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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Forskning visar att hälso- och sjukvården har ett övervägande heteronormativt 

synsätt och brister i bemötandet av personer utsatta för samkönat partnervåld. Betydligt fler 

HBTQ-personer som utsatts för partnervåld skulle enligt forskning sökt vård om de kunde 

förvissas om att bli bemötta på ett adekvat sätt baserat på kunskap om deras livsvillkor. 

Därför är det av stor vikt att genom djupintervjuer av våldsutsatta HBTQ-personer belysa hur 

de upplever bemötandet och hur de själva velat bli bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Syfte Syftet var att belysa HBTQ-personers upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande 

när de sökt vård på grund av samkönat partnervåld. 

Metod Enfallsdesign (Single Case Study Design). En (1) semistrukturerad djupintervju 

genomfördes och intervjun analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat Studien visar på åsidosättande av adekvat behandlings- och undersökningsmetodik 

och att råd och föreslagen behandling endast gavs i enlighet med den egna begränsade 

kompetensen. Studien visar även på bristande kunskaper om vad som särskiljer det 

samkönade partnervåldet gentemot heterosexuellt partnervåld hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Vidare saknades anpassning av adekvata behandlingsåtgärder lämpade 

för situationen och okunskap kring remitteringsvägar. En osynlighet avseende hur initial och 

vidare kontakt upprättas framträdde och så även okunskap om vart personer utsatta för 

samkönat partnervåld kan vända sig för hjälp och stöd. Dessa brister i bemötandet ledde till 

personliga upplevelser av frustration, ambivalens, missförstånd, hopplöshet och osynlighet 

hos personer som söker vård på grund av samkönat partnervåld. 

Slutsats Det finns brister hos hälso- och sjukvården avseende bemötandet gentemot en person 

utsatt för samkönat partnervåld. Ökade kunskaper hos hälso- och sjukvårdspersonalen kring 

HBTQ-personers livsvillkor och det samkönade relationsvåldets praktik skulle 

förhoppningsvis leda till bättre bemötande och en personcentrerad vård och därmed ökad 

patientsäkerhet. 

Nyckelord Samkönat partnervåld, bemötande, HBTQ, hälso- sjukvård 
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ABSTRACT 

 

Background Previous research has shown that health care is permeated with heteronormative 

ideals resulting in sub optimal encounters with victims of same-sex domestic violence. 

According to previous studies, victims of same-sex domestic violence would be far more 

likely to approach health care services if they felt secure in health care service’s knowledge 

and experience concerning LGBTQ-specific circumstances. It is therefore of upmost 

importance to highlight/report, through in-depth interviews, LGBTQ persons subjected to 

domestic violence, encounters with health care services. 

 

Aim The aim of this study was to highlight LGBTQ domestic violence victims’ experiences 

of encounters with health care services. 

 

Method Single Case Study Design. One semi structured in-depth interview was conducted 

with interviews analyzed through qualitative content analysis. 

 

Results Results of this study showed a lack of adequate treatment and examination methods 

as well. In addition, professional recommendations for treatment to the LGBTQ victims of 

domestic partner violence tended to be based primarily on the health care provider’s own 

limited competence and knowledge of LGBTQ subject matter.  

Furthermore, health care providers’ lack of knowledge concerning discrepancies between 

same-sex domestic violence and heterosexual domestic violence was identified. Additionally, 

there was an inability to adapt situation-appropriate treatment measures as well as a lack of 

knowledge concerning referral management. An apparent imperceptible lack of guidelines for 

facilitating initial and follow-up contact emerged as well as a lack of awareness concerning 

avenues of help and support for LGBTQ domestic violence victims. These shortcomings of 

professional treatment of LGBTQ persons resulted in feelings of frustration, ambivilance, 

confusion, despair, and a feeling of invisibility among LGBTQ persons seeking care for 

domestic violence. 

 

Conclusion There are deficiencies among health care personnel’s ability to adequately treat a 

person subjected to same-sex domestic violence. Improved knowledge among health care 

providers concerning LGBTQ person’s social determinants would hopefully lead to improved 

encounters and treatment with a person centered care, resulting in reinforced patient safety. 

 

Keywords Same sex partner violence, encounter, LGBTQ-Health Care Providers 
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INLEDNING 

 

Forskning visar att hälso- och sjukvården har ett övervägande heteronormativt synsätt och 

brister i hur de bemöter personer utsatta för samkönat partnervåld (Holmberg, Sjernqvist, 

2005). Betydligt fler HBTQ-personer som utsatts för partnervåld skulle enligt forskning sökt 

vård om de kunde förvissas om att bli bemötta på ett adekvat sätt baserat på kunskap om deras 

livsvillkor. Därför är det av stor vikt att genom djupintervjuer av våldsutsatta HBTQ-personer 

belysa hur de upplever bemötandet och hur de själva velat bli bemötta av hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

BAKGRUND 

Definition av homosexualitet 

Att vara homosexuell innebär en förmåga att uppleva känslomässigt och sexuellt begär efter 

en person av samma kön. Människor kan även vara bisexuella och har då förmågan att 

uppleva förälskelse och kärlek till personer både av samma och motsatt kön. Det bör dock 

poängteras att det inte är fråga om en annorlunda sexualitet (Dahl, 2005). En person som är 

homo- eller bisexuell har inte per automatik en avvikande sexualitet, ökad sexuell aptit eller 

annorlunda sexuella preferenser i större utsträckning än en heterosexuell person. Detta bör 

nämnas på förekommen anledning då vissa strömningar i samhället vill göra gällande att så 

skulle vara fallet och likställer homosexualitet med en form av parafili; det vill säga 

patologisk sexuell lust till exempelvis barn, djur eller avlidna (DSM-IV, 2002). En 

tillbakablick på synen på homosexualitet genom historien gör detta klargörande nödvändigt då 

denna åsikt inte på något sätt är utrotad ur ett flertal samhällsstrukturer och inte minst ett 

flertal religioner. Antalet homosexuella i procent av befolkningen globalt har inte förändrats 

genom århundraden. Det har ständigt funnits en rädsla för att homosexualitet kan ”smitta” och 

att personer kan förledas, övertygas eller välja sin sexualitet (Dahl, 2005). 

 

Samhällets syn på homosexualitet under 1900-talet 

I början av förra sekelskiftet ansågs homosexualitet vara ett brott (Nilsson, 2008). Straffet var 

ofta fängelse för sodomi (homosexualitet). De som hävdade att så var fallet hänvisade till 

tredje Mosebok där det står att läsa: ” Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger 
hos en kvinna; det är en styggelse (3 Mos. 18:22, 2000). Att bedriva otukt (otrohet), 

sodomi (homosexualitet – manlig sådan, kvinnor ansågs inte ens komma på den tanken), 

osedligt leverne (lösaktighet) och liknande bestraffades hårt (Foucault, 2002). 

Homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 1944 och övergick då till att bli en 

psykopatologisk diagnos – en psykisk störning. Sjukdomsstämpeln avskaffades efter ett 

upprop där ett flertal ockupanter krävde avskaffandet av sjukdomsstämpeln genom att 

barrikadera sig i Socialstyrelsens trapphall. Dåvarande chefen för Socialstyrelsen, Barbro 

Westerholm hörsammade uppropet och homosexualitet som psykisk störning avskaffades 

1979 (RFSL, 2014). Tidigare var även gränsen för ”byxmyndig” högre för homosexuellas 

kärleksakt; 18 år mot 15 för heterosexuella. Det har alltid funnits gott om nedlåtande skällsord 

för homosexuella män och kvinnor och samhällets dom mot de som avviker från normen är 
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och har alltid varit hård. I ett androcentriskt samhälle blir alla som avviker från den 

heterosexuelle mannen som norm även kvinnan per definition en avvikelse (Butler, 1999) 

Aidsepidemin under 1980- och 90-talet drabbade främst homosexuella män med 

sjukdomslidande, död och personliga stora förluster och därtill ett samhälle som reagerade 

med att skuldbelägga och skambelägga deras sexualitet. Docent Lita Tibbling förespråkade att 

alla HIV-smittade skulle isoleras på en ö för att hållas borta från resten av samhället 

(Riksförbundet för sexuellt likaberättigande; RFSL, 2014 www.rfsl.se). De som avlidit till 

följd av en utvecklad AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) förpackades i svarta 

sopsäckar och behandlades som riskavfall innan kunskapen om virusets smittrisk fanns 

tillgänglig och så småningom tillkomsten av bromsmediciner (Gardell, 2013). 

År 1995 införde Sverige som första land i världen möjligheten att registrera partnerskap för 

homosexuella, vilket år 2009 ersattes av möjligheten för samkönade par att ingå äktenskap 

efter en ändring i äktenskapsbalken föranledd av en motion till riksdagen (Motion 2008/09: 

C325; www.riksdagen.se). 

 

Definition av våld 

För att förstå våld måste det först göras en distinktion mellan våld och närliggande begrepp 

som vi ofta (mestadels felaktigt) förknippar med våldsutövande: ”makt”, ”styrka”, ”kraft”, 

”auktoritet” och slutligen ”våld”. (Arendt, 2008) 

Makt (power) är en grupptillhörighet och kan existera bara så länge en grupp (minst två 

personer) är överens och i samförstånd. Om det är så att någon innehar makt innebär detta 

alltså att hen har utsetts att representera gruppen. När inte förtroendet eller möjligheten att 

leda en grupp existerar försvinner personens makt (Arendt, 2008). 

Styrka (strength) finns hos en person som har en ”mäktig” personlighet. En individuell 

egenskap. Men även en stark personlighet kan övervinnas av tillräckligt många individer som 

det skulle behövas. En grupp accepterar en stark person endast så länge styrkan används för 

gruppens bästa. Om en stark person går sin egen väg kan utfrysning från gruppen bli aktuellt. 

En instinktiv fientlighet gentemot den ensamma starka mynnar ofta ut i den svages avund mot 

de starka, i dagligt tal avundsjuka (Arendt, 2008). 

Kraft (force) används tyvärr ofta som synonym till våld vilket är felaktigt. Kraft har 

egentligen lite att göra med mänsklig förmåga utan endast som ursprungligt uttryck för 

naturfenomen. Man använder sig av begreppet för att beskriva graden av styrkan i våldet som 

utövas; till exempel kraftfullt våld (Arendt, 2008). 

Auktoritet (authority) är ett svårbegripligt begrepp, likväl förstår de flesta människor vad som 

avses. En personlig egenskap eller då ett visst yrke förknippat med makt utövas med respekt. 

Det som definierar en auktoritet är det okritiska erkännandet hos de som förväntas underkasta 

sig auktoriteten: lärare – elev, förälder – barn. Om någon missbrukar sin auktoritet kan den gå 

förlorad. En förälder som misshandlar, en lärare som gör sina elever till jämställda sig själv. 

Ett effektivt sätt att undergräva en auktoritet är att göra densamma till åtlöje och förakta den 

(Arendt, 2008). 

Våld (violence) då, till slut, är instrumentell och måste kopplas samman med ett skeende. Det 

används som ett instrument att tvinga någon/några till underkastelse. Syftet är att öka den 
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mänskliga styrkan till den grad att konsekvenserna blir förödande för den person som utsätts 

för våldet (Arendt, 2008). 

 

Våldets praktik 

Våld återfinns ofta i kombination med makt vilket gör att likhetstecken ofta återfinns mellan 

begreppen. Våldet uppkommer som en möjlig följd av att inneha makt men när det gäller våld 

i relationer utövas den då varken makt, styrka, kraft eller auktoritet hjälper för att få till den 

lydnad och den förändring i beteende som utövaren kräver (Lundgren, Heimer & 

Westerstrand, 2001). Maktlöshet, att vara utan makt, definierar den känsla utövaren av våldet 

upplever då makten går förlorad i en relation. Att öka sin makt genom att tillgripa våld blir då 

en möjlig utväg. Våldet utövas antingen genom att fysiskt tillföra skada på olika sätt eller 

genom psykiskt våld; hot om våld, förtal, hånfullhet, kränkande tillmälen, indirekt våld 

(misshandel av husdjur), sexuellt våld, förstörelse av ägodelar, tvång, kontroll och 

underlåtenhet att hjälpa (inte ge medicin till anhörig och liknande) (Lundgren, 2001). 

 

Historik kring våld i nära relationer 

Våld ska betraktas som en kränkning av mänskliga rättigheter. Länge fanns uppfattningen att 

skydd mot våld fanns inom familjen och att familjen bör vara en enhet vars intressen sätts 

framför de inblandade individerna. Om detta synsätt praktiseras legitimeras våld och förtryck 

inom ett slutet system (Heimer, Björk & Kunosson, 2014). 

Det dröjde ända till 1982 i Sverige innan våld mot en partner inom äktenskapet/förhållandet 

kunde lyda under allmänt åtal. Tidigare fanns lagen om våldtäkt inom äktenskapet instiftad 

1965 men då var den utsatta tvungen att själv väcka åtal, inte som nu även polisen vid 

misstanke om våld. Den största skillnaden i synsätt vid ett sådant förfarande är att ingen har 

rätt till någon annans kropp (Heimer, Björk, Kunosson, 2014). 

 

Genusperspektiv på homosexualitet och partnervåld 

Butler (1999) menar i boken Genustrubbel att det inte borde behövas en definierad uppdelning 

i kön. Att göra kön är detsamma som att särskilja och åtskilja på grund av biologiska och 

anatomiska företräden. Med automatik kopplas samhällets förväntade roller till de individer 

som hör till ett visst biologiskt kön. Män är på ett sätt och kvinnor är inte som män – kvinnor 

är en avvikelse från normen (Butler, 1999).  

Connell (2008), lanserar begreppet hegemonisk maskulinitet och problematiserar kring 

männens medfödda rättighet att härska över allt och alla. Så enkelt det blir om män då ser ut 

som och beter sig som de män samhället förväntar sig att de är. Den mall vår västerländska 

samhällskontext strukturerat och den diskurs vi verbaliserar könsuttrycken i ställs på skam när 

en kvinna varken ser ut som eller beter sig enligt genusnormen (Connell, 2008).  

En lesbisk kvinna och en homosexuell man särskiljer sig från normen i första hand därför att 

de väljer partner ur sin egen könsgrupp. De kan dessutom låna drag från det motsatta könet 

både i sin persona och i sin livsstil. Det finns en norm att förhålla sig till även som 

homosexuell och till exempel den lesbiska kvinna som är ”femme”, (det vill säga en lesbisk 

kvinna som har de för heterosexuella kvinnor typiska yttre attribut som långt hår, make up, 
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rakade ben/armhålor, parfym och mer moderiktiga, könstypiska kläder och accessoirer) kan 

mötas av misstro från andra lesbiska kvinnor (Allen & Leventhal,1999). Att hon inte är 

lesbisk på riktigt då hon ser ut och beter sig som en ciskvinna (född som, ser ut som och är 

heterosexuell kvinna). Likaså kan en bisexuell man eller kvinna både i en homosexuell så väl 

som i en heterosexuell relation misstänkliggöras för att enbart ytligt roa sig och inte vara 

homosexuell eller heterosexuell ”på riktigt” varför relationen kan tolkas vara oseriöst menad 

från den bisexuella personens sida. Förmågan att vara monogam är dock den samma oavsett 

sexuell läggning. (Ristock, 2005). 

 

Intersektionalitet 

För att förstå partnervåldets praktik och hur hälso- och sjukvårdens bemötande kan förbättras 

måste ett helhetsperspektiv på hur olika parametrar styr in på olika föreställningar och 

ageranden presenteras. Butler (1999) diskuterar begreppet intersektionalitet och hur det griper 

in vid samkönat partnervåld. Partnervåld är inte en isolerad företeelse som endast kan 

förklaras av enskilda individers oförmåga att hantera konflikter utan en produkt av 

samhällsnormer, kultur, ekonomi, maktposition och kontrollfunktion (Butler 1999). Balsam 

(2005) lyfter upp problemet med att samhället allt för ofta vill göra våldet till en fråga om 

svart eller vitt; förövare – offer, ond – god, när det istället handlar om olika grundläggande 

förutsättningar som samverkar och sanktioneras och bedöms av samhället (Balsam & 

Symabnski, 2005). Ristock (2005) i sin tur poängerar att det är en fråga om vilken kontext 

relationen befinner sig i hur andra personer tolkar vad som händer i densamma (Ristock, 

2005).  

Det är inom detta varierade samhälls- och kulturella kontext mötet med den utsatta personen 

sker (De Ios Reyes & Mulinari, 2005). Hälso- och sjukvården är i sig själv ett mikrokosmos 

där olika traditioner och kulturer av över- underordning, makt kontra maktlöshet utövas och 

en begäran om att personalen helt kan befria sig från påverkan av rådande samhällskultur kan 

uppfattas som omöjlig (Lykke, 2003). Den person som söker för att ha blivit utsatt för 

samkönat partnervåld kommer från en privat, ibland isolerad miljö, befinner sig i ett samhälle 

präglat av kultur och värderingar och kommer till en mottagning/klinik som i sin tur är ett 

”barn av sin tid”och där samhällets rådande syn på homosexualitet infärgats (Smirthwaite, 

2007). 

  

Könsmaktsordningen 

Feminismen har sin givna plats i genusvetenskapens historia. Utan feminismen hade 

människor i dagens samhälle inte varit så medvetna om rådande könsmaktsordning, 

androcentrism, heteronorm och intersektionalitet. När det kommer till partnervåld är 

feminismen tydlig med att det är mannen som är förövare – ofta stämmer det med 

verkligheten – mäns våld mot kvinnor är avgjort den största gruppen vad gäller partnervåld 

(Lundgren, 2001) Samhället genom sin androcentrism och hegemoniska maskulinitet fostrar 

män till att leva upp till de krav och den förväntan som finns på dem att härska, fostra och 

agera ut (Connell, 2008). Den cementerade föreställningen om könsmaktordningen gör skada 

genom att samhället brister i att identifiera våldsoffer som inte är ”det ideala offret” som 

definieras som en svag, hjälpsökande, hjälplös, redbar i samhällets ögon, kvinna (Van Natta, 

2005). Om offret istället är en man, stor och till synes stark blir ett vittnesmål om trakasserier, 

psykisk misshandel, fysisk misshandel, hot och isolering i det närmaste en utopi (Island & 
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Lettelier, 1991). Fördomar finns i samhället om att homosexuella lever i jämställda relationer, 

att män kan försvara sig fysiskt, att kvinnor kan prata sig ur sina tvister och att de borde vara 

nöjda och glada nu när de får leva tillsammans med samhällets erkännande (Butler, 2005). 

Mäns våld mot kvinnor räknat i antal våldsbrott ställer till med mest skada och dödsfall men 

sett till procent ser det inte ut som att männens våld skadar mest. Det är istället inom lesbiska 

relationer som det grövsta våldet finns (Renzetti, 1998). Kvinnor som misshandlare är i 

minoritet men när våldet praktiseras av dem inom lesbiska relationer leder det oftare till större 

fysiska skador för offret. (Szymabnski & Chung, 2003) 

Om det istället fanns möjligheten att direkt erbjuda någon form av vård för den som utövar 

våld kanske fler skulle våga söka hjälp och stöd i sin situation. Holmberg och Stjernqvist 

(2005) uttrycker att det kan vara dags att flytta problemet och ansvaret dit det hör hemma; hos 

utövaren av våldet, inte mottagaren.  

 

Teoretiska förklaringsmodeller till våldsutövande 

En förklaringsmodell (Explanatory Model) utgör en mall för hur man kan tolka ett begrepp. 

(Kleinmann, 1990) 

En förklaringsmodell till ett fenomen, som i detta fall våldsutövande, står sällan ensam utan 

samverkar med övriga modeller som tolkar samma fenomen. Till exempel räcker det sällan 

med biologiska grundförutsättningar för att våldsamhet ska uppkomma utan de måste 

samverka med samhällets yttre påverkan på individen (Kleinmann, 1988).  

Individualpsykologisk förklaringsmodell 

En individualpsykologisk förklaringsmodell härleder utövandet av våld till förövarens 

oförmåga. Förövaren lider av psykopatier – personlighetsstörningar eller psykisk sjukdom. 

Dessa kan förklara det våldsamma beteendet och tar ifrån förövaren delvis ansvaret för 

handlingen. Om en människa handlar utifrån förutsättningar som inte går att själv råda över är 

personen inte heller ansvarig för resultatet av handlingen (Raine, 2013). 

Förövare med dålig impulskontroll har lättare att ta till fysiskt och psykiskt våld ”i stridens 

hetta”. En person med empatibrist och/eller narcissistisk personlighetsstörning kräver ofta 

beundran i överflöd och skyr inte medel för att uppnå detta. Personer med normalbegåvad 

autismspektrumstörning (DSM5 www.dsm5.org), tidigare Asperger syndrom (DSM-IV, 

2002) har nedsatt förståelse för andra människors tankar och behov samt ett förändrat 

perspektiv på uppkomna situationer. En svårighet att hantera förändringar och upplevda 

kränkningar kan leda till aggressivt fysiskt och verbalt beteende. Den egna aggressiviteten 

banaliseras och glöms bort medan tolkade oförätter mot den egna personen ältas i evighet och 

bestraffningar förekommer (Aston, 2003). 

Socialpsykologisk förklaringsmodell 

En socialpsykologisk förklaringsmodell sätter samhället, miljön och uppväxten i fokus och 

orsakar en obalans i maktförhållanden. En hegemonisk maskulinitet är resultatet av en sådan 

förklaringsmodell (Connell, 2008), likaså det heteronormativa synsättet och teorin om den 

manliga dominansen (Bourdieu, 1999). Personen är inte ensamt ansvarig för de handlingar 

den utför, i alla fall inte dess härkomst, då den präglas av hur personen själv blivit bemött och 

behandlad av samhället, vilka möjligheter som givits i livet, hur ursprungsfamiljen levt och 

hur uppväxtmiljön präglat framtida möjligheter att leva ett liv utan våld (Raine, 2013). 
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Zimbardo (2008) påvisade i sitt välkända ”Stanford Prison Experiment” att det inte är enstaka 

”ruttna äpplen” som är våldsutövare utan att de livsbetingelser man utsätts för påverkar de 

reaktioner som manifesterar sig i våldshandlingar. Hans senaste forskning har fokus på att 

våld sanktioneras och fortlever på grund av ”The Bystander Effect” när åskådare till våld och 

mänsklig utsatthet inte agerar utan förväntar sig att någon annan ska göra detta (Zimbardo, 

2012). 

Biologisk förklaringmodell 

Den biologiska förklaringsmodellen hävdar att vissa människor är biologiskt predisponerade 

att utöva våld. Hormonella faktorer och behov av att uttrycka aggressivitet samt teorier kring 

över- underordning förklarar denna modell. Man talar även här gärna om hur däggdjuren, 

företrädesvis rovdjuren hierarkiskt strukturerar sin flock med Alfahanar och Alfahonor. Även 

här är individens skuld till det skedda våldet och ansvaret för dess uppkomst i själva verket 

utom förövarens kontroll. Det är bara ett utslag av ”naturens gång”. Testosteronet styr 

beteendet (Strömberg & Eriksson, 2010). 

Raines (2013) forskning kring möjligheten att förutse vilka personer som har potential att bli 

våldsamma längre fram i livet har bland annat lett till strafflindring i USA då rättssystemet 

utgår från den fria viljan. Om en person agerar utanför den fria viljan på grund av 

pannlobsskada, medfödd eller förvärvad, har den då en fri vilja? Raine uppger i sina studier 

att det via magnetröntgen går att detektera vilka personer, redan vid 3-års ålder, som kommer 

att vara i riskzonen för att begå våldsbrott som vuxna. Hur dessa resultat sedan ska tas om 

hand och vilken typ av prevention detta kan leda till framgår inte av artikeln men Raine själv 

ställer frågan om hur våld kan förebyggas och hur förövare kan tas om hand (Raine, 2013). 

Detta synsätt sätter spärrar för ett intersektionellt perspektiv på våld i och med tron på det 

goda idealtypiska offret och den typiska förövaren. En biologiskt svag, hjälpsökande kvinna 

som fysiskt misshandlas av sin biologiskt stora, starka man är schablonbilden vid partnervåld. 

Två män i en relation innebär då två lika starka individer som borde kunna försvara sig. 

Likaså är det svårt att föreställa sig två kvinnor i en maktobalans (Butler, 1999). När det gäller 

två kvinnor i en relation uppkommer dessutom tankefelet att kvinnor brukar kunna prata om 

problem. Kvinnor utövar inte våld då det inte finns upptaget på den feminina genusagendan 

(Butler, 1999). Holmberg och Stjernqvist fick som resultat i studien Våldsamt lika och olika, 

2005, en viss övervikt på äldre kvinnor som misshandlar yngre i sin studie medan hos männen 

dominerade yngre över äldre. Skillnaden var endast en antydan av ett mönster och studien 

behöver utvecklas för att kunna generaliseras (Holmberg & Stjernqvist, 2005).  

Den manliga dominansen enligt Bourdieu 

Den manliga dominansen är ett samhällsfenomen konstruerat och tolkat av den franske 

samhällsvetaren och filosofen Bourdieu (1999) som något som samhället sanktionerat under 

århundraden.  Enligt Bourdieu har mänskligheten i så många år accepterat att ”den starkare” 

dominerar varpå samhället därför är uppbyggt efter manlig struktur och anpassat till manliga 

behov. De bägge könen sägs komplettera varandra men detta innebär i realiteten att det är 

kvinnan som kompletterar och anpassas till mannen. En omstrukturering tar lång tid i anspråk 

och starka krafter verkar emot en sådan i en samhällsstruktur. Lågkonjunktur och ekonomiska 

svårigheter leder till att kraven sänks och behovet av syndabockar ökar (Bourdieu, 1999).  

Bourdieus (1999) modell för hur samhället är konstruerat med mannen som norm kan 

användas som en förklaringsmodell främst i situationer då diskussionen om över-

underordning behöver belysas ur ett samhällsperspektiv. En homosexuell man (kön) är enligt 

normen (genus) en mer feminin (svag) man och definieras då som underordnad en 
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heterosexuell man (stark). En homosexuell kvinna (kön) är trots att hon ofta uppfattas som 

maskulin (genus) inte per definition en överordnad person – hon är ändå kvinna (svag) och 

alltså på grund av sitt biologiska kön en underordnad (mannen) person. Biologin har i detta 

fall företräde framför genus (Bourdieu, 1999). 

 

Likheter och skillnader mellan våldets praktik i samkönade relationer gentemot 

heterosexuellas partnervåld 

Det finns likheter i våldsutövandet oavsett om förövaren eller offret är en man eller en kvinna, 

hetero- eller homosexuell. Våld i alla nära relationer är i grunden lika. Det handlar om 

mönster av ett spektrum av olika våldshandlingar som direkta hot om våld eller indirekta hot 

om våld gentemot barn eller husdjur. Psykiskt våld kan innebära förlöjliganden, verbala 

trakasserier, anspelningar på mental hälsa, kränkande kommentarer om utseende, 

attraktionsvärde, intelligens. Det fysiska våldet kan vara knuffar, att bli dragen i håren, biten, 

slagen och sparkad. Sexuellt våld innebär våldtäkt och sexuella handlingar som partnern av 

rädsla för repressalier inte vågar säga nej till (Balsam, 2001). 

En många gånger osynlig variant på våld i relationer är då våldet riktar sig mot någon som är i 

beroendeställning på grund av sjukdom eller handikapp. Där kan våldet te sig som vanvård, 

försummelse, svält, avsaknad av medicinering förutom ovan nämnda psykiska och fysiska 

misshandel (Allen & Leventhal, 1999). 

Många gångar börjar en misshandelsrelation med subtila pikar, kommentarer och med social 

begränsning och kontroll av personliga förehavanden (Gårdfeldt, 2003). Det kan innebära att 

bli hindrad från att träffa vänner, familj eller delta i olika trevligheter. Därefter eskalerar 

våldet till att innebära mer avancerad form av psykisk och fysisk misshandel. Ofta utövad så 

att utomstående har svårt att upptäcka att det finns våldsinslag i relationen. Känslan av skam 

och skuld, både hos förövare och offer är utmärkande och kan i värsta fall förena personerna i 

en osund symbiotisk relation och känslan av ”vi mot världen” (Eaton, 1994). Denna symbios 

riskerar att manifesteras och förstärkas i en homosexuell relation där relationen initialt innebär 

en marginalisering gentemot det heteronormativa samhället (Giorgio, 2002).  

Externaliserad homofobi 

Som homosexuell riskerar offentligt visade kärleksuttryck gentemot sin partner bestraffning 

från människor med homofobiska åsikter och att vara medveten om den risken är verklighet 

för många människor. Den leder till en anpassning av beteende och hämmar personliga 

uttryck, många gånger särskilt för de personer som är transsexuella.  Den externaliserade 

homofobin är de flesta yrkesverksamma personer inom hälso- och sjukvården bekanta med 

och medvetna om. Det är en större utmaning att förstå den internaliserade homofobin och ha 

redskap att bemöta detta när en homo-, bi-, trans-, eller queer person söker vård på grund av 

samkönat partnervåld (Balsam, 2001). 

Internaliserad homofobi 

Den internaliserade homofobin manifesterar sig som skam över att vara annorlunda, en känsla 

av utanförskap, en avvikelse från det normala, kanske en skam över familjen och en rädsla för 

bestraffning (Burke, 2008). Den leder till förnekanden av sin sexuella läggning inför sig själv, 

familj, vänner, arbetskamrater och anpassning av beteende. För de personer som är starkt 

religiösa med tankar kring Guds (familjen och församlingens) bestraffning kan den 

internaliserade homofobin leda till självbestraffning och försök att ”bota” homosexualiteten 
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med hjälp av tvivelaktiga metoder. Det är många gånger den internaliserade homofobin som 

leder till suicid, särskilt i de fall då det samtidigt förekommer uttryck för externaliserad 

homofobi riktade mot personen i fråga (Dahl, 2005).  

Både den externaliserade och den internaliserade homofobin kan kopplas till genusbias och 

som inom de flesta områden är det okunskap som ligger till grund för felaktiga föreställningar 

och där av dragna slutsatser. Ett felaktigt grundantagande inom medicin och omvårdnad kan 

äventyra patientsäkerheten och leda till utebliven behandling, felbehandling och 

retraumatisering (Smirthwaite, 2007). 

 

Våldets normaliseringsprocess 

Många gånger uppdagas ett samkönat partnervåld först efter en längre tids missförhållanden 

och då onödigt långvarigt psykiskt och fysiskt lidande har åsamkats. Normaliseringsprocessen 

med en stegvis upptrappning och förändring av våldet omväxlande med stunder av värme och 

intimitet som överskuggar våldet i relationen gör att offret accepterar våldsinslagen och ser 

dem som en del av relationen (Lundgren, 2001). Det finns också en tendens till kontroll och 

isolering i relationen vilket förstärker känslan av ”vi mot världen”. Denna tendens är förstärkt 

inom homosexuella relationer där urvalet möjliga partner starkt begränsas och samhällets 

heteronormativa synsätt leder till ett samhörighet i utanförskapets kontext (Tigert, 2001; 

Merrill, 2000; Gårdfeldt, 1999). Hela 70 % av deltagarna i Holmberg och Stjernkvist studie 

svarade att de var tillfreds med sin relation, trots att de angett förekomst av såväl fysiskt som 

psykiskt våld. (Holmberg &Stjernkvist, 2005). 

 

Genusbias – omedvetna könsfördomar 

Genusbias inom medicinen kan definieras som medicinska felaktigheter orsakade av 

medvetna eller omedvetna föreställningar om kön. Vi kan också definiera begreppet som där 

man ser skillnader mellan könen där de inte finns och inte ser skillnader där de faktiskt finns 

(Smirthwaite, 2007). 

Dessa skillnader mellan könen går även att applicera på homosexuell kontra heterosexuell. 

När könsskillnader har påvisats finns det alltså en risk att vetenskapen om dem kan orsaka 

genusbias i mötet med den enskilda patienten. Vanligast förekommer detta inom den kliniska 

handläggningen och vid bemötandet av patienter (Gothlin, 1999). Vid läkemedelsbehandling 

betraktas män som norm och kvinnor som avvikande vilket också deras symtom gör. 

Kvinnors symtom blir då svårare att ges korrekt diagnos (Smirthwaite, 2007). Homosexuella 

patienter är även de en avvikelse från normen och det kan bli än mer komplext då patienten är 

en transperson. Det ställer krav på medvetenhet och kunskap hos behandlaren (Holmberg & 

Stjernqvist, 2005). Omedvetet utgår man från att homosexuella har något att skämmas för och 

ett ställningstagande för att alla behandlas lika innebär att alla behandlas som om de vore 

heterosexuella (Khan & Plummer, 2008).  

Genusbias gäller dock likväl för manliga och heterosexuella patienter, där till exempel mäns 

depressionssymtom missas då denna diagnos är en typiskt ”kvinnligt kodad” sådan och mäns 

symtombild avviker med ibland ökad aggressionsbenägenhet än nedstämdhet. Kvinnorna 

däremot riskerar på grund av genusbias, att överbehandlas med psykofarmaka vilket i sin tur 

leder till att man missar andra diagnoser än psykisk ohälsa (Mc Nair, 2003). Genusbias har 

alltså betydelse dels för den diagnos som ställs och för vilken typ av behandling som ges. Här 
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kan det bli stora problem som äventyrar patientsäkerheten. Det ska hållas i minnet att även om 

skillnader uppmärksammas på gruppnivå, d v s mellan män och kvinnor, mellan hetero- och 

homosexuella är alltid den individuella patienten unik och ska bemötas med ett 

personcentrerat synsätt (Bondestam, 2012).  

Genusbias finns som en riskfaktor både när könskillnader överdrivs (alpha bias) och när de 

minimeras (beta bias). Vid alpha bias riskerar kvinnor (homosexuella) och män 

(heterosexuella) att ses som helt olika och prioriteras olika och bedöms ha olika vårdbehov – 

även då de skulle ha nytta av att få samma typ av behandling inom samma tidsram. 

(Smirthwaite, 2007). Vid beta bias riskerar både kvinnor och män, hetero som homosexuella 

att få en felaktig vård och behandling då faktorer som biologiska skillnader i till exempel 

muskelmassa, hormoner och ämnesomsättning bör tas hänsyn till både vid diagnostik och val 

av behandlingsmetoder (Lander, 2003). När det kommer till bemötande och behandling 

avseende samkönat partnervåld ligger likheten i att de skador som uppkommit fysiskt kräver 

lika vård men orsaken och bakgrunden till uppkomsten kan se annorlunda ut och patientens 

livsvillkor kan skilja sig markant (Allen & Leventhal, 1999). 

Vetskap och kunskap kring olikheter är en förutsättning för respektfull, korrekt och likvärdig 

behandling och gott bemötande och omhändertagande (Holmberg &Stjernqvist, 2005). 

 

Instanser som kontaktas för hjälp då man utsatts för samkönat partnervåld 

De flesta HBTQ-personer som utsatts för våld söker inte vård eller stöd, än mindre 

polisanmäler de våldsamma händelser.  Endast 6 % i studien Våldsamt lika och olika hade 

gjort en anmälan. Då valet att söka hjälp realiseras faller lotten oftast på socialjour, 

kuratorsmottagningar, vårdcentral, husläkare med flera samhällsinstanser och inte som 

majoriteten tror, till ”de egna” organisationerna. Det finns inte den typen av mottagningar för 

brottsoffer. De som söker hjälp gör det hos traditionell verksamhet enligt ovan. Endast i 

storstäderna finns den möjligheten och även där i begränsad skala. En övertro i samhället på 

att sådana organisationer existerar och finns tillgängliga gör att hjälp saknas. Ideella 

organisationer väljer själva sin målgrupp och har möjlighet att exkludera, till exempel 

transkvinnor. Den kommunala hälso- och sjukvården inkluderar alla målgrupper och är till för 

alla. Specifik kunskap saknas ofta både kring bemötande av våldsutsatta personer och i ännu 

högre grad fördjupad HBTQ-kunskap och i absolut minoritet – kunskap kring partervåld i 

samkönade relationer. Med ökad kunskap om HBTQ generellt och om samkönat partnervåld 

specifikt, kan de rätta frågorna ställas initialt vid första besöket och ett inkännande och 

empatiskt bemötande av personerna upprättas.(Holmberg & Stjernqvist, 2005). En av RFSL 

nyligen beställd och utförd survey visade att homo-bi-transsexuella har stort förtroende för 

den svenska hälso- och sjukvården vilket bäddar för en god grund att bygga ett gott 

bemötande på (RFSL, 2014). 

 

Hälso- och sjukvårdens bemötande av personer utsatta för partnervåld 

Hälso- och sjukvården, har enligt Holmberg och Stjernqvist (2005) ett heteronormativt synsätt 

och de teorier kring mäns överordning och kvinnors underordning vad gäller våld i 

samkönade relationer. Offer och förövare har i samkönade relationer bytt plats och våldets 

praktik kan se annorlunda ut (Yep, 2003). 
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Målet med all vård är att behandla alla efter behov och att detta ska vara något självklart. 

Hälso- och sjukvården präglas ibland av ett heteronormativt synsätt. Hälso- och sjukvårdens 

personal behöver förstärka sina kunskaper kring bemötande av våldsutsatta personer generellt, 

våld i nära relationer särskilt och specifikt partnervåld i samkönade sådana. Vi är alla 

människor och ett gott bemötande oavsett sexuell läggning är en mänsklig rättighet (Röndahl 

& Innala, 2004). 

De likheter som finns, oavsett om våldet utövats inom samkönad eller olikkönade 

parförhållanden, mest påtaglig vad gäller metodiken kring våldsutövandet: Psykologiskt, 

fysiskt, sexuellt och kränkande behandling i form av psykologisk kontroll samt våldets 

mönster där maktutövandet sker i form av minskat livsrum och förminskning, isolering, 

projicering av ansvaret för våldets förekomst. Faktorer som skiljer ut samhällets syn på våldet 

i samkönade relationer är bland annat referenser till vad som är kvinnligt och manligt (Platzer 

& James, 2009). Samhällets misshandelsdiskurs har ett grundantagande som att kvinnor är 

offer, män är förövare. Om en relation innebär två personer av samma kön blir det svårt för 

omgivningen att förstå våldets struktur. Homofobi och heteronormativt synsätt ligger 

därutöver som ett raster över möjligheten för vårdpersonal att tänka rätt (Strömberg & 

Eriksson, 2010). Island och Lettelier (1991) återger självupplevd erfarenhet hos unga män 

som utsatts för brott och samhällets syn på offerrollen. Föreställningen om att kvinnor skulle 

vara våldsamma är även den svår att ta till sig (Enander, 2010). 

Det finns flera studier som visar på nödvändigheten av utbildning och information kring 

HBTQ-personers livsvillkor inom olika utbildningar (Röndal & Innala, 2004). Likaså finns 

det tydliga tecken på att ett heteronormativt synsätt färgar kommunikationen och förhindrar 

hälso-och sjukvårdens personal från att ge adekvat, personcentrerad vård, behandling och 

omvårdnad då detta synsätt försvårar upptäckten av bakomliggande problematik, särskilt vid 

partnervåld (Röndal, Innala & Carlsson, 2006). Ett flertal homosexuella personer skulle valt 

en viss mottagning om de hade vetskap om att de skulle bli väl bemötta vid ett besök och 

slippa riskera ett heteronormativt, eventuellt homofobiskt, bemötande (Holmberg & 

Stjernqvist, 2005). 

Under ett anförande vid den nordiska konferensen om akutsjukvård och primärvård (NOAK), 

den 25/4, 2013 på Sophiahemmet Högskola, poängterade Carin Holmberg att sjukvården 

måste ta av sig sina heteronormativa glasögon. Holmberg reflekterade över de svårigheter 

som HBTQ-personer har vad gäller att behöva komma ut vid kontakter med hälso- och 

sjukvården och därmed riskera att bli homofobiskt bemötta och ibland tvingas agera utbildare 

åt personalen i dessa frågor. Hon gav ett exempel på när en person mötts av en kurators ord: 

”Men jag kan ingenting om HBT – du får gå någon annan stans” – och med de orden stängde 

hon sin dörr. Donnelly och Stacy (1996) beskriver orsaker till varför sjukvårdspersonal avstår 

behandling av homosexuella på grund av alpha bias.  

När beslutet väl tagits att söka hjälp för sin situation har normaliseringsprocessen gått långt 

och att bli illa bemött i en så pass utsatt situation kan leda till en re-traumatisering och att 

ångra sitt beslut att söka hjälp. Hela 65 % av de manliga deltagarna i studien av Holmberg & 

Stjernqvist (2005) uppgav att de blivit kränkande bemötta av sjukvården på grund av 

diskriminering och 48 % av kvinnorna. Långt i från alla föräldrar välkomnar beskedet att 

deras barn är homosexuellt och det förekommer att dessa personer lever i ett utanförskap 

avskilts från den biologiska ursprungsfamiljen (Öhman, 2009). Det kräver desto mer av 

sjukvårdspersonalen i bemötandet av dem (Holmberg & Stjernqvist, 2005). 

Många av offren för våldsbrott vill inte anmäla sin partner. Endast 6 % av de som utsatts för 

partnervåld i Holmberg och Stjernqvists studie (2005) valde att polisanmäla. Som 
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homosexuell finns rädslan att inte vara lojal mot ”de egna”. För att undvika ytterligare 

stigmatisering av en redan utsatt grupp väljer man tystnaden. Inte heller vill många ”outa”, 

(det vill säga ta sig rätten att berätta om sin närståendes sexualitet för utomstående), både sig 

själva och sin partner (Hitchcook & Wilson,1992). 

Wessel (2013) har i sin doktorsavhandling ”Negative Experiences of Encounters in 

Healthcare” visat på resultat där den vanligaste typen av klagomål vid bemötande från hälso- 

och sjukvårdspersonalen var oförskämdhet, aggressivt eller arrogant beteende tätt följt av att 

bli ignorerad, inte lyssnad på eller tagen på allvar. Kvinnor klagade mer ofta på dåligt 

bemötande än män (Wessel, 2013). Detta resultat överenstämmer väl med Holmberg och 

Stjernqvist studie ”Våldsamt lika och olika” (2005) där liknande upplevelser vad gäller 

bemötande från hälso- och sjukvården rapporterades då HBTQ-personer sökt vård. 

 

Varför frågar hälso- och sjukvårdens personal inte om partnervåld?    

Det kan vara svårt att bemöta den person som söker vård för sin upplevda misshandel men 

ännu svårare är det att upptäcka och våga fråga om det förekommer våld i den nära relationen 

då anledningen till besöket är något annat (Mc Laughlin, 2002). Nedanstående uppställning av 

problematiken kring varför personal inom hälso- och sjukvården inte ställer de ibland 

livsviktiga frågorna kring våld i nära relationer är en sammanställning hämtad från Beynon, 

Gutmanis, Tuttu, Wathen & MacMillans studie från 2012, samt Holmberg & Stjernbergs 

”Våldsamt lika och olika” (2005). Dessa upplevda hinder hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

är överenstämmande oavsett om det handlar om samkönat eller olikkönat partnervåld. När det 

kommer till samkönat partnervåld spelar okunskap om livsvillkor, samkönade våldets praktik 

och ett heteronormativt synsätt in vad gäller valet att inte ställa frågan (Röndahl, 2004). 

Bilaga V. 

 

Sjukvårdspersonalen kan förvärra situationen 

Det finns risk för att våldet eskalerar och instängdheten i förhållandet ökar genom personalens 

agerande (Beynon et al, 2012). En av anledningarna till att inte våga fråga om förekomst av 

partnervåld är just den anledningen men det handlar i dessa fall om ett felaktigt bemötande. 

Om de källor till ett förvärrande av situationen uppmärksammas går det utmärkt att undvika 

dem (Beynon, 2012) Även här är problematiken likartad vad gäller bemötandet av 

uppkommet hetero- som homosexuellt partnervåld. Ett heteronormativt synsätt försvårar 

ytterligare möjligheten att tolka situationen rätt. En medföljande kvinna kan uppfattas som en 

väninna när hon istället är förövaren (Christie, 2001). Eftersom homosexuella relationer inte 

uppfyller den föreställning som finns hos allmänheten om det ”ideala offret – en svag, 

hjälplös kvinna” blir det än svårare att inse att offret är en ”stor, stark man” (Christie, 2001; 

Connell, 2008). Bilaga VI. 
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Teoretisk referensram 

Denna referensram ligger till grund för tolkningar av de resultat som studien gett och för att 

läsaren ska förstå och följa författarens resonemang. Den är konstruerad med utgångspunkt i 

Foucault (2004), Bourdieu (1999), Arendt 2005) och Butlers (1999) teorier och resonemang 

kring makt, våld och genus i ett samhällskontext. 

 

Makt är oberoende av situation och diskurs – alla mellanmänskliga möten innehåller 

maktstrukturer (Foucault). Makt utövas utifrån rådande uppfattning om genus och 

samhällets rådande konstitution (Butler, Bourdieu) Makt övergår i ondska inte enbart då 

vilja finns att göra ont utan även i en ”banal form” i egenskap av utövandet av makt 

(Arendt) 

 

I denna studie ligger fokus på hälso- och sjukvårdens bemötande av personer utsatta för 

samkönat partnervåld och inte på orsaken till besöket, d v s hur våldet uppkommit och varför. 

I bakgrunden tas de vanligaste orsakerna till våld och våldsverkarnas natur upp men det är 

endast kortfattat och ska betraktas som grundläggande information av våldets praktik. Likaså 

ges en kort förklaring till normaliseringsprocessen som uppkommer då en person utsätts för 

systematisk och långvarig våldsutövning – man vänjer sig och har förklaringar till varför våld 

uppstår. Självklart är det mer komplext än vad en kort beskrivning kan ge.  

För att förstå våld måste man förstå makt – makt är enligt Foucault inte något som aktivt tas 

utan som finns och uppkommer i varje situation. Alla situationer präglas av maktstrukturer 

och förhållanden människor emellan. Mellan könen, mellan yrkesroller, på grund av etnisk 

härkomst, ålder, utbildning med mera. Makt befinner sig inom ramen för intersektionella 

strukturer av över-underordning. 

En maktstruktur mellan patient och vårdgivare uppkommer vid mötet där det oftast är 

vårdgivaren som har makten. Patienten utövar dock makt genom att inte följa ordinationer – 

vägra complience – inte ta mediciner, avstå uppföljande kontroller, vägra ordinerade 

undersökningar som till exempel röntgen. 

Makt blir till ondska när den utövas i syfte att skada, utnyttja eller förringa. Ondskan är banal 

enligt Arendt så till vida att den blir ett uttryck för rättfärdigat sätt att förhålla sig till andra 

människor. Detta kan exemplifieras när en soldat rättfärdigar sina handlingar genom att följa 

order utan tanke på dess konsekvenser. Likaså kan den ”banala ondskan” uppkomma när en 

läkare följer den vetenskapliga praxis som råder generellt eller följer sitt eget sätt att tolka 

situationen enligt tidigare personliga erfarenheter utan att ta hänsyn till den unika patientens 

behov. Bemötandet av våldsutsatta patienter präglas av maktens diskurs. Saknas erfarenheter 

tas kunskapen från det kända.. 

Genus-det sociala könet-och de roller som samhället tilldelar män och kvinnor speglas i hur 

vårdpersonal bemöter patienter av olika kön. Det finns en omedveten tolkning och förväntan i 

hur personerna bör bete sig och vilka behov de har utifrån kön. Dessa behov kan skilja sig åt 

men handlar vid bemötandet av våldsutsatta personer mer om hur stor skada som skett än om 

vilket kön personen som behöver vård har eller dess våldsutövande partner. Homosexuella 

personer lever under andra betingelser i samhället än vad heterosexuella gör. Kravet på att 

ständigt ”komma ut” – bekännelsen, beskrivs av Foucault i ”Viljan att veta” som människors 

behov av struktur och kontroll – ett uttryck av makt som jag tolkar det.  
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PROBLEMFORMULERING 

 

Det finns troligtvis ett stort mörkertal vad gäller HBTQ-personer som utsatts för partnervåld 

och som skulle sökt hjälp och stöd hos hälso-och sjukvården om de kunde förvissas om att bli 

bemötta på ett korrekt sätt och med kunskap om deras situation (Holmberg & Stjernqvist, 

2005; Björkman, 2007). 

Detta är något som bör gå att ändra på, förslagsvis genom utbildningsinsatser på både 

gymnasie- och högskolenivå. Främst inom de utbildningar som leder fram till kontakter med 

vårdbehövande personer som vård- och omsorgsprogrammet samt sjuksköterskeprogrammet 

och läkarprogrammet. Socialsekreterare, kuratorer med flera bör även de utbildas, men i ett 

inledande skede ligger ansvaret vad gäller kunskap kring HBTQ-personers livsvillkor och det 

samkönade partnervåldets praktik på hälso – och sjukvården dit HBTQ-personer företrädesvis 

söker sig initialt då de utsatts för partnervåld (Westerståhl, 2002; Strömberg, 2010; Wilton 

2000). 

Det saknas fördjupad kunskap i hur personer utsatta för samkönat partnervåld upplevt 

bemötandet med hälso- och sjukvården. Därutöver saknas fördjupad kunskap kring de 

individuella önskningar om hur mötet bör se ut. Ett flertal studier pekar på hälso- och 

sjukvårdens brister i bemötandet av personer utsatta för samkönat partnervåld samt ett 

heteronormativt och även homofobiskt synsätt (Roberson, 1992; Roth, 2006; Röndahl, 2004). 

Detta stämmer överens med de uppgifter från utsatta personer som framkommer i de studier 

som specifikt frågat efter hur personerna blivit bemötta. Därför är det av stor vikt att genom 

djupintervjuer av våldsutsatta personer ytterligare belysa på vilket sätt bemötandet brister och 

hur det i stället bör se ut (Westerståhl, 2003; Holmberg, Stjernqvist, 2005; Röndahl; 2006). 

De eventuella svårigheter som finns hos hälso-och sjukvårdens personal att bemöta dessa 

personer behöver synliggöras. Studien av Beynon (2012) rapporterar att av 931 sjuksköterskor 

och läkare verksamma i Ontario, Canada angav flertalet deltagare som främsta anledning till 

att inte fråga om partervåld brist på tid, beteenden hos offret – som att de ändå inte 

uppmärksammade de råd de blivit givna, förlåtande attityder gentemot förövaren hos offret. 

De angav även brist på erfarenhet på området, språklig förbistring, en partner närvarande i 

rummet, brist på tillgång till möjlighet att genomföra enskilda samtal. 

SYFTE 

Syftet var att belysa HBTQ-personers upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande när 

de sökt vård på grund av samkönat partnervåld. 

Frågeställningar 

Hur upplever en person som varit utsatt för samkönat partnervåld bemötandet från hälso- och 

sjukvården då hen uppsökt vård? 

Hur skulle personen velat bli bemött av hälso- och sjukvården då hen sökt vård? 
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METOD  

Design  

Single Case Study/Enfallsdesign  

Kvalitativa metoder utgår ifrån människors eget perspektiv och hur de upplever sin verklighet 

och hur de agerar i vardagslivet. Data i kvalitativa studier samlas övervägande in genom 

intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer får vi ett inifrånperspektiv på hur HBTQ-personer 

själva har upplevt bemötandet från hälso- och sjukvården (Kvale & Brinkman, 2009). 

Fallstudier, och då särskilt enfallsstudier har utstått mycket kritik, bland annat har den 

kritiserats för att vara en inte helt ”riktig” metod. Ytterligare kritik har anförts mot avsaknad 

av precision (reproducerbarhet och kvantifiering), att det saknas stringens och till och med 

avsaknad av objektivitet (Yin, 2007). Genomförandet av en enfallsdesign innebär att fallet gås 

igenom ytterst noggrant för att så långt som möjligt minska risken för en felaktig bild av 

resultatet 

Yin (2007) tar upp flera skäl till att välja enfallsdesign, där det första skälet till att välja en 

enfallsstudie är då det enstaka fallet representerar en kritisk prövning av en viktig teori, i det 

här fallet teorin kring att bemötandet av personer utsatta för partnervåld önskar ett bättre 

bemötande från hälso- och sjukvården. Ett ytterligare skäl till att välja enfallsstudie är då fallet 

är representativt eller typiskt. Den kunskap som framkommer genom en intervju förmodas 

vara representativt och kunna generaliseras till andra individers erfarenheter från samma 

situation. Det finns ytterligare skäl då det under ett fall kan framkomma avslöjanden som 

tidigare varit svåråtkomligt med övriga metoder (Yin, 2007). Undersökningar har visat att 

enfallsstudier, förutom explorativa och deskriptiva faktorer även innehåller förklarande 

faktorer och kan ligga till grund för viktiga generaliseringar och förklaringar av ett fenomen 

(Yin, 2007). I detta fall, där insikten om hur heteronormativt tänkande hos behandlare 

påverkar valet av behandlingsmetod i fel riktning och att intervjupersonen inser detta först 

under intervjusamtalets gång. Under intervjun fördes samtalet framåt och djupare stegvis med 

motiverande samtal som metodik just för att undvika framkallandet av oroskänslor i 

möjligaste mån och att hinna stoppa och backa tillbaka frågor om nödvändigt. Att uppnå en 

form av terapeutisk allians under ett kort samtal är svårt men nödvändigt för att skapa en 

förtrogen stämning då frågorna är av personlig och känslig natur (Morhart, Henkel & Herzog, 

2008). 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Kvinnlig eller manlig homo-, bi- eller transsexuell person över 18 år som utsatts för samkönat 

partnervåld och som för de skador som uppkommit därav; fysiska eller psykiska, sökt stöd 

och hjälp hos den svenska hälso- och sjukvården i Sverige. Personen ska kunna resa till 

Stockholm, Sophiahemmet Högskola utan ersättningsanspråk. Personen ska kunna tala och 

förstå det svenska eller engelska språket utan behov av tolk. 
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Exklusionkriterier 

Våldet ska inte ha uppkommit i samband med en heterosexuell relation, personen är under 18 

år, vården har sökts i annat land. Tolk skulle behöva användas under intervjun. 

Rekrytering 

Annonsering i livsstilsmagasinet QX (bilaga IV)  som vänder sig till HBTQ-läsare i första 

hand med startdatum 2014-02-29. Anslag på offentliga platser som bibliotek samt 

verksamheter som Brottsoffermyndigheten, Sveavägen, Sthlm, Universitet/Högskolors 

lokaler/bibliotek/studentuppehållsrum i Uppsala och Stockholm, hos 

studievägledare/kuratorer, Mamma Mia, Regnbågsmottagning, Södermalm, Stockholm. 

Anslaget och annonsen innehöll kort information om studien, vilka inklusionskriterierna var, 

hur kontakt via mail upprättades om intresse för deltagande fanns. Anslaget och 

tidningsannonsen var identisk se bilaga IV. 

De som var intresserade av att delta och som uppfyllde inklusionskriterierna svarade via mail 

och fick då returnerat skriftlig information innehållande mer detaljerad information om 

intervjuns genomförande och även ett skriftligt samtyckesformulär samt den frågeguide som 

låg till grund för intervjun. Information om var intervjun skulle äga rum, hur lång tid i anspråk 

den skulle ta och att de när som helst hade möjlighet att avbryta deltagandet utan att ange 

orsak till detta. Se bilagor 2-3. 

 

Datainsamlingsmetod  

En frågeguide med de frågor som eftersökte de specifika svaren på syftets frågeställningar: 

Hur har du blivit bemött av hälso- och sjukvården? Hur skulle du velat bli bemött? Intervjun 

blev mer av ett enskilt samtal där öppna frågor gav intervjupersonen möjlighet att fritt 

uttrycka sig. Motiverande samtalsmetodik användes samt att bekräfta det senast sagda för att 

på så sätt få en reflekterande hållning hos intervjupersonen (Rosengren, 2012). Dessa 

reflektioner låg sedan till grund för uppföljande frågor och gav vid handen information som 

annars svårligen skulle framkommit (Lee, 1993). Författarens förförståelse både vad gäller 

livsvillkor för homosexuella via studier i genusvetenskap och genusmedicin samt förtrogenhet 

med samtalsmetodik, MI (Motivational Interviewing). Eftersom intervjusamtalet handlade om 

personliga och känsliga frågor måste intervjuaren vara lyhörd för vilka frågor som kan ställas 

när och hur (Lee, 1993). Intervjun varade i 60 minuter och en ljudupptagning via digital 

bandspelare utfördes. Att spela in ett samtal kan upplevas påträngande och olustigt varför en 

beredskap för anteckningshjälp fanns till hands och användes parallellt. Ett godkännande om 

bandinspelning och information om hanteringen av den uppkomna informationen gavs både 

muntligt vid intervjutillfället och skriftligt vid accepterandet och godkännandet av deltagande 

i studien.  

Enskild semistrukturerad djupintervju vid ett tillfälle under 60 minuter. En frågeguide 

bestående av öppna frågor användes (Bilaga 1).  

Eftersom känslig information delgavs, säkerställdes en informell och trygg atmosfär i 

enskildhet på Sophiahemmet Högskola. Samtalet ägde rum i ett litet mötesrum där dörren 

under intervjun var låst och med en ”var god stör ej” skylt utanför. Kaffe och vatten erbjöds 

för att likna ett vardagssamtal. Intervjuaren är som tidigare nämnts legitimerad sjuksköterska 
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och utbildad i och förtrogen med KBT-metodik och klinisk psykologi samt har erfarenhet från 

psykiatrisk omvårdnad. Denna kunskap möjliggjorde att frågeställaren vågade lita på sin 

förmåga att ta hand om intervjupersonen i händelse av re-traumatisering och ha kunskap om 

vart personen kunde vända sig vidare om behov av detta uppstod under eller efter intervjun. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Intervjun analyserades med Graneheim och Lundmans modell för kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats. Denna modell grundar sig på Krippendorffs (2013) modell för kvalitativ 

innehållsanalys. Intervjutexten gås igenom ett flertal gånger och meningsbärande enheter 

kodas för att slutligen kondenseras till fem kategorier och teman (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012) 

Den inspelade intervjun transkriberades i närliggande tid av författaren och intervjumaterialet 

lästes igenom varpå följde en reflektion med utgångspunkt i intervjuguiden och syftets två 

huvudsakliga frågeställningar. Den intervjuade personen gavs ett fingerat namn: Anna. Det 

fanns tankar om att ändra på personens kön för att undvika identifiering men eftersom 

homosexuella män och lesbiska kvinnor tilldelas olika genus i rådande samhällskontext valdes 

denna möjlighet bort då diskussionerna kring resultatet skulle påverkas (Malterud, 1998).  

Vid upprepad genomläsning av intervjumaterialet identifierades och urskiljdes 

meningsbärande enheter (stycken och meningar som är relevanta för frågeställningen). Dessa 

kondenserades, abstraherades ur materialet och benämndes med en kod. Till sist formulerades 

teman. 

Meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder och kategorier/teman visas i 

figur 1. Därpå, baserat på texten som helhet formulerades fyra teman, innehållet i kategorierna 

och känslan för det sublima, det icke uttryckta och uttalade budskapet. Dessa områden har 

utkristalliserats genom användning av tematisk indelning av framkommen information knuten 

till frågeguiden (Granskär, Höglund-Nielsen, 2012). Genom att sammanställa antalet 

uttalanden kan de aspekter av bemötande som är viktigast utkristalliseras. Vartefter 

temaindelningen fortskred upptäcktes ytterligare teman och uppkomsten av subteman som vid 

första genomläsningen av intervjumaterialet inte detekterats. Enligt Dalen (2011) är det av 

största vikt att inte initialt låsa in sig i bestämda kategorier utan att vara öppen för upptäckter i 

materialet.  

De teman som slutligen kom att utgöra resultatet var: Behandlingsåtgärder – Ambivalens, 

Specifik HBTQ-kunskap - Missförstånd, Remitteringsmöjligheter – Hopplöshet, Information 

och upplysning till allmänheten – Osynlighet 

Tabellhuvud analysmodell 

A Meningsbärande enhet B Kondenserad 

meningsenhet 

C Kod 

D Underkategori 

Fyra (4) Teman  
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FORSKNINGSETISKA  ÖVERVÄGANDEN 

 

Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm. Diarienummer: 

2013/1899-31/5. 

En intervjusituation kan bli personlig och känslosam. För intervjuaren är det viktigt att veta att 

hen inte är terapeut utan intervjuare men det är samtidigt angeläget att intervjuaren har 

kunskap om att identifiera oro (Kvale & Brinkmann, 2009). I detta fall har författaren 

kompetens som legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av klinisk psykologi och praktisk 

verksamhet som behandlare med kognitiv beteendevetenskaplig inriktning.  

RESULTAT 

Resultatet presenteras inledningsvis med en sammanfattande berättelse av Annas upplevelser i 

narrativ form. 

Annas berättelse  

Anna är en kvinna i 20-årsåldern. Hon bor i en större stad i Sverige och hon studerar på 

högskola. Anna beskriver sig själv som en nyfiken och reflekterande person med många 

vänner och en nära relation till sina föräldrar, särskilt till sin mamma men även fastrar, 

farbröder, morbröder och kusiner med flera. Hon har likt många jämnåriga haft ett flertal 

kärleksrelationer, både kortare möten och längre förhållanden. Anna är lesbisk och hennes 

relationer har uteslutande varit med kvinnor. 

Det speciella med Annas relationer är att två av dem slutat i misshandel av Anna. Anna har 

blivit misshandlad både psykiskt och fysiskt av sin dåvarande partner.  Inte bara under ett 

tillfälle, utan upprepade gånger innan hon kunnat avsluta relationen.  

Efter att ännu en gång upplevt misshandel berättade hon för sin mamma om vad som hänt och 

mamman uppmanade snarare än uppmuntrade sin dotter att söka vård och stöd för 

misshandeln.  Hon hade inte tänkt söka hjälp, hon tycker det är så skamfyllt att söka hjälp för 

att ens partner misshandlat. Samt att det finns så mycket fördomar hos andra människor kring 

samkönade relationer – att det är helt jämställt. Två kvinnor? De kan väl inte skada varandra 

så mycket? Det kan väl inte hända något i sådana relationer? 

Anna själv kände att det psykiska traumat var mer akut och orsakade henne mest lidande. 

Blåmärken, svullnader, förhårdnader och märken på kroppen efter slagen var om än 

smärtsamma underordnade. Hon hade tänkt tanken att polisanmäla misshandeln men avstått 

på grund av att det skulle ta för mycket tid i anspråk och att hon inte orkade ta tag i det. 

Hos terapeuten 

Sedan den första misshandelsrelationen avslutades för ett par år sedan, har Anna gått i 

regelbunden terapi. Hon har förtroende för terapeuten men känner att ”de står och stampar”. 

Hon kom i kontakt med terapeuten på rekommendation av en vän som sökt stöd för något helt 

annat än partnermisshandel, men som varit nöjd med bemötandet.  

Eftersom Anna tycker om att läsa rekommenderade terapeuten flera böcker som hon plockade 

fram ur sin bokhylla. De innehöll berättelser om partnermisshandel, men ingen om våld i 

samkönade relationer. Terapeuten sa att det inte spelade någon roll. Anna tänkte först att det 

kanske inte fanns litteratur om våld i samkönade relationer. Men efter en tid kom tankarna på 

att det kanske det visst gör, om man letar. 
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I terapin diskuterade de hur den optimala relationen skulle se ut och hur ens bakgrund 

påverkar i relationer.  Både Anna och terapeuten var efter en tid säkra på att Anna inte skulle 

råka ut för ytterligare en misshandelsrelation. Terapeuten fick träffa den nya flickvännen och 

Anna var så glad. 

Och så händer samma sak igen. Anna blir misshandlad även av sin nya flickvän. 

Fortsatt hjälp? 

Anna fortsätter att träffa terapeuten men nu uppfattar Anna det som om terapeuten inte kan 

hantera situationen. Att det ligger utanför hennes kompetensområde. Anna har diskuterat sin 

situation med sina familjemedlemmar som arbetar inom hälso- och sjukvården och hon har 

även läst en del om samkönat våld på egen hand. Mer och mer uppkommer känslan av att 

terapin kört fast och att hon behöver någonting mer. Någonting annorlunda. Hon vet inte 

riktigt vart hon ska vända sig. 

Det är då hon söker läkaren på vårdcentralen. 

Läkarbesöket 

Anna sökte hjälp på en vårdcentral i staden där hon bor. Hon fick träffa en läkare som hon 

berättade sin historia för. Att hennes flickvän misshandlat henne. Att det hänt även i en 

tidigare relation. Under mötet med läkaren var hon nedstämd och grät öppet. Läkaren 

lyssnade på hennes berättelse och gav henne sedan formulär att fylla i som handlade om 

depression och ADHD. Därefter skrev han ut serotoninhöjande läkemedel.   

Anna känner nu att hon får reda ut sin situation på egen hand. 

 

Resultatanalys 

Annas svar på de bägge öppna frågorna ”Hur har du blivit bemött?” respektive ” Hur skulle 

du velat bli bemött?” redovisas i form av citat från intervjun indelade i meningsbärande 

enheter A, därefter kondenserade meningsenheter B, kodade C och indelade i underkategori 

D. De har slutligen tilldelats ett tema numrerad 1-4. (Granskär, Höglund-Nielsen, 2012) En 

analysmodell liknande den som presenteras av Granskär och Höglund- Nielsen (2012) valdes 

enligt nedan. 

A Meningsbärande enhet 

Exemplifierande citat 

B Kondenserad 

meningsenhet 

C Kod 

D Underkategori 

Fyra (4) Teman 

 

A ”Läkaren på vårdcentralen 

kändes lite avståndstagande, 

han kändes inte så mänsklig. 

Det kändes som om han 

gjorde rätt och att han var 

bra på det han gjorde 

eftersom han var så 

professionell men det 

kändes verkligen som att det 

B Upplevelser av 

åsidosättande av adekvat 

behandlings- och 

undersökningsmetodik.  

Behandling och råd endast i 

enlighet med den egna 

begränsade kompetensen. 

C Upplevelser av 

Tema 1 

Behandlingsåtgärder 

Ambivalens, Frustration 
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var bara psykiskt fel på 

mig”. Svårt för honom att 

hantera situationen.” 

 

bristande/avsaknad av 

adekvata 

behandlingsåtgärder 

D Anna upplever 

ambivalens och frustration 

 

A ”Jag fick låna böcker om 

våld i heterosexuella 

relationer att läsa fast hon 

visste att jag är lesbisk. Hon 

sa att det är samma sak, att 

de skulle passa mig men de 

är väldigt heteronormativa”. 

Jag vet ju inte om det finns 

böcker som handlar om 

samkönat våld. Tänkte att då 

borde hon haft sådana. Men 

jag började fundera kring 

om det bara var den 

litteratur hon hade hemma, 

det kändes lite snävt. 

 

  

B Upplevelser av bristande 

kunskaper om vad som 

särskiljer det samkönade 

partnervåldet gentemot 

heterosexuellt partnervåld 

hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen.  

C Upplevelser av bristande 

kunskaper om samkönat 

partnervåld och HBTQ-

personers livsvillkor 

D Anna upplever 

missförstånd 

Tema 2 

Specifik HBTQ-kunskap 

Missförstånd 

A ”Jag kanske behöver 

någon annan typ av 

behandling än vad hon 

(psykolog) kan bistå med. 

Jag gillar att läsa och fick 

böcker om” 

 

B Upplevelser av brister i 

anpassning av adekvata 

behandlingsåtgärder 

anpassade för situationen 

C Upplevd okunskap kring 

remitteringsvägar 

D Anna upplever hopplöshet 

Tema 3 

Remitteringsmöjligheter 

Hopplöshet 

A ”Hur får man tag i sån här 

information? Framför allt 

vårdcentraler – att de borde 

ha den här kompetensen”. 

”Det ska inte handla om att 

ha egna kontakter inom 

vänner och familj eller 

ekonomi att betala privat”. 

”Det kändes omöjligt att 

traggla med vårdcentraler, 

boka tider och så där. Jag 

hade en kompis som 

B Upplevelse av osynlighet 

avseende hur initial och 

vidare kontakt upprättas och 

vart personer utsatta för 

samkönat partnervåld kan 

vända sig för hjälp och stöd 

C Upplevelse av brister i 

information och tillgängliga 

resurser 

D Anna upplever osynlighet 

Tema 4 

Information och upplysning 

till allmänheten 

Osynlighet 
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behövde psykolog men det 

tog så lång tid att få hjälp 

och var omständligt” 

 

 

 

Avsaknad av behandlingsåtgärder och upplevelser av ambivalens och frustration – 

Tema 1 

Anna upplever brister i bemötandet hos hälso- och sjukvårdspersonalen då hon söker vård 

efter att ha utsatts för samkönat partnervåld. De områden där hon upplevde störst brister vid 

bemötandet var både de som drabbar henne själv i egenskap av patient. 

 ”Han gjorde ingen kroppslig undersökning fast jag berättat att jag hade blivit slagen av min 

flickvän. Om jag hade sagt att det var min man som hade slagit mig då kanske han hade sagt 

”Oj, ska vi kolla kroppen!” Det hade varit skönt om han hade kunnat föreslå den grejen för 

om han hade undersökt mig hade han sett att jag hade blåmärken” 

Hon upplever även brister inom de områden som generellt påverkar HBTQ-personer utsatta 

för partnervåld. 

 ”Det är inte så tydligt, hur man ska gå tillväga för att söka hjälp. Det måste lyftas och göras 

synligt”. 

Anna upplever frustration över att hennes specifika situation inte diskuteras konkret utan 

anpassas efter ett heteronormativt synsätt.  

”Jag skulle vilja ha andra perspektiv som jag tycker är mer relevant”. 

Anna upplever ambivalens då hon initialt uppfattar läkaren som professionell då han verkade 

kompetent avseende de skattningsskalor han presenterade för Anna. Upplevelsen övergick till 

tankar kring att det inte var den ordinerade läkemedelsbehandlingen hon var i behov av och 

att läkaren inte heller gjorde någon fysisk undersökning av de skador hon hade.  

”Jag kände mig konstig och främmande inför läkaren, att han tyckte jag var det i och med att 

han indikerade på att jag skulle ta den här medicinen”. 

Avsaknad av specifik HBTQ-kunskap och upplevelsen av missförstånd – Tema 2 

Anna upplevde att samtalen hos terapeuten fokuserade bland annat på rekommendation om 

litteratur med ett tydligt heteronormativt synsätt. Inte någon gång kom samtalen att handla om 

vad som särskiljer det samkönade våldets praktik mot det heterosexuella och behandlingen 

inriktade sig därför inte på detta utan fokuserade på upplevelser i barndomen och 

anknytningsteorier  

”Jag har läst på egen hand olika studier som har gjorts om våld inom homosexuella 

relationer. Men det är aldrig någonting som jag och psykologen berört, hon pratar mycket om 

hur ens bakgrund påverkar en”. 
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Anna uppfattar detta som om terapeuten valde fokus utifrån sina egna kunskaper och att en 

nyfikenhet och intresse för att veta mer och ge behandling utifrån Annas särskilda behov inte 

fanns. 

”Det hade varit skönt att läsa om andra homosexuellas relationsproblem och om våld, då 

hade jag fått en annan igenkänningsfaktor. Att man inte bara är själv med det man känner 

och det är framför allt när man är i ett så tidigt stadium och mår så dåligt”. 

Anna upplever missförstånd i dialogen med terapeuten då bristande kunskaper hos terapeuten 

om samkönat partnervåld fanns. Dessutom ledde behandlingen till upplevelser av brister i 

adekvata behandlingsåtgärder anpassade för situationen. I och med detta upplever Anna en 

hopplöshet kring situationen då den hjälp och stöd hon fått hittills inte är anpassad efter 

hennes situation och inte leder fram till någon förbättring vad gäller hennes hjälpbehov.  

”Nej, vi har inte pratat om att det skulle kunna vara skillnad på misshandeln mellan 

homosexuella jämfört med hetero, jag tror inte hon (psykologen) har den kunskapen. Hade 

det funnits en HBTQ-psykolog så hade jag ju gått dit, utan tvekan”.  

Annas upplevelse av situationen var att de råd och den föreslagna behandlingen inte var 

anpassad särskilt efter hennes unika situation, att hänsyn inte tagits till det specifika med 

samkönat partnervåld. Läkarens underlåtenhet att utföra kroppsundersökning leder till 

avsaknad av dokumentation av de skador som åsamkats Anna och vars dokoumentation 

kunnat användas som bevis vid en eventuell senare polisanmälan gentemot förövaren. 

”Jag har ju haft fysiska skador, blåmärken, förhårdnader och så. Jag tyckte det psykiska var 

jobbigare, det fysiska kändes inte akut. 

Okunskap och avsaknad av remitteringsmöjligheter och upplevelsen av hopplöshet – 

Tema 3 

Anna upplever att det saknas möjliga remitteringsvägar alternativt att vårdpersonalen inte 

känner till dessa och vart patienterna kan remitteras vidare om och när den egna kompetensen 

brister. Informationen finns inte uttalad och kunskaper saknas. 

”Jag tänker på det här, kunskap. Han gjorde väl det han var bra på antar jag. Det var väl att 

ta fram de där pappren och be mig fylla i. Det var väl hans expertis. Det var väl det han visste 

om. Hade han vetat om RFSL kunde han tipsat om olika vägar. 

Information och upplysning till allmänheten och upplevelsen av osynlighet i samhället – 

Tema 4 

Anna uppfattar att det är svårt att hitta rätt instans att vända sig vid behov av hjälp i samband 

med samkönat partnervåld, likaså upplever hon en osynlighet kring problematiken då hon inte 

blir remitterad vidare av framför allt läkaren till någon som är mera insatt i den specifika 

problematiken.  

”Det vore bra med någon vars kompetens sträcker sig lite längre, som ser andra mönster som 

förstår vad det innebär av skillnad mellan våld i relationer och våld i samkönade relationer. 

Och som inte nöjer sig med en viss typ av heteronormativa böcker i sin bokhylla (psykologen). 

Jag har ju egentligen ingen aning, som patient nöjer man sig.” 

Vidare uppkom upplevelse av osynlighet i form av avsaknad av information avseende hur en 

första kontakt upprättas för personer utsatta för samkönat partnervåld. Vilken instans de kan 

vända sig för hjälp och stöd samt upplevelse av brister i information och tillgängliga resurser 
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och okunskap hos hälso- och sjukvårdspersonalen kring remitteringsvägar. Detta 

sammantaget ledde till Annas upplevelse av osynlighet. 

”Våld i samkönade relationer är ju ingenting man pratar om, det glöms bort och det är så 

skambelagt. Och i samhället har folk den inställningen att det är så jämställt, det händer väl 

inte. Två, kvinnor i en relation det händer ingenting i sådana relationer”. Det talas inte eller 

debatteras inte om att det i homosexuella relationer också kan uppstå våld.” 

”RFSL:s brottsofferjour – vad är det för något? Det har jag inte hört talas om, visste inte att 

de fanns. Inte heller att det finns någon man kan ringa till (NCK Kvinnofridslinjen) och att de 

lyssnar även på lesbiska.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Intervjun spelades in via en digital inspelningsmodul och transkriberades ordagrant av 

författaren i närliggande tid. Bearbetning av ett inspelat material bör enligt Granskär & 

Höglund-Nielsen (2012) följa en medveten struktur. Den transkriberade texten jämförs med 

ljudupptagningen och korrigeras vid behov. Under bearbetningen med texten kommer 

förmågan att rätt tolka och förstå även de mest subtila uttryck via tonfall, pauser, ordval och 

innehåll att ”komma in under huden” efter en tid hos forskaren (Svensson & Starrin, 1996). 

Nya insikter mognar fram vartefter arbetet med materialet fortskrider. Därför är 

transkriptionen av arbetsmaterialet viktigt i forskningsprocessen (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). Fallstudier, och då särskilt enfallsstudier har utstått mycket kritik, bland annat 

har den kritiserats för att vara en inte helt ”riktig” metod. Ytterligare kritik har anförts mot 

avsaknad av precision (reproducerbarhet och kvantifiering), att det saknas stringens och till 

och med avsaknad av objektivitet (Yin, 2007). Valet för denna studie faller trots ovanstående 

på enfallsmetod då fallstudier är särskilt lämpliga då svar på frågan ”hur” är önskvärd. 

Genomförandet av en enfallsdesign innebär att fallet gås igenom ytterst noggrant för att så 

långt som möjligt minska risken för en felaktig bild av resultatet. 

Yin (2007) tar upp flera skäl till att välja enfallsdesign, där det första skälet till att välja en 

enfallsstudie är då det enstaka fallet representerar en kritisk prövning av en viktig toeri, i det 

här fallet teorin kring att personer utsatta för partnervåld önskar ett bättre bemötande från 

hälso- och sjukvården. Ett ytterligare skäl till att välja enfallsstudie är då fallet är 

representativt eller typiskt. Den kunskap som framkommer genom en intervju förmodas vara 

representativt och kunna generaliseras till andra individers erfarenheter från samma situation. 

Det finns ytterligare skäl då det under ett fall kan framkomma avslöjanden som tidigare varit 

svåråtkomligt med övriga metoder (Yin, 2007). 

För att i större sammanhang vidare belysa och bekräfta enfallsstudien rekommenderas fortsatt 

forskning med flera djupintervjuer av personer utsatta för samkönat partnervåld, detta för att 

få ytterligare kunskap kring upplevelsen av bemötandet från hälso- och sjukvården (Polit & 

Beck, 2012). Det handlar då om att noga välja urvalsmetod då homosexualitet är ett dolt 

karaktärsdrag och för att komma så långt som till möjligheten att genomföra en personlig 

djupintervju rekommenderar Morhart, Henkel & Herzog (2008) en metod i tre steg där man 

närmar sig personen stegvis (Lee, 1993). Att annonsera i allmän dagspress, som till exempel 

Metro, Dagens Nyheter eller mer mot målgruppen riktade livsstilsmagasin som till exempel 

QX (ett livsstilsmagasin vars målgrupp är uteslutande HBTQ-personer) resulterar i få, om ens 
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några svar då de flesta homosexuella inte identifierar sig med den roll som media ger av 

gruppen eller identifierar sig som tillhörande gruppen som den presenteras. För att nå ett 

större antal personer krävs oftast en personlig kontakt, via exempelvis ett nätforum och 

användande av snöbollsmetoden (Kvale & Brinkman, 2009). Ett exempel på metod är att 

initialt genomföra en webbaserad survey med allmänna frågor och där ställa frågan om 

intresse finns att delta i personliga intervjuer (Morhart et al, 2008). 

Mot den kunskapsbakgrunden hade valet av metod för denna studie kunnat utökas med flera 

deltagare vilket initialt var målet då Morhart (2008) har rätt i sak även i praktiken blev utfallet 

av deltagare begränsat då annonsering i riktat livsstilsmagasin inte är rätt metod att hitta 

deltagare till denna typ av studie. Den intervju med Anna som genomfördes gav dock ett 

resultat som väl passade till enfallsstudiedesign. Det är önskvärt med ett större antal deltagare 

för kännedom om och fördjupning i flera personers skilda upplevelser av hälso- och 

sjukvårdens bemötande vid samkönat partnervåld, icke desto mindre ger Annas berättelse och 

denna studie med enfallsdesign en god grund att bygga vidare på (Yin, 2007; Kvale, 2009). 

En fallstudie som denna bör självklart med försiktighet generaliseras och dess 

reproducerbarhet kan diskuteras men likväl stämmer resultatet överens med tidigare forskning 

på området. Mot bakgrund av detta och i relation till tidigare forskning håller studien hög 

validitet och reliabilitet. 

 

Resultatdiskussion 

I studiens fallbeskrivning framstår läkaren som okunnig om hur man bemöter våldsutsatta 

personer än mindre inom homosexuella relationer. Inte heller terapeuten har kunskap i hur 

våldets praktik skiljer sig mellan hetero- och homosexuella relationer varför en generalisering 

av erforderlig behandling görs. Litteratur och råd som handlar om heterosexuellas 

relationsvåld anses gälla även för homosexuella personer. 

Under intervjun framkommer Annas personliga önskemål kring bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonalen tydligt. 

Anna efterfrågar synlighet vad gäller information och att lätt hitta rätt instans att vända sig till 

Personalen bör ha grundläggande utbildning i HBTQ-kunskap samt i våldets praktik och vad 

som särskiljer våld i samkönade relationer gentemot heterosexuellt relationsvåld. Hon vill att 

frågan om partnervåld ställs, hon vill bli fysiskt undersökt – särskilt då hon berättat om att hon 

blivit utsatt för fysiskt våld. Avsaknad av bevis vid en senare eventuell polisanmälan 

gentemot förövaren är mycket försvårande och anmärkningsvärt. Läkarens underlåtenhet att 

undersöka en patient som utsatts för fysiskt våld är förenligt med disciplinåtgärder (IVO). 

Anna vill bli hänvisad vidare till mer kompetent personal vid behov, hon vill framför allt bli 

lyssnad på utan att fördomar och heteronormativt tänkande ligger som ett filter över 

bemötandet och hon vill att för ändamålet lämpliga instanser att vända sig till synliggörs för 

allmänheten så att det underlättar en första kontakt. 

Wessels doktorsavhandling Negative Experiences of Encounters in Healthcare (2013) visar på 

hälso- och sjukvården brister generellt avseende kommunikation och bemötandet av patienter 

som söker vård. Resultatet lyfter fram nonchalant och otrevligt beteende, inte bli lyssnad eller 

trodd på men också klagomål på tillgänglighet, stressad personal, bristande information eller 

att bli nekad undersökning eller behandling. Få personer gick dock vidare och gjorde en 

anmälan av skäl som att de inte orkade, inte visste vart man skulle vända sig eller att man 

ansåg att det ändå inte skulle göra någon skillnad. Ett dåligt bemötande resulterar i ett lägre 

förtroende för hälso- och sjukvården (Kreiss & Pattersson, 1997). 
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Annas önskemål om hur ett bemötande av personer som söker den svenska hälso- och 

sjukvården ska se ut stämmer väl överens med vad tidigare forskning inom området visat och 

vilka områden som bör förbättras för genomförande. Hennes egen upplevelse av att känna sig 

osynlig, ambivalent, och inte bli lyssnad på utifrån hennes situation korrelerar väl med vad 

Wessel (2013) beskriver i sin avhandling kring bemötande.  

Utbildning och information i grundutbildningar inom vårdutbildningar samt till yrkesverksam 

hälso- och sjukvårdspersonal kring HBTQ-personers livsvillkor och hur samkönat partnervåld 

kan se ut i vardagen är önskvärt. Med vetskap om tidigare forskningsresultat och Annas 

personliga upplevelse av hälso- och sjukvårdens bemötande då hon utsatts för samkönat 

partnervåld utkristalliseras ett antal möjliga områden där en förändring ger ett förbättrat 

bemötande (Holmberg & Stjernqvist, 2005). 

För att skapa en tydlighet kring vart en person som utsatts för samkönat partnervåld kan vända 

sig både initialt och för vidare remittering behövs en samverkan mellan olika instanser. 

Vikten av detta poängterade samtliga talare i föredrag under NOAK (nordisk konferens om 

akutsjukvård)  – polis, socialtjänst, försäkringskassa, sjukvård. Alla måste utnyttja de 

specifika kunskaper bättre och ta del och hjälp av varandra när det behövs, även över 

länsgränser. Nationell och länsöverskridande samverkan minskar risken för att mindre orter 

och utsatta områden får mindre stöd (Holmberg & Stjernqvist, 2005). 

För att undvika brister i kompetens vad gäller HBTQ-personers livsvillkor krävs utbildning 

kring våldets praktiker, inte bara vid enstaka informationstillfällen utan kontinuerlig sådan 

sedd ur ett intersektionellt, bredare samhällsvetenskapligt perspektiv. Träning i 

samtalsmetodik och kommunikation eftersträvas då det överlag visat sig vara förenat med 

svårigheter för hälso- och sjukvårdspersonal att lyfta frågan om partnervåld oavsett om det 

handlar om heterosexuella eller homosexuella relationer (Fossum, 2013). Frågeformulär, 

standardpolicy, standardiserade protokoll, fråga alltid om våld, inte bara då det finns grund för 

misstanke om våldsutsatthet. 

De stora risker en okunskap kring rätt behandlingsmetod för med sig behöver förebyggande 

insatser och införande av behandlingsmodeller riktade mot förövarna parallellt med insatser 

till våldsoffer specifikt inriktat på samkönat partnervåld införas (Beynon, 2012; Holmberg, 

Stjernqvist, 2005). Det räcker inte med att skilja ut endast en parameter utan ett 

intersektionellt perspektiv även här på våldets praktik är nödvändigt (de Los Reys & Mulinari, 

2005). Den internaliserade homofobin kan vara mycket stark och om den även används som 

slagträ i en relation kan den sätta djupa spår och leda till att den våldsamma relationen 

fortlever. Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver kunskap om allt detta för att på rätt sätt 

kunna bemöta personer utsatta för samkönat partnervåld som söker vård. Tyvärr är det ofta 

som just samkönade relationer undantas och osynliggörs i en heteronormativ samhällsstruktur, 

något som Anna lyfte fram. Om kliniskt verksam personal inte vågar fråga hur patientens 

skador uppkommit och sedan nöjer sig med ett svar där skäl finns att anta inte är förenligt 

med sanningen leder detta även till avsaknad av dokumentation av skadorna. När sjukvården 

bemöter en person i Annas situation, både i de fall hon söker för helt andra saker än våldets 

skadeverkningar eller har fysiska skador, måste förutom kännedom om våldets psykologi 

även bekantskap med risken hon tar att utsättas för ”avslöjandet” om att vara homosexuell på 

grund av hederskulturen (Ristock, J, 2005).  

Eftersom många människor anser sig vara fördomsfria och utan dömande värderingar är det 

lätt att bagatellisera och generalisera de ibland rent av livsfarliga situationer som 

homosexuella kan befinna sig i om deras sexuella läggning synliggörs (Tema 2). Inte heller är 

hederskultur alltid synonymt med personer med en specifik bakgrund, från vissa länder eller 
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tillhörande vissa särskilda religioner. Hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning sker 

både av och mot etniska svenskar. Det kan lika gärna vara en svensk man som förskjuts av sin 

familj på grund av att han drar skam över sin släkt genom att vara bög. Boken ”Komma ut” 

beskriver hur svårt det kan vara att berätta för sina närmaste om sin sexuella läggning och hur 

våra fördomar leder till isolering och avståndstagande. Att riskera detta även vid kontakten 

med hälso- och sjukvården gör att många drar sig för att söka den hjälp de ha rätt till (Öhman, 

2009). Hälso- och sjukvårdens personal behöver generellt ökad kunskap om bemötande av 

våldsutsatta personer men framför allt kunskap om HBTQ-personers livsvillkor i ett 

heteronormativt samhälle samt ta det ansvar som vilar på hälso- och sjukvården att ta hand om 

alla personer som behöver vård oavsett sexuell läggning (Tema 2). De ska inte vara hänvisade 

till ideella organisationer som, ofta på grund av ekonomisk situation, baserad på bidrag och 

anslag, måste begränsa sig vad gäller antalet personer de kan ta emot (Strömberg & Eriksson, 

2010).  

Ansvaret för öppenhet ligger hos vårdpersonalen, de måste våga fråga, våga ta steget att 

synliggöra våld och normalisera frågan om våld så att den inte uppfattas som särskilt 

betungande (Tema1). Därtill behöver allt heteronormativt tänk raderas från sättet att resonera 

kring mänskliga livsvillkor. Ibland kan det vara så enkelt som att det finns en regnbågsflagga 

synlig på mottagningen, några nummer av QX i väntrummet, broschyrer från RFSL eller ett 

regnbågsfärgat nyckelband till knippan.(www.nck.se) 

Utbildningsansvariga på samtliga utbildningsnivåer ska stå för att rätt kunskap finns 

tillgänglig vad gäller detta område specifikt och att våga ta med dessa frågor i kursplanerna 

(Tema 4). Om sjuksköterske- och läkarstudenter kan rustas med de redskap de behöver för att 

bedriva en patientsäker vård ur ett genusperspektiv är mycket vunnet i kampen mot det 

heteronormativa synsättet och den genusbias som genomsyrar dagens hälso- och sjukvård 

(Bondestam, 2012;Strömberg, Eriksson, 2010). 

SLUTSATS 

 

Studien visar att det hos HBTQ-personer finns personliga upplevelser av brister hos hälso- 

och sjukvårdens bemötande då vård sökts för samkönat partnervåld. reliabilitet. De områden 

där upplevda brister kunde identifieras var kunskap kring HBTQ-personers livsvillkor, det 

samkönade partnervåldets praktik, remitteringsvägar, behandlingsstrategier och information 

till allmänheten från de valbara instanser som erbjuder hjälp och stöd. 

Mot bakgrund av denna vetskap är det väsentligen av stor vikt att riktade utbildningsinsatser 

inom ovanstående områden genomförs, både för redan yrkesverksam hälso- och 

sjukvårdspersonal och i de utbildningar, både på gymnasie – och högskolenivå, som leder 

fram till vårdande och omvårdande yrken. 

Med ökade kunskaper om HBTQ-personers livsvillkor och det samkönade våldets praktik hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen parallellt med synliggörandet av hjälpinstanser i samhället 

finns det goda möjligheter att kunna erbjuda en patientsäker och personcentrerad vård till 

personer utsatta för samkönat partnervåld. För att alla medborgare i samhället ska garanteras 

en respektfull, likvärdig och korrekt behandling och bemötande då personen utsatts för 

partnervåld, oavsett sexuell läggning, förutsätts vetskapen om olikheter. 
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FORTSATT FORSKNING KRING SAMKÖNAT PARTNERVÅLD 

Vidare forskning kring samkönat partnervåld på individnivå är att beskriva hur HBTQ-

personer själva upplevt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal då de sökt vård efter att 

ha utsatts för partnervåld behövs. Den främsta anledningen utöver personernas egna 

upplevelser är att detektera eventuella brister i hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av 

HBTQ-personer som söker vård då de utsatts för partnervåld. Förhoppningar finns även att 

upplevelsen kan synliggöra vilka insatser från hälso- och sjukvårdens sida och vilken typ av 

bemötande som är fungerande och som även är önskvärt i detta sammanhang. I övriga fall 

synliggörs var behovet av åtgärder är som störst och möjliggör införandet av riktade insatser, 

främst i form av utbildning inom området (Holmberg & Sternqvist, 2005). Wallace (2009) 

visar i sin avhandling på värdet av även en kortare utbildning om partnervåld för 

sjuksköterskestudenter. Studenterna uppvisade efter utbildningen förändring av attityd 

gentemot offret, en bättre förmåga att hantera bemötande och ökad kunskap om partnervåld. 

En längre studie om utbildningens effekter på sikt efterfrågas. Wallace (2009) efterfrågar även 

en studie med fokus på skillnader i bemötande från sjuksköterskor med egen erfarenhet av 

partnervåld. 

 

Det råder brist på kvalitativa studier med frågeställning kring HBTQ personers upplevelser av 

bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal då man söker vård efter att ha utsatts för 

partnervåld. En bredare och djupare analys av hur dessa personer uppfattat bemötandet med 

hjälp av rätt urvalsmetod skulle förtydliga behovet av rätt insatser från hälso- och sjukvårdens 

sida (Holmberg & Stjernqvist, 2005). 
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Bilaga I 

  

Informerat samtycke   

HBTQ-personers upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande vid 

mottagningsbesök avseende samkönat partnervåld 

 

Jag har skriftligen informerats om den vetenskapliga studiens syfte och databehandling av 

personuppgifter. 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och 

utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Ort och datum 

 

Deltagarens namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

 

Ort och datum 

 

Ansvarig för studien 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga II 

 

Intervjuguide 

HBTQ-personers upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande vid 

mottagningsbesök avseende samkönat partnervåld 

Detta är en semistrukturerad intervju där intervjupersonens egna upplevelser ska komma fram 

och undvikande av ledande frågor är därför önskvärt. Helt beroende på de svar som ges på 

nedanstående frågor uppkommer kompletterande följdfrågor som kan komma att variera från 

person till person. 

 

 

1. När i tid skedde besöket? 

 

 

2. Vilken typ av vårdinrättning besökte du? 

 

 

3. Vilka yrkeskategorier mötte du under besöket? 

 

 

4. Hur upplevde du bemötandet? 

 

 

5. Finns det något du ytterligare vill berätta om eller lägga till? 
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Bilaga III 

    

Deltagarinformation 

 

Personliga upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande vid kontakten då vård 

sökts på grund av samkönat partnervåld. 

 

Hej och tack för visat intresse för ovanstående studie. Här nedan följer först övergripande 

information om studiens syfte. 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur homo-, bi-, transsexuella personer upplevt bemötandet 

från hälso- och sjukvårdspersonal då de sökt vård efter att ha utsatts för partnervåld. Den 

främsta anledningen till denna frågeställning är att upptäcka eventuella brister i hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande av homosexuella personer som söker vård då de utsatts för 

partnervåld. Förhoppningar finns även att informationen om upplevelsen kan synliggöra vilka 

insatser från hälso- och sjukvårdens sida och vilken typ av bemötande som är fungerande och 

som även är önskvärd i detta sammanhang. 

Fokus under samtalet ligger endast på hur bemötandet av dig från vårdpersonalens sida sett ut 

och du behöver inte berätta om själva misshandelssituationen som föregått sjukvårdsbesöket. 

Intervjun är helt frivillig och du behöver inte svara på vissa frågor och du kan när som helst 

avbryta samtalet. 

Hur går intervjun till? 

Vi träffas för ett enskilt samtal på Sophiahemmet Högskola, du får närmare vägbeskrivning i 

anslutning till mötet. Samtalet tar cirka en timma i anspråk och bandas om du tillåter detta. Du 

behöver inte uppge varken personnummer eller ditt namn, endast kontaktuppgifter för ev 

kompletterande information och återkoppling. Vilka frågor det rör sig om ser du nedan. Efter 

vårt samtal skrivs intervjun ut och du är hela tiden anonym i skrift och inga persondata lagras 

eller återges. Bandinspelningarna kommer att förstöras efter avslutat arbete. 

Resultatet av studien kommer att presenteras som en artikel i vetenskapliga tidskrifter men 

även vid seminarier på högskolan. Du får självklart ett eget exemplar av studien hemskickad 

om du så vill. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få veta 

vilka uppgifter som finns registrerade på dig (sk registerutdrag). 

Vilka frågor ska du besvara under intervjun? 

 

Hur har du blivit bemött av hälso- och sjukvårdspersonalen vid besöket? 
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Hur har mötet sett ut – hur gick mötet tillväga? 

Saknade du något vid bemötandet? 

 

Kan jag ångra mig? 

Ja, ett deltagande i en vetenskaplig studie är alltid helt frivilligt och du kan närsomhelst, utan särskild förklaring, 

avbryta ditt deltagande. 

 

Vem är ansvarig för genomförandet av studien? 

 

Handledare för studien är Med Dr, Leg sjuksköterska, Lektor Sissel Andreassen-Gleissman på Sophiahemmet 

Högskola och Karolinska Institutet/DS.  

Du kommer att träffa Leg sjuksköterska, Adjunkt Ann-Sophie Granath på Sophiahemmet Högskola som är 

forskarstuderande och som skriver och sammanställer denna studie. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. 

Personuppgiftsansvarig för studien är Sophiahemmet Högskola. 

 

Ja, jag vill fortfarande delta i studien. Vad gör jag nu? 

 

Du skickar ett svarsmail till ann-sophie.granath@shh.se där du tackar ja. Du får även förslag på intervjutider 

antingen via telefon, sms eller via mail samt en karta över området. 

 

Välkommen med din anmälan 

Hälsningar Ann-Sophie 

 

Ann-Sophie Granath  Sissel Andreassen- Gleissman 

ann-sophie.granath@shh.se  sissel.andreassen@shh.se   

Sophiahemmet Högskola  Sophiahemmet Högskola 

Box 5605   Box 5605 

114 86 Stockholm  114 86 Stockholm 

08-4062954   08-4062916 

 

 

mailto:ann-sophie.granath@shh.se
mailto:ann-sophie.granath@shh.se
mailto:sissel.andreassen@shh.se
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TTaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTttt 

Bilaga V 

Tidsbrist – Att fråga om våld upplevs tidskrävande och undviks därför då svaret kan 

resultera i krav på omhändertagande och uppföljning som är tidskrävande 

Den misshandlades beteende – De går tillbaka till partnern, döljer skador, berättar inte 

själva, förnekar vid förfrågan, försvarar förövaren, avböjer erbjudanden om hjälp och stöd, 

berättar inte, svårt för personalen att ta till sig ”-Men jag älskar ju honom/henne”  

Avsaknad av metodisk träning i situationen. Osäkerhet kring det egna agerandet, reaktion 

och hanterandet av den information man kan komma att ta del av. 

Avsaknad av kunskap. När och hur ska jag fråga utan att förnedra offret? 

Partnern är närvarande vid samtalet/besöket. Osäkerhet kring hur man skapar ett enskilt 

samtal med patienten. 

Avsaknad av möjlighet till enskilt samtal vad gäller tillgänglighet av enskilt rum.  

Andra familjemedlemmar närvarande, andra patienter, en arbetsmiljö som omöjliggör en-

till-ensamtal. Röriga och stökiga mottagningsmiljöer gör det svår att skapa goda och 

förtroendeingivande möten. 

Språket och kulturell praxis. En viss acceptans i vissa kulturer med våld mot kvinnor. 

Fördomar gentemot personer av annan etnisk härkomst. Ingen tillgång till tolk. Risker 

med att låta anhörig tolka. 

Avsaknad av möjligheten att hjälpa till efteråt. Ingen eller begränsade hjälpinsatser i 

närheten. En känsla av hopplöshet hos hälso- och sjukvårdspersonalen när ett tydligt 

erbjudande om fortsatt hjälp kan ges. Särskilt tydligt på mindre orter. 

Inadekvat support från ledningshåll i dessa frågor, ingenting som prioriteras och ges ökade 

resurser. 

Osäkerhet kring om man förvärrar situationen  

 

(Holmberg, Stjernqvist, 2005;Beynon, 2012) 
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Bilaga VI 

Intervjua den utsatta personen inför familjemedlemmar 

Kalla på polis utan hens acceptans 

Trivialisera och minimera misshandeln 

Inte ta faran och skräcken på allvar. Förvänta sig tolerans mot våld på grund av ett 

långvarigt förhållande 

Skylla på offret. Fråga vad hen gjort för att provocera misshandeln. 

Fokusera på hen som ett problem och fråga ”Varför går du inte?”Varför står du ut med 

detta?  

Varför låter du honom/henne göra detta mot dig? 

Inte respektera hens autonomi 

Föreslå skilsmässa, lugnande medel, uppsöka ett skyddat boende, parterapi, polisanmälan, 

och sedan straffa hen för att inte ta emot råden genom att ”ge upp situationen”.  

Misslyckas med att upptäcka hens känsla av fara. 

Undvika att fråga: Är det säkert för dig att återvända hem? Eller; har du en plats att gå till 

om misshandeln eskalerar? Ignorerar eller oidentifierar säkerhetsaspekten. 

Normaliserar offerrollen 

Misslyckas med att förstå tolkningen av vad hen utsatts för 

Accepterar nedsättande beteende som en normal del av en relation 

Tro att misshandel är resultatet av att inte följa de råd som ges. ”Om de bara gör som vi 

säger så blir det bra”. En godtrogen attityd och okunskap kring normaliseringsprocessens 

praktik  

(Beynon, 2012, ff översättning 

SEXUELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


