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Kvinnor och tjejer, som utsätts för våld av sin 
partner, är ingen homogen grupp. Men våldets 
mekanismer – den gradvisa isoleringen och 
normaliseringen av övergreppen – ser likadan 
ut, även för de som utsätts i lesbiska relationer. 
Det konstaterar Roks i sitt ställningstagande 
»Våld i lesbiska relationer«.  

Fast vissa grupper har en särskild sårbarhet. 
Typisk för den särskilda sårbarheten är att 
»kännedomen om deras utsatthet är låg och 
mörkertalen höga« som Juno Blom konstaterar 
i sin nationella strategi mot mäns våld mot 
kvinnor. Lesbiska och bisexuella är särskilt 
sårbara. I detta nummer berättar jourkvinnor, 
jourtjejer, läkare och forskare hur de möter 
denna särskilda sårbarhet.

Kakan Hermansson är gästredaktör för 
sidorna 4–8. Ni möter henne i en intervju på 
sidan 9. Kakan mötte i sin tur sin stora förebild 
Carin Holmberg för att tala om varför våldet i 
lesbiska relationer är så osynligt idag. 

På övriga temasidor lyfter vi jourernas arbete 
mot våld i lesbiska och bisexuella relationer. 
Vi talar brottsstatistik med Sofia Axell på 
Brotts förebyggande rådet och bemötande med 
läkaren Anna Westerståhl, som tidigare skrivit 

såhär i rapporten »Mänskliga rättigheter i Västra 
Götaland – Jag ska inte behöva outa mig själv 
varje gång jag har ett samtal«:

»Det finns ofta ett underliggande antagande
i studier att Lhbtq-gruppen är en homogen grupp
medan den i själva verket består av ytterst olika 
individer med till exempel relativt fast köns-
identitet och personer med en annan eller mer 
flytande sådan. Livsvillkoren för en lesbisk 
kvinna och för en homosexuell man är olika  
i alla samhällen och hänger ihop med deras olika 
positioner som män eller kvinnor men med en 
gemensam icke-heterosexuell orientering.« 

Just därför är det viktigt att L:et för lesbiska 
skrivs ut. I stora delar av världen används 
begreppet Lgbt, lesbian, gay, bisexual and trans-
gender. I Sverige skrivs oftast Hbtq, homo- och 
bisexuell, trans och queer. Carin Holmberg är 
en av de som alltid skriver L. 

– Att skriva L är att visa systerskap. Det gör alla 
i hela världen utom Sverige. Jag skriver alltid L.

Det gör Kvinnotryck också. Vi har valt att 
genomgående skriva Lhbtq, såvida det inte 
rör sig om ett citat där intervjupersonen själv 
använder ett annat begrepp. Välkomna till  
höstens Kvinnotryck!
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En tjej som utsätts för våld av sin tjej kan ha svårt  
att söka stöd. Rädsla att förstöra för gruppen lesbiska 
om hon berättar kan vara en anledning. Det kallas  
minoritetsplikt. Läs mer om det på följande sidor.  
För våldet finns – också i lesbiska relationer. Det följer 
normaliseringsprocessens väg. Genom att se igenom 
fördomarna kan våldet bli synligt och fler få stöd. 

Våld i lesbiska 
relationer

tema:

Temat finns alltid att läsa på www.roks.se
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Få kvinnor har inspirerat mig så mycket som Carin Holmberg. Genom hennes texter 
och kunskap har en värld öppnats för mig där verkligheten om mäns våld mot kvinnor, 
barn och djur normaliseras, där parrelationer vågar ifrågasättas och där feminismen 
alltid har tolkningsföreträde blivit tydlig. Jag, Kakan Hermansson, möter en av mina 
största feministiska förebilder. Du är välkommen att följa med. 

text: kakan hermansson | foto: linda bing och julia lindemalm

Två starka 
feminister möts

gästredaktörG
Carin är sociolog och författare. Hon 
har forskat om mäns våld mot kvinnor 
och våld i samkönade parrelationer 
men också arbetat som brottsoffer-
stödjare på RFSL brottsofferjour i 
Stockholm. Idag fokuserar hon på 
sambandet mellan våld mot djur 
och våld i nära relationer. Nuförtiden 
jobbar hon också då och då med 
begravningar. Hon är minst sagt 
mångfacetterad. 

Att ha en förebild som lever i samma 
stad kan bli lite svindlande, men jag 
låter mig övertygas av faktumet att  
vi alla är systrar och får utbyte av var-
andra. Jag åker hem till Carin för kaffe, 
te och en god portion kunskap.

Könsmaktsordningen
Våld i samkönade parrelationer är 
ett stort problem. Regeringen har 
understrukit behovet av att ta Lhbtq-
personers upplevelser av våld i par-
relationer på allvar, samt erbjuda stöd 
och hjälp. Det finns en föreställning om 
att detta problem inte skulle finnas 
lika frekvent som i heterosexuella 
parrelationer, men det stämmer inte. 
På grund av den fördomen förloras 
många utsatta på vägen, glöms bort 
eller bortprioriteras. Ställer du inte 
rätt frågor kommer du inte heller få 
rätt svar. Både kvinnojourer och sam-
hället i stort missar den här gruppen 
våldsutsatta kvinnor. Och jag kan för-
stå det. Även om jag levt i den lesbiska 
familjen i 15 år och mycket väl vet att 
både psykiskt och fysiskt våld före-
kommer, och är någorlunda insatt i 

strukturer om mäns våld mot kvinnor, 
får jag inte ihop det. Om mannen står 
för det patriarkala och hans köns-
roll är fylld av våld, hur kommer det 
sig att detta kan överföras i lesbiska 
relationer? 

Carins svar är kort och enkelt: köns-
maktsordningen, patriarkatet. 

Sedan fortsätter hon: 
– Det finns helt klart en romantisk 

dröm, både inom men absolut också 
utanför den lesbiska relationen, om 
en typiskt kvinnorelation, en relation 
som är nära och romantisk.

Men där får väl inte något våld alls 
plats?

Vi sitter i soffan hemma hos Carin 
och försöker lösa detta problem, 
eller Carin försöker förklara för mig. 
Hon hämtar papper och penna. Hon 
berättar om Anna Wahl, en organi-
sationsforskare som nu arbetar på 
KTH, Kungliga tekniska högskolan, i 
Stockholm. Wahl har tidigare förklarat 
patriarkatet genom ordet CHEF. Vilket 
kön har ordet? frågar Carin mig 
pedagogiskt.

– Ja, man såklart. Inte fördomsfullt 
utan vad samhällsnormen hade sva-
rat, säger jag.

– Ja, men ordet är faktiskt könlöst, 
det är bara ett ord. Men allt vi klistrar 
på det här, är kön, svarar Carin. 

Exempel på egenskaper för ordet 
chef är att peka med hela handen, 
ta snabba beslut, vi kopplar ihop 
ordet med maskulinitet. Vi gör det så 
mycket att vi inte kan skilja ordet chef 
från maskulinitet. Och därför får det 

oss att tro att chef bör vara en man. 
Vi blir blinda. Det gör att varje gång 
en kvinna tänker sig att vara chef, blir 
hon orättvist speglad mot den här för-
köningen av själva det könsneutrala 
ordet chef. Så hon är för okvinnlig, 
hon försöker vara som en karl. Eller 
så är hon för kvinnlig, hon kan aldrig 
leva upp till det här och hur hon är 
gör så blir det fel. För ordet funkar inte 
riktigt för henne. 

Förödande roller
Vi suckar. Det är ju trots allt 2015 och 
vi borde ha alla synat förödande köns-
roller och förstört dom för länge sen. 
Men så är inte fallet. Carin fortsätter: 

– Då tänker jag på ordet parrelation.  
Parrelationen i sig är en institution.  
Familjen, den är cirka 2 000 år gammal,
som vi känner den idag. Uttrycket 
»redan de gamla grekerna« gör sig 
gällande här, för därifrån springer 
denna inrättning. Familjen handlar 
om en snubbe och hans underord-
nade, fru eller barn eller tjänare. Han 
är över huvud. Det är inbyggt i ordet, 
att konstellation ser ut som sådan. 
Dom flesta relationer ser ut så, vare 
sig det gäller våld eller en »vanlig« 
relation. Men alla som går in i den här 
institutionen parrelation, präglas av 
dess historia, dess uppbyggnad och 
dess form. 

– Det finns en större risk i det där, 
betonar hon, och det är att lesbiska 
själva tror att vi står utanför allt det 
här. Vi tror att vi slipper det yttersta 
förtrycket för att vi inte lever med män, 

kakan hermansson
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Få kvinnor har inspirerat Kakan Hermansson, till höger, så mycket som Carin Holmberg. Bilderna är tagna på Café Blå Lotus i Stockholm. 

att vi minimerar risken att bli miss-
handlade, psykiskt och fysiskt, att bli 
våldtagna och trakasserade. Av män i 
en kärleksrelation ja, men inte auto-
matiskt i en relation med en kvinna.

I lesbiska relationer blir denna 
ickelösning grunden till ett annat 
problem. Att vi lesbiska tror att vi står 
utanför förtryck och kontroll i våra 
relationer leder till att vi utesluter 
samtal om just den sortens makt i en 
relation. 

Lägg sedan till att många Lhbtq- 
personer kan vara traumatiserade. Det 
är inte ovanligt att båda två i en lesbisk 
relation är det, och det kommer utan 
tvekan att påverka relationen.

Nedbrytningen likadan
Carin tystnar. Jag tänker på mina 
lesbiska vänner och bekanta. Enligt 
mina erfarenheter och det samtal vi 
för i min vänskapskrets bland lesbiska 
och transpersoner, normaliserar vi 
trauman och destruktiva leverne 
därtill. Att vara Lhbtq innebär oftast 
sämre psykisk hälsa livet ut, inte bara 

när en kommer ut, eller under sin 
ungdom. Vi är så vana vid denna psy-
kiska ohälsa och att människor och 
partners mår dåligt att vi har ett stort 
överseende. Vi normaliserar trauman 
och destruktiva leverne därtill. Vi skyller 
också på att vi vet varför människor 
mår dåligt. Och om en vet varför till 
exempel ens flickvän mår dåligt, 
om det har med trauma att göra, då 
accepterar en mycket mer än vad vi 
vanligtvis skulle gjort. Också bland ens 
vänner accepteras våld på ett annat 
sätt om det kommer från kvinnor och 
tjejer. Slag och psykisk terror från 
kvinnor ses inte som lika brutalt, det 
tas inte på allvar. Detta innebär att vi 
accepterar ganska mycket skit, kort 
sagt. Kanske vågar vi inte fråga vad 
det är som händer. 

Men våldet och den systematiska 
nedbrytningen ser likadan ut oavsett 
om förövaren är en man eller kvinna, 
eller hen för den delen. Sakta men 
säkert väljer du bort kompisar, och 
väljer istället bara din partner. Alla 
som har vänner som skaffar sig en ny 

partner har upplevt detta, förälskelsen 
är total och personerna har bara ögon 
för varandra. Det finns en förståelse 
för detta fenomen, även om vi tycker 
det är tråkigt att vänner försvinner på 
det sättet är hen ju lycklig och vi vill 
dela glädjen. Men hur vet vi att det är 
glädje och kärlek det handlar om? 

– Ja, när går kärlek och samkväm 
till överdrift och när handlar det om 
kontroll? frågar Carin och fortsätter: 

– Du berättar för din partner utan 
att reflektera var du är och var du ska, 
och i sin våldsammaste form kallas 
det kontroll. Men normen för en rela-
tion ser så ut, vi blinkar förbi det och 
kallar det kärlek och våldet reduceras 
till romantik. 

Också bland ens vänner 
accepteras våld på ett annat 
sätt om det kommer från 
kvinnor och tjejer.
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Problemet kvarstår alltså, kvinnor 
i lesbiska relationer utsätts för både 
psykiskt och fysiskt våld. Om sam-
hället inte kan hantera mäns våld 
mot kvinnor, är våld i samkönade par-
relationer ännu mer förbisett. 

Carin understryker att en lesbisk 
relation ju består av två, inte en, själv-
ständiga individer. Även om lesbisk 
kärlek alltid funnits är just själva 
öppenheten om att kvinnor kan leva 
ihop ett nytt fenomen. Två individer, 
men två liv, och två jobb. Det var inte 
längesedan en parrelation bestod av 
en arbetande man och en hemma-
jobbande kvinna. Till skillnad från en 
heterorelation där kanske kvinnan 
går ner till att jobba 80 procent på ett 
avlönat arbete och jobba mer hemma 
förväntas de lesbiska relationerna 
vara jämställda. När relationen består 
av två kvinnor som arbetar kan inte 
systemet hemma skötas och det tär 
på relationen.

Våld, kontroll och förtryck finns 
alltså också i lesbiska relationer. För 
oss lesbiska finns dessutom ytterli-
gare en aspekt. Nämligen den att vi 

kommit ut och ofta har inte det pas-
serat obemärkt. Det finns en homofob 
struktur omkring oss och efter att ha 
kämpat sig igenom en komma-ut-pro-
cess som kan ta flera år, ska en alltså 
också komma ut igen och berätta att 
en lever i en misshandelsrelation.

Homofobi
Carin svär över detta, inte fan åter-
vänder en till dom som misstrott en 
från första början och berättar att en 
får pisk. Den kärleken en kämpat för 
att kunna vara stolt över och öppen 
med, har nu svikit en grovt. Carin 
tar upp exempel på Lhbtq-personer 
som söker hjälp via terapi som möter 
kuratorer och psykologer som säger 
»jag kan inget om homosexuella, du 
får gå nån annanstans«. Det finns 
massvis med såna exempel och det är 
problematiskt. Alla instanser är mer 
eller mindre homofoba, ett problem 
blir genast fler.

Att homofobin som genomsyrar 
samhället inte följer med in på 
kvinnojouren, och på det skyddande 
boende är tyvärr ett önsketänkande. 

Om samhället inte 
kan hantera mäns  

våld mot kvinnor, är våld  
i samkönade relationer  
ännu mer förbisett. 

Ggästredaktör
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Samtidigt berättar Carin att de 
senaste tio till femton åren har jour-
erna börjat prata om våld i lesbiska 
relationer. Varje kvinno- och tjejjour är 
en ideell förening och får rikta sig till 
vem som helst, det finns inga krav på 
att jouren ska ha Lhbtq-kompetens. 

– Några jourer har lagt in en regn-
bågsflagga på sin hemsida för att visa 
att de har kompetens i frågan, men 
det gäller långt ifrån alla. Med eller 
utan flagga så finns det en större 

medvetenhet i dag ute på jourerna 
om vad som är specifikt i lesbiska och 
bisexuella kvinnors relationer, och på 
många tjejjourer i runt om i landet 
jobbar de aktivt med normkritik och 
har i princip redan från starten haft 
ett inkluderande bemötande, säger 
Carin och fortsätter: 

– Det mest grundläggande är att 
jouren har diskuterat vad som ska 
hända när kvinnor som upplevt våld 
i lesbiska relationer söker sig dit. En 
lesbisk som kommer till en jour, och 
som är utsatt och mår jättedåligt, ska 
inte ytterligare behöva föra en politisk 
kamp eller bli illa utsatt. Står det på 
en jour att alla kvinnor är välkomna, 
då ska alla kvinnor vara det. Och då 
får man jobba på bemötandet i jouren. 
Annars får man skriva öppet att 

Lhbtq-kvinnor får vända sig till andra 
jourer eller RFSL:s brottsofferjour.  
Kan en jour inte hantera det, är det 
bättre att jouren ber den stödsökande 
att vända sig till socialjouren.

Carins erfarenhet är att en del les-
biska fått höra att dom inte nödvän-
digtvis behöver berätta för dom andra 

stödsökande kvinnorna att hon är där 
på grund av en annan kvinna, hon ska 
låtsas vara hetero. 

Självklart seende
Ska inte jourerna vara för alla kvinnor? 
Är systerskapet endast heterosexuellt? 
undrar jag.

– Ett problem på kvinnojourerna 
är att det finns för lite tid och för lite 
plats. Det är så mycket som redan 
sker på jourerna som är akut och 

överväldigande, att det inte alltid 
finns tid för vidareutbildning inom 
Lhbtq. Det är inte prio ett.

Det skulle vara bättre om vi såg 
det ur samma perspektiv: här har vi 
en våldsutsatt kvinna som behöver 
skydd. Men riktigt så enkelt är det inte 
eftersom det finns omständigheter 

Det finns omständigheter som en måste ta med i beräkningen  
för att ge lesbiska och bisexuella ett korrekt stöd.
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och strukturer som en måste ta med 
i beräkningen för att ge just lesbiska 
och bisexuella kvinnor ett korrekt 
bemötande och stöd. Det är ju precis 
som vi lärt oss och utvecklat när det 
gäller heterosexuella kvinnor. Det 
finns ett självklart seende för hetero-
sexuella våldsstrukturer. Nu behöver 
vi lära oss se vad som är lika och olika 
så att det ges rätt stöd när en kvinna 
söker skydd på en kvinnojour oavsett 
hennes sexualitet, säger Carin.

Ingen agenda
Jag lyssnar och tänker att jourerna 
kan ju skaffa sig den här kompeten-
sen, att bemöta kvinnor och tjejer som 
utsatts för våld i sin lesbiska relation 
på ett medvetet sätt. Samtidigt kan 
ju ingen begära att en  heterosexuell 
»halvhomofobisk« kvinna som lever 
gömd helt plötsligt ska bli pridekämpe 
och dela lägenhet med en flata, om 
hon tycker det är obehagligt. Eller?

Och kanske har vi homosar inte 
vågat prata om våldet och därför har 
vi inte kunskapen, tänker jag. Vill vi 
inte erkänna att detta finns i våra 
relationer? Vi har fortfarande en ovilja 
att prata om detta inom vår grupp. 
Det leder till att lesbiska blir mer 
utsatta, det finns ingen agenda för hur 
vi ska hantera våld i lesbiska relatio-
ner. Och det verkar också skrämma 
heterovärlden, som verkar ha en 
tanke om att, det där får dom sköta 
själva. Dom lesbiska alltså. 

På sitt varmaste sätt säger Carin:
– Det är payback time nu. Inte att 

lesbiska ska hämnas heterokvinnor, 
men det är dags för heterokvinnor 
att stötta lesbiska och transkvinnor. 
Se på hur det sett ut historiskt, hur 
lesbiska varit aktiva i jourer och 
feministiska sammanhang och stöttat 

heterokvinnor och fört deras kamp i 
all oändlighet. Nu är det dags att få 
tillbaka lite. Att försöka sätta sig in i 
frågan, det skulle vara en payback.

Psykiskt våld
Var ska flatorna vända sig under tiden? 

– RFSL:s brottofferjour. Det är skönt 
att inte behöva börja från början. Det 
kommer ta ett tag innan jourerna är 
där, med den kunskapen. Brottsoffer-
jouren har kontakter över hela landet, 
dom vet vad en kan vända sig vidare. 
Och har ett eget skyddat boende om 
det skulle vara akut.

Carin upprepar och understryker: 
– Det finns våld och övergrepp i 

lesbiska relationer. Det är mycket 
psykiskt våld, mycket kontroll och 
mycket isolering. Det är inte ovan-
ligt att en lesbisk kvinna använder 
homofobi som orsak till att isolera sin 
partner. Hon säger: »dina föräldrar är 
lite halvhomofoba, jag vill inte gå dit«, 
och så undviker dom föräldrarna. Det 
är väldigt mycket psykiskt våld, även 
om det också förekommer fysiskt 
våld. Hade vi tittat närmare och mer 
noggrant på våld i Lhbtq-relationer 
hade vi lärt oss mer om psykiskt 
våld generellt. Och det gör ju i sin tur 
att en kanske inte är i behov av ett 
skyddat boende, men den som utsätts 
behöver stöd, att förstå att det är våld 
och att det inte är ok, säger Carin.

När jag lämnar Carin och tänker på 
mina egna erfarenheter så tror jag att 
många lesbiska lever i en relation där 
dom tror dom har att göra med en 
person som mår dåligt, som haft det 
körigt, som »dom tar hand om«. Men 
i själva verket så är det en förövare. 
För det är så det psykiska våldet ser 
ut. Och det kan vi aldrig nog mycket 
understryka. 

Carin Holmberg

Yrke: Forskare, sociolog, föreläsare.

Bor: Stockholm.

Ålder: 55 år.

Böcker: »Våldsamt lika – våldsamt olika« 
tillsammans med Ulrica Stjernqvist,  
»Det kallas kärlek«, »Med Husbondens 
röst – om våld mot djur i misshandels-
relationer«. Tillsammans med Viveka  
Enander har hon skrivit  de båda klas-
sikerna  »Varför går hon?« och »Hur går  
hon«, samt »Att följa med samtiden  
– Kvinnojoursrörelse i förändring« 
där även Anne-Li Lindgren var 
medförfattare.

Ggästredaktör

Den som utsätts behöver stöd att förstå att det  
är våld och att det inte är ok. 
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karin »kakan«  
hermansson
Bor: Stockholm. 

Född: 1981.

Yrke: »Konstnär, skribent, programledare. 
Konsten kretsar alltid kring frågor om kön, 
klass, våld och sexualitet. Jag jobbar som femi-
nist kan jag sammanfatta det som.«

Förebilder: »Min moster, min mamma och 
syster. Det låter kanske klyschigt, men de där 
tre är riktiga överlevare. Deras liv är så inspi-
rerande, deras överlevnadsstrategier en aldrig 
sinande källa till kamp.«

Aktuell med: Skriver sin första bok, självklart 
på »feminstiska«. Deltar i årets julkalender 
»Tusen År Till Julafton«, ställer ut på Eskilstuna 
Konsthall ihop med den feministiska konst-
gruppen Den Nya Kvinnogruppen.

I november är hon med i »På spåret« på SVT. 
Hon tävlar tillsammans med sin pappa.

Få kända kvinnor i Sverige får utstå så 
mycket näthat som konstnären, medie -
 profilen och den radikala femi nisten 
Karin »Kakan« Hermansson.

– Jag är tjock, lesbisk och feminist. 
Så de kan inte sexualisera mig och 
det provocerar många straighta män 
enormt mycket, säger Kakan. 

Men uppbackningen hon får när 
hon öppet påpekar kvinnohat, sexism, 
rasism och homofobi är också den unik.  
Ja, så fort nättrollen kryper fram ur sina 
gömmor går hennes nätsystrar i arm-
krok och möter dem med full kraft. 

– Det är såklart underbart att få så 
mycket nätkärlek, men det väger ändå 
inte upp för näthatet jag får. Det tär 
på en, och det omöjligt att inte låta sig 
påverkas. 

Kan inte slappna av
Ändå vägrar Kakan vara tyst när 
hon ser orättvisor, och för det kallar 
många henne »modig« och »stark«. 
Kakan själv känner sig inte helt 
bekväm med titlarna. 

– Det hade man aldrig kallat en man 
som säger vad han tycker och tänker 
offentligt. Nej, det är för att jag är 
kvinna och en kvinna förväntas vara 
tyst och tacksam, så jag sticker ut när 
jag inte är det. Så länge samhället ser 
ut som det gör, kan jag inte slappna 
av. Jag bara måste säga vad jag tycker 
även om det får konsekvenser. 

I konsten kan hon friare omsätta 
sina feministiska idéer, eftersom hon 

inte blir lika bevakad och uthängd i 
det forumet. Därför tillåter hon sig att 
vara 100 procent kompromisslös. 

– Mitt examensarbete var en video-
installation som filmade tre kvinnor 
ovanifrån när de målade sina naglar 
samtidigt som de talade om sexuella 
övergrepp de utsatts för. 

Kakans första stora utställning ägde 
rum i Kiruna konsthall. Även den 
handlade om mäns våld mot kvinnor. 

– Jag pratade med kvinnor som 
utsatts för våld och så gjorde jag det 
till manus som jag lät skådespelare 
spela upp. Många besökare grät när de 
gick därifrån. Det var så starkt.  

Betraktad som udda 
Hur upplever du att det är att vara 
lesbisk i dagens Sverige? 

– »Det är väl ändå okej att vara gay 
här i Sverige?« är något jag får höra 
ofta och det gör mig arg. Kolla bara 
statistiken! Psykisk ohälsa är betydligt 
vanligare hos Lhbtq-personer. 
Vad tror du skapar ohälsan?

– Som lesbisk kvinna måste jag hela 
tiden komma ut och förklara mig, 
eftersom min sexualitet, mina rela-
tioner och min kärlek, inte uppfattas 
som lika sann och självklar. Jag får 
ofta möta människor, oftast män, som 
ställer kliniska och kritiska frågor om 
det lesbiska sexlivet. Så, när man hela 
tiden blir betraktad som den udda, 
den som inte är självklar, är det klart 
att det tär på en psykiskt. 

Gästredaktör Kakan 
älskar kvinnojourer
»Jag älskar kvinnojourerna. De är motgiftet till det våldsamhälle vi 
lever i. Mäns våld mot kvinnor och patriarkala strukturer är hjärnan 
och hjärtat i vårt samhälle, det är oundvikligt och självklart vill jag 
bidra till ett upplösande av den skiten«. 

text: leone milton | foto: frida ekman
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– Att skriva L är att visa systerskap. 
Det gör alla i hela världen utom 
Sverige. Jag skriver alltid L. Det ska 
dessutom inte skrivas i versaler enligt 
Svenska Akademin. Det beror på att 
det numera är en vedertagen förkort-
ning. Det ska alltså stå Lhbtq, säger 
Carin Holmberg, forskare och förfat-
tare och tillägger: 

– Jag tycker det är feministiskt att 
inte utesluta lesbiska. Kvinnor blir 
alltid uteslutna. Hbtq är RFSL:s offi-
ciella definition som vunnit mark. Vi 
behöver inte köpa den.

För Roks är det en självklarhet att 
säga lesbisk. 

Feministiskt att inte utesluta lesbiska

– Roks väljer att använda sig av 
uttrycket »lesbisk« då det förtydligar att 
det är kvinnor i samkönade relatio-
ner. Roks är en kvinnoseparatistisk 
organisation och använder sig därför av 
begrepp som förtydligar vår målgrupp, 
säger Zozan Inci, ordförande i Roks. 

– Ordet lesbisk lyfter fram kvinno-
kroppen med alla, och inte bara sexu-
ella, erfarenheter som grundar sig just 
på den. Ordet homosexuell är sedan 
gammalt mer förknippat med män. Jag 
anser att det kan finnas en baksida för 
kvinnor i jämlikhetsarbetet som riskerar 
att osynliggöra kvinnor. Dessutom blir 
det långt och lite besvärligt att säga 

Lhbtq så folk kan inte bara glida över 
det, typ säga »jag har hbt-kompetens« 
– jag menar om man säger det snabbt 
så hörs det ju knappast, säger medi-
cine doktor Anna Westerståhl, vid 
Sahlgrenska akademin.

– Absolut att det kan ses som ett 
osynliggörande att stryka L:et. De som 
tycker att det räcker med H, anser 
att det blir onödigt att upprepa både 
lesbisk och homosexuell. Men det 
finns en viktig poäng i att använda 
ordet Lesbisk. Homosexuell associeras 
med män, säger Kerstin Lenander, 
jourkvinna i kvinnojouren Märta,  
Ljungby.

ttemafokus

I USA används nästan alltid begreppet Lgbt, lesbian, gay, bisexual and transgender.  
I Sverige skrivs oftast förkortningen Hbtq, homo- och bisexuell, trans och queer. Var tog  
L:et vägen? Ingen aning, men nu tar vi in det igen. 

text: katarina hörlin | foto: julia lindemalm
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– Idag finns en omfattande kunskap kring 
Lhbtq-gruppens hälsa som grundar sig på 
många olika svenska och internationella 
studier. Det första man kan konstatera är 
att de allra flesta Lhbtq-personer mår bra 
och lika bra som motsvarande grupp 
hetero personer. Den aspekten pratas det 
inte så mycket om. Risken finns ju då att 
Lhbtq-gruppen beskrivs på ett negativt 
sätt. Detta kan få konsekvenser för hela 
gruppens och för den enskilda individens 
syn på sig själv.

– Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att – jämfört med heterogruppen – 
unga Lhbtq-personer rapporterar sämre 
självupplevd hälsa och mer ångest, ned-
stämdhet och självmordstankar. Detta  
gäller inte minst unga lesbiska kvinnor. 
De psykiska påfrestningarna är relaterade 
till samhällets heteronormativitet. Det 
gäller även i Sverige trots omfattande 
jämlikhetsarbete och progressiv lagstift-
ning, säger Anna Westerståhl. 

Utbildningsarbete
Om normen är ett huvudproblem, hur 
stötta enskilda som mår dåligt?

– Man kan anta att heteronormer kring 
sexuell orientering, könsuttryck, val av 

Lesbiska kvinnors hälsa

partner och så vidare fortfarande spelar 
stor roll. Samtidigt finns det väl skäl att 
tro att detta kommer att bli bättre och det 
pågår ett omfattande utbildningsarbete. 
Till exempel satsar delar av Hälso- och 
sjukvården i Västra Götalandsregionen, 
VGR, på obligatorisk hbtq-utbildning för 
alla anställda och det pågår liknande 
satsningar på många ställen. Det innebär 
antagligen att om jag gjorde om min studie 
och intervjuade distriktsläkare så skulle 
de svara på ett annat sätt. Samtidigt är 
det så att de stora vård utbildningar inte 
alls har någon nämnvärd utbildning i 
dessa frågor, säger Anna Westerståhl, som 
i sin doktorsavhandling visade att av de 
76 allmänläkare i Göteborg, som svarat 
på hennes enkät år 2003, visste mer än 
hälften inte om de hade lesbiska patienter. 
Av de som visste var det vanligaste att 
patienten själv upplyst om detta. 

Tid och utrymme
– Givetvis är det viktigt att ta unga les-
biska kvinnor på allvar om de berättar om 
utsatthet och  fördomar, om trakasserier 
och hot. Som vårdgivare måste vi respek-
tera att det är patientens egen berättelse 
och upplevelse som är det viktiga. Vi 

behöver visa att det finns tid och utrymme 
för unga kvinnor att berätta, visa att vi lyss-
nar och att vi dessutom har viss kunskap 
kring marginalisering och psykisk hälsa.

Däremot behöver vi ju inte alltid 
ställa specifika frågor kring den sexuella 
orienteringen. Det räcker med att ställa 
öppna, icke-heteronorma frågor, att inte 
förutsätta att människor lever enligt
heteronormen. Man kan be unga kvinnor 
berätta om sina relationer, beskriva 
sin familj eller berätta om någon viktig 
person med syftet att få en bild av vilket 
stödjande nätverk som eventuellt finns. 
Detta gäller förstås alla professionella 
som kommer i kontakt med unga kvinnor. 
Som vårdgivare kan det vara bra att fun-
dera på vilka ord vi brukar använda och 
hur vi tänker kring relationer; helt enkelt 
att vända blicken mot oss själva och att 
diskutera med våra arbetskamrater, säger 
Anna Westerståhl.

Läs gärna mer om vårdens bemötande 
av lesbiska i Anna Westerståhls och  
Jeanette Ståls rapport »Mänskliga rättig-
heter i Västra Götaland – Jag ska inte 
behöva outa mig varje gång jag har ett 
samtal« här:  
www.vgregion.se/rattighet-kansli.

I den lilla kommunen, för den 
unga lesbiska kvinnan, är ensam -
heten fortfarande stor. Jourkvin-
nan Kerstin Lenander berättar 
om möten med stödsökande.  
text: katarina hörlin

– Idag talas så öppet om Lhbtq. Debatten 
förs på en teoretisk intellektuell nivå. 
Intersektionalitet är ordet för dagen. Det 
är bra. Men samtidigt, i den lilla kom-
munen är det som om den enskilda unga 
tjejen är lika ensam, lika rädd för att 
andras reaktioner och lika utsatt, som 
hon alltid varit. På individplanet verkar 
inte mycket ha ändrats för en ung lesbisk 
tjej, säger jourkvinnan Kerstin Lenander, 
kvinno jouren Märta i Ljungby.  

År 1997 skrev hon en uppmärksammad 
artikel i Kvinnotryck, där hon undrade om 
»man« fick vara lesbisk och jourkvinna?

”Vi får vara lite observanta”
– Lesbiska kvinnor och tjejer var väldigt 

osynliga trots att vi under hela kvinno-
rörelsen aktivt arbetat för heterosexuella 
kvinnors rätt till skydd. Jag känner inga 
fördomar mot mig personligen, men det 
är viktigt att vi tänker på hur vi bemöter 
lesbiska och bisexuella tjejer. 

Vad kan en tänka på?
– Att »väninnan« som följer med till 
jouren kanske är partnern som utsatt 
henne för hot eller våld. Att aldrig förledas 
tro att förövaren fysiskt måste vara större 
än den utsatta, vilket alla som kan våldets 
normaliseringsprocess vet.

Kerstin Lenanders jour har inte haft 
någon lesbisk stödsökande i år. 

– Tidigare har vi haft. För flera år sedan 
tog vi emot två romska tjejer, som sökte 
skydd från släkten. Först efter lång tid 
berättade de att de var ett par. En gång 
mötte jag en ung tjej som talade väldigt 

illa om Jonas Gardell och 
spydde ut sitt bögförakt. 
Jag utmanade henne och sa 
att det spelar väl ingen roll 
vem man älskar, alla har väl 
samma värde? Det visade 
sig att hon var bisexuell och ville testa 
mig. När hon förstod att jag levde med en 
kvinna blev hon väldigt lättad och vågade 
öppna sig. Vi får vara lite observanta och 
inte utgå från att alla stödsökande är 
hetero, säger Kerstin och understryker:

– Vi måste också hålla i minnet att 
lesbiska stödsökande ofta bär en känsla 
av ansvar gentemot alla andra lesbiska, 
eftersom hon vet i vilken motvind de 
kämpat, både för att få samma villkor 
och att komma ut. Få vill »förstöra« 
för gruppen genom att berätta att hon 
utsätts för våld av sin partner. Det är ett 
väldigt stort tryck, och ett stort hinder för 
att våga tala.

Delar av sjukvården satsar på Lhbtq, samtidigt som stora vårdutbildningar inte har någon nämnvärd  
utbildning alls kring bemötande av lesbiska kvinnor. Det säger medicine doktor Anna Westerståhl. 

text: katarina hörlin

fo
t

o
: 

fr
id

a
 e

k
m

a
n

Kerstin Lenander.

k v i n n o t r y c k  n r  3  2 0 1 5  ·  1 1



1 2  ·  k v i n n o t r y c k  n r  3  2 0 1 5

Jjourfokus

– Vi svarade nej, samtidigt som det 
riktiga svaret är att vi inte vet. Det  
kan ha kommit kvinnor och tjejer  
till jouren som utsatts för våld i sin les-
biska relation, det är inget vi frågar 
om. Vi frågar det vi behöver veta för att 
lösa den akuta situationen. Kvinnan 
är här för att få sitt behov av skydd att 
lösas under en period, eftersom hennes 
partner utsätter henne för hot och våld. 
Hon berättar så mycket eller litet hon 
själv vill, och bestämmer själv för vem 
av oss jourkvinnor och jourtjejer hon 
vill prata med om vad, säger Elisabeth 
Uddén, ordförande Kvinno- och tjej-
jouren i Botkyrka. 

Här kommer fler svar från jourerna:
»Vi gör ingen skillnad på kvinnor 
beroende på vilket kön deras partner 
och/eller förövare har. Vi utgår inte från 
att människor är heterosexuella och 
vi strävar efter att använda ett språk 
som möjliggör för personer att ’komma 
ut’. Min upplevelse är att de flesta 
medlemmar på vår jour inte sitter fast 
i ’heteronormen’. De flesta använder 
exempelvis ordet partner som en själv-
klarhet. Dock inte sagt att det inte finns 
undantag.«

»Vi bemöter en kvinna som har blivit 
utsatt i en lesbisk relation på samma 
sätt som vi möter kvinnor som blivit 
utsatt för våld av en man. Vi är extra 
vaksamma på om kvinnan som utsatt 

henne ringer till jouren och vill ha 
stöd och behöver skyddat boende, då 
hon kanske vet att partnern kontaktat 
kvinnojouren.«

»Vi har stor erfarenhet att möta 
kvinnor som är utsatta för våld där 
omständigheterna kring situationen 
kan se väldigt olika ut men där våldets 
struktur ändå är desamma.«

»Vi har medlemmar som själva har 
eller har haft lesbiska relationer, det 
ger oss en kunskap som är bra att 
bygga vidare på. Men annars anser vi 
att våld är våld!«

Om utsattheten
30 procent av de svarande jourerna 
upplever att lesbiska kvinnors/tjejers 
utsatthet skiljer sig från andra kvinnor 
som utsätts för våld.

»De måste förklara sig mer än 
hetero  tjejer vid myndighetskontakter 
och inom sjukvården, kanske även 
inför jourkvinnor. Risk att bli ofrivilligt 
outad av partnern. Risk att inte tas 
på lika stort allvar vid myndighets-
kontakter, främst polis och rätts-
väsende. Risk för stor isolering om 
vännerna är gemensamma med 
partnerns«, svarar en jourkvinna.

»Den upplevda möjligheten att söka 
hjälp kanske skiljer sig åt för kvinnor 
i olikkönade respektive samkönade 
relationer«, svarar en tjejjour.

”Våldets struktur är densamma”
27 procent av jourerna i Kvinnotrycks enkät har det senaste året mött stödsökande kvinnor/tjejer 
som utsatts för våld i lesbiska relationer. 
text: katarina hörlin

»Lesbiska är som grupp redan 
utsatta och att då inom den gruppen 
avslöja förövaren gör att den utsatta 
blir ytterligare utsatt. Hon kanske 
till och med måste lämna den sfären 
därför att förövaren finns där. Omgiv-
ningen har kanske inte samma förstå-
else för att mekanismerna om makt 
och kontroll ser lika ut i ett samkönat 
förhållande.«

Behöver er jour mer kunskap om 
lesbisk utsatthet?
»Ja, lesbiska kvinnors rädsla att möta 
okunskap även gällande våldsutsatthet 
blir en avhållande faktor i att söka 
adekvat hjälp.«

»Både ja och nej. Har redan en 
god förförståelse i jouren, sannolikt 
beroende på att anställd varit öppet 
lesbisk i närmare 40 år :-) Men kun-
skap är aldrig fel och det varierar nog 
mellan jourkvinnorna hur stor kun-
skapen och förståelsen är. Har haft 
lesbiska kvinnor boende på jouren 
men sedan dess har ju nya jourkvinnor 
tillkommit.«

»Nej, eftersom det sällan ringer 
någon känns det som det finns så 
mycket annat att prioritera. Vi tar upp 
frågan om samkönade relationer på 
våra kurser för nya jourkvinnor och 
betonar att det är viktigt att inte själv-
klart utgå från att partnern är en ’han’.«

Har din jour mött stödsökande  
kvinnor/tjejer som utsatts för våld  
i lesbiska relationer det senaste 
året?
Antal svarande jourer 45.

Är det något i lesbiska kvinnors/ 
tjejers utsatthet som skiljer sig  
från andra kvinnor/tjejer som 
utsätts för våld?
Antal svarande jourer 43.

Kan din jour bemöta och  
stötta kvinnor/tjejer i lesbiska 
relationer på ett bra sätt?
Antal svarande jourer 41.

Ja, 
27%

Nej
73%

Nej,
29%

Nej
70%

Ja, 
30%

Ja, 
71%



Så inleds informationshäftet »10 frågor och svar om våld 
i lesbiska relationer«, som alla Roks jourer snart får ta 
del av. 

– Roks satsar på att ge våra medlems jourer utökad kun-
skap om våld i lesbiska relationer då många av jourerna 
kommer i kontakt med den målgruppen. Vi behöver en 
kunskapsbank som underlättar jourernas arbete i bemö-
tandet av kvinnor och tjejer som har blivit utsatta för våld 
i en lesbisk relation, säger Zozan Inci, ordförande Roks. 

»Kvinno- och tjejjourer som inte är tydliga i att kvin-
nor som utsätts för våld i en lesbisk relation självklart 
är välkomna till jouren gör den stödsökande osäker. 
Lever kvinnan på en liten ort kan det vara ett hinder om 
det finns en community som är väldigt liten, där ’alla 
lesbiska känner alla’, vilket kan göra att den utsatta 
kvinnan känner sig hotad när det gäller anonymiteten«, 
står det i informationshäftet, som även tar upp begrep-
pet minoritetsstress. En stress som uppstår av att »alltid 
behöva förhålla sig till normen, att aktivt behöva göra val 
om att vara öppen, hantera andras åsikter och tyckande.

En komponent i minoritetsstressen är minoritetsplikt, 
att inte avslöja saker om sig själv eller någon annan i 
gruppen som kan ge ett negativt intryck eller skada grup-
pens anseende inför andra. Vetskapen om att homofobi 
och fördomar existerar, kan göra att en kvinna känner 
sig förpliktad att skydda en redan utsatt grupp och 
hon berättar då inte att det förekommer våld i hennes 
lesbiska parrelation«, står det i häftet, som kommer att 
mejlas ut till samtliga Roks jourer i oktober.

Fler råd ur häftet:    
●● Stödsökande ska få stöd. Använd inte den stödsökande 
som informationskälla till hur det är att leva lesbiskt. 
Var öppen med att du inte vet så mycket men låt inte 
dina behov av kunskap eller nyfikenhet komma före 
hennes stödbehov.
●● Inkluderande språk. Använd ord som inte utesluter 
personer, sätt att organisera sitt liv, möjliga parrelationer  
eller hela grupper av människor. Använd ordet ’partner’ 
istället för det exkluderande ordet ’han’ eller ’mannen’, 
tills du vet hur den stödsökande beskriver förövaren. 
Den stödsökandes nuvarande relation behöver inte 
heller säga något om hennes tidigare relationer.
●● Fråga gärna: Finns det barn? Vem är vårdnadshavare? 
Husdjur? Nätverk? Stöd av sin egen familj? Lever hon 
öppet med sin sexualitet och relation?

»Det är svårt att veta hur vanligt förekommande våld i sam-
könade relationer är, eftersom det inte finns uppgifter om 
hur stor del av befolkningen som lever i samkönade förhål-
landen« konstaterar Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, 
på sin sajt om våld i samkönade relationer. 

Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist gjorde grundstudien 
»Våldsamt lika och olika« år 2005, där 2 013 personer som 
levde i samkönade relationer, samtliga medlemmar i RFSL, 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transper-
soners rättig heter, svarade på frågor om sin utsatthet för våld. 

25 procent av de svarande hade upplevt någon form av  
psykologiskt, sexuellt och eller fysiskt våld. Av dem som 
uppgav utsatthet i en nuvarande relation var 33 procent 
lesbiska och 46 procent homosexuella män, visar studien. 
6 procent hade polisanmält. De som sökt stöd hade främst 
vänt sig till psykiatrin, familjerådgivning eller socialjour 
och ytterst få till organisationer för brottsoffer, konstaterar 
forskarna.

Hatbrott mot lesbiska
Lesbiska kan även utsättas för hatbrott. År 2014 gjordes cirka 
6 270 hatbrottsanmälningar riktade mot homosexuella, enligt 
Brå. NTU, Nationella trygghetsundersökningen, beräknar att 
uppskattningsvis begicks 42 000 homofobiska hatbrott i fjol 
mot 25 000 personer. Det finns dock ingen uppdelning i hur 
många av dessa brott som riktade sig mot lesbiska. 

– Det som finns tillgängligt om homofobiska hatbrott i 
NTU angående kön är att år 2012–2014 var det 57 procent 
män och 43 procent kvinnor som uppgett utsatthet för 
homofobiska hatbrott. Den nivån var i princip oförändrad 
sedan föregående år, uppger Sofia Axell, utredare Brå, till 
Kvinnotryck.

text: katarina hörlin

Skrift går ut
till alla jourer
Med ett bra bemötande, kunskap om begrepp 
som minoritetsstress – majoritetssamhälle 
och förståelse för stödsökandes olika behov 
visar vi att alla kvinnor och tjejer är välkomna 
på våra jourer. 
text: katarina hörlin

Svårt få fram statistik 
om våld mot lesbiska

Hot om outing, att ofrivilligt bli utpekad som lesbisk/bisexuell, kan göra att 
uppbrottsprocessen fördröjs, skriver  Roks i sitt ställningstagande »Våld i 
lesbiska relationer«.  
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Queer ing  Sápmi

●● Projektet pågår år 2011–2015 
och lyfter fram samer som 
utmanar sexualitets- och 
genusnormer. Det har utmyn-
nat i en bok och en internatio-
nell utställning.

●● Utställningen visas fram till 
november på Härjedalens 
fjällmuseum, och en mindre 
variant av utställningen turne-
rar runt i landet.

●● Ögonblicksteatern i Umeå 
producerar i år föreställningen 
Vahák med inspiration från 
projektet. Föreställningen 
pågår i höst. 

ttemafokus

Hur är det att vara queer och same? Den frågan ligger till grund för Elfrida Bergmans och 
Sara Lindquists projekt Queering Sápmi som lyfter Lhbtq-samers berättelser.

text: ida svedlund | foto: queering sápmi /sara lindquist

Minoritet i 
minoritetsbefolkningen

Kulturanalytikern Elfrida Bergman, 31 
år, kom ut som lesbisk i 16-årsåldern.

– Som svennebanan i medelklassen 
riskerade jag »bara« mina föräldrars 
tillgivenhet, jag riskerade aldrig att 
uteslutas ur samhället, vilket är far-
hågan för många samer. Att komma 
ut i en samisk kontext innebär att 
riskera sin kulturella tillhörighet. 
Ekonomiskt kan det också vara en 
stor risk, familjens stöd är viktigt på 
ett helt annat sätt än i det »svenska« 
samhället. 

Grabbighet
Att öppet vara Lhbtq som same är 
problematiskt. Queering Sápmi visar 
att den samiska identiteten levs ut i 
den samiska kontexten, medan Lhbtq-
identiteten levs ut i andra samman-
hang, som vid besök i städer.

– Projektet gav många möjlighet att 
för första gången kombinera sina två 
identiteter och vara en »hel« människa, 
säger fotograf Sara Lindquist, och 
berättar om situationen för lesbiska 
samer: 

– Det verkar finnas vissa kvalitéer 
som premieras, som fysisk styrka och 
att vara händig. Den kvinna som är 
det ursäktas på något sätt för att hon 
går utanför normen vad gäller sin 
sexualitet. »Grabbigheten« blir något 
av en förklaring till varför hon är les-
bisk, och gör henne mer begriplig.

Queering Sápmi lyfte många samers 
livshistorier till ytan, och Elfrida Berg-
man berättar att hon fick upp ögonen 
för våld i nära relationer i samband 
med projektet.

 – Vi fokuserade inte på våld, men 
det dyker upp, och det är komplext 

och tabubelagt. När jag föreläste 
om projektet för kvinnojourerna i 
Norrbotten diskuterade vi bland annat 
problematiken när en av parterna är 
beroende av relationen till den andre 
för att tillskrivas samisk tillhörighet.
Jour kvinnorna diskuterade de för domar 
och den icke problematiserade 
rasismen mot samer som finns i det 
svenska samhället.

Ett sidospår under projektet Queering 
Sápmi var bildandet av föreningen 
Queer Sámit. 

– Det är den första föreningen för 
queera samer, berättar Jonna Blind, 
som är same, lesbisk och ledamot 
i styrelsen. Hon tillhör Vilhelmina 
södra sameby och jobbar både som 
renskötare och elevassistent.

– Queering Sápmi var ett bra initiativ, 
och har gjort det möjligt för oss hbtq-
samer att komma i kontakt med 
varandra. 

Kunskap saknas
Var vänder sig Lhbtq-samer för att få 
stöd, exempelvis om de utsätts för 
våld av sin partner?

– Oftast inte någonstans. Om det går 
väldigt långt kanske de går till polisen.

Enligt Jonna Blind är det sällsynt att 
samiska kvinnor vänder sig till kvinno-
jourer i det »svenska« samhället.

– Det är svårt för oss eftersom vi har 
en annan kultur och historia. Det blir 
för jobbigt att försöka förklara. Kun-
skapen om samers situation saknas. 
Inte minst på myndigheter.

Queer Sámit samarbetar än så länge 
inte med någon kvinnojour, men mål-
sättningen är att upprätta någon form 
av samarbete. I dagsläget rådfrågar 

föreningen befintliga Lhbtq-föreningar 
på svensk och finsk sida.

Kvinnotryck har talat med en les-
bisk samekvinna, som utsattes av sin 
partner. 

– Psykisk misshandel pågick paral-
lellt med fysiskt våld. Jag fick inte ha 
tajta kläder, inte berätta för någon om 
vårt förhållande, och jag var tvungen 
att redogöra för vad jag gjorde när hon 
inte var med. Jag blev som en fånge. 
När vi bröt upp blev våldet värre och 
jag gick till polisen. Hon dömdes till 
fängelse. Jag bad aldrig någon om 
hjälp innan dess, men det hade nog 
hjälpt om det funnits någon med kun-
skap om samer och vår kultur som jag 
kunnat prata med, säger kvinnan.



Fotograf Sara Lindquist 
och projektledare 
Elfrida Bergman.  

NCK om 
regerings-
uppdraget
Regeringen har gett Nationellt 
Centrum för Kvinnofrid, NCK, 
uppdraget att sprida kunskap 
om våld i samkönade  
relationer.

Uppdraget preciseras i handlings-
planen »Informations- och kunskaps-
spridning om frågor rörande heders-
relaterat våld och förtryck samt våld  
i samkönade relationer« (2007/08:39).

– I ett första steg genomförde NCK 
en kunskaps- och forskningsöversikt, 
som presenterades i  NCK-rapporten 
»Våld i samkönade relationer«. Rap-
porten går att ladda ner och beställa 
från NCK:s webbplats, säger Klara 
Johansson, informatör NCK.

Utbildningsfilmen »Blott du mig 
älskar« och det pedagogiska mate-
rialet till den togs också fram inom 
ramen för regeringsuppdraget.

– Att sprida kunskap om våld i 
samkönade relationer är i dag en del 
av NCK:s ordinarie arbete. Informa-
tion och kunskap om området ingår 
i våra utbildningar och i texter på 
kunskaps banken. Ämnet har också 
lyfts i rapporter som exempelvis 
»Att fråga om våldsutsatthet som 
en del i anamnesen«, berättar Klara 
Johansson.

Läs mer
NCK har en kunskapsbank på  
sin sajt www.nck.uu.se om »Våld  
i samkönade relationer«. Sök på  
Våld i samkönade relationer så  
hittar ni den. 

»De tystade«. Fotografiet ingår  
i utställningen Queering Sápmi.
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ttemafokus

Filmen är en del av NCK:s, Nationellt 
centrum för Kvinnofrid, regerings-
uppdrag att sprida kunskap om våld i 
samkönade relationer och ingår som 
en del i ett större utbildningspaket. 

– En styrka med filmen är att den 
inte ger några färdiga svar, utan öppnar 
upp för samtal och reflektioner. Du 
som utbildare kan välja att plocka upp 
olika teman, som exempelvis hetero-
normativitet eller normaliseringspro-
cess. Det går också att fokusera på 
hur heteronormativitet och normali-
seringsprocess samverkar och visar 
hur den våldsutövande parten kan 
använda en diskriminerande struktur 
för att förstärka sin maktposition och 
utöva våld, säger Emilia Åkesson, 
sakkunnig i våld i nära relationer, nu 
utbildare och metodutvecklare på 
Amphi Produktion, som gjort filmen. 
Emilia har tidigare varit utbildare på 
NCK. 

– Det finns föreställningar om att 
våld som kvinnor utövar skulle vara 
mindre grovt och att det inte förekom-
mer sexuellt våld. Det kan vara viktigt 
att bryta dessa föreställningar, så att 
den som är utsatt kan få rätt stöd. 
Filmen synliggör att våld i lesbiska 
relationer också kan innebära ett 
grovt fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld, säger Emilia.  

– En annan viktig aspekt är att Katja, 
som är utsatt för våld, tillskrivs agent-
skap, det vill säga att strategierna för 
att hantera och göra motstånd mot 
våldet blir synliga. Filmen lyfter fler 
maktordningar än de som kan vara 
kopplade till kön och sexualitet. Vi kan 
se att Lo också har en maktposition i 
relationen utifrån ekonomiska förut-
sättningar och social status. Detta ger 
en mer komplex bild av våldet, och 
visar hur utsattheten formas utifrån 
flera strukturer.

Film utan 
färdiga svar

Novellfilmen »Blott mig du älskar« är en berättelse om våld i en lesbisk relation.  
Det börjar som en kärlekshistoria. Lo och Katja är kära och flyttar ihop, men snart  
börjar Lo krympa Katjas livsrum. Våldets spiral snurrar igång.  
text: katarina hörlin | foto: amphi produktion.

Filmen gjordes år 2011 och har gått 
ut i 500 exemplar. Flera kvinno- och 
tjejjourer har redan beställt den. 

Karin Aspenström har skrivit manus, 
Ylva Gustavsson regisserat, huvud-
rollerna spelas av Josefin Neldén och 
Cilla Jelf. Amphi Produktion produce-
rade filmen på uppdrag av NCK och 
Matador kommunikation AB.

En styrka med filmen  
är att den inte ger några 
färdiga svar, utan öppnar 
upp för samtal och 
reflektioner.  

Regissör Ylva Gustavsson under arbetet med filmen. Huvudrollsinnehavarna Cilla Jelf och Josefin Neldén. 
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Arbeta normkritiskt. Ja, men 
hur? Vi bad en av Roks alla 
tjejjourer att berätta hur de 
gör. Här delar Ingrid Marklund, 
samordnare på Umeå tjejjour, 
med sig. 

»För oss handlar normkritik om att 
alltid sträva efter att synliggöra hur 
normer, alltså sådant som i samhäl-
let anses vara ’normalt’ påverkar och 
begränsar unga tjejers och transtjejers 
liv och möjligheter att utvecklas fritt.

Vi fokuserar främst på föreställningar 
kring sexualitet och könsidentitet. 
Det kan handla om hur en förväntas 
vara som ung tjej eller om vem en 
förväntas bli kär i. Även om vi lägger 
mest vikt vid normer kring kön och 
sexualitet så är det viktigt för oss att 
det normkritiska perspektivet även 
inkluderar andra livsområden hos 
våra stödsökande. Då kan det handla 
om normer som rör kulturell bakgrund, 
klasstillhörighet eller förväntningar 
på hur kroppar ska fungera och se ut.

En norm som vi vet påverkar många 
unga tjejer är heteronormen. Att en 
som tjej förväntas attraheras av, vilja 

ligga med och bli kär i killar/män är 
något som vi ofta får bekräftat i vår 
kontakt med stödsökande tjejer och 
transtjejer. Vi får höra berättelser om 
hur tjejer som inte identifierar sig som 
heterosexuella ofta får ett bemötande 
som förutsätter att de är just hetero, 
exempelvis från lärare eller i deras 
kontakt med vården.

Skriver inte könet
Vi försöker på flera sätt att utmana 
och ifrågasätta heteronormen och 
en viktig utgångspunkt för oss är att 
aldrig förutsätta att en stödsökande 
är heterosexuell. Om vi pratar med en 
tjej på chatten och hon berättar om en 
person som hon är intresserad av, så 
är vi noga med att aldrig anta att den 
personen är en kille. Därför skriver 
vi aldrig könet på personen som den 
stödsökande pratar om innan den 
själv har gjort det. Istället använder vi 
oss av alternativa formuleringar som 
’personen du är intresserad av’, ’din 
partner’ eller ’den du är kär i’.

Vi tror att språket har stor betydelse 
för reproduktionen av samhälleliga 
normer, och arbetar därför aktivt för 
att undvika normativa uttryck och 

Film utan 
färdiga svar

Så krossar tjejjourerna normer
värderingar. Vi könar aldrig personer 
om inte den stödsökande själv gör 
det. Vi använder inte heller uttryck 
som ’normalt’ eller ’onormalt’ då 
själva orden inbegriper en normativ 
värdering; om något är ’normalt’ och 
’okej’ blir konsekvensen att något 
annat är ’onormalt’ och ’inte okej’.

Dessutom strävar vi efter att inte 
uttrycka normativa reaktioner inför det 
som den stödsökande berättar för oss. 
Om hon berättar att hon har gjort slut 
med sin kille så undviker vi att skriva 
något i stil med ’Å vad tråkigt’ eller ’du 
måste vara jätteledsen’, utan frågar 
istället hur det känns för henne.

Normbrytande exempel
Vi strävar alltså efter att inte lägga 
våra egna eller samhällets värderingar 
på den stödsökandes beteende, upp-
levelser och handlingar. Det förhåll-
ningssättet tar vi även med i vårt 
utåtriktade arbete, indirekt genom 
att ta normbrytande exempel när vi 
gör övningar och direkt exempelvis 
genom att synliggöra och problemati-
sera heteronormen i diskussioner.«

text: ingrid marklund 

Heteronormativitet hindrar att våld upptäcks
Föreställningen 
att våld endast 
förekommer i 
heterosexuella 
parrelationer är 
djupt rotad.

– Jag tänker 
att det är viktigt 
att alltid ha 
en öppenhet 
inför att en 

stöd sökande kan definiera sig som 
bisexuell, queer, lesbisk, hetero eller 
något annat och kan ingå i olika typer 
av relationer med personer av olika 

kön. Ett bra sätt att börja är att ställa 
öppna frågor i ett inledande skede 
med alla stödsökande, och använda 
begrepp som »partner/partners« eller 
fråga efter familjekonstellationer, 
säger Emilia Åkesson, metodutveck-
lare på Amphi, tidigare verksam på 
NCK, och betonar att heteronormati-
vitet på många sätt påverkar lesbiska, 
homosexuella, bisexuella och queera 
personer som är utsatta för våld i sin 
parrelation. 

– Det kan vara bra att försöka granska 
sin egen föreställning om vem en 
stödsökande är eller borde vara. Utifrån 

kön, könsidentitet, klass, sexualitet, 
funktionsförmåga, huruvida en blir 
utsatt för rasism eller inte och huru-
vida en lever i missbruk eller inte, så 
kan utsattheten för våld i nära rela-
tion också se olika ut.

– Förutom våld i nära relation kan 
en vara utsatt för diskriminering, 
kränkningar eller våld i vardags livet. 
Det förekommer också att en redan 
innan våldsutsattheten har en för-
stärkt isolering eller att en inte vill 
eller vågar berätta om sina kärleks-
relationer, säger Emilia Åkesson.
text: katarina hörlin 
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Huvudrollsinnehavarna Cilla Jelf och Josefin Neldén. 
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Emilia Åkesson.


