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Vi också – hbtqi-personer berättar innehåller några 

av de historier som saknades under #metoo-hösten 2017, 

då upp rop efter upprop om sexuella ofredanden sköljde 

över världen. Många väntade på en dag då det skulle finnas 

u trymme att bredda samtalet. Nu är tiden här.

Sexuella övergrepp och kränkningar sker också bland 

hbtqi-personer. Precis som i samhället i stort har många 

blivit utsatta av någon de känner, vilket kan göra det extra 

svårt att berätta. Det enda sättet att komma åt problemen är 

att börja prata om det, vi också.

 

Maria Niemi är huvudredaktör för denna antologi som sam-

lar berättelser från hbtqi-personer. I boken medverkar också 

polis och kuratorer specialiserade på sexualbrott med syfte 

att hjälpa den som blivit utsatt att komma vidare.
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VI OCKSÅ
H B T Q I - P E R S O N E R 

B E R Ä T T A R
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De berättelser som berättas, av antingen en namngiven eller ano-
nym person, bygger på verkliga händelser. Ibland kan namn, ort 
och andra detaljer ha ändrats för att skydda personerna som deltar 
och andra i deras närhet.

De fiktiva delarna som inleder kapitlen är påhittade och skön-
litterära, skrivna av Maria Niemi. Eventuell igenkänning som kan 
uppstå med namn eller andra detaljer är helt slumpmässiga.
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INNEHÅLL
 Redaktörens ord “Äntligen berättar vi också” 

 Tre av fyra bikvinnor, varannan transperson,  
  tio gånger fler homomän

  Sexuella övergrepp och sexualbrott

NU BERÄTTAR VI
PÅ FRITIDEN

  “Jag slutar gå till hbtqi-fritidsgården efter det”

  “Du är så fin, så fin” – TD Lars Gårdfeldt

PÅ INTERNET

  “Det kommer hjälpa dig med din könsdysfori”

  “Kära catfish – fyll mig snart igen” – Shaun Walls

  “Hjärtat bankar med all sin kraft och jag förstår 
 inte varför”

PÅ NATTKLUBB

  “Jag blir som paralyserad av skräck” – Sini Alhola

  “Chockad över att en kvinna gjorde så mot mig”

PÅ FEST

  “Det är okej om du sover”

  “Jag klarade inte av att säga nej ännu en gång”

I  HEMMET

  “I den nya staden har vi bara varandra”

  “Jag blir den som måste trösta”

  “Du överskrider gränser och ber om ursäkt”

PÅ FLYKT

  “Jag är rädd för att de ska döda mig”  
  – Md. Habibur Rahman

  “En dag blir jag inkallad till mannens sovrum”

I  ARBETSLIVET

  “Efteråt hörde jag ingenting från fakulteten”

  Unga vuxna mest utsatta

  Vad räknas som sexuella trakasserier på jobbet?

TIDEN EFTER
  “Hbtqi-personer blir ofta utsatta av någon de känner” 
  – RFSL Stödmottagning

  Få homo- och bisexuella kvinnor polisanmäler

 Konsekvenser av sexuella övergrepp

FÖR DIG SOM DRABBATS

  RFSL hjälper dig

  Göra en polisanmälan

  “Du bedömer själv om din sexuella integritet 
  blivit kränkt” – Polisen
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REDAKTÖRENS ORD

“Ä N T L I G E N  B E R ÄT TA R  
V I  O C K SÅ”  

Under hösten 2017 var jag en av alla dem som postade ett inlägg på 
sociala medier med texten #metoo. Jag var knappast ensam. Vi är 
många som blivit utsatta för sexuella trakasserier, övergrepp och 
våld. Över hela världen rasade våra berättelser och ord. Det gick 
inte att värja sig mot. Upprop efter upprop i bransch efter bransch 
red som på vågor efter varandra. Känslan var fantastisk, nu vågar vi 
berätta. Kanske kan det bli ändring på allt.

Men samtidigt var det något inom mig som skavde. Bland alla 
berättelser som kom ut saknades det röster. Var befann sig många 
av mina hbtqi-vänner? Jag visste att historierna fanns där också, 
men de hördes inte.

När jag la ut mitt eget #metoo-inlägg visste jag att de flesta skul-
le anta att jag blivit utsatt av män, som i heterosexuella cis-män. 
Och det stämmer. Olika slags sexuella överträdelser av sådana män 
har skett på gator, dansgolv, fester och hemmavid. Men det har inte 
bara varit dem. Inom hbtqi-världen förekommer också sexuella 
övergrepp och kränkningar. De sker i alla sorters relationer; mellan 
vänner, partners, dejter, flirtar, föreningskamrater, kollegor.

Flera personer i den här antologin berättar om hur konsekvenserna 
kan bli socialt svåra för oss som är hbtqi. Ett stort problem många 
drabbas av är att de rum som är ämnade för oss, såsom queerklub-
bar och Pride-evenemang, kan bli utmanande att ta del av. Perso-
nen som utsatte en kan ju vara där. Plötsligt känner vi oss inte läng-
re säkra på den plats som finns där för just oss. För en del är de här 
platserna en livlina som rycks bort.

Kanske var det rädslan att förlora ännu mer som fick oss att tve-
ka den där hösten? Jag ville egentligen lyfta det redan då. Hur vi 
också är drabbade och på det här dubbla sättet. Men som så många 
andra hbtqi-personer tystnade jag. Istället väntade jag på att vår 
tid skulle komma, den dagen då det skulle finnas utrymme för att 
bredda historien.

När RFSL frågade om jag ville vara redaktör och författare för 
en antologi där hbtqi-personer får berätta om allt det som inte kom 
fram under #metoo-hösten kände jag: äntligen! Det är dags för oss 
hbtqi-personer att visa att det här är något som också sker bland 
oss. Det enda sättet vi kan komma åt problemen är att bryta tystna-
den och börja prata om det.

Nu berättar vi.

Maria Niemi
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T R E  AV  F Y R A  
B I K V I N N O R ,  
VA R A N N A N  
T R A N S P E R S O N ,  
T I O  G Å N G E R  
F LE R  H O M O M Ä N

Kvinnor är mer utsatta för alla typer av sexuella trakasserier, över-
grepp och våld, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten, 2020. 
Något som blev tydligt under #metoo. Hösten 2017 gick kvinnor 
över hela världen ut och berättade om att de blivit utsatta för sex-
uella övergrepp, me too – jag också. Men Folkhälsomyndighetens 
undersökning visar även ett annat resultat – att också hbtqi-perso-
ner utsätts för alla former av sexuella övergrepp och sexuellt våld.

HOMO- OCH BISEXUELLA MER UTSATTA

Var femte bi- eller homosexuell kvinna i Sverige har blivit utsatt 
för påtvingat samlag, jämfört med sex procent bland heterosexuella 
kvinnor enligt Folkhälsomyndighetens rapport från 2020. Nästan 
var tionde homosexuell man har utsatts för påtvingat samlag med 
fysiskt våld eller hot om fysiskt våld. Bland heterosexuella män var 
en procent utsatta.

Allra mest drabbade är bisexuella kvinnor som utsätts för alla 
former av sexuella övergrepp, från trakasserier till påtvingat sam-
lag. 74 procent av bisexuella kvinnor har utsatts för sexuella trakas-
serier och 69 procent för andra sexuella övergrepp. Det kan handla 
om att bli smekt, kysst, “kladdad på” eller att någon rör vid en på 
ett sexuellt sätt mot ens vilja. Det går att jämföra med 41 respektive 
37 procent av heterosexuella kvinnor.

Så många som varannan transperson i Folkhälsomyndighetens un-
dersökning svarade att de hade blivit utsatta för sexuella trakas-
serier och andra sexuella övergrepp. Det var dock för få transper-
soner som deltog i undersökningen för att det ska gå att dra några 
slutsatser.

VAR TREDJE TRANSPERSON UTSATT

Folkhälsomyndigheten har också gjort en undersökning kring 
trans personers hälsa som publicerades 2015. I den deltog tillräck-
ligt många transpersoner för att det ska gå att dra slutsatser. En del 
handlade om sexuellt våld. 30 procent svarade att de någon gång 
blivit tvingade till sex mot sin vilja.

Sexuellt våld var vanligt i alla åldersgrupper, men framför allt 
i åldersgruppen 20–44 år där över en tredjedel utsatts för sexuellt 
våld under det senaste året.

I cirka en tredjedel av fallen var det en fast eller tillfällig partner 
som stod för tvånget. I en fjärdedel av fallen var det en okänd per-
son. I ytterligare en fjärdedel var förövaren bekant och var femte 
uppgav att de blivit tvingade till sex av en vän.

BIFOBI LEDER TILL STÖRRE UTSATTHET

I USA ser statistiken liknande ut kopplat till sexualitet – just bi-
sexuella är mest utsatta. 61 procent av bisexuella kvinnor och 37 
procent av bisexuella män har blivit utsatta för våldtäkt, fysiskt våld 
och/eller att ha blivit så kallat stalkad, alltså förföljd, av en part-
ner, jämfört med 35 procent av heterosexuella kvinnor och 29 pro-
cent av heterosexuella män. Det visar en studie från 2010 gjord av  
National Center for Injury Prevention and Control of the Centers 
for Disease Control and Prevention.

Nicole Johnson som är professor i psykologi vid Lehigh Uni-
versity i USA har forskat om sexualbrott och just sett en liknande 
tendens, att bisexuella kvinnor drabbas mer. Johnson förklarar det 
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utifrån några olika faktorer. En av dem är att bisexuella kvinnor 
ofta porträtteras stereotypt som sexuellt tillgängliga och hypersex-
uella, både i populärkultur och i pornografi. Därför finns det en 
falsk föreställning om att bisexuella är med på sex när som helst. En 
annan är att det finns bifobi, både i hbtqi-communityt och i hetero-
världen, som gör att risken för att utsättas är större. Bifobin består 
bland annat av en bild av bisexuella som opålitliga personer “som 
inte kan bestämma sig”, vilket kan leda till att bisexuella i större ut-
sträckning utsätts för skuldbeläggning, kontroll och bestraffning. 
Det kan i sin tur leda till sexuella övergrepp.

Även om de amerikanska studierna inte tar upp transfobi finns 
det likheter med bifobi, vilket kan göra transpersoner särskilt ut-
satta. Det förekommer till exempel sexualisering av transpersoner 
i populärkultur och pornografi. Liknande fördomar kopplat till bi-
sexuella, om opålitlighet och att “inte kunna bestämma sig”, drabb-
ar också transpersoner.

S E XU E LL A  ÖV E R G R E P P  
O C H  S E XUA LB R OT T

Ett sexualbrott är när du utsätts för en sexuell handling mot din vil-
ja. Polisen beskriver sexualbrott som ett samlingsbegrepp för brot-
ten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexu-
ellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri 
med flera.

HANDLINGAR SOM RÄKNAS SOM SEXUALBROTT

● Sexuella kränkande kommentarer i tal eller skrift
● Tafs och kladd
● Smekt, kysst eller på annat sexuellt sätt rörd mot ens vilja
● Sex mot ens vilja
● Tvingad till sexuell handling
● Våldtäkt – vaginalt samlag, analsamlag, oralsex, fört in fingrar 
 eller föremål i en annan persons vagina eller analöppning

SEXUALBROTT

● Våldtäkt mot barn
● Grov våldtäkt
● Våldtäkt
● Oaktsam våldtäkt (samtyckeslagen)
● Sexuellt tvång
● Sexuellt utnyttjande
● Sexuellt ofredande
● Koppleri
● Köp av sexuell tjänst
● Människohandel
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OFTAST ALLMÄN PLATS ELLER HEMMA

I Nationella trygghetsundersökningen 2020 från Brottsförebygg ande 
rådet (Brå) beskrivs sexualbrott som ett sexuellt ofredande, tvång 
eller angrepp. Det kan till exempel handla om sexuella kränkande 
kommentarer i tal eller skrift eller att någon tafsat på en, tvingat en 
till en sexuell handling eller våldtagit en. Det kan ha hänt hemma, i 
skolan, på arbetsplatsen, på internet eller på annan plats.

Enligt Nationella trygghetsundersökningen sker en majoritet av 
händelserna på allmän plats (58 procent), medan nästan vart tred-
je sexualbrott sker i en bostad. Det är också vanligt att ett sexu-
albrott sker på arbetet eller i skolan (uppföljningsundersökningen 
från 2019 som redovisar brottsplats för sexualbrott omfattar endast 
kvinnor på grund av att för få män har svarat; transpersoner och 
ickebinära redovisas inte alls).

TONÅRSKILLAR UTSÄTTS I SKOLAN

Omkring 70 procent av alla sexualbrott mot killar i årskurs 9 sker 
på skolan eller skolgården. Det visar skolundersökningen om brott 
2019 från Brottsförebyggande rådet (Brå). Tjejer i årskurs 9 utsätts 
istället för sexualbrott på lite olika platser, där annan plats och an-
nans hem är vanligast. Skolan eller skolgården samt kollektivtrafi-
ken ligger ganska jämnt.
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PÅ  F R I T I D E N

De har samlats i stora rummet och spelar rundpingis. Väggarna 
är målade i olika granna färger och golvet är slitet. En frän doft av 
svett blandas med vinden som sipprar in från fönsterventilerna.
En efter en åker ut och det är Liam som kommer ta det. Det är 
alltid han som vinner, men de tycker att det är lika roligt att spela 
varje gång. Ingen vet ju vem som blir näst bäst.

Alex blir för ovanlighetens skull tvåa denna gång. Det blir han 
och Liam som kör finalmatchen. De är ensamma, de övriga har 
tröttnat och dragit till fiket. Därifrån hörs en vild diskussion som 
ledarna försöker styra upp. Tillsägningarna haglar.

De spelar några bollar men Alex får inte till det. Han har lätt-
are för rundpingis som bygger på att springa runt bordet snarare 
än att stå framför det hela tiden.

“Fan vilken kass serve, kan du inte bättre”, säger Liam.
Alex känner att det hettar om kinderna och lyckas inte sätta en 

bra serve på andra försöket heller.
“Jag kan visa”, säger Liam och kommer över till Alex sida om 

pingisbordet. Han ställer sig bakom, sträcker fram armarna runt 
om Alex och visar hur han ska hålla racketen och bollen.

“Så, nu kan du testa” säger han, men flyttar sig inte. Han står 
kvar bakom.

Alex tar upp boll och racket och ställer sig som han blivit visad 
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att han ska göra.
Liam sluter sina armar runt om honom och pressar sitt skrev 

mot Alex rumpa.
Han fryser till, men Liam flyttar sig inte. Istället pressar han 

skrevet ännu mer mot rumpan.
Alex tappar racketen, den faller med en duns mot golvet.
“Tack för matchen!” säger Liam och går ut ur rummet.

● ● ●

På en fritidsgård ska det finnas vuxna som har ansvar över att se till 
att allt går rätt till mellan de som är där. Samtidigt kan resurserna 
vara begränsade och mycket kan hända på en fritidsgård, så att de 
inte har möjlighet att hålla koll på allt. Men vad händer i en situ-
ation där fritidsledarna får reda på vad som hänt, men ändå inte 
agerar på rätt sätt. Det handlar nästa berättelse om.

Den här berättelsen kommer från en som valt att vara anonym.

“JAG SLUTAR GÅ TILL HBTQI-FRITIDSGÅRDEN 
EFTER DET”

Jag är 16 år och umgås vid den här tiden mycket med en killkompis 
som jag känt i ungefär ett år. Vi lär känna varandra på ett kafé där 
vi ses tillsammans med en gemensam queerkompis. Det gör att jag 
känner mig trygg med honom, både för att vi ingår i samma vän-
skapskrets och att vi båda är hbtqi-personer. Vi pratar mycket om 
identitet och hur det är att inte ha stöd av sin familj. Jag mår inte 
så bra vid den här tiden, men känner att han finns där och lyssnar.

Vi brukar också gå till en fritidsgård för unga hbtqi-personer ihop. 
Ibland med våra gemensamma vänner och ibland på tu man hand.

En kväll efter att vi umgåtts på fritidsgården bara vi två erbjuder 
han sig att följa mig till tåget.

“Du kanske vill ha sällskap”, säger han.
Eftersom det är mörkt ute känns det som en bra idé.

När vi går där på en enslig gata börjar han plötsligt kyssa mig, vil-
ket överrumplar mig. Jag gillar honom som kompis, men inte på 
det sättet.

“Nej”, säger jag och puttar undan honom lite lätt.
Jag försöker byta samtalsämne och pratar om något helt annat. 

Men när jag tittar på honom ser hans ögon svarta ut och jag inser 
att han är arg.

Han tar ett fast tag om mig och lägger handen över min mun. 
Sen våldtar han mig.

En vecka efter berättar jag för några ledare på fritidsgården. Men 
jag berättar inte hela historien, för jag har inte kraft att göra det 
och jag är rädd för att inte bli trodd. Jag säger därför att han “bara 
tafsat” på mig.

Ledarna närmast tvingar mig att sitta i samma rum som ho-
nom ihop med dem för att säga till honom vad han har gjort. Han 
förnekar allt och säger att jag ljuger. Det känns som att ledarna tar 
hans parti.

Jag slutar besöka fritidsgården efter det, eftersom han fortfaran-
de är välkommen där. Jag klarar inte av att se honom efter vad han 
gjort mot mig.

Han tog ifrån mig platsen som jag älskat att vara på, den enda 
plats där jag känt att jag kan vara mig själv.

Fortfarande idag, fem år senare, känner jag en stark ångest när jag 
ska besöka hbtqi-evenemang. Jag är så rädd för att han ska dyka 
upp där.

Det är mycket jag har gått miste om efter övergreppet, de platser 
där jag borde känna mig trygg har tagits ifrån mig.

Långt senare får jag veta att han blev portad från fritidsgården 
efter att flera tyckt att han varit obehaglig. Jag får också veta att han 



26 27

utsatt en annan på fritidsgården före mig, samt en efter mig.
Sveket från ledarna som lät honom vara kvar efter övergreppet 

är på ett sätt värre än själva våldtäkten. Det är också anledningen 
till att jag hållit det hemligt så pass länge. Bara ett fåtal vänner vet 
i korta drag vad jag varit med om. Det här är första gången jag be-
rättar om det i sin helhet.

● ● ●

En annan berättelse kopplat till vad som kan hända på fritiden 
kommer från Lars Gårdfeldt.

“DU ÄR SÅ FIN, SÅ FIN” – TD LARS GÅRDFELDT

Kristna små pojkar ska inte ljuga. Inte ens när de besöker en porr-
biograf. Mannen i biljettkassan frågade mig om jag verkligen var 
femton år?

“Javisst”, ljög jag, medan skammen rev mitt inre till trasor. Inte 
blev skuldkänslorna mindre heller av att den första lögnen snart 
följdes av en ny.

Biljettförsäljaren på bion frågade vilken månad och vilket år jag 
var född?

“April 1964” sade jag, istället för att som en god kristen ge det 
korrekta svaret: april 1965.

Mannen tog emot mina pengar och med en föraktfull blick öpp-
nade han sedan porten in till salongen där porrfilmen med John 
Holmes rullade hela eftermiddagen. Året var 1979, jag var liten och 
späd för mina fjorton år, vilket jag hatade. Och jag var brådmogen. 
Alldeles för brådmogen, men det förstod jag inte då.

Väl inne på porrbiografen bekräftades de rykten som lockat mig 
till just denna biograf vid Skanstorget i Göteborg. Där fanns åt-
minstone två unga pojkar i min egen ålder. Den ena långt fram, den 
andra litet längre bak. Båda med en äldre man vid sin sida, som helt 

klart inte var deras pappa. Jag hann knappt sätta mig ned innan en 
man i 40-årsåldern klämde sig ned bredvid mig, öppnade gylfen 
och lade min hand över sitt bultande kön.

“Du är så fin, så fin, så fin” viskade han till mig, med en röst som 
var len som sammet. “Du är så fin, så fin”.

Sedan tog han ett fast grepp om min nacke och snart fylldes min 
näve av hans kletiga säd.

“Ska vi träffas igen?” frågade han och mitt hjärta slog glädjevol-
ter. I fantasin såg jag framför mig hur vi skulle börja träffas regel-
bundet. Mannen med sammetsrösten och jag. Vi skulle träffas i en 
hemlig lägenhet, tänkte jag mig. Han skulle inte säga någonting till 
sin fru, och jag skulle vara lika förtegen inför mina föräldrar.

“Vänta här, jag ska bara gå på toaletten”, viskade sammetsrösten 
och fortsatte “Se här, du kanske vill köpa en chokladkaka? Du kan-
ske vill köpa två? Du tycker om choklad, va?”

Han gav mig två tiokronorssedlar och försvann. Efter att ha vän-
tat i en halvtimme förstod jag att han inte skulle komma tillbaka.

Jag skyndade ut ur bion, slank förbi biljettförsäljaren med det 
bakåtslickade håret och styrde stegen mot H&M, där jag genast 
gjorde mig av med de två tiokronorssedlarna. En svart och en vit 
t-shirt, för 9,90 kronor styck.

Den där pubertala pojken som jag var då, var mitt främsta hat-
objekt i ett par årtionden. Som 20-åring, 25-åring, 30-åring förak-
tade jag den där lilla späda, förljugna skitungen, som sade till sina 
föräldrar att han var på stan och shoppade, medan han egentligen 
runkade av främmande män i sunkiga biosalonger. Som ibland fick 
betalt och ibland inte. Den där feminina, lilla, beräknande varel-
sen, som var så manipulativ, som visste hur man genom list och 
manöver undkom den värsta mobbingen på skolan. Trots att jag 
egentligen hade alla förutsättningarna att bli högstadiets hackkyck-
ling, var det ändå så att tillmälen som “Fjoll-Lars” och “Flick-Lars” 
inte blev mer än kortlivade etiketter som klistrades fast på mig. En 
vecka av ångest och mobbing, inte mer.
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Jag hade länge haft ögonkontakt med en av de tuffare killarna på 
skolan. Och snart fick jag honom att sätta ned foten till mitt för-
svar: “det är bara fegisar som ger sig på den som är mindre och inte 
kan försvara sig själv”. Jonas fick sin belöning redan nästa dag, en 
studiedag.

Föräldrarna var på jobbet, vi var lediga från skolan och jag smög 
mig hem till hans villa. Det var viktigt att jag inte blev sedd, in-
struerade han mig. Men genom att huka mig tog jag mig fram ge-
nom ett tätt snår av buskar och nådde garaget, som byggts om till 
pojkrum med en egen entré. Ingen kunde se mig gå in eller gå ut. 
Det blev början på en “byteshandel” som varade hela högstadiet 
igenom. Han var ingen studiebegåvning direkt, det visste jag, men 
han hade en väldig massa kunskap om sådant som verkligen var 
viktigt på riktigt. Han verkade veta allt om hur en pojke skulle vara 
och inte vara.

Han gav mig tydliga instruktioner, hur jag skulle röra mig ge-
nom ett rum utan att vara fjollig, hur jag skulle sluta sitta med be-
nen i kors “som en jävla kärring”. Jonas visste vad som krävdes för 
att etiketten “Flick-Lars” aldrig mer skulle klistras fast på mig. Jag 
skulle sitta med benen brett isär i fortsättningen. Tack, Jonas!

I gengäld fick han sina avsugningar. Jag upplevde det som en 
genuin omsorg om mig. Jag såg ofta fram emot våra möten, även 
om jag hela tiden höll mig på min vakt. Jonas var en kille som ingav 
respekt. Jag stod på knä, medan han halvlåg ned på sängen, endast 
iförd en t-shirt och med blicken riktad som en kil rakt fram. En 
mängd av nakenposters samsades på hans vägg, utklipp från oli-
ka porrtidningar, det ena blottade kvinnokönet bredvid det andra, 
storbystade blondiner, kvinnor med halvöppna munnar, med läpp-
stift i cerise, rött och rosa.

Det dröjde inte länge innan mina knän började värka. Cement-
golvet i det ombyggda garaget saknade matta. Det var kallt. Det var 
hårt. För att undkomma smärtan försökte jag fördela min kropps-
vikt än på det vänstra knäet, än på det högra, alltmedan Jonas ryt-

miskt stötte sitt ollon mot min gom. När hans andhämtning blev 
tyngre greppade jag efter en av de tubsockor som Jonas i förväg 
lagt fram på sin säng. När han sedan flämtade sitt “nu, nu, nu”, 
avlägsnade jag mitt svalg från hans kön och trädde tubsockan över 
lemmen. Och med min hand i ett fast grepp runt hans penisrot, 
kände jag de pulserande vågorna av utskjutande säd fylla den vita 
bomullssockan, som våt och klibbig vilade i min hand.

Jag var “världsbäst” på att suga – det fick jag ofta höra. En enda 
gång kallade Jonas mig för “hora”. En enda gång smekte han mig 
ömsint över kinden. Det var vid ett och samma tillfälle. Jag tänkte 
att han förmodligen såg att jag blev ledsen och att det var därför 
han smekte mig. Av omsorg. Sedan sade han något som jag aldrig 
ska glömma: “Egentligen är det ju ingen skillnad. En killes mun, 
eller en tjejs mun, egentligen är det ju ingen skillnad. Så länge de 
kan suga alltså.”

Sommarlovet innan vi skulle börja gymnasiet slutade vi att träf-
fas. Jonas träffade en tjej. Och jag levde vidare i min fantasivärld. 
Dagdrömde om den vuxne mannen jag mött första gången jag be-
sökte bion i Göteborg. Mannen med den sammetslena rösten. Man-
nen som sagt “du är så fin, så fin, så fin”. Mannen som jag tänkte 
skulle ha en hemlig kärlekslya som endast var avsedd för honom 
och mig. Extralägenheten, som hans fru skulle vara helt okunnig 
om. Och som jag skulle förtiga inför mina föräldrar.

 
Första gången jag svalde var jag 16 år. Det var sommaren 1981. Hela 
London City var smyckat med blommor. Det var helgen då prins 
Charles skulle äkta sin Lady Di. Själv bar jag vita jeans dagen till ära.

Jag hade lyckats smita från den övriga klassen. “Good Bye EF 
Language School”, liksom.

“Hello London Gay Sauna!” Mannen i kassan såg lika förtjust 
som ängslig ut när han räckte mig mitt badlakan.

“Ni har väl fyllt 21, sir?”.
Inne i bastun väntade ett halvt dussin medelålders farbröder. Och 
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jag svalde och svalde. Det var en smak som påminde om kokta ägg. 
De turades om att hålla fast mig. Fem avsugningar på tjugo minuter. 
Ingen dålig debut, eller vad säger du?

Jag återvände gång på gång. Inte just till den saunan i London, 
men väl till andra bastuklubbar. I Stockholm och Göteborg. Och i 
Wien – ännu en språkresa.

“Javisst, jag är 18 år” försäkrade jag i kassan.
Inne i bastuvärmen väntade som alltid de medelålders männen. 

Och jag svalde och svalde igen. Det fanns liksom ingen ungdoms-
avdelning på RFSL på den tiden. Ingen chans för en ung tonårs-
pojke att trevande söka kärleken hos en jämnårig. Det som stod till 
buds var de vuxna männens mötesplatser. Se där – den lille gapar 
och sväljer ju frivilligt dessutom. Och så var det ju onekligen. Det 
fanns inte en enda människa som tvingade mig att gå dit. Det var 
jag själv som valde. Valde och svalde.

När jag som 17-åring första gången hörde talas om aids visste 
jag mig dömd på förhand. Den unge moderatkillen på min skola 
hemma i Värmland kunde inte hålla tillbaka sin glädje:

“Ni har väl hört talas om den där nya bögpesten? Bögar har bör-
jat dö som flugor. En cancer som bara drabbar bögar. Är det inte 
underbart?”.

När jag som 19-åring fick min första kallelse till Sahlgrenskas 
mottagning visste jag mig också dömd på förhand. Så många män 
som jag öppnat munnen för. Varför skulle jag ha klarat mig undan?

Tre gånger blev jag kallad till provtagning. Jag fick aldrig veta 
vilken kille som uppgett mitt namn. Av självmorden bland bögar 
i min närhet – killar och män som jag älskat med – drog jag mina 
slutsatser. En kastade sig ut framför ett tunnelbanetåg. En hängde 
sig på vinden hemma hos sina föräldrar. En kvävdes av sina egna 
spyor efter att ha sköljt ned en burk sömnmedel med sprit. I vänt-
rummet på Sahlgrenska visste jag att beskedet skulle bli hiv eller 
inte hiv, liv eller inte liv. Det var 1984 och jag var 19 år. Väntrum-
met var en grå kokong av ångest. Jag svalde och jag svalde igen, men 

ångest låter sig aldrig sväljas undan. Och ångest bär inte med sig en 
smak av kokta ägg. Ångest smakar blod.

Beskedet “du är inte smittad, du är hiv-negativ” minns jag inte 
smaken på. Men jag minns att jag hade svårt att vara glad. Det var 
så mycket sorg över dem som inte haft samma tur som jag. Det var 
så mycket sjukdom och död. Jag tänker på de där åren och känner 
klumpen i halsen. Jag sväljer och sväljer – men vad hjälper det?

 
Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är – hur kom det sig 
att jag hatade den där feminina tonårspojken under så många år? 
Varför kunde jag som ung vuxen inte förlåta mig själv för tonårens 
framstammade lögner, för de naiva dagdrömmarna om mannen 
med sammetsrösten, för de taffliga mötena i porrbiografens mörker 
eller hemma på cementgolvet i Jonas garagepojkrum? Varför detta 
brännande hat?

“Men förstår du inte att det är Flick-Lars förakt för Flick-Lars 
som du känner?” sade Petra Östergren till mig en dag. Petra, en av 
mina lesbiska bästisar, en av de få som ibland känner mig bättre 
än vad jag känner mig själv. Hon hade förstås rätt. Det sorgliga är 
att jag hade hunnit bli en bra bit över 30 år innan insikten infann 
sig. Det som år av psykoterapi inte hade lyckats ge mig gavs mig 
nu, som genom ett trollslag, genom vännen Petra. Och med Petras 
insikt, fick jag även nya ögon att se med.

Senare samma dag hängde jag med några andra vänner i Pride 
Park i Stockholm. Det var schlagerkväll, en ljum sommarkväll i slu-
tet av 1990-talet. Utanför Tantolunden, i skuggan av trädkronornas 
lövverk vandrade de unga tonårsbögarna oroligt omkring. Väntan-
de, avvaktande. För unga för att släppas in i Pride Park där alkohol 
serverades. För brådmogna för att ha vett att stanna hemma.
När parken stängde för kvällen, vältrade vi medelålders bögar och 
flator ut ur parken. Vi lät vinflaskan gå hand ur hand, vi blossade på 
varandras cigaretter, prajdigt schlagerglada:

“Diggiloo, diggiley, alla tittar på mig.”
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Under en gatlykta kunde jag se några ängsliga skuggor lösgöra sig 
från träden. Och när jag tittade ut mot gatan såg jag hur en pojke i 
13-14-årsåldern hoppade in i en taxi, tillsammans med en – förvis-
so väldigt stilig men ändock – 50-årig man.

“Jävla lyllo” skrålade en medelålders bög bredvid mig. Med öl-
flaskan i handen pekade han mot taxin som just for sin väg.

“Lyllot”, det var alltså den vuxne mannen som nyss plockat upp 
en minderårig gosse. Jag fylldes av ett raseri, som nära nog förtärde 
mig. Jag tappade fullständigt andan. Jag ville protestera, men var 
bokstavligen andlös, av lika delar ilska som förtvivlan. Inte bara 
över mannen som plockat upp pojken i taxin, inte bara över medel-
åldersbögen bredvid mig som närmast spjuveraktigt ropade sitt 
“jävla lyllo”, utan kanske framförallt över bristen på reaktion bland 
alla andra, de som liksom jag själv blivit vittnen till “byteshandeln”. 
Varför var det ingen som reagerade? Varför ingrep inte någon ak-
tivt? Varför gjorde jag det inte själv? Varför gjorde jag det inte själv? 
Varför gjorde jag det inte själv?

Hur är det nu Jesus säger i Matteusevangeliet?
“Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, 

det har ni heller inte gjort för mig”.
 

*      Jonas är ett fingerat namn. Och H&M hette vid den här tiden Hennes  
& Mauritz.
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PÅ  I N T E R N E T

“Vad gillar du att göra på fritiden?” har den snyggaste av match-
ningarna i dejtingappen skrivit.

Isel funderar på sitt svar, vill gärna att det ska låta uppriktigt 
och seriöst, men samtidigt lite fyndigt och flirtigt. Hen testar lite 
olika meningar, raderar och börjar om.

Efter tjugo minuter av prövanden fram och tillbaka nöjer hen 
sig, det får bli som det blir.

“Spela innebandy, lyssna på musik, kolla serier och charma 
snyggingar som du... ;)”

Tre prickar blinkar fram en efter en i appen. De försvinner 
ett tag, men sen syns de igen, tre blinkande prickar i rad. Blink. 
Blink. Blink.

En text dyker upp.
“Har du Snap? Jag heter addevadde789”
Isel lägger till snyggingen på Snapchat och får direkt en bild 

skickad till sig. Hoppas att det är en snygg selfie... Hen sätter fing-
ret mot bildrutan i appen.

Upp studsar en video med en erigerad kuk och en hand som 
rör sig fram och tillbaka utmed skaftet.

● ● ●
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Vi är många som har fått sexuella bilder skickade till oss, utan att vi 
bett om det eller blivit tillfrågade först. Det räknas som ett brott om 
den som tar emot bilden upplever att det är kränkande.

Hbtqi-personer kan utsättas för en del sexuella överträdelser 
över internet som andra inte drabbas av i lika stor utsträckning. Till 
exempel är det många bisexuella kvinnor som berättar att de på dej-
tingappar får frågan om de vill ha en trekant. Frågan kan komma 
snabbt, utan att det föregåtts av annat sexuellt chattande. Oavsett 
om man gillar trekanter eller inte kan det kännas tröttsamt att stän-
digt förknippas med en fördom kopplat till sin sexuella läggning. 
Det kan leda till att man undviker att ange att man är bisexuell på 
en dejtingapp.

Internet är överlag en stor arena för brottslighet och sexuella över-
grepp. Nästa berättelse handlar om det. Hur en relation kan ut-
vecklas från tillit till övergrepp och hur oskyddad man kan vara i 
sitt eget hem. Personen har valt att vara anonym.

“DET KOMMER HJÄLPA DIG MED DIN  
KÖNSDYSFORI”

När jag är tolv år börjar jag utforska min transidentitet. Med hjälp 
av internet börjar jag hitta ord för mina känslor, till exempel genom 
Instagram-konton som jag kan relatera till. Det som andra berättar 
passar in på mig, men jag är också lite rädd för att det känns som en 
stor grej. Därför testar jag att använda olika pronomen och namn 
på internet som en del av mitt utforskande. Jag upptäcker att det är 
okej att vara osäker och att testa sig fram kan göra det lättare. On-
line kan jag göra det i min egen takt.

I samband med det träffar jag en person på en app där det går att 
gå med i grupper för olika intresseområden. Vi upptäcker att vi både 
gillar samma band och är med i samma hbtqi-grupp. Hon beskriver 
sig själv som en tjej i femtonårsåldern som också har trans erfarenhet.

Vi chattar varje dag om lite allt möjligt. Jag berättar om mig själv 
och mina erfarenheter. Hon berättar om sig själv och sina. Vi blir 
bra vänner och jag känner att jag kan lita på henne. Jag har ingen 
annan i mitt liv just då som jag kan stödja mig på, så hon blir en 
viktig person för mig.

När vi har chattat i ungefär en månad börjar hon fråga mig om 
sexuella saker. Det känns inte så konstigt först, och jag svarar på 
hennes frågor. Men det dröjer inte länge innan hon också ber mig 
att skicka nakenbilder på mig själv.

“Det kommer hjälpa dig med din könsdysfori”, säger hon.
Eftersom hon också har könsdysfori och är äldre än mig litar jag 

på att hon vet vad hon pratar om. Hon måste ha gått igenom samma 
sak och det har säkert hjälpt henne att göra så, tänker jag.

Men det känns inte bättre efter att jag har skickat bilder. Istället 
mår jag sämre av det.

Jag säger att det gör mig obekväm, men hon vill ändå att jag ska 
fortsätta.

Hon får mig att känna mig dum över att inte vilja göra som hon 
vill. Hon börjar också hota med att skada sig eller ta livet av sig om 
jag inte gör som hon säger.

Jag fortsätter skicka saker till henne när hon ber om det. Nästan 
varje dag skickar jag det hon ber om.

Några gånger vägrar jag och då säger hon hejdå och försvinner 
i ett dygn. Sen kommer hon tillbaka och berättar att hon försökt ta 
sitt liv.

Det stannar inte med bara bilder. Med tiden får hon mig också 
att skicka videor och göra sexuella saker under videosamtal. Många 
gånger tvingar hon mig att göra saker som skadar mig fysiskt så till 
den grad att jag börjar gråta.

Några gånger kräver hon av mig att jag ska prata med äldre män 
och göra explicita saker inför dem.

Allt det här utspelar sig under två års tid. Trots att kontakten får 
mig att må dåligt kan jag inte avsluta den. Jag älskar henne och vill 
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inte att hon ska skada sig.
Till slut försvinner hon från internet i några veckor. Då väljer 

jag att klippa kontakten med henne. Hon har försökt kontakta mig 
flera gånger efter det, men jag har inte svarat.

Efter att relationen tagit slut börjar jag söka mig till andra äldre 
personer som utnyttjar mig online. Idag har jag förstått att det här 
var ett självskadebeteende som jag utvecklat på grund av skuld- och 
skamkänslor. Jag trodde att det var det enda jag var värd.

Jag träffar en person som är väldigt förstående och aldrig pres-
sande, som jag inleder en relation med. Men jag känner mig ofta 
som en dålig partner om jag säger nej till sex, trots att partnern gör 
allt för att få mig att känna mig trygg. Sådana tankar och känslor 
kommer bara automatiskt.

Det har gått flera år nu sen allt, men jag mår fortfarande dåligt. 
Jag har försökt söka hjälp via barn- och ungdomspsykiatrin och en 
ungdomsmottagning på internet, men inte fått någon bra respons. 
Jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att få den hjälp jag behöver.

Jag känner fortfarande att allt som hände var mitt fel. Jag kunde 
ju ha blockat henne.

● ● ●

Flera av berättelserna handlar om övergrepp som har sin start-
punkt på internet. Shaun Walls delar med sig av en sådan situation.

“KÄRA CATFISH – FYLL MIG SNART IGEN”  
– SHAUN WALLS

Han skickar dickpic. Jag svarar. Han skickar sin location. Jag frågar vad 
han gör. Han är på väg hem men är nära. Vi har skrivit förut och varit 
på väg att ses. Minnet är vagt för han skickar alltid anonyma bilder så 
som diskreta bögar gör. Varför sågs vi inte? Har han en fejkprofil?

Jag kan inte rekommendera att träffa nya kontakter runt midnatt 
eftersom ens vänner oftast inte är vakna om man skulle vara på väg 
att bli styckmördad. Men jag är inte redo att lägga mig och har haft 
ångest hela dagen så all logik är sedan länge bortblåst och vill bli 
fylld av något annat. Han frågar efter adressen och jag får magknip. 
Jag får alltid magknip. I mitt huvud tänker jag att han kanske är en 
mysis och vill skeda till någon serie. 

Antingen är han typ tio år äldre än på sina bilder, eller så är 
det en annan person som dyker upp. Han kikar runt i lägenheten. 
Det visar sig att han är orolig för utsikten över trädtopparna, som 
om naturen eller himlen ska outa honom. Såvida hans homofobis-
ka crew inte är gnagare så... Allt för många ligg på senaste har sagt 
“jag får inte vara så här’’ för deras partner, familj, arbetsplats eller 
kultur, för att försäkra sig om att jag inte säger något till någon. Nu 
var kuken ute i alla fall så det var väl ba ta fram mjölkpallen, eller 
ställa sig på knä och börja jobba. Den är fet, lätt över 20 centimeter, 
kuken alltså, inte pallen. Kul kvällsaktivitet tänkte jag i ett svagt 
ögonblick.

Vi började ju skriva för typ femton minuter sen och jag har hets-
bajsat precis innan och tänkte att vi kanske bara suger varandra. 
Han sneglar på sängen eller snarare glor på den, som om det är det 
enda han vill men är oförmögen att ta initiativet. Som att det är 
mellan de fotstegen man blir bög?

Stämningen går från mjölkig till knullig då vi fortsätter liggan-
des. Han blöter min röv med sitt saliv. Jag tar bort hans hand. Där 
var mitt första nej. Han fortsätter. Jag berättar att jag inte gjort mig 
iordning (spolat ur mig där bak alltså). Får väl jobba på jättekuken 
istället trots min hals tydligen har ett stopp. Han fortsätter med 
min röv. Han vill att jag lägger mig på mage. Jag lägger mig på rygg.

Han ligger över mig och börjar stöta den mot mitt hål och glider 
in lite. Jag håller hans kuk och säger nej. Han fortsätter. Vi hånglar. 
Jag önskar att vi kunde knulla men känner mig inte redo och är 
plötsligt väldigt tacksam över att någon ens vill hångla samtidigt. 
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Vi har ingen kondom eftersom jag inte haft intention att knulla, 
men dessa ‘’jag får inte vara så här’’ brukar aldrig vilja ha kondom. 

Jag slutar runka för jag är på väg att komma men det är för sent. 
Jag sprutar över mig själv medan han fortsätter. Jag blundar för det 
blir jobbigt att se in i ögonen på den som inte lyssnar. Man orkar inte 
bli våldtagen hur länge som helst. Jag låtsas njuta och stönar för att 
få honom att komma trots det gör ont. Han sprutar halvvägs i mig 
och står snabbt i sina mjukisar på väg att gå. Då påminns jag om vad 
jag tänkte när jag öppnade dörren, åh han kanske är en mysis ändå?

Jag har varit med om det här förut. Ett nej blir “kanske snart’’ 
eller “ett nej för dig men inte för mig’’. Att jag ska hitta någon som 
vill något annat existerar knappt när dom flesta bögar häromkring 
fått lära sig att antingen stänga ner emotionellt, ge upp på kärlek 
eller “jag får inte vara så här’’. Innan jag tvättat bort honom går jag 
in på appen och skriver “kom snart igen!’’.

● ● ●

En av berättelserna inleds i appen Grindr. Den här personen har 
valt att vara anonym.

“HJÄRTAT BANKAR MED ALL SIN KRAFT OCH JAG  
FÖRSTÅR INTE VARFÖR”

Det är en mild sommarnatt. Jag kommer hem från middag hos en 
kompis.

Jag är uttråkad, inte ens full, men det är för tidigt för att gå och 
lägga sig så jag öppnar Grindr på mobilen.

En person med en blank profil, “diskret”, utan bild eller andra 
detaljer, börjar prata med mig.

“Är du intresserad av att träffas?” skriver han och skickar mig 
några bilder på honom.

Han är medelålders. Inte speciellt attraktiv men välformad. 

Varför inte.
Det var inte första gången jag träffade någon från Grindr, men 

jag skulle inte säga att jag gör det regelbundet heller. I värsta fall 
brukar det bli tråkigt sex, som glöms bort efter att man gått och 
lagt sig. Ibland kan man möta någon cool. Den här natten var det 
inget av det.

Jag möter honom hemma hos honom. Han frågar om jag vill ha 
Redbull eller ett glas vin.

Erbjudandet om Redbull verkar lite märkligt, speciellt eftersom 
jag tänker mig att vi bör vara klara inom en halvtimme och sen gå 
och lägga oss. Jag tar ett glas vin istället.

Vi börjar att ha sex och det håller på i fyra timmar. Jag svettas 
floder och ber om ursäkt för det flera gånger.

“Det är lugnt” säger han och erbjuder mig mer vin.
Mitt hjärta bankar med all sin kraft och jag förstår inte varför.
Han förklarar att det händer honom ibland och ger mig en lug-

nande. Sen fortsätter han ha sex med mig som om jag vore en leksak.
Till slut åker jag hem med mitt bultande hjärta.
Hemma försöker jag lugna ner mig i två timmar, men sen ringer 

jag 112. Medan jag pratar med dem börjar jag förlora känseln. Jag 
kan knappt stå och det sticker i hela kroppen och ansiktet.

Jag tar en taxi till akuten och blir inlagd där. Det känns som att 
jag ska dö, jag kan inte längre känna min kropp utan bara ett tryck 
mot mitt ansikte.

För ett tag blir jag tillfälligt dement. Jag håller på att dö den natten.
Jag träffar en läkare som jag känner igen från Grindr. Han fråg-

ar direkt om jag tagit droger. Jag svarar att jag bara druckit vin.
Läkaren fortsätter insistera på att jag tagit droger. Jag hade ing-

en koll på konceptet med ‘chemsex’, som han börjar prata om.
Jag frågar läkaren om det kan vara så att jag blivit drogad ge-

nom vinet.
“Du sa att du inte tog något men nu vill du ändå bli testad? Iså-

fall måste jag skicka dig till avdelningen för sexuellt utnyttjade som 
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ligger i ett annat hus, vi måste testa dig och ringa polisen, är det 
verkligen vad du vill?” säger läkaren.

“Nej”, svarar jag.

Jag vet inte vem jag avskyr mest, han som förgrep sig på mig och 
nästan dödade mig, eller personen från vårt community som hade 
kunnat hjälpa mig, men bestämde sig för att inte göra det. Han fick 
mig att känna mig ensam och äcklig, han fick mig att känna som 
att jag förtjänade det, att jag hade provocerat fram det eller letat 
efter det.

Idag är jag övertygad om att jag blev drogad. Jag gick aldrig med 
på att ta droger men jag gick med på att ha sex. Räknas det som 
våldtäkt då? Är det våldtäkt om man njöt av det? Jag vet att jag 
blivit utnyttjad och drogad mot min vilja så att min kropp agerar 
lustfyllt. Jag har läst vad som gäller, men jag tycker det är svårt att 
applicera på min situation.

När jag tänker tillbaka på det som hänt blir jag illamående och 
fylls av självhat. Om jag blivit slussad till rätt hjälp kanske jag inte 
hade behövt känna så. Och jag hade kanske kunnat hindra det från 
att hända igen.

I fjol såg jag min förövare på ett undergroundparty. Jag frös till. 
Visste inte vad jag skulle göra, så jag gjorde inget. Bara låtsades som 
att han inte var där.

Det gör mig illamående att ens tänka på att han stryker omkring 
i Stockholm. Och det gör mig ännu mer illamående att tänka på att 
jag troligen inte var hans första offer och förmodligen inte hans sis-
ta. Vad kan jag göra åt det, och vad kan vi göra som ett community?
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PÅ  N AT T K LU B B

“What is love, baby don’t hurt me, don’t hurt me no more” pumpar 
ut ur högtalarna. I taket blinkar lamporna i vitt och grönt. Alla 
rusar ut mot dansgolvet, en sådan klassiker till eurodiscodänga 
vill ingen missa.

De flesta på stans största flatklubb har druckit ett par glas vin, 
öl och kanske har det slunkit ner ett par drinkar också. Många är 
glada, förutom någon som sitter i soffan och gråter över att exet 
hånglar med någon annan. Alla är där, på gott och ont. När exet 
träffar någon ny så är det rätt framför en.

“So what is right and what is wrong? Gimme a sign” fortsätter 
låten.

Jennie, som är den som dansar allra mest intensivt till Had-
daway, är singel. Det är hennes kväll nu. Hon har lämnat in sin 
c-uppsats och det är bara opponeringen kvar. Snart är hon helt 
klar med studierna och sommarjobbet är redan fixat. Vännerna 
firar henne, dansar med.

Mitt i andra refrängen känner Jennie hur någon närmar sig 
bakifrån på dansgolvet. Hon vet vad det innebär så hon flyttar 
på sig, i en dansant snurr byter hon plats till andra sidan av kom-
pisgänget. Men personen är nu istället framför henne och rör sig 
förföriskt mot henne.

“Come on baby, dansa med mig”, säger hon.
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Det är svårt att svara tillbaka, musiken spelar så högt. Jennie för-
söker istället röra sig i sidled, iväg från tjejen, men det hjälper 
inte. Hon har med armar och ben upptagit minst två meter åt 
båda hållen.

Bakom Jennie finns en vägg. Hon kan inte fly.
Snart har hon tjejen alldeles mot sig, juckande. “Oh, I don’t 

know, what can I do? What else can I say? It’s up to you” hör hon 
de andra på dansgolvet skråla unisont.

Med desperat blick söker Jennie kontakt med sina vänner, för-
söker signalera att hon vill ta sig därifrån. Men vännerna är för 
upptagna med att sjunga ut med huvudena vända upp mot taket. 
Om hon ignorerar henne så kanske hon försvinner.

● ● ●

Den här situationen är det alltför många som känner igen sig i. Två 
som varit med om sexuella trakasserier på en klubb för hbtqi-per-
soner är Sini Alhola samt en person som valt att vara anonym. Här 
är deras berättelser.

“JAG BLIR SOM PARALYSERAD AV SKRÄCK” 
– SINI ALHOLA

Jag har precis flyttat från Finland till en ny stad i Sverige där jag 
börjat studera på universitetet. Att komma underfund med vem 
jag är har varit en process som pågått ett bra tag, och att flytta till  
Sverige blir någon sorts katalysator för att ta det vidare.

Helgen närmar sig och jag bestämmer mig för att besöka en  
hbtqi-klubb för första gången. Jag har inget annat val än att gå dit 
själv eftersom jag knappt känner någon i stan, eller ens i Sverige vid 
den här tiden eftersom jag är så nyinflyttad.

På klubben har jag turen att ganska snabbt träffa några välkom-
nande människor som inkluderar mig i sitt gäng. Vi har trevligt. 

Pratar och dansar. 
Efter mycket dansande känner jag mig trött och lutar mig mot 

en vägg alldeles vid dansgolvet för att andas ut medan mina nya 
kompisar fortsätter att dansa.

När jag står där lutandes mot väggen kommer en medelålders 
man fram till mig. Jag känner igen honom från dansgolvet. Han 
har under hela kvällen rört sig runt bland de andra dansande för 
att lyckas flirta till sig någon.

Han säger inget, istället pekar han mot min urringning.
Jag vet inte riktigt hur jag ska reagera, utan ser nog rätt förbryl-

lad ut.
Då sätter han sin hand på mitt bröst och klämmer åt.
Jag blir som paralyserad av skräck och fryser till. Det enda jag 

kan göra är att luta mig mot väggen som för att söka skydd mot den.
Hela skeendet pågår nog inte under så lång tid, men det känns 

som en evighet innan han äntligen går därifrån.
Jag rusar ifrån dansgolvet och låtsas som ingenting.
Det slår mig aldrig att jag skulle kunna berätta det för någon. 

Jag håller det inom mig istället.

Faktum är att det här är första gången jag berättar om det, trots 
att det hände för så länge sen som för åtta år sen. På ett sätt förstår 
jag det allvarliga i situationen redan då. Men det tar ändå många 
år innan jag förstår exakt hur allvarligt det han gjorde mot mig var 
och att det räknas som ett brott.

Det blev extra svårt att förstå och prata om det just för att det 
hänt på en hbtqi-klubb. Sexuella trakasserier och övergrepp händer 
ju ofta på klubbar i heterovärlden, och en anledning till att jag ville 
gå på en hbtqi-klubb var för att bli skyddad från sånt. Men inte ens 
där går det att känna sig trygg.

● ● ●
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“CHOCKAD ÖVER ATT EN KVINNA GJORDE SÅ 
MOT MIG”

Jag flyttade 2005 ifrån min hemstad Uddevalla till Stockholm för 
att bli mer anonym. Efter en turbulent tid som sångerska och med 
en stor exponering var jag slut i både kropp och själ. Jag behövde 
terapi för min utbrändhet och också för att själv acceptera att jag 
var bisexuell. Det var något som jag skämdes för. Jag visste ingen i 
Uddevalla som var som jag.

Under åren mötte jag människor i hbtqi-sfären och jag fick lära 
mig att man får vara som man är. Jag hängde mycket på Patricia för 
där var alla välkomna och man blev accepterad för den man var.

Under en sommarkväll kom en kvinna smygandes bakom mig 
i baren, höll fast mig bakifrån och tog ett hårt tag om mitt kön och 
tryckte till så jag fick blåmärken. Det gjorde otroligt ont och jag 
blev så paff att jag frös fast.

Mycket obehagligt och jag kommer ihåg att jag blev så chockad 
över att en kvinna gjorde så mot mig. Det kändes som ett svek.
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PÅ  F E S T

Jens har somnat i en säng i något rum efter en lång utekväll, efter-
festen var i sömnigaste laget trots att villan var maffig.

Dessutom har den där påträngande killen från lokalförening-
en hängt med följet. Han babblade på om helt ointressanta saker 
hela vägen och var inte speciellt inkännande. Nästan som om han 
vandrade närmare för varje nytt ämnesområde han kom in på.

Inte blev det bättre när de slog sig ner i vardagsrumssoffan i 
huset. Jens började allt mer fundera på en flyktplan för att lämna 
föreningskillen till sitt öde. Som tur var fanns det ett ledigt rum 
att lägga sig i. Sömnen kom i stort sett direkt efter att han lagt 
huvudet på kudden.

Men han får inte sova länge. Snart väcks han av att dörren 
rycks upp med ett gnissel.

“Är det här du är? Jag har letat efter dig”, hör han en röst säga. 
Vid sängen tornar han upp, killen från lokalföreningen.

“Här kan du inte ligga”, säger han och sätter sig på honom, 
börjar dra hans överkropp mot sig.

Han försöker spjärna emot, men märker att kroppen inte vill 
göra det med önskad kraft. Alkoholen har tagit över och gjort 
kroppen obrukbar på ett sätt som förvånar honom.

Han hasar bakåt men killen drar honom mot sig igen så att 
han hänger i hans famn.
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“Det är ingen idé att du försöker med nåt, jag har svart bälte i 
karate”, säger han och skrattar.

En isande känsla går genom ryggraden. Kroppen som inte gör 
något, som stannar av, som inte vill hjälpa till att skydda.

Till slut får han bara ur sig:
“Gå, gå, gå, gå, gå!”, som ett mantra.
Då knackar någon på dörren.
“Vi tänkte gå nu, ska du med?” Det får föreningskillen att kas-

ta sig ur sängen och ut genom rummet.
Kvar i sängen ligger Jens, hopkurad med täcket uppdraget över 

huvudet.

● ● ●

På fester kan mycket hända och det handlar två berättelser om, där 
båda valt att vara anonyma.

“DET ÄR OKEJ OM DU SOVER”

Jag är arton år och är på en fest.
Det blir lite väl många shottar tequila och till slut somnar jag på 

en soffa.
Jag vaknar av att en äldre kille ligger på mig. Mina byxor är ned-

dragna och jag vet att jag inte har dragit ned dem själv.
“Jag försöker sova”, säger jag.
“Det är okej om du sover”, svarar han och skrattar hånfullt.
I ett försök att skydda mig lägger jag mig med rumpan mot väg-

gen. Jag däckar i den positionen.
Jag vet än idag inte om han hade sex med mig när jag sov eller 

inte. Men jag undrar verkligen varför han ville sätta på en asfull 
kille som inte ens kunde stå upp själv? Jag var alldeles för ung och 
alldeles för berusad.

Jag hade en lång period där jag drack mycket alkohol och tog 

partydroger. Det hände flera gånger att jag vaknade på morgonen 
med främmande män i någon förort. Ibland kunde jag inte minnas 
att jag åkt hem med dem.

Idag undrar jag varför man överhuvudtaget vill dra hem en ung 
asfull kille? Hade det inte varit schysstare att fixa en taxi hem. Eller 
åtminstone låta mig sova i soffan ifred.

● ● ●

“JAG KLARADE INTE AV ATT SÄGA NEJ ÄNNU  
EN GÅNG”

När jag var femton år åkte jag och några vänner till en marknad 
för att möta upp några de kände. Jag hade aldrig träffat dem förut. 
Under kvällen drack vi och några av kompisarna började hångla. 
Efter ett tag frågade en av dem i det andra gänget om jag ville göra 
som våra kompisar gjorde, alltså hångla. Jag sa att jag var för full, 
men kanske kunde senare. Men hon sa att hon kände sig så ensam, 
så jag sa ja till endast kyssande. Till slut så var hennes hand nere 
i mina byxor. Jag klarade inte av att göra motstånd ännu en gång, 
för jag ville inte förstöra stämningen. Efter ett tag låtsades jag vara 
nära att spy för att hon skulle förstå att jag var för full för att säga 
ja, men hon fortsatte ändå vara på mig. Efter många försök lyckades 
jag ta mig undan.

Det värsta är hur folk reagerar när jag berättar. Så fort jag näm-
ner att jag blivit våldtagen blir alla seriösa och tar det på stort allvar, 
men sekunden jag säger att det var en tjej som gjorde det slutar folk 
att bry sig. Psykologer och kuratorer har sagt saker som “ja, jag 
antar att också tjejer kan göra det” eller bara säger “okej då” och 
lutar sig tillbaka som om det jag sa att bara var en dröm. Ingen vill 
ta det på allvar eftersom det var en tjej som förgrep sig på mig. Jag 
berättade för mina vänner och de brydde sig inte heller, så jag var 
tvungen att fortsätta att vara med den där tjejen när jag träffade 
mina vänner.
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I  H E M M E T

Spelkväll. Det börjar med något oskyldigt brädspel men går snabbt 
vidare till ölspel.

“Hej knekt!” eller “Goddag dam!” gäller det att hinna säga så 
fort kortet dyker upp i högen. Den som missar får dricka upp hela 
sitt glas med öl. Snabbt blir alla fulla. Men det är kul, bra stämning.

“Du är snygg”, säger hon till den blygare tjejen i sällskapet. 
“Ska vi hångla?”

Det vill hon, den blygare. Hon har länge sett upp till den här 
kaxiga bruden som verkar veta vad hon vill.

De andra som varit med i spelandet verkar ägna sig åt annat, 
lyssna på musik, prata. Så de två lägger sig i sängen. Kysser var-
andra, pratar.

Hon den kaxiga berättar om sin bakgrund, hur hennes mam-
ma haft svårt att ta att hon är lesbisk.

Hon den blyga lyssnar, det här är en ny sida av den kaxiga bruden.
De kysser varandra lite till.
“Är det okej om jag lägger mig här också?” säger en av spel-

kompisarna och lägger sig på sängen.
Hon kanske är trött, tänker de två unisont och svarar:
“Eh, ja okej...”
Lite konstigt är det att nu vara tre i sängen, de vill helst fortsät-

ta hångla. Men efter ett tag fortsätter de ändå, glömmer bort den 
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tredje som ligger bredvid. Hon kanske bara är trött och vill sova.
Mitt i hånglet glider det bakifrån fram en hand över midjan på 

den blyga tjejen. Handen glider upp mot bröstet och tar tag.
Hon fryser. Slutar kyssa den andra. Vet inte vad hon ska göra.
Den enda lösningen som kommer upp i hennes huvud är att 

låtsas somna. Hon försöker fejka tung andning och slappna av allt 
hon kan.

I takt med att kroppen blir allt mer lealös av låtsassomnandet 
glider också kompisens hand undan från henne.

Ingen säger något. Också hon den kaxiga sover, eller låtsas hon 
med.

När handen är borta går det att somna på riktigt.
På morgonen efter äter alla frukost som om inget har hänt.

● ● ●

Det är inte särskilt ovanligt att ens hem blir en brottsplats, vilket får 
särskilda konsekvenser för en som utsatts. Plötsligt blir ens trygga 
vrå en plats för ångestfyllda minnen. 

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) sker 15 pro-
cent av sexualbrotten i offrets eller gärningspersonens hem (2014). 
Nationella trygghetsundersökningen från 2020 visar att nästan 
vart tredje sexualbrott sker i en bostad.

Dessutom kan gärningspersonen vara en av de man älskar mest, till 
exempel ens partner. En som valt att vara anonym berättar om det.

“Jag blev våldtagen av min pojkvän när jag var sjutton år gammal. 
Jag vågade aldrig berätta för någon eftersom jag var rädd att inte 
bli tagen på allvar. Och jag visste inte heller vart jag skulle vända 
mig. Jag var jättekär i honom så jag tänkte att det var något man var 
tvungen att ställa upp på. Jag trodde att man behövde ställa upp på 
sex, konstant, i ett förhållande.”

Här är en berättelse från en som blivit utsatt i sitt eget hem av den 
person som just då stod allra närmast.

“I DEN NYA STADEN HAR VI BARA VARANDRA”

Jag har vetat att jag är homosexuell sen jag var barn och det har 
aldrig känts som ett problem. Jag vet att många har en annan upple-
velse, men jag har alltid känt mig trygg och tillfreds med den delen 
av mig själv. Därför känns det dumt och larvigt när jag upptäcker 
att jag behöver ‘komma ut’. Jag tänker att när jag blir tillsammans 
med en kille kommer jag få en anledning att göra det på ett mer 
naturligt sätt, då kan jag säga “titta, det här är min pojkvän!” och 
alla kommer förstå. Därför längtar jag till den dagen det händer.

Jag är ungefär 16 år när jag börjar hänga på bögcommunityn på in-
ternet, som QX och Sylvester. Det är där som jag träffar min första 
kärlek. Vi bor på varsin sida av Sverige och kan därför inte träf-
fas direkt. Istället chattar vi hela nätterna och jag får möjligheten 
att utforska mig själv mer. Och uppleva stora känslor av kärlek jag 
aldrig känt förut. Det är första gången jag känner mig sedd på det 
sättet, som någon att åtrå och vara nära.

Efter några månader träffas vi. Han kommer till Stockholm och 
vi kan inte vara hemma hos mig, eftersom jag ännu inte hunnit 
komma ut för min pappa. Istället är vi ute hela tiden. I tre dagar går 
vi på promenader och upptäcker Stockholm ihop. Vi går efter vatt-
net vid Söder Mälarstrand. Vi går upp till Ivar Los park och blickar 
ut över staden när solen sänker sig ned bakom den. Första gången 
vi har sex, min allra första gång, är det på en bergstopp. Allt är som 
en virvelvind av förälskelse.

När han åkt hem börjar vi ringa till varandra varje dag och prata i 
flera timmar. Till en början är det underbart, att ha en person som är 
så intresserad av mig och vill prata med mig varje dag. Med tiden blir 
samtalen allt längre och händer oftare. Mycket kretsar kring honom 
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och hans problem, mina samtalsämnen får allt mindre utrymme. 
Men jag tänker att det kanske är så det ska vara, som pojkvän ska 
man väl ställa upp och prata om den andra behöver det.

Det får också stora konsekvenser när jag inte ställer upp på det. 
Om jag inte svarar när han ringer gråter han nästa gång vi hörs 
och tycker att jag inte “finns där för honom”, vilket ger mig dåligt 
samvete.

När det börjar närma sig min student kommer jag ut för min 
pappa. Han blir lite förvånad men tar det ändå bra. Jag ber honom 
att berätta för resten av familjen att jag kommer ha med mig en 
pojkvän på studenten.

Studenten börjar precis så bra som jag tänkt. Vi har haft cham-
pagnefrukost och jag presenterar min pojkvän för alla mina klass-
kompisar. I studentkortegen är vi några från min klass som ska åka 
i en snygg bil och jag känner mig lycklig över att ha min pojkvän 
vid min sida. Vi åker förbi Stureplan med Haddaways “What is 
love” dunkandes ur bilens högtalare och viftar med våra mössor 
till de som står på sidorna och tittar på.

Halvvägs in i rutten vill min pojkvän inte längre vara med. Han 
tycker att det är jobbigt med folksamlingar och vill hoppa av. Jag 
blir ledsen men låter honom göra som han vill. Resten av färden 
kan jag inte tänka på något annat än honom. Jag kan inte längre 
njuta av min egen student, för jag kan inte låta bli att undra hur han 
mår och vad han tycker om att jag fortsatte åka i bilen utan honom.

Redan innan studenten har vi planerat att flytta ihop, eftersom 
vi åkt fram och tillbaka till varandra under ett års tid. Under som-
maren händer det, vi flyttar ihop i en helt ny stad för oss båda.

I den nya staden har ingen av oss vänner, vi har bara varandra. 
Det är då jag börjar märka nya sidor hos honom. Till exempel en 
aggressiv sida som jag inte sett tidigare. Han kan plötsligt bli jätte-
arg, ibland sker det på bara en sekund.

Aggressionsutbrotten kommer allt oftare. Han slår i dörrar och 
kastar saker. Jag förstår sällan vad det handlar om, allt går så snabbt.

En kväll tar han stryptag på vår perserkattunge, som vi köpt bara 
några månader tidigare. Jag skriker på honom och bänder loss hans 
fingrar. Katten mår bra, men något knyter sig i min mage. En ång-
est börjar växa.

Till slut börjar det handla om mig, vad jag gör eller borde göra. 
Jag försöker komma på vad det är jag gör för fel. Var det för att jag 
inte lyssnade eller var ute och handlade när han behövde mig?

Det slutar alltid med att han gråter och jag tröstar honom. Det 
är som en cirkel som ständigt upprepar sig – han blir arg, aggressiv 
och ledsen, jag förstår inte vad som händer, försöker lugna och se-
dan trösta honom.

Med tiden börjar han ta ut ilskan över mig. Han puttar in mig i 
väggen. Tar stryptag. Slår mig och sparkar mig. Det är en märklig 
situation eftersom jag är så utelämnad till honom där i vår lilla etta. 
Jag känner knappt någon annan i stan, och har varken familj eller 
vänner nära. Jag känner skuld över det som händer och skäms. Det 
är jag själv som satt mig i den här situationen och tänker att jag 
måste få det att fungera, att det är något jag bara måste hantera.

Under den här tiden pluggar jag på universitetet. När jag får 
blåmärken av hans slag och sparkar tar jag bara på mig en halsduk 
innan jag går dit, trots att det är sommar. Ingen reagerar. Jag vet 
inte om det är för att de inte ser det eller för att de inte känner mig 
tillräckligt väl för att våga fråga. Hemma hade någon säkert frågat, 
för att de sett att jag beter mig annorlunda.

Våldet går efter ett tag över till sexuellt våld. Det börjar med 
att vi har sex och han vill ha analsex med mig. Jag säger klart och 
tydligt att “nej, jag vill inte ha det”. Men det spelar ingen roll vad 
jag säger, han trycker sig in i mig med all kraft ändå. Det gör väldigt 
ont och jag börjar blöda.

När jag kommer tillbaka blödandes från toaletten sitter han på 
sängen och gråter. Jag tröstar honom. Fastän jag har ont har jag lärt 
mig att ta hand om hans tårar och välmående.

Efter den händelsen är det som att jag ger upp. Vi fortsätter ha 
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sex flera gånger efter det. Jag vill inte ha sex med honom längre, 
men säger inte nej. Min vilja spelade ingen roll den där gången, så 
varför ska jag ens bry mig att säga nej? Det kommer ändå inte göra 
någon skillnad.

Relationen tar slut genom att han vill ha ett öppet förhållande, 
han säger att jag inte är nog för honom. Jag säger ja fastän jag inte 
vill, men det hade ändå inte spelat någon roll om jag sagt nej. Han 
börjar träffa andra. Det slutar med att han blir kär i en av de andra 
killarna och vill vara med honom i stället.
 
Det många kanske inte vet är hur sådana upplevelser påverkar en 
efteråt. Det här var min första lärdom om vad kärlek är och jag har 
ägnat hela mitt vuxenliv till att försöka lära om. Att förstå att kärlek 
inte ska kännas på det sättet, att det där inte är hur en hälsosam 
relation ser ut. Det har krävt mycket jobb. Man skapar sina cirklar 
som är svåra att bryta. Även om man har lärt sig att något är de-
struktivt och gör en illa är det lätt att dras till det.

Våldtäkten är fortfarande ett traumatiskt ögonblick för mig. Jag 
ser på min historia som att det finns ett före och ett efter det som 
hände. Även om det andra våldet hade brutit ned mig successivt så 
var det här att ta det sista av mig, på något sätt. När ens vilja inte 
spelar någon roll tappar man lite av sitt människovärde.

Jag hade en period efteråt där jag låg runt. Det gav mig ingen 
glädje överhuvudtaget, men jag ville få andra upplevelser av sex och 
närhet för att försöka glömma det som hänt.

För mig tog det länge innan jag insåg vad jag varit utsatt för. 
Det pratas inte så mycket om sånt här i hbtqi-sammanhang. Som 
våldtäkt till exempel. Jag såg det inte som en våldtäkt då men jag ser 
nu att det var precis var det var. Det skapas så normativa berättel-
ser om hur våldtäkt ser ut, och om vilka som är förövare och offer. 
Normen är att en man förgriper sig på en kvinna och det är inte så 
konstigt då de flesta övergrepp ser ut så, men många andra sorters 
övergrepp hamnar i skymundan.

Jag visste inte heller vart jag skulle vända mig. Det var otänkbart för 
mig att söka mig till vården, jag trodde inte att de skulle tro mig. Det 
var så inbankat i mig att våldtäkt är något som sker mot kvinnor. Att 
gå till polisen fanns inte på världskartan. Det var min pojkvän som 
jag älskade, jag hade inte kunnat göra så mot honom.

Idag ångrar jag att jag inte polisanmälde, att jag inte sökte vård, 
jag ångrar allt sånt idag. Men då var det helt otänkbart. Jag var så 
otroligt rädd för att inte bli trodd. Att få det traumat på mitt eget 
trauma, att bli ifrågasatt. I såna här traumatiska händelser så vill 
man träffa människor som står en så nära som möjligt. Alla vill 
inte behöva berätta att man är homosexuell, att det var en kille som 
gjorde det mot en. Därför så viktigt att det finns vårdinstanser som 
är inriktade på hbtqi, där man inte behöver förklara sig själv innan 
man ska förklara sitt trauma. Man behöver fila ner allt som kan stå 
i vägen för folk att söka hjälp.

Jag har en kärleksfull familj och bra vänner. Problemet var 
bara att de inte var i närheten. För utomstående var det som att vi 
hade en vanlig, normal relation. Om jag haft mitt supportsystem 
i närheten hade de märkt att något inte stämde. Det säger något 
om vikten av att ha människor i närheten, både känslomässigt och 
fysiskt, som kan ta ut en när man gått in i det här mörkret. Många 
hbtqi-personer har inte det där stödsystemet, vilket gör det extra 
svårt att lämna.

Det jag blev utsatt för har lämnat spår långt efteråt. I många re-
lationer har jag tvivlat på om personen verkligen älskar mig när den 
säger det. Tvivlat på när någon varit varsam och snäll. Jag har kom-
mit ganska långt men det är fortfarande mycket som sitter kvar.

Det har inte heller varit lätt att berätta för mina partners om vad 
jag varit med om. Jag har inte velat att de ska se mig som ett offer, 
trasig eller fel. Samtidigt har jag insett att det har varit nödvändigt 
att berätta om det för att kunna vara intim.

Just de här känslorna av att vara så fruktansvärt kär kan göra 
mig så rädd. Jag börjar tänka i banor som om manuset kommer 
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vara detsamma som då, kommer allt det där tillbaka då? I början 
när jag skulle ha sex med en ny person var jag inte riktigt där. Jag 
ryggade tillbaka och blev spänd, som om jag väntade på att något 
hemskt ska hända. Det här märker ju en bra person, så därför måste 
jag berätta om mitt trauma.

I de längre relationer jag haft sen dess har det mottagits väl, res-
pektfullt och fint, och med mycket förståelse och empati. Genom 
att få känna vad verklig kärlek handlar om, att någon bryr sig, tar 
hand om en och värdesätter en, har jag kunnat läka. Samtidigt har 
jag behövt reda ut det på egen hand, lösningen är inte att läka hos 
andra män. Jag har kunnat gå vidare genom att prata om det. Skri-
vandet har också varit min terapi.

Nu har det gått snart tjugo år sen det hände och jag bär fort-
farande med mig såren. Det är det värsta med övergrepp, att det 
kan ha sådan makt över en så länge efteråt. Jag har aldrig velat ge 
honom den makten, han tog den ifrån mig. Jag försöker fortfarande 
ta den tillbaka.

● ● ●

En till som blivit utsatt i hemmet av en närstående är en som valt att 
vara anonym. Här är berättelsen.

“JAG BLIR DEN SOM MÅSTE TRÖSTA”

Jag och mitt ex är hemma hos mig. Vi hade bråkat tidigare under 
dagen. Nu skulle vi ses för att prata ut om vad som egentligen hade 
hänt för alla dessa år sedan när vi var ihop.

Vi sitter på sängen och jag ska precis ta upp problemet som 
tyngt oss.

Då drar exet av mig mina kläder. Plagg efter plagg, tills jag är 
helt naken.

Jag blir fasthållen samtidigt som exet utsätter mig för oralsex. 

Det sker nog bara under några minuter.
Exet börjar gråta. Själv ligger jag kvar naken på sängen.
Jag blir den som måste trösta, fastän jag knappt får fram ett ord. 

Där och då förstår jag inte att det är ett övergrepp.
Vi har inte någon kontakt idag, exet och jag. Eftersom det aldrig 

upprepades valde jag att inte göra en polisanmälan.

● ● ●

“DU ÖVERSKRIDER GRÄNSER OCH BER  
OM URSÄKT”

För din skull lämnar jag det som betyder mest. Snabbt skärps du, 
blir tydlig. Du överskrider gränser, ber om ursäkt, överskrider. 
Vart för sig skaver överskridandena inte så illa: en tå på en outtalad 
gräns där, en fot över en uttalad gräns där. Tillsammans är de sig-
naler. Som ett klarrött flaggspel hänger de över allt. Jag har suttit i 
den här båten förr, med en annan “bra man”, “bra feminist”. Den 
gången var det en resa jag nästan dog på. Länge efter river sjögång-
en i mina ben.

Aldrig i livet att jag låter dig styra vidare. Jag bryter med dig. Du 
betyder så lite, det är det som smärtar.

Du fortsätter överskrida mina gränser. Drar dig tillbaka ett tag, 
överskrider igen. Sista gången är bland dem jag ser som mitt folk. 
En plats som borde vara min trygghet. Min bästa vän håller mig 
hårt i handen.

Senare ska jag förstå att jag lämnar dig innan du haft en chans att 
bryta ner mig. Det är bara tur som gör att just jag undgår.

#metoo kommer rusande. Rasande, upprivande. Berättelserna ex-
ploderar ur människor som nu talar öppet med varandra, delar 
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sina erfarenheter i stängda forum. Jag varnar för dig. Jag har inte 
mycket att berätta men tillräckligt för att gå på. Något rött fladdrar 
enträget i ögonvrån. De som svarar mig har mycket, mer än jag 
velat ana. Under en period har jag direkt och indirekt kontakt med 
fyra personer du haft relationer med. En berättar hur du våldtagit 
hen. De berättar om hur du förnedrat dem, förminskat dem. Över-
skridit deras gränser. Mina misstankar om vad som kan ha skett 
ännu längre tillbaka växer sig starkare. Med dem växer antalet. Till 
fem, sex, sju, åtta. Att jag har deltagit i ditt mönster fyller mig med 
skam. Att jag inte ville se dig för den du är. Att jag inte gjorde något. 
Allt jag gjorde var svek.

De andras historier kan jag inte berätta men de flätas in i mitt liv, in 
i den här världen där mitt folk borde kunna vara trygga. En värld 
där du nästlat dig in som du har nästlat dig in i dina relationer: tagit 
bit för bit till dess att magkänslan är i olag, hur du gör människor 
till dina verktyg. Jag gömmer vittnesmålen i mitt hjärta fem år se-
nare. Sex. Sju. Åtta.

Ditt namn nämns under #metoo också på Twitter och Flashback. 
Personer som inte vet ännu reagerar på att du är tyst i den här frå-
gan, en där du borde engagera dig som “bra man”, “bra feminist”. 
Jag tänker att en dag kommer det du gjort att komma ikapp dig. 
Till dess berättar jag det jag kan. Diskret där det är nog: Det finns 
#metoo-berättelser och det är illa. Konkret när det behövs: Verbalt 
våld, psykiskt våld, sexuellt våld. Jag vet att det finns mer än vad jag 
känner till.

Jag väver på mitt folks rustning, den är mjuk och stark. I en armé av 
älskande har du inte någon plats och den vinner alltid över sådana 
som du.

Och du vet att när den dagen kommer står jag bakom dem vilkas 
gränser du överskridit. Jag har deras ryggar, håller deras händer 
hårt. Du är ingenting mot dem. Ses snart.
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PÅ  F LY K T

Att tvingas på flykt från sitt land gör att man hamnar i en särskilt 
utsatt situation. 

Här berättar Md. Habibur Rahman, som är uppvuxen i Bangla-
desh, samt en person uppvuxen i Marocko som av skyddsskäl väljer 
att vara anonym.

“JAG ÄR RÄDD FÖR ATT DE SKA DÖDA MIG”  
– MD. HABIBUR RAHMAN

Jag är uppvuxen i Bangladesh där det är olagligt att vara homosex-
uell. Jag hade oturen att födas i ett land där det är förbjudet att vara 
just den jag är.

När jag är omkring fem år gammal blir jag utsatt för sexuella 
övergrepp av en äldre släkting. Det sker under minst två års tid, 
kanske tre.

Jag hade ingen aning om att något sånt kunde hända ett barn 
och jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Inte heller fick 
jag någon hjälp, varken av min familj eller samhället omkring mig.

Det är när jag besöker min släkt för att fira Eid som jag träffar min 
äldre släkting.

Där utsätter han mig gång på gång för sexuella övergrepp.
Jag blir skadad, både fysiskt och psykiskt. Många gånger börjar 



68 69

jag blöda.
Det finns ingen jag kan be om hjälp av. Han hotar att döda mig 

om jag berättar om det för någon.
Jag känner mig rädd och förvirrad. Vet inte vad jag ska ta mig 

till. I min ensamhet gråter jag mycket, men det finns ingen där som 
kan stötta mig. 

För att slippa träffa släktingen försöker jag visa mina föräldrar 
min ovilja att gå dit genom att gråta, men det hjälper inte.

Jag känner mig så äcklig och anklagar mig själv för det som hän-
der. Sex mellan två män är olagligt. Jag är rädd för att de ska döda 
mig eller straffa mig om det kommer fram.

Hela min barndom förstördes av min familj och jag har fått ägna 
hela livet åt att komma till ro med min identitet. Som en konse-
kvens av allt som hänt har jag drabbats av depression och tvångs-
syndrom, OCD. Jag har försökt ta livet av mig flera gånger på grund 
av det jag varit med om.

Idag bor jag i Sverige. Just nu får jag hjälp med att bearbeta mitt 
trauma hos en psykolog, men det som hänt ligger fortfarande kvar 
som ett stort sår. 

Min familj vet att jag är homosexuell. De har övergett mig och 
sagt att jag inte längre är välkommen i familjen. Jag drömmer mar-
drömmar om att min släkt kommer för att döda mig. Och min äld-
re släkting jagar mig som ett spöke om nätterna.

Jag ville aldrig att mitt liv skulle bli såhär, men det känns bra att 
kunna berätta min historia för er. Jag vill att fler ska veta att sånt 
här händer. Och kanske kan jag hjälpa andra genom att berätta. 
Många barn i Bangladesh har liknande upplevelser. Jag hade ändå 
turen att lyckats ta mig till Sverige och få andrum. Nu hoppas jag 
att jag kan vara stöd för någon annan i samma situation.

● ● ●

“EN DAG BLIR JAG INKALLAD TILL MANNENS 
SOVRUM”

Redan som barn vet jag att jag är homosexuell, vilket är olagligt i 
mitt land Marocko. Därför tvingas jag hålla det hemligt.

När jag kommer upp i tonåren blir jag våldtagen av min pappa 
som också slår och hotar mig. Jag har ingen att prata om det med, 
inte ens min mamma kan jag berätta för. Det som sker är ju olagligt.

Men övergreppen slutar inte där.

Min pappa jobbar hos en av de högst uppsatta i landet och börjar ta 
med mig dit för att arbeta obetalt, som slav. Jag har långt hår och är 
feminin av mig, vilket jag blir pikad för av de andra som jobbar där.

Det är en tuff situation att vara i och jag vill inget hellre än att 
komma därifrån. Därför tackar jag ja till möjligheten att bli en av 
de närmaste assistenterna till en av de högst uppsatta. Att resa runt 
om i världen tillsammans med honom ingår i tjänsten. Jag ser det 
som ett sätt att komma bort från allt.

Men det visar sig vara början på ett nytt helvete.

En dag blir jag inkallad till mannens sovrum. När jag kommer in i 
rummet upptäcker jag att han ligger naken i sängen.

Han ber mig att komma nära och lägga min hand på hans kuk.
Jag känner att jag inte kan säga nej och får hans kuk i min mun. 

När han kommer i mig får jag inte ut kuken, utan tvingas svälja.
Han ber mig att gå därifrån.
Jag drar så fort jag kan och vet att jag inte kan berätta för någon.

Det här är inte enda gången jag blir utsatt för sexuella övergrepp 
av honom.

Jag minns så väl gången då jag mitt under ett regnväder får bära 
på en dyr vas, som jag ska placera mitt i trädgården. När jag närmar 
mig mitten av trädgården halkar jag till.
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Det ser han från sin balkong och kallar upp mig på sitt rum.
Uppe på rummet våldtar han mig.
Jag var så rädd för att han skulle döda mig.

En dag upptäcker han att plånboken är borta. Alla vi som jobbar 
runt honom sätts i fängelse i mer än ett år.

Jag blir utsatt för svält, tortyr, våld och våldtäkt med en glas-
flaska.

När jag väl kommer ut ur fängelset bestämmer jag mig för att 
fly och åker till Sverige. Men efter några år i landet får jag avslag på 
min ansökan om asyl. Jag tvingas tillbaka till Marocko. Där blir jag 
arresterad redan på flygplatsen och förhörd på grund av att jag flytt. 
De anklagar mig också för att vara homosexuell och jag hamnar i 
fängelse på grund av det.

I fängelset blir jag utsatt för våld, kränkningar och upprepade 
våldtäkter.

Min familj hjälper mig inte, eftersom också de har förnekat mig 
på grund av min homosexualitet.

När jag kommer ut ur fängelset blir jag utsatt för ett mordför-
sök. Jag väljer återigen att fly.

Till en början kommer jag till Spanien men får inte asyl där. Jag 
lyckas ta mig till Sverige igen och söker asyl en gång till, men får 
inte göra en ny ansökan förrän det gått fyra år sen min senaste.

Mitt enda alternativ är att leva som papperslös i Stockholm de 
kvarvarande tre åren. Den första tiden har jag ingenstans att bo, så 
jag tvingas leva på gatorna. Vissa dagar kan jag ta skydd i ett litet 
tält i skogen. Varje dag går jag till kyrkan för att försöka få mat.

Ibland lyckas jag få tak över huvudet i utbyte mot att jag har sex 
med de jag får bo hos. För att få pengar till mat och kläder säljer 
jag också sexuella tjänster till män. Vissa vill att jag suger av dem, 
andra vill ha samlag. De betalar mig inte mycket, men det räcker 
precis så att jag klarar mig. Jag är rädd för att få en könssjukdom, 

i värsta fall aids, men jag kan i alla fall testa mig regelbundet hos 
RFSL Stockholm.

Vi som går på gatorna drabbas av mycket våld och psykisk miss-
handel i det tysta. Eftersom vi lever illegalt i Sverige har vi ingen 
möjlighet att kämpa för våra rättigheter.

Just nu bor jag med två män som delar på att ha sex med mig, det 
är villkoret för att jag ska få bo där. Jag kan inte söka asyl, men jag 
kan inte heller åka tillbaka till Marocko. Där har jag inga framtids-
utsikter. Jag vet att de kommer hämnas på mig så snart jag kommer 
dit. Istället tvingas jag fortsätta leva som gömd i Sverige.



72 73

I  A R B E T S LI V E T

“In här, nu!”
Det är kopieringsrummet hon ombeds gå in i. Ett vitt, sterilt 

rum med glasväggar ut mot korridoren, med en enorm skrivare 
kombinerad med kopiator och scanner.

Blicken är hård, blixtrande. De gröna ögonen har gått mot 
svart. Glasögonen ger henne ett smart intryck.

In går hon. De är bara kollegor, men Danni är nyare på jobbet 
än Astrid som jobbat där i flera år. Danni är fortfarande provan-
ställd.

Danni försöker gå rakt, möta upp med någon sorts pondus, 
men yrseln är pockande och synen begränsad till en liten tunnel. 
Det flimrar. Hon försöker behålla fattningen samtidigt som an-
siktet, händer, armar bränner och blodet rusar ner i fötterna.

Astrid med blixtar i blicken stänger dörren. Ingen stänger nå-
gonsin dörren till kopieringsrummet.

“Att du gick och berättade... Jag backade ju till slut, eller hur”, 
säger hon som en pil som flyger genom rummet, träffar rakt i an-
siktet.

Danni vet inte vad hon ska säga.
“Alltså, jag skulle inte ha kysst dig där bland alla kollegor...”, 

säger Astrid. “Men jag trodde vi rett ut det, jag sa ju förlåt! Tycker 
du hade kunnat komma till mig först innan du sprang till chefen. 
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Fattar du inte att jag kan få sparken?”
Astrid öppnar dörren som leder ut ur kopieringsrummet, går 

iväg och drämmer igen den.
Kvar står hon, tjallaren. Danni vågar inte röra sig. Lyssnar  

efter steg men hör bara sin pipande tinnitus.
Försöker koncentrera sig på sin andning. In. Ut. In. Ut. Lång-

samt. Tills hon känner sig lite mindre yr.
Öppnar dörren och tittar ut. Ingen i korridoren.
“Jag klarade mig”, tänker hon.

● ● ●

Många har fått hantera ovälkomna närmanden av olika slag på sin 
arbetsplats och upplever att det ofta kan vara svårt att säga ifrån.

Ett sexuellt övergrepp som sker i arbetslivet gör att också ens 
försörjning kan bli hotad. Ens liv och uppehälle är ofta beroende av 
att det går bra på jobbet. Kanske är det ens favoritarbetsplats som 
plötsligt har blivit en plats som väcker ångest och oro.

Här är en berättelse från en som har valt att vara anonym.

“EFTERÅT HÖRDE JAG INGET FRÅN  
FAKULTETEN”

Jag är på högskolan och vi har just haft en föreläsning. Jag är den 
enda öppet homosexuella mannen i föreläsningssalen.

En kille kramar en annan kille och den som blir kramad utbris-
ter: “Jag kan få bögpest!”

“Det där är kränkande”, säger jag då och den kramande killen 
skrattar.

“Är bögpest när man har vårtor här”, säger han och pekar mot 
sitt skrev.

De andra som är i rummet gör inget.

Själv är jag i sådan chock och så pass ledsen att jag vänder mig till-
baka till datorn jag suttit vid och försöker förstå vad som just hänt.

I efterhand nämnde jag det för fakultetens rektorer utan att 
nämna några namn. Jag sa bara att “nu vet ni vad som hänt, en 
gång är ingen gång men två gånger är två gånger för mycket.” Efter 
det hörde jag ingenting.

Fortfarande idag, flera år efteråt, blir jag arg och ledsen när jag tän-
ker tillbaka på händelsen. Det är en liten och nischad bransch jag 
studerat till så alla i Sverige känner alla. Därför anmälde jag det 
inte någonstans. Jag ville inte förstöra min framtida karriär och bli 
känd som ‘han som är lättkränkt’.

● ● ●

UNGA VUXNA MEST UTSATTA

Drygt en av tio kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier 
på arbetet någon gång under de senaste tolv månaderna, enligt Ar-
betsmiljöverkets rapport från 2020. Bland män är det omkring två 
procent som blivit utsatta. Mest drabbade är unga kvinnor 16-29 
år gamla. I den gruppen har närmare en av fyra blivit utsatt någon 
gång under den senaste tolvmånadersperioden.

Enligt en undersökning gjord 2018 av den fackliga organisationen 
LO svarar fem procent att de blivit utsatta för sexuella trakasserier 
på jobbet under det senaste året. Av dem är de mest drabbade mel-
lan 25-34 år, där 13 procent blivit utsatta.

Många vet inte att oönskade sexuella närmanden, kommentarer 
och anspelningar räknas som sexuella trakasserier, visar undersök-
ningen. Vid frågan om man blivit utsatt för just de handlingarna 
stiger andelen som blivit utsatta.

Oftast är det kunder, gäster och brukare som är de som står för 
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de sexuella trakasserierna. Därefter arbetskamrater. Det är ovanligt att 
chefer står för det oönskade sexuella beteendet, enligt undersökningen.

Tidsbegränsat anställda är mer utsatta för sexuella trakasserier 
på jobbet än tillsvidareanställda.

VAD RÄKNAS SOM SEXUELLA  
TRAKASSERIER PÅ JOBBET?

Enligt Arbetsmiljöverket är sexuella trakasserier ett agerande av 
sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommen-
tarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar 
närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna kompli-
manger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt dis-
krimineringslagen. Sexuella trakasserier kan också vara en form av 
kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen.

VAD KAN JAG GÖRA OM JAG BLIR UTSATT?

Diskrimineringsombudsmannen beskriver i sitt stödmaterial vad 
du kan göra om du blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet.

1.	 Markera
Sexuella trakasserier och trakasserier är aldrig okej, men om det 
inte kan anses uppenbart för personen som utsätter dig att hand-
lingen är kränkande behöver du göra det tydligt för personen att 
den går över gränsen.

2.	 Berätta	för	chefen	eller	gå	högre	upp
Om du vill, ta med dig en facklig företrädare eller någon annan på 
arbetsplatsen som du litar på. Om det är chefen som trakasserar 
eller om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att trakasserierna ska 
upphöra kan du kontakta facket om du är medlem och i annat fall 
Diskrimineringsombudsmannen (DO).

3.	 Anteckna
Skriv ner vad som hänt och när – det kan göra det lättare att bli 
trodd på och kan hjälpa dig att bättre minnas tid, plats och andra 
saker som kan stärka din berättelse.

4.	 Dröj	inte
Försök att inte vänta för länge med en eventuell anmälan, eftersom 
det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går.

FÖRBUD MOT REPRESSALIER

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för så kallade re-
pressalier, alltså olika sorters bestraffningar, på grund av att hen 
anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen. Ar-
betsgivaren får inte heller straffa en arbetstagare som medverkat i 
en utredning enligt lagen, eller som avvisat eller fogat sig i arbetsgi-
varens sexuella trakasserier. Det betyder att du ska känna dig trygg 
i att kunna berätta om dina upplevelser av sexuella trakasserier i 
arbetslivet utan att behöva oroa dig för följderna.

VAD MÅSTE ARBETSGIVAREN GÖRA?

Diskrimineringsombudsmannen beskriver i sitt stödmaterial vad 
arbetsgivaren måste göra om den får reda på att någon blivit utsatt 
för sexuella trakasserier på jobbet.

1.	 Utred
Ta reda på vad som har hänt direkt. Börja med att prata med de be-
rörda så snart det är möjligt.

2.	 Stoppa	fortsatta	trakasserier
Om utredningen visar att trakasserier har inträffat ska arbets-
givaren vidta åtgärder snarast. Det kan handla om en varning, om-
placering eller i de grövsta fallen en uppsägning av den som utsatt 
någon för trakasserier.
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3.		Följ	upp	situationen	för	att	försäkra	sig	om	att	trakasserierna	
har	upphört
Om de fortsätter har åtgärderna inte varit tillräckliga. Då måste 
arbetsgivaren överväga ytterligare åtgärder som kan sättas in för att 
sätta stopp för trakasserierna.

4.	Förebygg
Arbetsgivaren måste arbeta med så kallade aktiva åtgärder för att 
motverka diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella tra-
kasserier. I det arbetet ingår att ha riktlinjer och rutiner för att före-
bygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av rikt-
linjerna bör det framgå att arbetsplatsen inte accepterar vare sig 
sexuella trakasserier, trakasserier eller repressalier. Rutinerna ska 
bland annat klargöra hur arbetsgivaren ska agera om någon känner 
sig trakasserad eller utsatt för repressalier.
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TIDEN
EFTER
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T I D E N  E F T E R

Som berättelserna i den här antologin visar finns det olika sätt att 
reagera på under och efter ett sexuellt övergrepp. Inget sätt är rätt 
eller fel.

Många berättar att de efter övergreppet känner rädsla, stress 
och oro. Andra berättar att de upplever tomhet eller overklighets-
känslor. Många får fysiska symtom som illamående, huvudvärk 
eller spänningar, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter eller 
minnesluckor. Och för en del kan det kännas som att allt är som 
vanligt och som om det inte var så farligt.

FIGHT, FLIGHT, FREEZE, FAWN

Under själva övergreppet finns det reflexmässiga motstånd som 
brukar kallas för kamp-, flykt- och frysbeteende, samt inställsam-
hetsrespons (på engelska kallas det för fight, flight, freeze och fawn). 
Det går inte att styra med viljan vilken respons man får. Det är vårt 
autonoma nervsystem som gör den bedömningen utifrån vilket hot 
vi möter.

● Kamp innebär att skydda sig genom fysiskt eller verbalt 
 motstånd, som att slåss, skrika eller sparkas.
● Flykt innebär att skydda sig genom att fly från situationen.

● Frys – som är den vanligaste reaktionen under ett sexuellt 
 övergrepp – innebär att kroppen blir som förstelnad eller 
 paralyserad och att det är svårt att förstå vad det är som händer.
● Inställsamhetsrespons innebär att anpassa sig och vara till 
 lags för att undvika eller mildra våldet.

“HBTQI-PERSONER BLIR OFTA UTSATTA AV  
NÅGON DE KÄNNER” – RFSL STÖDMOTTAGNING

Under åren har vi på RFSL Stödmottagning lyssnat på många hbtqi- 
personer som berättat om hur de utsatts för sexuella övergrepp. Be-
rättelserna handlar om allt från tafsning och sexualiserande kom-
mentarer till våldtäkt.

 Spontant associerar många av oss sexuella övergrepp i första 
hand till att bli tvingad till penetrerande sex eller oralsex, men 
det är mycket bredare än så. Sexuella övergrepp kan bestå av olika 
handlingar, som att någon tjatar till sig sex, bli tvingad eller över-
talad till att titta på pornografi eller att delta i gruppsex. En del 
sexuella övergrepp sker på nätet. Det kan vara i en chatt som någon 
blir övertalad eller lurad till att träffas för att ha sex. Man kan bli 
tvingad att ta på sig själv i en videochatt eller skicka nakenbilder.

 
De hbtqi-personer som utsätts har olika kön, könsidentitet och sex-
ualitet. De har också olika bakgrund, klasstillhörighet och ålder. De 
som utsätter andra för sexuella övergrepp är inte heller en enhetlig 
grupp. Hbtqi-personer blir oftast utsatta av någon de känner, vilket 
gäller för de flesta utsatta i stort. Den som begår sexuella övergrepp 
kan vara en partner, en dejt, en ny bekantskap, en kompis eller en 
kollega. Det sker på klubbar och barer, på privata fester, i hemmet 
och på arbetsplatser.

Det kan vara svårt att ta till sig att någon som själv kan ha blivit 
utsatt för förtryck, hot eller våld på grund av sin identitet samti-
digt är våldsam mot andra hbtqi-personer. Ofta har vi fördomar 
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om vem som kan vara utsatt samtidigt som vi har fördomar om 
vem som kan begå övergrepp. Det kan vara svårt att förstå att en 
kvinna kan begå sexuella övergrepp eller att en man kan bli utsatt 
för våldtäkt. Vår syn på kön och sexualitet påverkar hur vi tänker 
kring sexuella övergrepp.

Även hbtqi-personer är påverkade av hur vi ser på relationer och 
sex kopplat till synen på kön. Till exempel berättade en bisexuell 
kvinna om hur hennes flickvän kunde vara för hårdhänt sexuellt 
medan hon sa “det ska väl du tåla, du som gillar killar”.

Vi träffar också de som blivit utsatta för hatbrott. De har fått höra 
homo- eller transfobiska kommentarer i samband med att de blivit 
utsatta för ett sexuellt övergrepp. I forskning har det kommit fram 
att transpersoner och bisexuella kvinnor i högre grad utsätts för 
sexuellt våld kopplat till hatbrott än övriga hbtqi-personer. Särskilt 
kvinnor med transerfarenhet berättar om hatbrott i form av sexu-
ella övergrepp.

SVÅRT ATT BERÄTTA I LITEN VÄRLD

Den som blir utsatt för sexuella övergrepp av en partner eller dejt 
kan ha svårt för att berätta om det på grund av skuld- och skam-
känslor.

Det kan också handla om att den andra vet för mycket intima 
detaljer om en. Ett sätt att utöva makt och kontroll kan vara att hota 
att outa sin partners sexuella praktik för andra.

En annan försvårande situation är om partnern inte har kom-
mit ut för sin omgivning. En person som sökte stöd hos oss sa att 
“när jag berättar om våldet så är det inte bara att jag berättar om 
våldet i sig och som jag känner skadar min partner, utan också att 
jag outar den.”

 

Många upplever att hbtqi-världen är liten och att det gör det ännu 
svårare att berätta. En del har hela sitt sociala sammanhang inom 
ett sammansvetsat hbtqi-community på sin ort. Många undviker 
viktiga hbtqi-sammanhang för att slippa träffa förövaren, till exem-
pel Pride-festivaler. De har då förlorat ett viktigt andningshål som 
är ämnat för just dem.

En som kom till oss var väldigt ensam efter att han lämnat sin 
våldsamma partner. Han var inte öppen inför sin familj och räds-
lan för att komma ut på jobbet förstärkte känslan av ensamhet. När 
det gått en tid ville han träffa en ny partner, men utan att behöva gå 
på klubb, använda dejtingappar eller gå in i en “klassisk bögvärld”. 
Ensamheten hade troligen inte varit lika påtaglig om han varit he-
terosexuell. Då hade det kanske funnits fler sammanhang där han 
kunnat skapa nya sociala kontakter.

FÖRSÖK ATT “OMVÄNDA”

En del hbtqi-personer har varit utsatta för sexuella övergrepp i en 
hederskontext. Det utmärkande är att det är kollektivt sanktionerat 
och syftar till att ändra på de personer som inte följer förutbestäm-
da normer och traditioner. Den sista utvägen kan bli att utesluta 
personen ur en gemenskap eller ta personens liv.

Att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan innebä-
ra psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. En del berättar om omvändel-
seförsök som innebär att “bota” personens sexuella läggning eller 
könsuttryck. Det kan gå till på olika sätt. En del blir utsatta för 
våldtäkter och sexuella övergrepp som ett sätt att omvända. Moti-
vet kan vara att de ska “lära sig” hur sex ska vara genom att ha he-
terosexuellt sex. Om omvändelsen inte “lyckas” riskerar personen 
att utsättas för mer våld.

De sexuella övergreppen kan också vara ett sätt att bestraffa och 
förnedra hbtqi-personer på grund av att de anses göra och vara fel. 
De anses vara en skam för kollektivet och det finns fördomar om 
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att hbtqi-personer skulle vara till exempel onda eller äckliga.
Att bli utsatt för sexuella övergrepp i en hederskontext innebär 

ett stort lidande. Ofta förekommer annat våld och personerna som 
utsätts är mycket rädda. På grund av rädslan har de svårt att hitta 
hjälp och stöd. Många är också isolerade med sin familj och släkt.

ORDLÖSHETEN ÄR STOR

De personer vi möter har ofta svårt att beskriva vad de varit med om. 
Därför brukar vi börja arbetet med att sätta ord på det som hänt.

Vi vet att det kan vara svårt för alla, men eftersom det finns en så 
stereotyp bild av sexuellt våld kan det vara ännu svårare för hbtqi- 
personer. Det saknas i hög grad berättelser som det går att känna 
igen sig i. Det brukar beskrivas som att ordlösheten är stor, både 
hos personen men också i samhället. Det behövs en större bredd av 
berättelser om hur sexuellt våld kan se ut.

 De flesta som kommer till oss för stöd efter sexuella övergrepp 
har blivit utsatta ganska nära i tid. Samtidigt händer det ofta att en 
person kommer till oss av en annan anledning, men så kommer det 
fram efter ett tag att personen också blivit utsatt för ett övergrepp 
för många eller ett par år sedan.

Många hbtqi-personer har varit utsatta för sexuella övergrepp 
flera gånger. Det är till exempel inte ovanligt att en person som är 
medelålders och som söker hjälp på grund av ett övergrepp i sin 
nuvarande relation också har varit utsatt för något sexuellt över-
grepp som ung vuxen. En del har fått stöd och bearbetande samtal 
tidigare, men känner att de behöver prata om det igen. För en del är 
det första gången de berättar för någon om övergreppet.

Många har letat stöd på andra håll men inte hittat något. Särskilt män 
upplever sig ha svårt att hitta stöd. Vi har många gånger hört om att 
man i all välmening hänvisat vidare av rädsla för att de inte “kan hbtqi”,  
men att det då slutat med att personen inte fått nån hjälp alls.

Det finns förstås även goda exempel där hbtqi-personer blivit bra 
och kunnigt bemötta samt fått stöd. Ofta då på verksamheter som 
arbetat aktivt med att vara inkluderande för alla.

 
Som för alla utsatta för sexuella övergrepp ser det olika ut hur man 
reagerar och hanterar det som hänt. Det finns ingen mall för hur 
man ska bete sig eller vad man exakt behöver efter ett övergrepp.

En del har stora behov av att bearbeta och återta sin sexualitet, 
till exempel på grund av den stora integritetskränkning det inne-
bär att någon annan använt ens kropp för sina egna syften. Andra 
drabbas inte på samma sätt i sin självkänsla utan kan gå vidare gan-
ska snart.

Det viktigaste är att alla får möjlighet att tala om och bearbeta 
det som hänt utifrån sina egna behov. Det kan vara på en praktisk 
nivå, till exempel hur det går till vid en polisanmälan eller var det 
går att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar. Det kan också 
vara på en mer behandlande nivå i form av att ha stödsamtal.

 
Hos de vi möter ser vi konsekvenser som tappad tillit till andra 
människor eller att man ifrågasätter sin egen sexualitet och sig 
själv. Många känner skam och skuld, där de lägger ansvaret delvis 
på sig själva för det som hänt.

Vi jobbar utifrån metoder som syftar till att lägga skulden där 
den hör hemma och där alla känslor ska få uttryckas. Det kan 
handla om rädslor, hämndkänslor, skuld, sorg och ilska.

En del berättar även för oss att de inte berättat om övergreppen på 
grund av de inte vill tala illa om en annan hbtqi-person. Vi är ett litet 
community och är måna om att skydda varandra från omgivningen, 
eftersom vi är väl medvetna om att det finns homo-, bi- och transfobi 
samt förutfattade meningar om hur en hbtqi-person ska vara.

Bland de som gör anmälningar till polisen eller kontaktar so-
cialtjänsten finns det positiva berättelser, men också erfarenheter 
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av likgiltighet och negativt bemötande. Flera av de vi möter skulle 
vara nöjda med små förändringar. Exempelvis kan det göra stor 
skillnad om någon tar sig tid att förklara varför ett beslut fattats, 
även om själva beslutet i sig är en besvikelse.

Fall som går till rättegång kan ha ett särskilt värde. Det kan vara 
symboliskt viktigt för en att få berätta om det som hänt i ett for-
mellt sammanhang. Bekräftelsen och behovet av upprättelse kan 
också vara socialt, från familj, närstående eller vänner.

Överhuvudtaget behöver vi tala mer öppet om sexuellt våld. En 
större öppenhet skulle kunna leda till ett minskat lidande för ut-
satta. Färre skulle känna sig ensamma i sin utsatthet och fler skulle 
veta var och hur man kan få hjälpa och stöd. Förhoppningsvis kan 
öppenheten också leda till att fler personer berättar vad de utsatts 
för och på så sätt kan få hjälp, samt att fler övergrepp förhindras.

Kina Sjöström, teamledare och Maria Tillquist, kurator
RFSL Stödmottagning

*  Citaten är hämtade ur RFSL:s kunskapsstöd Kunskap och erfarenheter av 
arbete med våldsutsatta hbtq-personer.

FÅ HOMO- OCH BISEXUELLA KVINNOR  
POLISANMÄLER

Det kan vara svårt att berätta om ett sexuellt övergrepp, och ännu 
svårare för många att uppsöka vård eller göra en polisanmälan. Na-
tionella trygghetsundersökningen från 2019 visar att sexualbrott 
polisanmäls i minst utsträckning, medan till exempel misshandel 
och personrån anmäls i mycket högre utsträckning.

Folkhälsomyndighetens rapport från 2020 visar att benägenhet-
en att berätta om det som hänt är högre bland homo- och bisexuella 
personer, samt bland kvinnor. Mellan 53 och 86 procent har berät-
tat för en anhörig om sexuella övergrepp de blivit utsatta för. Även 
andelen som har sökt vård var generellt högre bland kvinnor och 
homosexuella män, 11–18 procent.

Däremot har homo- och bisexuella kvinnor i mycket mindre 
utsträckning polisanmält än heterosexuella kvinnor: 7-8 procent 
jämfört med 23 procent av heterokvinnorna. Detsamma gäller att 
uppsöka sjukvård, där endast 6 procent av homosexuella kvinnor 
gjort det jämfört med 18 procent av heterosexuella kvinnor. Bland 
bisexuella män har så få svarat att de polisanmält eller uppsökt 
vård att det inte går att redovisa.

FÅ TRANSPERSONER SÖKER VÅRD

Bland transpersoner har en stor majoritet berättat för någon om 
att de blivit utsatt för sexuella övergrepp, till exempel en nära vän 
eller anhörig. Däremot svarar få transpersoner att de har uppsökt 
sjukvård eller anmält händelsen till polisen.

Det kan vara svårt att hitta rätt hjälp och stöd för den som blivit 
utsatt. Ibland kan det rentav försvåra en vårdprocess att berätta om 
ett sexuellt övergrepp.

En av de berättelser som kommit in handlar om just det, att ut-
redningen av könsdysfori förlängts på grund av att personen berättat 
om att den varit utsatt för sexuella övergrepp. Samuel Ross berättar:
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“Jag har gjort allt som min läkare bett om och mår fortfarande bra. 
Men hon tror fortfarande att det beror på allt jobbigt jag gått ige-
nom i livet såsom mobbning, sexuella övergrepp och utanförskap 
trots att jag fått behandling för allt det under en väldigt lång tid. 
Jag har försökt ta livet av mig på grund av detta och haft ännu mer 
självmordstankar.”

Det är inte heller alla som får rätt hjälp ens där den borde finnas. 
Det berättar en person som valt att vara anonym.

“Den första samkönade relationen jag hade var med en person som 
hade varit ett offer för sexuella övergrepp. Det här var för ungefär 
femton år sen. Min partner gick då till en psykolog på RFSL:s mot-
tagning för att prata om det, men upplevde sig inte tagen på allvar 
på grund av sin bisexualitet. Stödpersonen på mottagningen för-
sökte vid ett flertal gånger få min partner att fundera över vad hens 
“riktiga” sexualitet var. Bland annat sa stödpersonen att “det måste 
vara svårt att veta om man ska ha sex med män eller kvinnor” trots 
att min partner varit kär och attraherad av båda könen utan att det 
varit något problem.”

VAR FJÄRDE TRANSPERSON SAKNAR EMOTIONELLT STÖD

Utöver att agera efter ett sexuellt övergrepp, till exempel genom att 
berätta för någon, uppsöka sjukvård eller polisanmäla, blir erfaren-
heten också något som personen får leva med.

Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning om transperson-
ers hälsa från 2015 framkommer det att bara en tiondel av de drab-
bade anmäler våldet till polisen. Av de som har anmält våldet var 
över hälften missnöjda eller mycket missnöjda med bemötandet de 
fick av polisen.

Var fjärde transperson angav att de saknar emotionellt stöd. Den-
na andel är dubbelt så hög jämfört med befolkningen i allmänhet. 

KONSEKVENSER AV SEXUELLA ÖVERGREPP

Sexuella övergrepp påverkar sexualiteten, enligt rapporten “Sexua-
litet efter sexuella övergrepp: Den dolda problematiken” framtagen 
av Hela Mig från 2017. I enkätundersökningen svarade i snitt alla 
deltagare att de upplevde flera svårigheter och effekter kopplade till 
sin sexualitet. Det påverkade också det allmänna måendet.

De vanligaste problemen var:

● Rädsla eller avsmak för sex (63 procent)
● Svårigheter med gränssättning (61 procent)
● Svårare att ha en kärlekspartner (48 procent)
● Skam och skuld vid lust till sex (38 procent)
● Mindre sexlust än tidigare (37 procent)

Deltagarna i undersökningen upplevde även att det var svårare att 
bli våt eller få stånd, smärta vid vaginalt penetrationssex, svårare 
att få orgasm eller utlösning, ett ointresse av sex, skam och skuld 
vid orgasm, samt skam och skuld vid upphetsning.

BARA HÄLFTEN BRA BEMÖTTA AV VÅRDEN

De allra flesta upplevde tillitssvårigheter i sexuella situationer, samt 
svårigheter med att kommunicera kring sex. Andra upplevda effek-
ter – även om de inte var lika vanliga – var ökad sexlust, smärta vid 
analpenetration, och att ha sex mot ersättning.

Få av deltagarna i undersökningen av Hela Mig hade träffat en pro-
fessionell vårdkontakt. Av de som gjort det upplevde bara hälften 
att de fått ett bra bemötande gällande sexualitet. En stor majoritet 
efterfrågade mer stöd och hjälp kring sex och relationer efter sexu-
ella övergrepp.

Det var vanligare att sakna emotionellt stöd bland de äldre ålders-
grupperna 45–64 år (46 procent) och 65–94 år (43 procent).
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FÅ STUDIER OM MÄNS UPPLEVELSER

I rapporten från Hela Mig beskrivs också tidigare forskning på om-
rådet. Det är främst kvinnors problematik efter sexuella övergrepp 
som studerats. Det finns endast ett fåtal studier som undersöker 
mäns upplevelser. Det saknas även studier som undersöker hur per-
soner med andra könsidentiteter upplever sex efter sexuella över-
grepp. 

Enligt forskningsöversynen kan sexuella övergrepp kopplas 
till en varierande sexuell problematik. De vanligaste sexuella dys-
funktionerna är låg sexlust, svårigheter med upphetsning, orgasm-
svårigheter och smärta vid sex. Andra framträdande svårigheter är 
rädsla för sex, ångest och/eller skam- och skuldkänslor vid normal 
sexuell funktion, undvikande av sex, samt dåligt sexuellt självför-
troende eller självbild.

En annan konsekvens är sexuellt risktagande där att ha sex kan 
upplevas som tvångsmässigt av målgruppen, till exempel genom att 
ha många sexpartners eller oskyddat sex.

Det finns ett flertal faktorer hos utsatta som verkar förstärka 
sannolikheten att utveckla sexuella och relationella svårigheter. 
Dessa är ung ålder vid utsatthet, penetrationssex eller andra typer 
av grövre övergrepp, att övergrepp utförs av en känd förövare som 
till exempel en familjemedlem, samvariation med känslomässigt 
och/eller fysiskt våld, samt upprepade sexuella övergrepp.

F Ö R  D I G  S O M  D R A B B AT S

RFSL HJÄLPER DIG

RFSL Stödmottagning riktar sig till dig som är hbtqi-person och 
som blivit utsatt för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det 
om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det.

Även du som är närstående och vän till våldsutsatt hbtqi-person 
är välkommen. Vi tar också emot dig som i ditt yrke möter våldsut-
satta hbtqi-personer.

KONTAKT

Telefon: 020 – 34 13 16 (kostnadsfritt)
E-post: stod@rfsl.se

STÖD TILL ENSKILDA

Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal, videosamtal eller 
mejl. Stödet är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt. Du 
kan vara anonym.

All personal på stödmottagningen är anställd och har både ut-
bildning samt erfarenhet av samtal med hbtqi-personer utsatta för 
våld.
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RFSL ERBJUDER: 

● enstaka krissamtal eller flera bearbetande samtal
● information om rättigheter
● medföljning och kontakt med vård och myndigheter
● stöd vid polisanmälan och rättsprocess
● kontakt med målsägandebiträde
● skyddat boende på hemlig adress i Stockholmsområdet
● samtalsstöd på svenska, engelska och spanska eller med tolk

HUNDRATALS STÖDSÖKANDE VARJE ÅR

RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Stödmottag-
ningen har sedan starten mött många utsatta hbtqi-personer och 
är den verksamhet i Sverige som har störst samlad erfarenhet på 
området, med drygt 200 stödsökande per år.

Många har fått stöd genom verksamheten, men stödmottagning-
en jobbar inte enbart på ett individuellt plan utan också med 
opinionsbildning. Till exempel med att synliggöra hbtqi-person-
ers ut satthet för våld i nära relationer, hatbrott, sexuellt våld och  
hedersrelaterat våld.

RFSL Stödmottagning har utvecklats till att bli ett kunskapscen-
trum för frågor om våld och hbtqi. Vi är ofta tillfrågade för utbild-
ningar, deltagande i referensgrupper till statliga utredningar på 
området och medverkande i nätverk.

RÅDGIVNING OCH UTBILDNING FÖR PROFESSIONELLA

RFSL Stödmottagning har en unik erfarenhet av att möta våldsut-
satta hbtqi-personer. Därför erbjuder vi också konsultation för an-
dra professionella, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagning ar, 
polis, skolkuratorer och kvinno- och brottsofferjourer.

För verksamheter som vill utveckla sin kompetens i att möta 
våldsutsatta hbtqi-personer erbjuder vi föreläsningar och utbild-
ningar.

GÖRA EN POLISANMÄLAN

Om du vill anmäla någon för sexualbrott kan du kontakta polis 
på telefonnummer 114 14 eller göra en anmälan direkt på en po-
lisstation. I de flesta fall har du rätt att ta med dig en stödperson 
vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din 
stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten, 
någon från en organisation eller brottsofferjour till exempel. Stöd-
personen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträ-
de. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöttar 
dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsä-
gandebiträde talar du om det för polis eller åklagare. Du kan också 
själv kontakta en jurist innan du går till polisen och sen be om att 
få den personen som målsägandebiträde.

“DU BEDÖMER SJÄLV OM DIN SEXUELLA  
INTEGRITET BLIVIT KRÄNKT” – POLISEN

För att ta reda på vad det innebär att polisanmäla ett sexualbrott 
intervjuas Kickis Åhré Älgamo, som är kriminalinspektör i City 
Stockholm. Intervjun sker i ett av förhörsrummen hos polisen. Det 
ser inte kargt ut som det brukar göra i amerikanska filmer. Rummet 
innehåller istället fyra ljusgröna, runda fåtöljer, vita bord och en 
kanna vatten. Det är betryggande att rummet känns varmt när det 
som berättas här inne kan vara svårt.
 
Kickis Åhré Älgamo berättar vad som räknas som sexuella över-
grepp och hur en polisanmälan går till.
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– Sexuella övergrepp handlar i stort om att ens personliga, 
 sexuella integritet har blivit kränkt och den bedömningen 
 gör individen själv. Ens sexuella integritet kan kränkas på 
 många olika sätt, det kan till exempel både vara fysiskt och 
 digitalt.

Sexualbrott är med andra ord ett vitt begrepp. 

– Det handlar om handlingar som har sexuell innebörd som 
 man inte bett eller kommit överens om, sånt som det inte 
 finns någon ömsesidig kommunikation kring. Exempelvis 
 att bli oönskat tafsad på, alltså på de intima delarna, att 
 tvingas titta på sexuella handlingar som någon annan gör 
 eller att utpressas till att skicka nakenbilder på sig själv.

Räknas	det	som	ett	brott	att	få	till	exempel	en	dickpic,	alltså	en	
bild	på	ett	könsorgan?

– Tar man det på ett kränkande sätt räknas det som ett brott, 
 men tar man det som ett skämt så är det inget brott. Det är 
 upp till en själv att avgöra det och känns det kränkande kan 
 man mycket väl anmäla att man fått en dickpic.

Just att det är personen själv som bedömer om det är kränkande 
kan vara något som många inte känner till.

– Det handlar just om hur individen uppfattar det. Och det är 
 därför vi har ingående förhör kring vad som har hänt och 
 hur det uppfattats.

 
Hur	påverkar	den	nya	samtyckeslagen?

– Den innebär att man måste förvissa sig om att det är 
 ömsesidigt med parten eller parterna som ska ingå i den 
 sexuella handlingen. Själva förvissandet måste göras på ett 
 aktivt sätt. Det kan handla om både verbala och kroppsliga  

 svar om ömsesidighet. Det beror lite på hur man känner 
 varandra sen tidigare.
 

Råder det någon tvekan måste förvissningen göras direkt.

– Det går inte att ana eller tro. Man måste veta att det finns 
 ömsesidighet och man måste kunna förklara på vilket sätt 
 man vet det.

Kickis Åhré Älgamo trycker särskilt på en viktig del i lagstiftningen.

– Det räcker inte med att ömsesidigheten klargjorts i början. 
 Förvissningen måste göras genom hela den sexuella akten 
 och alla moment i den.

BROTTSOFFER HAR RÄTTIGHETER

För att göra en polisanmälan går det att ringa 114 14 eller gå in på 
en polisstation. Som brottsoffer har man rättigheter som är bra att 
känna till. Till exempel finns det möjlighet till att få stöd, såsom 
ekonomisk ersättning för utlägg av resa till och från polisförhör, 
samt ersättning för utebliven arbetsinkomst.

– Till exempel får man önska ett målsägandebiträde och då 
 även ett specifikt namn på vem det ska vara, vilket kan vara 
 någon man har haft kontakt med innan man polisanmäler. 
 Känner man inte till något namn går det också bra, för tings-
 rätten tillsätter rutinerade målsägandebiträden. Men det bör 
 vara en brottmålsadvokat. En del vill ha samma jurist som de 
 haft i ett annat fall, men jag bedömer att det är viktigt att det 
 är någon som kan just de här typerna av brott.

Det kostar inget att få ett målsägandebiträde, det går på skatteme-
del. Det är tingsrätten som bedömer om det behövs.
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– Talar man annat språk än svenska kan det vara bra att önska 
 ett målsägarbiträde som kan ens språk. Många brottmålsad-
 vokater kan fler språk än svenska.

Det finns andra saker som kan vara bra att tänka på innan man gör 
en polisanmälan.

– Det kan vara bra att ha tänkt ut innan vilka delar man vill 
 anmäla på rubriknivå, till exempel sexuellt övergrepp, samt 
 om man vill ansöka om kontaktförbud eller annat typ av 
 stöd, till exempel av Brottsofferjouren. Behöver man tolk är 
 det viktigt att säga det.

Annat som kan vara bra att nämna är om det funnits någon typ 
av maktutövning, till exempel hållhakar, eller om det finns någon 
form av beroendeställning till förövaren. Det kan vara att den ut-
nyttjat att man varit full, eller att man tvingats till sex för att få 
boende, jobb eller dokument skrivna för sig. Ibland kan det vara 
svårt att förstå att man blivit utnyttjad. Förövaren kanske präntar 
in i den utsatta att det är något som ingår i överenskommelsen.

– Man behöver inte ta alla detaljer vid polisanmälan, men 
 gärna nämna att “jag uppfattar det här som maktutövning 
 och jag har gjort det mot min vilja.”

Som hbtqi-person kan det vara bra att berätta om man tror att det 
kan ha haft en påverkan på eller vid brottet.

– Om brottet begåtts av anledningen att den som blivit utsatt 
 har en viss sexuell läggning eller könsidentitet är det viktigt  
 att det kommer fram. Då kan det handla om flera brott.

Också en papperslös person kan polisanmäla ett brott. Förunder-
sökningsledaren kan i det läget ansöka till Migrationsverket om 
tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst ett halvår för att perso-
nen ska kunna medverka i en brottsutredning eller huvudförhand-

ling. För det krävs att personen är villig att samarbeta i brottsut-
redningen och att hen brutit förbindelsen med de personer som är 
misstänkta för brottet. Om brottmålet tar längre tid än beräknat 
eller ska prövas i flera instanser kan Migrationsverket efter åklaga-
rens ansökan förlänga det tillfälliga uppehållstillståndet.

– Det är också möjligt att ansöka om betänketid för personen i 
 trettio dagar, för att ge den tid till att bestämma sig om den  
 vill samarbeta i brottsutredningen.

Om den som gör anmälan är under 18 år brukar föräldrar eller 
vårdnadshavare vanligtvis kontaktas, men inte om de misstänks 
vara förövarna eller om det kan förvärra för personen att de får 
reda på det.

– Det måste man isåfall säga direkt vid anmälningstillfället. 
 Det gäller att vara tydlig med det, för det är inte säkert att 
 polisen som tar emot ärendet förstår att så är fallet. Berätta 
 till exempel att du riskerar att skadas eller kränkas på något 
 sätt om familjen får veta att du är hbtqi-person. I sådana fall 
 kan socialtjänsten behöva kontaktas och de kan också gå in 
 med stöd, till exempel med annan boendeform.

DAGS FÖR FÖRHÖR

På själva förhöret får man ha med sig en stödperson, utöver målsä-
gandebiträdet.

– Det kan vara vem som helst. Men är det någon man pratat 
 med i nära anslutning till brottet kommer den inte få följa 
 med i förhörsrummet. Därför kan det vara bra att ha med 
 någon som inte har någon koppling till brottet.

Kickis Åhré Älgamo rekommenderar inte att ta med en kompis in 
i förhörsrummet.
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– Vi kan ställa frågor som är intima och det kan väcka skam
 känslor. Det kan bli svårt att svara öppet på frågorna om en 
 kompis är med, för man kanske inte vill att den ska tänka att 
 man har exempelvis tokiga tankar.

Det är också viktigt att ha med sig att förhör tar på krafterna.

– Det brukar vara en sån urladdning. Det kanske tar några 
 dagar att hämta igen sig. Därför är det viktigt att man är 
 snäll mot sig själv och inte pressar sig. Undvik att boka in 
 dig på en massa där du förväntas umgås och vara trevlig i 
 anslutning till förhöret.

Det går inte att påverka vilken polis som blir tilldelad ärendet, men 
i fall med sexuella övergrepp går det oftast till den grupp som job-
bar med just sådana brott. Det finns också en särskild grupp för 
brott som sker i nära relationer.
 
Efter polisanmälan görs ett inledande förhör med målsäganden 
om vad som hänt i stora drag och vilken tidsperiod för brottet det 
handlar om. Om det handlar om flera brott över en längre tid hålls 
oftast flera förhör. 

Förundersökningsledaren ser till vad som finns som styrker be-
rättelsen, så kallad stödbevisning. Det kan vara allt från elektronisk 
kommunikation till vad personen gjort efteråt – om den exempelvis 
ringt någon och berättat, brutit ihop eller sjukskrivit sig från job-
bet. Bland annat utifrån det fattas beslut om den som utfört brottet 
ska delges skälig misstanke.

– Man ringer inte direkt till förövaren vid en anmälan, vilket 
 många tror. Istället får man oftast meddelande om när det 
 ska ske och det kan man också be om att få. Däremot kom
 mer vi inte berätta hur personen reagerade av delgivningen, 
 eftersom sekretess gäller åt båda hållen.

 

Känner man sig inte trygg kan man få hjälp med skyddat boende 
som socialtjänsten prövar, ofta i samråd med polisen, eller ansö-
ka om kontaktförbud. Det är något som förundersökningsledaren  
eller åklagaren beslutar om. Kontaktförbud innebär att överträdel-
ser mot det räknas som brott.

– Det kan vara bra att veta att de allra flesta brukar lyda ett 
 kontaktförbud och inte kontaktar målsäganden.

Vad	händer	om	den	som	blivit	utsatt	själv	brutit	mot	en	lag	i	sam-
band	med	övergreppet,	till	exempel	brukat	narkotika	eller	slagit	
förövaren?

– Det är svårt att svara på hur det bedöms. Det kan leda till 
 problem om man tagit droger till exempel, eftersom det är 
 olagligt att göra det. Å andra sidan är det vanligt att det 
 utnyttjas att droga någon och det är viktigt att det kommer  
 fram.

Och	om	man	slår	tillbaka?

– Man har rätt att försvara sig vid ett övergrepp, men man får 
 inte skapa egen rättvisa genom att misshandla någon. Allt det 
 här är en bedömningsfråga som det inte finns raka svar på.

NÄR ÅKLAGAREN VÄCKER ÅTAL

Om brottet är styrkt med stödbevisning i ärendet väcker åklagaren 
åtal. Tingsrätten sätter då ut datum för förhandling. Om förövaren 
eller förövarna sitter frihetsberövade kommer det gå snabbt, men i 
övrigt ställs det i kö.

– En åklagare får inte väcka åtal om den inte är säker på att få 
 en fällande dom. Annars ska den lägga ned utredningen. Det 
 betyder inte att brottet inte begåtts, bara att det inte finns till-
 räckligt med stödbevisning för att styrka det och väcka åtal.
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Det finns andra poänger med att göra en polisanmälan även om det 
inte skulle gå till åtal.

– Det kan vara värdefullt att ha blivit lyssnad på och blivit 
 trodd på. Man har gjort ett ställningstagande för sig själv att 
 det inte är okej. Dessutom har man gjort allt man kan. Det är 
 också en viktig känsla för många.

En del sexualförbrytare upprepar liknande brott flera gånger. En 
polisanmälan kan styrka någon annans fall.

– När det gäller brott ser man ibland något som kallas för 
 modus operandi, alltså tillvägagångssätt. Varje person som 
 anmäler vet inte om att det finns ett mönster i brotten 
 begångna av en eller flera gärningspersoner, men det kan vi 
 se när förövaren polisanmälts flera gånger. Bland annat kan 
 det ses vid sexualbrott.

 
Kan	det	finnas	en	vits	att	polisanmäla	ett	brott	som	är	preskribe-
rat,	alltså	inte	giltigt	för	åtal	längre?

– Det är inte säkert att brottet är preskriberat. Det kan vara 
 en bedömningsdel i det, vilken preskriptionstid som gäller 
 och det kan vara svårt för en själv att bedöma. Till exempel 
 blir det olika preskriptionstider för grov våldtäkt och våld-
 täkt. Det kan också ha att göra med åldern när man blev 
 utsatt för brottet, till exempel om man var under 18 år. 
 Därför kan det vara värt att anmäla det.

POLISENS HBTQI-KOMPETENS

För att få mer insikt om hur polisen jobbar för att stärka hbtqi-per-
soners förtroende har Göran Stanton intervjuats. Han var inspek-
tör, utredare och hbtq-specialist på demokrati- och hatbrottsgrup-
pen i Stockholm fram tills juli 2021 då han gick i pension. Han är 
också en av dem som startade Gaypolisföreningen.

– Vi gjorde mycket då som polismyndigheten egentligen borde 
 ha gjort. Därför la vi ner föreningen 2016, så att det blev 
 myndighetens jobb att göra det istället. Mycket har hänt 
 under de här tjugo åren jag jobbat med frågorna, men det 
 finns fortfarande mycket att göra.

Framför allt handlar det om hur öppenheten ser ut inom polisen.

– Grundtanken är att vi måste respektera varandra inom 
 polisen för att kunna respektera brottsoffer. Så länge man 
 inte kan vara öppen om vem man är på sin arbetsplats 
 kommer brottsoffer aldrig få bra hjälp.

Göran Stanton berättar om utbildningsinsatser som gjorts inom 
polisen från 2002 och framåt. Den största insatsen har varit det 
som kallats för Fritt fram och som i olika omgångar utbildat po-
lisledningar och nästan 10 000 medarbetare, antingen på plats i en 
utbildningslokal eller via en interaktiv utbildning.

– Poliser behöver förstå vad som är ett bra bemötande. Får en 
 hbtqi-person ett bra bemötande kommer den berätta om det 
 för hundra vänner, men också på samma sätt om den får ett 
 dåligt bemötande. Då sprids ordet och förtroendet för oss 
 sjunker. Därför är bemötande otroligt viktigt.

Göran Stanton anser att dåligt bemötande ofta handlar om okun-
skap.

– Till exempel kan en polis tro att den är snäll när den säger åt 
 ett brottsoffer att den borde klätt sig på ett annat sätt, utan 
 att förstå att den lägger skulden på brottsoffret.

Det lägre förtroendet för polisen finns inte bara bland hbtqi-perso-
ner utan också hos andra minoritetsgrupper.
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– Därför ser vi till att jobba ihop med olika organisationer, där 
 RFSL är en av dem. Vi har ett samarbete med RFSL Stödmot-
 tagning.

Men det är inte bara på grund av lågt förtroende för polisen som 
gör att hbtqi-personer inte alltid anmäler när de blivit utsatta för 
brott.

– En rättsprocess innebär att man blir outad och det kan vara 
 direkt livsfarligt för en del att bli det. Då är det inte konstigt 
 att man väljer att inte polisanmäla. Det här är också något vi 
 måste känna till inom polisen, för att kunna informera 
 brottsoffer om vilka möjligheter som finns.

POLISEN PÅ PRIDE

För att ytterligare stärka förtroendet bland hbtqi-personer har po-
lisen medverkat på Pride. Polisen går i Pride-tåg och har haft tält i 
Pride Park. Under 2019, innan pandemin svepte över Sverige, stod 
polisen under Pride istället på Sergels Torg i Stockholm.

– Då mötte vi personer som också är emot hbtqi och då fick vi 
 en möjlighet att prata med dem om vad som gäller. Det var 
 värdefullt att kunna göra det eftersom de står för en del av 
 brottsligheten.

När den här antologin kommit ut är Göran Stanton pensionär. Han 
har lämnat över facklan till en specialist inom likabehandling hos 
polisen, som kommer fortsätta arbetet med att se över hur hbtqi- 
kompetensen ser ut inom polisen i landet.

– Jag är ju själv gay så jag kanske börjar engagera mig i RFSL 
 nu när jag har tid över.

FÅ  SA M T YC K E

Förslag på frågor du kan ställa för att få reda på om det finns sam-
tycke:

“Hur känns det här för dig?”

“Hur skulle du vilja att jag gör?”

“Vad vill du göra?”

“Gillar du det här?”

“Tycker du om när jag gör såhär?”

“Kan jag röra dig här?”

“Vill du fortsätta?”

“Skulle du vilja testa något nytt?”
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R F S L  O M  A N TO LO G I N
 

Det är dags för hbtqi-rörelsens #metoo. Trots att vi vet att hbtqi- 
personer är utsatta för sexuellt våld i hög grad, speciellt bisexuella 
och transpersoner, har vi inte sett någon metoo-rörelse inom hbtqi- 
communityt. Det här är RFSL:s bidrag till att försöka lyfta frågan, 
men det är bara ett första steg. Ett uppvaknande och en historisk 
förändring behöver ske kollektivt och över tid.

Metoo-rörelsen startade 2006 av Tarana Burke främst för unga 
svarta kvinnor i utsatta områden. Rörelsen fick ett globalt ge-
nombrott hösten 2017 då fler och fler kvinnor runt om i hela värl-
den hade fått nog och började dela med sig sina erfarenheter av 
övergrepp under hashtaggen #metoo. Det är en av de största och 
viktigaste rörelserna under detta århundrade. Vi ifrågasätter his-
torieskrivningen – att det som hände då var okej och accepterat i 
samhället – och skriver om historien. Det var inte okej då och det 
är inte okej nu. Och nu lyssnar världen.

Så många av oss som har talat för döva öron. Berättat om över-
grepp för att mötas av tystnad, förminskning och normalisering. 
Den tiden är över. Nu när vi säger #metoo finns vi där för varandra 

och lyfter varandras erfarenheter och historier. Vi kräver rättvisa 
och sanning. I #metoo-rörelsen ligger en inneboende kraft som är 
ostoppbar.
Trots denna optimism vet vi att det finns mycket kvar att göra. Vi 
är fortfarande många som inte blir hörda eller trodda, inte minst av 
rättsväsendet. Men #metoo är ett stort steg framåt och vi kommer 
inte att ge upp förrän alla kvinnor, män, ickebinära och ungdomar 
är fria från sexuellt våld.

Upprinnelsen till denna antologi var bland annat de övergrepp 
som skedde av en tidigare anställd hos RFSL Stockholm mot stöd-
sökande hbtqi-personer som var eller hade varit i asylprocessen. 
Precis som det övriga samhället påverkas vi av och lever i makt-
strukturer som har betydelse för utsatthet. Maktstrukturer inom 
communityt drabbar oss olika beroende av vår bakgrund och vår 
position i samhället. Vi behöver prata om de övergrepp som sker 
mot hbtqi-personer inom communityt och samtidigt synliggöra 
hbtqi-personers utsatthet för övergrepp i förhållande till majori-
tetsbefolkningen. På det sättet kan vi skapa verklig förändring.

 
Deidre Palacios
Förbundsordförande, RFSL
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B E G R E P P

I antologin förekommer olika begrepp som förklaras här.

Hbtqi  Ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, 
   transpersoner, queera och intersexpersoner. H:et 
   och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem 
   man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar 
   om hur man definierar och uttrycker sitt kön. 
   Queer kan röra sexuell läggning, könsidentitet, 
   relationer och/eller sexuell praktik men kan också 
   vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till 
   rådande normer. I:et handlar om att kroppen 
   bryter mot normer kring kön. 

Homosexuell En person som blir kär i och/eller attraherad av 
   någon av samma kön.

Bisexuell En person som blir kär i och/eller attraherad av 
   människor oavsett kön.

Transperson Att bryta mot normer kring könsidentitet/
   könsuttryck och samtidigt identifiera sig med 
   begreppet trans. Gemensamt för transpersoner är 
   att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte 
   stämmer överens med det juridiska kön man 
   blev tilldelad när man föddes. Ordet trans 
   kommer från latin och betyder ungefär “på andra  
   sidan av”, “bortom” eller “gå över/överskrida”. 
   Trans har ingenting med ens sexualitet att göra.

Queer  Queer kan innebära olika saker. I förkortningen 
   “hbtqi” brukar queer stå för queer som identitet, 
   att vara queer. Det innebär att på något sätt bryta 
   mot normer kring kön, sexualitet och/eller relatio-
   ner, exempelvis genom att vara transperson, ha en 
   icke-monogam relation eller att skaffa barn med 
   en vän istället för en kärlekspartner. Det kan 
   även innebära att inte vilja eller kunna definiera 
   sitt kön eller sin sexuella läggning. Begreppet 
   queer kan även syfta på queerteori eller queer-
   aktivism, vilka båda grundar sig i idéer om att 
   ifrågasätta normer kring kön och sexualitet och 
   granska hur det hänger samman med makt och 
   inflytande.

Intersex Intersex är då ens medfödda kropp bryter mot 
   normer kring kön. Ett antal olika tillstånd och 
   diagnoser samlas under detta begrepp. Intersex-
   variationer är ett medfött tillstånd i vilket 
   könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar 
   eller äggstockar) eller könsorganens utveckling 
   inte följer det förväntade. Någon som har en 
   intersexvariation kan kalla sig för intersexperson. 
   Du som har en intersexvariation kan till exempel 
   vara man, kvinna eller ickebinär. Intersex säger 
   inte någonting om en persons sexuella läggning.

Cis,	till		 En person som identifierar sig med könet man
exempel		 tilldelades vid födseln. Cispersonsbegreppet kom
cis-kvinna,		 till för att beskriva normen. Ordet “cis” är latin
cis-man och betyder ungefär “på denna sida om”. Cis har 
   ingenting med sexualitet att göra.
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R E F E R E N S E R

SEXUALBROTT OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

Polisen	om	sexualbrott

polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/sexualbrott

polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott 

RFSU	om	våldtäkt

www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/vald-och-
overgrepp/valdtakt

Arbetsmiljöverket	om	sexuella	trakasserier	på	jobbet

www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/
mobbning/sexuella-trakasserier/#2 

Diskrimineringsombudsmannen	om	sexuella		
trakasserier	på	jobbet

www.do.se/stodmaterial/arbetslivet/sexuella-trakasserier-pa-arbetet

UNDERSÖKNINGAR

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- 
och bisexuella samt transpersoner, 
Folkhälsomyndigheten, 2020 (SRHR2017)

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner  
– En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige,  
Folkhälsomyndigheten, 2015

Nationella trygghetsundersökningen 2020 – Om utsatthet, 
otrygghet och förtroende, samt uppföljningsintervjuer 2019, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), 2020

Våldtäkt och sexualbrott, statistikwebbplats, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), 2020

Skolundersökningen om brott, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), 2019

Kvinnlig fägring och machokultur – Sexuella trakasserier  
i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar,  
LO, 2018

Sexualitet efter sexuella övergrepp: Den dolda problematiken, 
Hela Mig, 2017

Arbetsmiljön 2019, rapport 2020:2, 
Arbetsmiljöverket, 2020

Why Us? Toward an Understanding of Bisexual Women’s 
Vulnerability for and Negative Consequences of Sexual Violence, 
Nicole L. Johnson & MaryBeth Grove, Journal of Bisexuality, 2017

The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 
– Findings on Victimization by Sexual Orientation, 
National Center for Injury Prevention and Control of the  
Centers for Disease Control and Prevention, 2010
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till alla deltagare som modigt och öppet delat med sig.

Tack också till Disa Krosness och Emelie Fågelstedt som bidragit 
med sin kompetens om språk, struktur och berättande.

O M  M A R I A  N I E M I

Maria Niemi, född 1982 i Kiruna och bo-
satt i Stockholm, är en frilansande redak-
tör, skribent samt kommunikationsstra-
teg med egna företaget Hyvää. Hon har 
en konstnärlig kandidatexamen i kreativt 
skrivande vid Linnéuniversitetet.

Maria Niemi har varit redaktör för bok-
en Stå upp när det blåser av Sofia B. Karl-
sson, om hur lagidrotten kan verka för in-
kludering, mot homofobi och våld (Pintxo Förlag, 2017). Hon har 
skrivit noveller med hbtqi-tema i PraLin och Tänka tillsammans 
(Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, 2015-2019). Hon skriver ock-
så poesi och har medverkat med sina dikter i antologin Röster vid 
gränsälven (Föreningen Norden Pajala, 2020), konstprojektet Text-
TypeLight (Svartljus, 2020) och podden Poesijakten.

Maria Niemi är aktuell som redaktör och författare för antologin 
Vi också – hbtqi-personer berättar (RFSL, 2021).
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Vi också – hbtqi-personer berättar innehåller några 

av de historier som saknades under #metoo-hösten 2017, 

då upp rop efter upprop om sexuella ofredanden sköljde 

över världen. Många väntade på en dag då det skulle finnas 

u trymme att bredda samtalet. Nu är tiden här.

Sexuella övergrepp och kränkningar sker också bland 

hbtqi-personer. Precis som i samhället i stort har många 

blivit utsatta av någon de känner, vilket kan göra det extra 

svårt att berätta. Det enda sättet att komma åt problemen är 

att börja prata om det, vi också.

 

Maria Niemi är huvudredaktör för denna antologi som sam-

lar berättelser från hbtqi-personer. I boken medverkar också 

polis och kuratorer specialiserade på sexualbrott med syfte 

att hjälpa den som blivit utsatt att komma vidare.
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