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Forskning om våld i 
HBTQ-relationer 

Utmaningar 

- Prevalens 

- Tillgång 

- Politik 

- Teoretiskt ramverk

- Kategorisering 



Avhandlingsprojektet 

mars – juni 2018

25 intervjuer –

genomsnitt 1 timme 

På olika platser runt 

om i Sverige 

Har du erfarenheter av 

våld i en lesbisk relation?

Intervjudeltagare sökes till ett genusvetenskapligt 

forskningsprojekt om erfarenheter av våld i lesbiska 

relationer.

Mycket lite forskning finns idag gällande våld inom icke-

heterosexuella relationer i Sverige. Bristen på kunskap om 

hur personer inom lesbiska/queera/samkönade relationer 

hanterar upplevelser av våld gör att information om och 

hjälpinsatser för partnervåld försvåras. Ditt bidrag till 

forskningen är viktigt!



Särskild utsatthet 

• Första seriösa lesbiska/samkönade relationen 

(Ristock, 2002)

• Brist på eget socialt nätverk inom HBTQ-miljön    

• Brist på stöd från det sociala nätverket – t.ex. 

familjen 

• Brist på kunskap/erfarenhet om hur en hälsosam 

relation bör vara 

• ”Komma ut”-euforin – kan dölja våldet 

(Donovan & Hester, 2008)



Hinder –
svårt att förstå våldet

Maryam: 

Jag bara ”hur fan kan en lesbisk 
person våldta, alltså så här göra 
det?” Förstår du? Det går liksom 
inte ihop i mitt huvud. Jag tror det 
var en sorts förnekelsegrej. Jag bara 
”det har inte hänt” typ. 



Minoritetsstress

”Den ökade psykosociala stress och påfrestning som 

kommer av att överskrida, avvika eller bryta mot hetero-

och/eller könsnormen. Minoritetsstress inkluderar 

utsatthet för fördomar, stigma och diskriminering och 

rädsla för att bli negativt bemött eller avvisad, och försök 

att undkomma detta.” (Folkhälsomyndigheten, 2017: 16)

Ewa: 

[…] Det känns som att jag skulle motarbeta mig själv, för 

jag jobbade egentligen på att de skulle acceptera mig och 

oss, för det gjorde de faktiskt inte länge. Så det känns bara 

okej, säger jag det här så kommer de aldrig någonsin 

liksom acceptera mig. 



• Upplevelser av våld

• Svårt att definiera våld

• Speciellt psykiskt våld 

• Stigma kring offerskap

• Normaliseringsprocess 

– isolering, kontroll 

• Andra förutsättningar –
för relationen och 
våldet 

• Saknar dramaturgi till 
att förstå våldet - myten 
om den lesbiska utopin

• Första relationen –
extra utsatt 

• Minoritetsstress, inte 
leva öppet, hot om 
outing, juridisk sårbarhet

• Andra förutsättningar 
för att söka hjälp 



Hjälpsökande och bemötande 



Stödinstanser

Ställa öppna frågor –

”Hur ser din familj ut?” 

”Berätta om din relation/situation?” 

Viktigt att skapa förtroende –

tidigare erfarenheter spelar viktig roll

Indirekt hjälpsökande – samverkan

Screena för våld oavsett 

familjekonstellation – skapa 

förutsättningar för screening 

Samma former för våld – olika 

förutsättningar – och hinder 

Generellt

Arbetsplats, utbildning, gym 

– spelar viktig roll 

Omgivningens tolkning av våldet 

spelar viktig roll 

Informellt stöd:  Vänner, familj, kolleger 

Hjälpsökande – ofta en lång process 

Processuellt stöd – visa 

omsorg/bekymring, utan att ställa krav

Behov av utbildning – fokus på olika 

relationer och former för våld  



https://www.rfsl.se/verksamhet/stod/kunskapsstod/

RFSL 

Stödmottaning 

Kontakt

Telefon: 020 –

34 13 16 

(kostnadsfritt)

E-post: 

stod@rfsl.se

Material 
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