hans andra garderob best̊ar av att inte

svartm̊ala samkönade relationer, vilket han upplevde skulle kunna ske om han berättade om

sin v̊aldsutsatthet. Informanten M6 vittnade även om en dubbel garderob:

Tankarna om att anmäla fanns hela tiden, men fördomarna mot polisen hindrade

mig. Jag var rädd att inte bli trodd och för att en manlig polis skulle kalla mig för
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fjolla och mena att lite stryk f̊ar man väl t̊ala. Jag var ocks̊a orolig för att fokus

skulle hamna p̊a min sexuella läggning istället för misshandeln och att anmälan inte

skulle tas p̊a allvar.

Det finns en komplexitet i detta fenomen d̊a vi kunnat identifiera att den dubbla garderoben

även har en annan sida. I denna del ser vi att partnern st̊ar för den andra delen av gardero-

ben men även att partnern kan försöka att sätta in den utsatte i sin egna garderob. I n̊agra

enstaka berättelser framg̊ar det att informanternas partner h̊anat dem efter hur de klär sig och

hur detta h̊an haft en specifik koppling till deras sexuella läggning. Ett exempel p̊a detta g̊ar

att utläsa fr̊an informanten M1:s berättelse som beskrev att hans partner brukade kommentera

hans klädval och att han s̊ag ut som en bög och att folk skulle kolla p̊a honom. M1 beskrev även

att hans partner kontrollerade vad han skulle ha p̊a sig s̊a han s̊ag s̊a hetero ut som möjligt.

P̊a ett liknande sätt beskrev informanten F5 hur hennes partner var ifr̊agasättande och fällde

negativa kommentarer när hon exempelvis hade p̊a sig skjorta och slips. Partnern kunde vid

s̊adana tillfällen uttrycka: ”försöker du vara butch? Du är för fan inte butch, jag är butch, se

p̊a mig, vad fan försöker du göra?”.

HOT OM OUTNING OCH BEVISA SIN SEXUALITET

Hot om outing klassificerade vi dels som en del av det psykiska v̊aldet men även som en spe-

cifik utsatthet d̊a den vittnar om en utsatthet som är unik för målgruppen. Som en del av

v̊aldsutsattheten har n̊agra enstaka av informanterna vittnat om att de blivit utsatta för hot

om outning. Det gemensamma i alla hot var att informationen var riktad att n̊a den utsattes

nära, s̊asom familj och vänner. Detta har bland annat uppmärksammats i informanten M5

berättelse. Han beskrev att hans partner hotade om att outa honom till hans familj att han

var homosexuell d̊a han inte ville komma ut själv. Han beskrev även att partnern hotade med

att berätta för hans familj och vänner att han hade HIV. Bevisa sin sexualitet var även en

aspekt som särskilt synliggörs inom målgruppen. Till följd av traditionen att alla andra än

heterosexuella behöver komma ut har det medfört att man i relationer, där v̊ald förekommer,

kan behöva bevisa sin sexualitet för partnern. I n̊agra berättelser har vi kunnat identifiera tv̊a

olika fall av detta. En av informanterna beskrev att v̊aldet inom relationen började efter att

hans partner börjat pressa honom att komma ut som homosexuell vilket han inte var redo för. I

denna kontext ses pressen p̊a att komma ut som homosexuell som ett sätt att tvingas bevisa sin

sexualitet. Ett annat sätt att bevisa sin sexualitet beskrev informanten F4 d̊a partnern ans̊ag

att hon skulle bevisa sin kärlek genom att g̊a med p̊a sexuella handlingar hon inte var redo för.
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OBELYST FENOMEN

Ungefär hälften av informanterna vittnade om att v̊ald i samkönade relationer är ett obelyst

fenomen. De flesta av informanterna berättade om händelser där samhället p̊a olika sätt, fr̊an

bekanta, polis s̊aväl som hjälp- och serviceorganisationer, inte bemött dem adekvat utifr̊an upp-

fattningarna om vem som är offer och vem som är förövare inte stämde överens med studiens

målgrupp. En gemensam nämnare inom hela gruppen, av informanter som nämnt detta, var en

upplevelse om att v̊aldet, p̊a grund av att det är obelyst, därför inte räknas. Samt att en be-

tydande del av informanterna h̊anats i kontakt med professionella. Informanterna beskrev hur

viktigt det var att v̊ald i samkönade relationer uppmärksammats och diskuteras mer öppet.

Informanterna poängterade även att deras utsatthet idag inte verkar existera i samhället och

deras historier ses sakna validitet d̊a samhället inte först̊ar att v̊ald i nära relationer även in-

nefattar personer inom hbtq-samhället.

N̊agra enstaka informanter uttryckte däremot en annan form av hur fenomenet är obelyst.

Exempelvis beskrev informanten M1 att han hade en egen föreställning att v̊aldet var en del

av vad som ingick i en homosexuell relation och var n̊agot han var tvungen att leva med.

M1 beskrev även att han blev förlöjligad av polisen p̊a grund av hans sexualitet och därför

uppmärksammade inte polisen v̊aldet. Slutligen fanns det även beskrivet fr̊an informanten F5

beskrev att det obelysta fenomenet fanns i hennes närhet. Informanten skrev att:

Hur säger man till sina vänner ’min flickvän v̊aldtar mig’ när deras enda mentala

uppfattning av v̊aldtäkt är en man som tvingar sig p̊a en kvinna med sin penis?

Hur säger man att man blivit utsatt för v̊aldtäkt när det finns en uppfattning om

att det inte räknas?

HETERONORM/STEREOTYPER

Heteronormen återfinns i alla tre först identifierade teman; v̊aldets uttryck, uppbrott och bemöta-

nde. Den har artikulerats p̊a grupp- s̊aväl som samhällsniv̊a och som levda erfarenheter s̊aväl

som farh̊agor. De flesta av informanterna ger en homogen beskrivning av hur partnerv̊ald först̊as

som ett fenomen som uppst̊ar mellan en man och en kvinna, att v̊ald mellan tv̊a samkönade

i ett par inte är v̊ald och att det därför skulle vara okej i en samkönad relation att utöva

v̊ald. En av informanterna beskrev att undanh̊allande om att v̊ald i samkönade relationer sker

skulle upprätth̊alla uppfattningen om att hbtq-samhället endast innefattar glädje och skratt.

Informanten beskrev även en generell uppfattning om att v̊ald i en nära relation endast sker

mellan en man och en kvinna där mannen är förövaren och att denna heteronorm inskränker

utsatta hbtq-personer. Denna tanke och uppfattning byggs upp av flertalet andra informanter
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som upplevde att v̊aldet inte händer dem och att det inte finns av den orsaken. Detta har

getts i uttryck genom den heteronormativa först̊aelsen av v̊ald i nära relationer som framg̊ar

i informanten F5:s berättelse där hon uppmärksammade att alla hjälpsidor för v̊aldsutsatta

kvinnor dominerades av manlig terminologi om förövaren, vilket förkastade henne i tankar om

att v̊aldet inte hände henne. Heteronormen återkommer även i informantens M5 berättelse. M5

beskrev hur han själv hade en uppfattning att det hans partner utsatte honom för inte var v̊ald.

Han beskrev att d̊a de b̊ada var killar s̊a borde han kunna försvara sig själv men p̊a grund av

att han är homosexuell ans̊ag han att han var förtjänt v̊aldet. Nedan presenteras tv̊a citat fr̊an

informanten M4. I dessa citat g̊ar det att utläsa hur heteronormen p̊averkat bemötandet, delvis

genom att han som man upplevde sv̊arigheter i att prata om utsattheten men ocks̊a genom

tillgängligheten till stöd och hjälp för män.

Om jag hade utsatt en kvinna för v̊ald s̊a hade det direkt g̊att till domstol, det

skulle finnas broschyrer med flera sidor och grupper och behandlingar. Det skulle

ha uppmärksammats direkt p̊a sjukhuset där v̊ardpersonalen skulle ha stannat oss

och fr̊agat massa fr̊agor och därifr̊an gjort anmälningar. Jag först̊ar fortfarande inte

varför jag inte kunde bli erbjuden hjälp av alla de som jobbar inom sjukv̊arden

fast de visste vad som hände. Istället fick jag bara alltid smärtmedicin och anti

depressiva tabletter. [...] Jag tror det är sv̊arare för män att komma fram och berätta.

Det finns många kampanjer för kvinnor som blir utsatta som är superbra men det

är inte bara kvinnor som blir utsatta, det är inte heller bara homosexuella män

som blir det utan även trans män och hetero män kan bli utsatta. Ser man över

kommentarer, p̊a Facebook och andra sociala medier, om män som blir utsatta av

kvinnor kommenterar folk skrattande och att de förtjänade det. Vilket de inte gör!

Ingen förtjänar att bli utsatta för v̊ald! Och jag menar, jag har fortfarande inte

kunnat f̊a n̊agot stöd eller hjälp fr̊an n̊agon organisation som jobbar med v̊ald i

nära relationer.

ANALYS OCH DISKUSSION

I detta avsnitt presenterar vi analys av resultatet och utg̊ar fr̊an de inledande fr̊ageställningarna

för studien. Vidare framförs slutsatser och sedan förs en diskussion av framkomsterna. Slutligen

ges det även en fingervisning över vad som kan behövas inför vidare forskning inom ämnet.
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ANALYS

Isdal (2017) och NCK (u.̊a) definierar att v̊aldet som sker i en nära relation handlar till stor

del om att utöva och bibeh̊alla makt, och en position av makt. Utifr̊an studiens presenterade

resultat har vi kunnat utläsa att v̊ald i samkönade relationer g̊ar att uppfattas i mångt och

mycket precis som hur v̊ald i heterosexuella relationer uppfattas. Detta byggs även upp av

Balsam och Szymanskis (2005) tidigare forskning där effekterna av v̊ald i s̊aväl heterosexuella-

som hbtq-relationer visats vara jämförbara. Ur v̊art perspektiv uttrycker sig v̊aldet, oavsett

samkönad eller olikkönad relation, p̊a liknande sätt. Detta genom att vi har kunnat återfinna

Isdals (2017) definition av v̊ald i informanternas berättelser om v̊aldet de utsatts för. Emellertid

har vi kunnat identifiera att det finns aspekter inom fenomenet, v̊ald i samkönade relationer,

som skiljer sig åt fr̊an v̊ald i nära, heterosexuella, relationer. Dessa aspekter har lokaliserats

inom temat specifik utsatthet och belyser en generell och karakteristisk utsatthet som hbtq-

personer st̊ar inför i olika samhällen men även framkomsten av fenomenet dubbel garderob. Det

som behöver tas i beaktning vad gäller v̊ald i samkönade relationer är den specifika utsatthet

som det kan medföra.

HETERONORMATIVITET

I analys av resultat har vi kunnat se en tydlig och genomg̊aende tendens av att heteronor-

mativiteten p̊averkar informanterna i det insamlade materialet. Heteronormativiteten har i

detta hänseende varit relativt styrande i resultatet. Exempelvis har hälften av informanter-

na vittnat om hur ett heteronormativt tänk och stereotyper p̊averkar uppfattningen. Detta

eftersom det i studiens insamlade berättelser bland annat g̊att att utläsa att informanterna

beskrivit heteronormativiteten i samhället som ett hinder att själv f̊a en insikt i sin situa-

tion och f̊a stöd och hjälp att komma ur situationen. De har även framkommit beskrivningar

där det finns samhälleliga barriärer för andra, nära som professionella, att inneha en insikt

om v̊ald i samkönade relationer som hindrar ett uppbrott. Utifr̊an resultatet har vi kunnat

utläsa beskrivningar fr̊an informanter där heteronormativa föreställningar hos professionella

lett till bemötande som i sin tur förlöjligat och förminskat informanten och det v̊ald som skett

f̊ar därigenom mindre eller ingen legitimitet. Det har även framg̊att i Holmberg och Stjer-

nqvists (2007) studie där de förklarar att tv̊a av samma kön, har samma kroppskonstitution,

och därför ses inte den utsatte i förh̊allandet som reellt utsatt. Utifr̊an genusteorins (Hamreby,

2009) förh̊allningssätt att uppmärksamma förställningen och betydelsen för kön i texterna har

vi uppmärksammat fr̊an flera av studiens berättelser att det förekommit föreställningar kring

kön, d̊a ett samkönat par har liknande kroppskonstitution, har v̊aldet i sig minskat i legiti-

mitet. Samtidigt har föreställningar kring könsroller eller könskategoriserade drag hos offret
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eller förövaren inom paret styrt uppfattningen av v̊aldets allvarlighet hos professionella. Exem-

pelvis beskrev en av informanterna att d̊a han var den fysiskt större partnern i förh̊allandet

s̊a ans̊ags inte det v̊ald som han utsatts för vara hotande, d̊a polisen uttryckt att han borde

kunna försvara sig själv. Detta är n̊agot som Hofrén (2007) p̊a liknande sätt har förklarat i sin

studie ang̊aende v̊ald i lesbiska relationer. Författaren understryker att i ett v̊aldsamt lesbiskt

förh̊allande kan förövaren vara den som ses vara fysiskt mindre och mer feminin, vilket kan

leda till att v̊aldet inte anses ha en lika allvarlig karaktär. Den tidigare forskningen tillsammans

med v̊art eget resultat vittnar därav om p̊a vilka sätt heteronormen p̊averkar föreställningen

av v̊ald i samkönade relationer.

Utifr̊an ovanst̊aende g̊ar det att f̊a en kunskap om och insikt i att v̊ald i nära relationer

många g̊anger ses som ett heterosexuellt fenomen. Vi har kunnat utläsa att den heteronor-

mativa uppfattningen p̊averkade informanternas upplevelse av att v̊aldet verkligen hände dem

samt hur de blev bemötta av exempelvis nära, hjälporganisationer, samhället i sig och hbtq-

samhället. Bemötandet som informanterna beskrev fr̊an nära var b̊ade av negativ och positiv art

medan de informanter som beskrivit bemötande fr̊an samhället, hjälporganisationer och hbtq-

samhället var erfarenheterna av bemötandet framförallt av negativ art. Informanterna beskrev

hur hjälporganisationer inte hade tillräcklig kunskap om m̊algruppen eller hanteringsstrategier

att hjälpa dem, vilket i sin tur ledde till att informanterna tvingades ifr̊agasätta sin egen utsatt-

het. Ett särskilt bemötande som framst̊att i resultatet var att en större del av informanterna

upplevt att v̊aldet de utsatts för inte ansetts giltigt utifr̊an olika aspekter som att det är en

samkönad person som utsatt dem. Det framkom även att denna brist hos dessa organisationer

utg̊ar fr̊an föreställningen att v̊ald i nära relationer enbart sker i en relation mellan en man och

en kvinna där mannen är förövare. Detta är n̊agot som Hofrén (2007) ocks̊a skriver om, att

offer och förövare inte stämmer överens med samhällets stereotypa bild av vilka dem är. Som

ett exempel tar Hofrén (2007) upp att kvinnor inte ses lika stark som en man av omgivningen

och v̊aldet i en kvinnlig samkönad relationer minskar i allvar.

DUBBEL GARDEROB

Heteronormativiteten ligger till stor grund för studiens myntade begrepp dubbel garderob och

det l̊anade begreppet dubbel isolering. Vi använder begreppen för att förklara den specifika

problematik som identifierats inom ämnet. Dubbel isolering enligt Knöfel Magnusson (2016)

innebär den barriär som utgör uppfattningen av v̊aldet i nära relationer som heterosexuellt

bunden och barriären som förespr̊akar heterosexualitet som det normala. Det innebär med and-

ra ord att en individ som lever i en samkönad relation och är v̊aldsutsatt dels är isolerad fr̊an
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samhället, p̊a grund av avsaknad av acceptans för den sexuella läggningen som i detta fall anses

vara avvikande enligt heteronormen. Vidare är personen även isolerad till följd av att v̊aldet i

den samkönade relationen inte uppfattas av samhället och organisationerna i samhället som är

till för v̊aldsutsatta. Den dubbla garderoben g̊ar däremot att förklaras genom den barriär som

är skapad av samhället som medför att en v̊aldsutsatt icke-heterosexuell person bör komma ut

i dubbel bemärkelse för att kunna f̊a stöd och hjälp. Med detta menar vi att personer inom

målgruppen, i skedet, när de ska berätta om v̊aldet även är tvingade att komma ut och berätta

om sin sexuella läggning. I studien har vi exempelvis kunnat utläsa att det verkar vara lika

sv̊art att tala om v̊aldet som sin sexuella självdefinition. Det visade sig dock i vissa fall vara

lättare att vilja tala om v̊aldet än om sin sexuella självdefinition om de inte hade kommit ut,

d̊a uppfattningen om v̊aldet st̊att utanför dem själva. Det visas i resultatet att informanterna

oftare valde att inte tala om v̊aldet eftersom att de behöver säga b̊ada för att framföra den

ena. En större del av informanterna vittnade om att de inte kommit ut för familj, vänner eller

officiellt i samhället. Enligt Balsam och Szymanski (2005) kan det medföra mer stress till ett

förh̊allande och leda till att offret för v̊ald i relationen tenderar tolerera v̊aldet i högre grad än

de som kommit ut med sin sexuella självdefinition. Detta menade de eftersom en person som

inte är ute inte har samma möjlighet för förebilder och synlighet om hur förekommande det är

att inte vara heterosexuell. N̊agra av v̊ara informanter vittnade om detta, bland annat genom

uttryck som att de inte trodde att n̊agon annan kunde älska dem och att det s̊ags normalt i

samkönade relationer eftersom v̊ald i nära relationer beskrevs ske mellan en man och en kvinna.

Vidare har vi även kunnat utläsa i studiens resultat att mer än hälften av studiens infor-

manter inte sökte sig till yrkesverksamma och uttryckt sig oroade för att eventuellt göra det.

Holmberg och Stjernqvist (2007) hade likt v̊ar studie, ett stort antal respondenter som inte sökt

hjälp. En intressant tanke som författarna resonerade kring var att personer i samkönade rela-

tioner ofta tänkt i banor om deras sexualitet utifr̊an ett existentiellt perspektiv. Utifr̊an dessa

tankar menar författarna att de kanske valt att inte g̊a ut med deras sexuella självdefinition

och därigenom klara sig själv. Holmberg och Stjernqvist (2007) resonerade här att en kan se

samkönades icke-hjälpsökande som ett fenomen som urartat fr̊an att de är van att klara sig

själv. Utifr̊an v̊ar studie har vi funnit att detta resonemang har tagits i uttryck genom en av

studiens informanter som beskrev att han själv inte ans̊ag att v̊aldet som hans partner utsatt

honom för var n̊agot han kunde anmäla d̊a han borde kunna försvara sig själv.
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MÄNS OSYNLIGET

Utifr̊an Merrill och Wolfes (2000) studie framgick det att v̊aldsutsatta homosexuella män ofta

undviker att söka hjälp fr̊an professionella d̊a insatserna anses vara utformade efter v̊aldsutsatta

kvinnor. Denna uppfattning och förh̊allningssätt har även kunnat identifieras i v̊ar studie. I en

stor del av de manliga informanternas berättelser har vi kunnat utläsa att det dels finns ge-

nomg̊aende rädslor att bli bemötta p̊a ett homofobiskt sätt av professionella men ocks̊a att det

finns flertalet beskrivna tillfällen där informanterna har blivit bemötta p̊a ett negativt sätt.

Fr̊an Knöfel Magnussons (2016) studie framgick det även att v̊aldsutsatta män har sv̊arare

att se sig själva som offer och anmäler v̊aldet de blivit utsatta för i mindre utsträckning än

kvinnor. I studien framhävs det att samhällets syn över hur en man bör vara har skapat en

uppfattning att en man inte kan vara utsatt eller ett offer. Detta har vi ocks̊a sett i v̊ara

informanters berättelser däremot har det inte varit lika framträdande som rädslan inför och

det faktiska bemötandet fr̊an professionella. Ur informanternas berättelser uppges en generell

rädsla i hjälpsökande fr̊an s̊aväl polis som organisationer. De specifika informanterna som har

vittnat om denna typ av rädsla har även beskrivit tillfällen av bemötanden där rädslan har

uppfyllts eller bemötande som har gett grund till rädslan.

I denna studie har vi framförallt utg̊att fr̊an internationella publicerade personliga berättelser

men det har även ing̊att ett f̊atal nationella berättelser. Utifr̊an de svenska exemplen som även

dem vittnar om att män blir bemötta av samhället utan kunskap och insikt men även genom

förlöjligande av deras utsatthet, har vi valt att granska den svenska lagstiftning. En annan or-

sak till granskningen av svensk lagstiftning är att se över om det g̊ar att utläsa att Regeringens

(2018) delm̊al gällande att se över pojkars och mäns v̊aldsutsatthet och kroppsliga integritet,

har utvecklingsgrunder i lagstiftningen. I den svenska lagstiftningen har vi kunnat se indikatio-

ner p̊a att mäns utsatthet av v̊ald i nära relationer osynliggörs och att de är relativt oskyddade.

I socialtjänstlagen (SFS:2001:453) 5 kap 11 §, som berör brottsoffer, framg̊ar det att det är so-

cialnämndens uppdrag att verka för att den som blivit utsatt för brott samt dennes närst̊aende

f̊ar hjälp och stöd. I lagens andra stycke framg̊ar det att kvinnor som varit utsatta för övergrepp

eller v̊ald av närst̊aende ska socialnämnden särskilt beakta att de kan vara i behov av hjälp

och stöd för att förändra sin situation. Lagen tar även upp i sitt tredje och fjärde stycke att

socialnämnden ska ansvara för att stöd och hjälp n̊ar barn och dennes närst̊aende som blivit

utsatta för brott eller som har bevittnat v̊ald eller andra övergrepp. Det som inte framg̊ar i

lagstiftningen är att män som blivit utsatta för v̊ald eller andra övergrepp av närst̊aende ska

erbjudas stöd och hjälp att förändra sin situation. Männen ing̊ar endast i lagens första stycke

som omfattar personer som blivit utsatta för brott. Vi har i denna studie och i tidigare forskning
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uppmärksammat att v̊ald i nära relationer ofta g̊ar oanmält av utsatta män. Utifr̊an det anser

vi att lagen inskränker v̊aldsutsatta män, vare sig de lever i en samkönade eller heterosexuell

relation, genom att inte beakta deras eventuella behov av stöd och hjälp att ta sig ur sin situa-

tion. Vidare poängterades det i Knöfel Magnussons (2016) studie att det idag i Sverige endast

finns ett stödboende som till̊ater män, detta är ett skyddat boende hos RFSL stödmottagning

i Stockholmsomr̊ade som har 1-2 platser för utsatta hbtq-personer. Detta anser vi vittnar om

hur männens utsatthet även idag i Sverige g̊ar relativt oskyddade och ouppmärksammade.

SLUTSATSER

Slutsatserna för denna studie är att v̊ald i nära relation handlar till stor del om att utöva och

bibeh̊alla makt men även en position av makt. V̊ald i samkönade relationer har visat sig kunna

uppfattas och uttryckas i mångt och mycket p̊a ett liknande sätt som v̊ald i heterosexuella

relationer. Bland annat skiljer sig inte effekterna av v̊aldet. Däremot kan vi dra slutsatser om

att det finns aspekter inom v̊ald i samkönade relationer som skiljer sig fr̊an det v̊ald som sker

i heterosexuella relationer. Det kan finnas en specifik utsatthet i vardagen för en person som

i en samkönad relation utsätts för v̊ald eftersom personen exempelvis kan utsättas för hot om

outning och behöva bevisa sin sexualitet för sin partner. Det är n̊agra aspekter som inte kun-

nat p̊aträffas inom det v̊ald som sker i en heterosexuell relation, av de studier som vi läst. En

person som lever i en samkönad relation där v̊ald förekommer riskerar att bli isolerad i dubbel

bemärkelse. Delvist genom att v̊ald i nära relationer uppfattas vara heterosexuellt bunden men

även till följd av att personen avviker fr̊an heteronormen. Enbart det faktum att mäns v̊ald mot

kvinnor uppmärksammas s̊a väl idag medför att själva fenomenet v̊ald i samkönade relationer

hamnar i skymundan. Heteronormativitet har i studien visat sig p̊averka informanterna i hur

de blir bemötta av professionella och nära. Heteronormativiteten har p̊averkat informanternas

egna syn om deras utsatthet är legitim men även deras tillg̊angar till stöd och hjälp. Det har

även visat sig p̊averka informanternas uppbrott fr̊an partnern. Ytterligare en slutsats är att

hbtq-personers utsatthet av v̊ald i en samkönad relation osynliggörs av samhället. Detta kan

tas i uttryck genom att polis och myndigheter kan anse att paret har liknande kroppskonsti-

tution eller att förövaren är mindre eller mer feminin och att offret därigenom inte ses som

fysiskt hotad. Det har även i studien framkommit en slutsats om att män inom den svenska

lagstiftningen är relativt oskyddade och att det i lagtexten inte tas i särskild beaktning att

även män kan ha behov av stöd och hjälp att ta sig ur sin situation.
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DISKUSSION

Den tidigare forskningen (G̊ardfeldt, 2003; Holmberg & Stjernqvist, 2007; Knöfel Magnusson,

2016; RFSL, 2019) tillsammans med v̊art eget resultat vittnar om p̊a vilka sätt heteronor-

men p̊averkar föreställningen av v̊ald i samkönade relationer. För att f̊a ökad insikt om v̊ald

i samkönade relationer som ett enhetligt fenomen behövs ytterligare kunskap utöver vad v̊ald

i nära relationer är. Det ingriper s̊aväl hbtq-kompetens som hur hbtq-personer är en utsatt

grupp i samhället. Att det idag behövs en särskild insikt i och kunskap kring v̊ald i samkönade

relationer g̊ar i direkt anknytning till samhällets struktur och återskapande av heteronormati-

vitet. B̊ade informanterna och studierna vittnar om det. Utifr̊an v̊ar tolkning av informanterna

utgör heteronormativiteten en problematik som finns inför uppfattningen av och insikten om

v̊ald i samkönade relationer. Däremot, till följd av viss insyn i verksamheter, måste vi ocks̊a

tydliggöra att det finns de professionella och verksamheter i Sverige som aktivt arbetar med

att fr̊ang̊a den heteronormativa först̊aelsen och bemöter målgruppen med kunskap och insyn.

Ett exempel p̊a en specifik utsatthet som vi anser professionella bör ha i åtanke är hot om

outning. Det anser vi eftersom individen därigenom är isolerad fr̊an samhället. Om individen

isoleras innebär det en större, eller ytterligare, barriär för att kunna tala om v̊aldet. Ur detta

hänseende ser vi en vikt i att uppmärksamma förekomsten av v̊ald i samkönade relationer.

I samma stund framkommer det i ungefär hälften av studiens berättelser att informanterna

upplever att v̊ald i samkönade är ett obelyst fenomen vilket endast stärker resonemanget. Ef-

tersom det i Balsam och Szymanskis (2005) studie framg̊ar att det för en v̊aldsutsatt kvinna i

en lesbisk relation som inte har kommit ut med sin sexuella läggning kan skapa en illusion om

att kvinnan inte har n̊agra alternativ än att tolerera övergreppen. Detta d̊a hon annars skulle

tvingas behöva komma ut med sin sexuella läggning samtidigt som hon skulle söka efter hjälp.

Detta vittnar om vad vi kallar för den dubbla garderoben. Utifr̊an detta ser vi först och främst

att det även kan beröra män, d̊a det i v̊ar studie framförallt framg̊att att män även utsätts för

denna typ av isolering. Likafullt anser vi att det är av vikt att besitta kunskap och insyn inom

denna problematik s̊aväl inför möte med klient som vid utformande av riktlinjer och lagar. Vi

ser att det kan bidra till att minska denna typ av isolering för v̊aldsutsatta hbtq-personer i

nära relationer. Det i sin tur tänker vi kan medföra att fler upplever att de kan anmäla och

söka hjälp för utsatthet. Vilket förhoppningsvis kan leda till att mörkertalet blir mindre och

att förekomsten av v̊ald i samkönade relationer blir mer verklig i samhället. Det framg̊ar i den

specifika utsatthet att hbtq-samhället är ett tätt sammanslutet samhälle. Till följd av det kan

det upplevas sv̊art för den utsatta att vända sig till organisationer som i sig vänder sig till

hbtq-personer. Det kan kännas utelämnande att söka hjälp hos organisationer som är hbtq-
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etablerade eftersom det p̊a dessa ställen kan vara deras vänner som de i s̊adana fall blir klient

till. Detta ser vi kan vara ett problem eftersom det finns beskrivet att RFSL:s stödboende i

Stockholm enbart har 1-2 platser och tillsammans kan det innebär att anonymiteten p̊a detta

stödboende riskeras att äventyras.

Det framgick i litteraturen att män är mindre benägna att se sig själv som ett offer till följd

av hur samhället har skapat en bild av den manliga kroppen som okränkbar och att mannen

inte kan ses som ett offer eftersom det finns en uppfattning om att män är det starkare könet

(Knöfel Magnusson, 2016). Vi ser att det kan medför att män i mindre utsträckning v̊agar prata

om sin utsatt och än mindre söker hjälp och anmäler sin utsatthet. Vi uppfattar att denna bild

kan p̊averka professionella i sitt bemötande av en v̊aldsutsatt man vilket försv̊arar mannens

tillg̊ang till hjälp och möjlighet till uppbrott fr̊an relationen. Vi ser att denna utsatthet för män

kan medföra att förekomsten av v̊ald i manliga samkönade relationer blir än mindre represente-

rade. Slutligen har vi även en uppfattning att denna typ av utsatthet förekommer i v̊aldsamma

heterosexuella relationer där mannen är offret till en kvinnlig förövare.

I studien framkom det ett resultat av positiv art i uppbrottet. Det gällde ett antal kvinnor

som uppfattat enskilda professionella som hjälpsamma. I en studie av Merrill och Wolfe (2000),

om framförallt män som offer i samkönade relationer, framkommer ett liknande resultat d̊a

det anses hjälpsamt med enskilda terapeuter eller r̊adgivare i förh̊allande till organisationers

insatser. En tanke som kommit till under analysen g̊ang är att detta kan härstamma fr̊an

hur samhällets förställningar p̊averkar utformandet av hjälp- och stödorganisationer. Det är

återkommande i v̊ar studie och i tidigare forskning (Merrill & Wolfe, 2000) att enskilda pro-

fessionella ses som hjälpsamma medan organisationer inte ansetts vara hjälpsamma. Vi tänker

att det kan härstamma fr̊an att organisationer i högre grad är direkt styrda av riktlinjer och

direktiv ovan ifr̊an. Därav ser vi att fr̊an länder där hbtq-personer inte har eller tidigare in-

te haft samma rättigheter som andra kan detta p̊averka bemötandet och förh̊allningen inför

deras utsatthet inom organisationerna. Vi tänker att individuella terapeuter har möjlighet att

därigenom vara mer självg̊aende och fria i sitt arbete. Vi tänker utifr̊an det att individuella

terapeuter kan vara mer hjälpsam för målgruppen utifr̊an detta hänseende.

FRAMTIDA FORSKNINGSOMRÅDEN

I dagsläget ser forskningsläget inom ämnet tunt ut. Den första svenska skriften inom ämnet

publicerades först 2003 och dominerande inom den svenska forskningen p̊a omr̊adet är ett f̊atal

återkommande forskare. Att fortsätta forskning inom ämnet v̊ald i samkönade relationer ser
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vi är viktigt eftersom det tillsynes är ett relativt dolt samhällsproblem som är i behov av att

uppmärksammas. Dels för att främja tillgänglighet till hjälp och service som är anpassade för

varje individ i ett samhälle, inte enbart den heterosexuella, men även för att vidga perspektivet

inom v̊ald i nära relation och göra det obligatoriskt att prata om alla nära relationer där v̊ald

förekommer i s̊aväl utbildningssalen som inom riskdagen. V̊ar uppfattning är att det finns

ett stort mörkertal vad gäller hur utbrett v̊ald i samkönade relationer faktiskt är. Exempelvis

d̊a det utifr̊an studiens resultat och tidigare forskning (Knöfel Magnusson, 2016; Holmberg,

Stjernqvist & Sörensen, 2005) g̊ar att utläsa att det är vanligt att v̊aldet g̊ar oanmält och

att hbtq-personer känner att de inte finns insatser och organisationer som är anpassade att

hjälpa dem vilket kan bidra till att de blir van att behöva klara sig själv. Utifr̊an detta ser

vi att mörkertalet stiger. För framtida forskning ser vi att det finns ett behov av forskning

inom flertalet omr̊aden inom ämnet. För att nämna n̊agra anser vi att det dels behövs nya

undersökningar där förekomsten av v̊ald i samkönade relationer undersöks. Vi tänker att ett

uppdaterat statistiskt läge skulle bidra till att mer forskning inom ämnet bedrivs och att

förändring i lagen sker, där alla v̊aldsutsatta innefattas, skyddas och beaktas. Vi ser även att det

vore av vikt att undersöka vidare hur betydelsen av kön och könshierarkier, specifikt i Sverige,

p̊averkar inom v̊ald i samkönade relationer men även att studera de specifika utsattheter som

sker i en v̊aldsam samkönad relation. Exempelvis de flera barriärer som kan finnas, hot om

outning och att behöva bevisa sin sexualitet. Det har även uppmärksammats genomg̊aende i

v̊ar studie som i tidigare forskning att f̊a söker hjälp, och söker de hjälp är det till största del

genom vänner och närmaste familj. Därav ser vi att det vore av stort värde att genomföra en

undersökning inom omr̊adet hjälpsökande för att kunna bist̊a hbtq-personer som upplever eller

upplevt v̊ald av en partner. Det vore även ur samma synpunkt intressant att bedriva forskning

ang̊aende anhöriga till personer som i en samkönad relation upplevt v̊ald.
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Hämtad 2019-09-24 fr̊an: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/kunskap-och-

utbildning/ utbildningspaket/vald-i-nara-relationer-bland-hbtq-personer/

Nationellt forum för kvinnofrid (NCK). (2009). V̊ald i samkönade relationer – en kunskaps-
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Bilaga 1

Hello,

We are two swedish social work university students and we are doing a research paper on

domestic violence in samesex relationships.

We hope we can use quotes and stories from your webpage for research purpouse. The in-

formation that we would collect will be anonymised and rewritten so the identity of the specific

webpage and the name of the storyholder will be protected.

The aim of the study is to investigate how break-up and response regarding violence in same-sex

relationships can be perceived and described from people who have lived in a violent same-sex

relationship. The materials of the study will be collected from publicly published, personal,

stories on social forums, both internationally and nationally.

Would we be able to get your consent to use your webpage as one of these sources?

Regards, Moa Menzinsky and Michaela Sundström
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