
 Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

	

	

 

 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier 
 
 
 
 

Daniel Bernspång & Jenny Rasmusson 
 

 
Färgad av det vanligaste 

 
En kvalitativ studie om hur socialtjänsten arbetar med 

våldsutsatta i samkönade relationer 
 
 

Colored by the common 
 

A qualitative study on how social services work with victims of intimate 
partner violence in same-sex relationships 

 
 

Examensarbete 15 hp 
Socionomprogrammet 

 
 

Termin: VT 2016 
Handledare: GullBritt Rahm 
Examinerande lärare: Maria Scheffer Lindgren 

 



 

Sammanfattning 
Våld i nära relation är ett erkänt utbrett problem och Socialstyrelsen beskriver att det har 
allvarliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för den som blir utsatt. I 
socialtjänstlagen framkommer att socialnämnden har ett särskilt ansvar gällande våld i nära 
relation. Socialstyrelsens författning gällande våld i nära relationer menar att alla som är 
utsatta för våld i nära relation, oavsett kön eller könsidentitet, har rätt till stöd och hjälp. Våld 
i nära relation drabbar såväl kvinnor som män och förekommer både i heterosexuella och 
samkönade relationer. Syftet med denna uppsats var att studera hur socialtjänsten arbetar med 
våldsutsatta personer i samkönade relationer. Studien har en kvalitativ ansats och baseras på 
sex intervjuer med socialsekreterare. Det empiriska materialet analyserades utifrån 
innehållsanalys där meningsbärande enheter, koder och kategorier identifierades. Det som 
genomsyrade hela resultatet var en uppfattning om att vara färgad av det vanligaste vilket 
också blev uppsatsens övergripande tema. Resultatet påvisade bland annat att det finns 
bristande kunskaper kring våld i samkönade relationer i stort, men även att det övergripande 
temat påverkar möjligheten att upptäcka våldet och den problematik som kan uppstå när det 
kommer till insatser. Slutsatsen för studien visar att det finns en heteronormativ syn på våld i 
nära relation som påverkar bilden av våld i samkönade relationer, men även att kunskap om 
fenomenet krävs för att socialtjänsten ska kunna erbjuda stöd och hjälp till alla våldsutsatta 
individer. 

Nyckelord: våld i nära relation, våld i samkönade relationer, socialtjänst, heteronormativ 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

	



 

Abstract 
Intimate partner violence (IPV) is a widespread problem and the The National Board of 
Health and Welfare in Sweden describes that IPV has serious physical, psychological and 
social consequences for those who are exposed to it. The Social Services Act reveals that the 
social welfare committee has a special responsibility regarding IPV. The National Board of 
Health and Welfare's constitution regarding IPV says that all who are exposed to IPV, 
regardless of gender or gender identity, are entitled to support and assistance. IPV affects 
women as well as men and occurs in both heterosexual and same-sex relationships. The 
purpose of this study was to investigate how the social services work with IPV in same-sex 
relationships. The study is qualitative and based on six interviews with social workers. The 
empirical material was analyzed based on content analysis where meaningful units, codes and 
categories were identified. What dominated the result was a perception of being colored by 
the common, which also became the overarching theme of the essay. The results showed, 
among other things, that there is a lack of knowledge about the violence in same-sex 
relationships in general, but also that the overall theme affects the ability to detect violence 
and the problems that can arise when it comes to providing services. The conclusion of the 
study show that there is a heteronormative view of IPV that affects the image of violence in 
same-sex relationships, but also that knowledge of the phenomenon is vital for the social 
services to be able to offer support and assistance to all victims of IPV. 

Keywords: intimate partner violence (IPV), violence in same-sex relationships, social 
services, heteronormative 
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1 Inledning   
Våld i nära relation är enligt Socialstyrelsen (2014a) ett folkhälsoproblem som för den utsatte 
kan medföra allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser och även svåra sociala problem. 
Den vanligaste formen av våld i nära relation är att en kvinna utsätts av en manlig partner 
eller före detta partner (ibid). Sverige har antagit och ställt sig bakom ett antal konventioner 
och deklarationer som rör mänskliga rättigheter. Genom dessa konventioner har Sverige åtagit 
sig att ha en lagstiftning som stämmer överens med de krav som innefattas i dessa 
konventioner. Bland annat handlar det om FN:s konvention om att avskaffa all slags 
diskriminering av kvinnor (CEDAW) och en deklaration om avskaffandet av våld mot 
kvinnor (Jönsson & Birk 2015). Sverige ratificerade år 2014 den så kallade Istanbul-
konventionen som författades år 2011 och som handlar om att förebygga och bekämpa våld 
mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen omfattar alla former av våld mot kvinnor, men 
de länder som skrivit under den uppmanas att inkludera alla som utsätts för våld i hemmet. 
Enligt EU’s brottsofferdirektiv ska alla brottsoffer i medlemsstaterna erhålla kostnadsfri och 
konfidentiell hjälp från stödverksamheter gällande exempelvis information, rådgivning och 
stöd samt skyddat boende eller annat lämpligt tillfälligt boende (ibid).    

I socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 11 § (2012:776) tydliggörs socialnämndens ansvar 
gällande våld i nära relation. Där framkommer att socialnämnden ska arbeta för att den utsatte 
och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska även beakta att kvinnor som 
utsätts för, eller har varit utsatta för, våld av någon närstående kan vara i behov av stöd och 
hjälp för att kunna förändra sin situation. Socialstyrelsens författning SOSFS 2014:4 har 
utformats utifrån ovan nämnda lagrum och säger att alla som blir utsatta för våld i nära 
relation, oavsett kön eller könsidentitet, har rätt till stöd och hjälp (Jönsson & Birk 2015). 
Tina Mattsson (2011) menar att beskrivningen av mäns våld mot kvinnor successivt har 
övergått till en mer könsneutral tolkning där våldet beskrivs som existerande i en relation men 
där vem som utövar våld mot vem är odefinierat. Ett exempel på detta är Socialstyrelsens 
författningssamling Våld i nära relation (SOSFS 2014:4) där ett könsneutralt språk används 
och där man pratar om den våldsutsatta eller den vuxna. Denna språkliga förändring kan 
underlätta arbetet för professionella då forskning har uppmärksammat att våld i samkönade 
relationer i princip följer samma mönster som i heterosexuella relationer (Jönsson & Birk 
2015).   

FREDA och Spousal Assault Risk Assessment (SARA) är två verktyg som används inom 
socialtjänsten i arbetet avseende våld i nära relation. FREDA-manualen består av tre 
standardiserade bedömningsmetoder avsedda att användas inom socialtjänstens och andra 
verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relation (Socialstyrelsen 
2014b). SARA-bedömningen är en checklista för att bedöma risken för upprepat partnervåld. 
Bedömning bör föregås av intervjuer eller förhör med den förmodade gärningsmannen, med 
offret och/eller med vittnen eller närstående. Utifrån riskbedömningen görs en plan för 
intervention eller riskhantering (Socialstyrelsen 2014c).  
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I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella kartläggning framkom att drygt var femte 
person i Sveriges befolkning någon gång i livet utsatts för brott i nära relation och att det var 
vanligare att kvinnor (25 %) hade blivit utsatta jämfört med män (17 %) (Frenzel 2014). 
Kartläggningen baserades på enkätsvar från 12671 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 
16-79 år. I kartläggningen framkommer att rapporterad utsatthet för våld i nära relation under 
2012 procentuellt var likvärdig mellan kvinnor (7%) och män (6,7%). Däremot visar resultatet 
att det är vanligare att kvinnor blir utsatta för grövre våld och att de har ett betydligt större 
behov av stöd och hjälp främst från sjukvård. 29,1 procent av kvinnorna jämfört med 2,4 
procent av männen behövde uppsöka sjuk- eller tandvård efter att de blivit utsatta för grov 
misshandel av sin partner (ibid). En nationell prevalensstudie gällande mäns och kvinnors 
våldsutsatthet genomfördes år 2014 av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Studien är 
baserad på rikstäckande enkätsvar från 5681 kvinnor och 4654 män i åldrarna 18-74. I studien 
framkommer att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång efter 18 års 
ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad 
parrelation. Vidare visar studien att 20 procent av kvinnorna och åtta procent av männen hade 
utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. Studien 
visar även att cirka sju procent av kvinnorna och en procent av männen blivit utsatta för 
sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner någon gång efter 18 års ålder (Andersson 
2014).  

Gällande utsatthet i samkönade relationer visar Holmberg och Stjernqvists (2005) studie att 
24,9 procent (501 stycken) av samtliga 2013 enkätrespondenter utsatts för någon form av våld 
i nuvarande eller före detta relation. Vidare framkommer att homosexuella män är den största 
gruppen som är utsatta för våld i nuvarande relation (46 %) jämfört med lesbiska kvinnor 
(33,3 %). Enligt resultatet har lesbiska kvinnor i större utsträckning varit utsatta för våld i en 
före detta relation (43,3 %) jämfört med homosexuella män (32,4 %).  

Av BRÅ framkom att våldsutsatta personer har en liten benägenhet att söka hjälp (Frenzel 
2014). Den visar att år 2012 hade endast 7,0 procent av kvinnorna och 3,5 procent av männen 
som varit utsatta för våld i nära relation haft kontakt med socialtjänsten. Det framkommer att 
av dem som sökt hjälp upplevde 11,4 procent av kvinnorna och 4,4 procent av männen att de 
inte fick det stöd och den hjälp de upplevde att de behövde och att andelen personer som 
upplever att deras behov inte blivit tillgodosedda är större bland dem som utsatts för 
återkommande våld. Inom denna grupp uppger nästan 38 procent av kvinnorna och drygt 21 
procent av männen att de haft behov av hjälp och stöd som inte blivit tillgodosedda (ibid). 
Holmberg och Stjernqvist (2005) redovisar att av de totalt 501 respondenter som varit utsatta 
för någon form av våld i samkönad relation av nuvarande eller före detta partner var det 
endast 19 stycken som hade sökt hjälp hos en traditionell organisation där socialtjänst är 
medräknad. BRÅ (Frenzel 2014) och NCK (Stolt 2009) redovisar mörkertal gällande våld i 
nära relation som är uppskattade utifrån antalet anmälda brott. Enligt BRÅ uppskattas 
mörkertalet till minst 67 procent bland våldsutsatta generellt. Dessa siffror uppskattas dock 
vara en underskattning och att det verkliga mörkertalet i realiteten ligger högre (Frenzel 
2014). Av NCK framkommer att motsvarande siffror bland homosexuella, bisexuella och 
transpersoner beräknas vara så högt som 95–97 procent (Stolt 2009).   
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1.1 Problemformulering  
Forskningen i det här fältet startade med att den lesbiska radikalfeministiska rörelsen i USA 
började diskutera frågan om samkönat partnervåld i början av 1980-talet. Först på senare år 
har forskarvärlden, som ursprungligen studerat mäns våld mot kvinnor, intresserat sig för 
ämnet (Stolt 2009). Nowinski och Bowen (2012) och Brown (2008) belyser att det 
förekommer våldsutsatthet även bland heterosexuella män och bland personer i samkönade 
relationer. Elliott (1996) ställer frågan om frågan om våld i samkönade relationer verkligen är 
ett problem och hänvisar i sin artikel till fem undersökningar gjorda i USA som visar hur 
utbrett fenomenet är. Hon drar slutsatsen att våld i samkönade relationer sannolikt är lika 
utbrett som våld inom heterosexuella relationer. Hassouneh och Glass (2008) menar att det 
finns mekanismer såsom stereotypa könsroller i samhället som försvårar för våldsutsatta 
personer i samkönade relationer. Det som blir problematiskt för dessa personer är dels att 
förstå vad de är utsatta för och dels deras möjlighet till att få adekvat stöd och hjälp (ibid). 
Detta har mynnat ut i ett intresse att studera hur socialtjänsten arbetar med det ansvar de har 
enligt socialtjänstlagen gällande våld i nära relation ur aspekten samkönat partnervåld. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna uppsats var att studera hur socialtjänsten arbetar med våldsutsatta i 
samkönade relationer. För att kunna besvara detta användes följande frågeställningar:  

* Hur ser kunskapen och arbetet kring våld i nära relation ut inom socialtjänsten? 

* Vilken kunskap finns inom socialtjänsten gällande våld i samkönade relationer?  

* Hur arbetar socialtjänsten med våld i samkönade relationer? 
 

1.3 Centrala begrepp 
Våld: Enligt Socialstyrelsen definieras våld vara handlingar som är av fysisk, psykisk och 
sexuell karaktär, men kan även vara försummelse, ekonomisk kontroll, materiellt våld samt 
funktionsrelaterat våld som en person utsätter någon annan för mot dennes vilja (Jönsson & 
Birk 2015). Denna definition används även i denna uppsats. 

Nära relation: Socialstyrelsen definierar begreppet närstående som att inkludera varje person 
som den våldsutsatta bedöms ha eller har haft en nära relation till. Begreppet är enligt 
Socialstyrelsen könsneutralt och kan handla om såväl makar, sambor samt pojk- eller 
flickvänner (Jönsson & Birk 2015). I denna uppsats är begreppet nära relation likställt med 
begreppet närstående. 
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Samkönade relationer: I denna uppsats definieras detta begrepp som en relation mellan två 
personer som både identifierar sig med och är av samma biologiska kön.  

Heteronormativitet: Det system av normer som påverkar förståelsen av kön och sexualitet. 
Heteronormen innebär att människor antingen är tjej/kvinna och därmed förväntas vara 
feminina, eller kille/man och förväntas därmed vara maskulina. Slutligen förväntas alla vara 
heterosexuella (RFSL 2015). Uppsatsförfattarna har valt att utgå från denna definition. 
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2 Våldet 
Socialstyrelsens handbok Våld (Jönsson & Birk 2015) använder sig av WHO:s definition av 
våld som beskriver fyra olika våldstyper. Fysiskt våld kan innefatta exempelvis knuffar, slag 
och sparkar. Psykiskt våld kan bland annat innebära hot, tvång och trakasserar samt kontroll 
och isolering av den utsatte. Sexuellt våld kan bland annat vara sexuellt påtvingade 
handlingar, sexuella trakasserier samt ett sexuellt kränkande språk. Försummelse kan innebära 
att förövaren inte ger behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Utöver dessa fyra 
våldstyper beskriver Socialstyrelsen även ekonomisk kontroll vilket kan innebära en vägran 
att ge den utsatte insyn i ekonomin. Materiellt våld kan innebära att förövaren förstör eller 
stjäl den utsattes personliga tillhörigheter. Funktionshinderrelaterat våld innefattar handlingar 
direkt kopplade till den utsattes funktionsnedsättning och redan utsatta situation. Våldet 
beskrivs ofta bestå av en kombination av dessa olika former av våldshandlingar (ibid).   

Nybergh (2014) definierar tre olika former av våld i nära relation. Formerna beskrivs utifrån 
tre engelska begrepp: Intimate terrorism, violent resistance och situational couple violence. 
Uppsatsen författare har fritt har översatt dessa begrepp till Relationsterror, våldsamt 
motstånd och situationsbundet partnervåld. Relationsterror kan förklaras som relationer där 
den ena partnern använder fysiskt och/eller sexuellt våld i kombination med flera olika 
strategier av kontroll som syftar till att skapa en generell kontroll över den andra partnern. 
Den utsatte använder i sin tur inte kontroll, men kan använda våld. Våldsamt motstånd 
innebär att ett offer för relationsterror använder fysiskt våld som en våldsam reaktion mot 
partnerns pågående våld och kontroll. Situationsbundet partnervåld omfattar fysiskt våld som 
utförs av en eller båda parter under isolerade konflikter eller meningsutbyten inom relationer 
som saknar en övergripande mönster av systematisk kontroll (ibid).   

Ristock (2002) belyser att det inom forskningen råder en relativ samstämmighet om att 
formerna för utövande av våld och upplevelserna av våldet är likartade inom heterosexuella 
och samkönade relationer. Nybergh (2014) beskriver att både kvinnor och män i Sverige 
utsätts för våld i nära relation, men att utsattheten sker på delvis olika sätt. Det som skiljer sig 
åt är att män oftare utsätts för känslomässig kontroll av sin partner men sällan för fysisk eller 
sexuell kontroll, medan kvinnor i större utsträckning utsätts för flera former av kontroll (ibid). 
Även Nowinski och Bowen (2012) beskriver en viss skillnad i utsattheten för våld i nära 
relation. Gällande sexuellt våld är kvinnor oavsett sexualitet mer utsatta (7,7 %) än 
heterosexuella män (0,3 %), men mindre utsatta än män som lever i samkönade relationer (13 
%). Heterosexuella män har den högsta utsattheten för psykiskt våld (54 %) medan 
sammanlagd utsatthet för våld i nära relation framstår som högst hos kvinnor oavsett 
sexualitet (26 %) och hos män i samkönade relationer (29 %) (ibid).   

Lucas (2014) belyser att psykisk och fysisk ohälsa är vanligare hos personer som i sitt liv har 
varit utsatta för allvarligt våld. De konsekvenser som våld orsakar hos den utsatta, oavsett 
kön, visar sig i både fysiskt och psykisk ohälsa samt sämre personlig ekonomi och sämre 
livskvalitet. Fysisk ohälsa syftar till de kroppsliga skador offret fått utifrån våldsutsatthet och 
även psykosomatiska syndrom såsom huvudvärk och värk i nacke och axlar. Psykisk ohälsa 
innefattar depression, posttraumatiskt stressyndrom, självskadebeteende och riskbruk av 
alkohol (ibid). Lundgren (2004) påstår att det ofta sker en normalisering av det våld som 
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förekommer i en nära relation och har myntat begreppet våldets normaliseringsprocess. Hon 
menar att denna normaliseringsprocessen kan förklaras som en nedbrytningsprocess för 
kvinnan, parallellt med att mannens våldsanvändning utvecklas, där våldet uppfattas och 
upplevs som något normalt. Detta synsätt handlar om att se utveckling och vidmakthållande 
av våldet som en våldsprocess. I denna våldsprocess hänger kvinnors och mäns 
våldserfarenheter samman och äger rum i en kontext där våldserfarenheter varvas med andra 
fredliga och goda erfarenheter.  

Lundgren (2004) beskriver vidare att våld, makt och normalitet hänger ihop. Hon menar att 
maktobalans är en integrerad aspekt av kulturellt normala könsbilder som hon kallar kulturell 
normalitet som tydliggörs i en könskultur där manlighet och kvinnlighet skapas som olika, det 
vill säga manlighet är likställt med överordnande och kvinnlighet med underordnande. Genom 
att utföra en kombination av fysiskt våld, känslomässig kontroll och isolering införskaffar sig 
mannen både en social, tankemässig och känslomässig kontroll över kvinnan som resulterar i 
en successiv ökande kontroll över hennes livsutrymme. Till slut kontrolleras den utsatta 
kvinnans handlingar, tankar och upplevelser (ibid). Vidare beskriver Lundgren (2004) att 
gränser internaliseras genom en växling mellan våld och värme. I en misshandelsprocess 
förstärks effekterna av våldet när våld, värme och omsorg växlar.  Ett resultat av denna 
växling mellan våld och värme är att gränsen mellan våld och kärlek suddas ut och våldet kan 
komma att upplevas som ett uttryck för kärlek och omtanke (ibid). 
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3 Tidigare forskning  
Internationell forskning avseende våld i samkönade relationer har främst belyst fenomenet 
utifrån lesbiska relationer (Stolt 2009). Hon redogör vidare för att det totalt sett finns det få 
svenska studier över våld i samkönade relationer. Hon menar att denna avsaknad av forskning 
leder till en brist på kunskapsunderlag och evidensbaserade metoder för att förbättra 
samhällets stöd till kvinnor och män som utsätts för våld i samkönade relationer (ibid). Här 
nedan redogörs för den tidigare forskning som uppsatsförfattarna tagit del av.  
 

3.1 Heteronormativ förståelse av våld i nära relation och myter om våld i 
samkönade relationer 
Brown (2008) menar att våldet och upplevelsen av våldet är likvärdigt i heterosexuella och 
samkönade relationer. Hon skriver även att våld i nära relation finns i stor utsträckning i alla 
typer av förhållanden, men att det är den rådande heteronormen som avgör hur samhället ser 
på, beskriver och hanterar fenomenet. Heteronormen kräver enligt Brown (2008) att för att 
fenomenet i samkönade relationer ska kunna ses som våld i nära relation måste förövaren vara 
en fysiskt större man eller en maskulin kvinna och den utsatte en feminin man eller mindre 
kvinna.   

Nowinski och Bowen (2012) belyser i sin forskning mäns utsatthet för våld i nära relation och 
de studerar både män som lever i heterosexuella relationer samt män som lever i samkönade 
relationer. Forskningen visar bland annat att psykisk misshandel är den generellt vanligaste 
förekommande formen av våld i nära relation och att det upplevs på liknande sätt hos både 
heterosexuella och homosexuella män. De beskriver att det finns långt mindre kunskap kring 
mäns utsatthet för våld i nära relation då området till stor del fokuserar på kvinnors utsatthet. 
Utsattheten hos män som lever i samkönade relationer är ännu mindre känt, då även 
forskningen kring våld i samkönade relationer huvudsakligen fokuserar på kvinnor (ibid).   

Renzetti (1992) hävdar att när våld förekommer i relationer där båda parter är av samma kön 
kan det tolkas som ett ömsesidigt våld och att parterna är jämbördiga. Detta sätt att tolka 
våldet blir problematiskt då båda parterna framstår som lika ansvariga för misshandeln (ibid). 
Även Island och Letellier (1991) skriver om denna uppfattning om jämbördighet och 
ömsesidighet. De introducerar begreppet the Boxing Ring Myth som pekar på den 
förminskning av det partnervåld som drabbar män som utsätts av sin manlige partner. Denna 
myt handlar om att våldet utövas i en kontext där parterna är jämnstarka, överens om spelets 
regler och är villiga att slåss. Island och Letellier (1991) menar att dessa myter försvårar för 
individer att uppmärksamma och benämna det som våld i nära relation även om det händer 
mitt framför ögonen på dem. Myterna förhindrar även ansvarstagande och möjligheter till 
åtgärder för att stoppa våldet. Ytterligare en föreställning som kan försvåra både insikten hos 
den utsatte och hos den professionella är föreställningen om den våldsutsatta kvinnan som 
passiv. Denna föreställning kan leda till att våldsutsatta kvinnor inte upplever att de passa in i 
den bilden eller ser sig som alltför handlingskraftiga för att kunna identifiera sig som offer 
(Renzetti 1992).   
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I en studie om våld i lesbiska relationer (Hassouneh & Glass 2008) framkommer fyra teman: 
Tjejer slår inte andra tjejer, Myten om den lesbiska utopin, Cat fight och Att spela det 
kvinnliga offret. Det första temat Tjejer slår inte andra tjejer handlar om föreställningen att 
kvinnor inte är våldsamma och därmed utövas inte våld mot en annan kvinna. Konsekvenser 
av denna föreställning kan innebära att våldsutsatta kan få svårigheter att definiera sina 
upplevelser av våld som just våld i nära relation. Detta kan resultera i att de våldsutsatta i sitt 
hjälpsökande möts av liknande tankar hos professionella, vilket i sin tur kan försvåra 
möjligheten till adekvat stöd och hjälp. Myten om den lesbiska utopin innefattar 
föreställningen om den lesbiska relationen som en fristad från dominans och våld. En negativ 
konsekvens inom denna myt är att stereotypa bilder av kvinnor som fredliga och icke-
våldsamma reproduceras, vilket försvårar den våldsutsatta att förstå sina erfarenheter av våld i 
nära relation. Det tredje temat Cat fight innebär att en kvinna inte är kapabel att åsamka en 
annan kvinna verklig skada och konsekvensen blir att våldets allvarlighetsgrad förringas.  Det 
sista temat Att spela det kvinnliga offret beskrivs som en strategi hos förövaren för att slippa 
rättsliga påföljder av det partnervåld man har använt. Konsekvenser av denna strategi kan 
vara att professionella antar föreställningen om att den maskulina kvinnan är förövare och den 
feminina kvinnan är offer (ibid).   

Holmberg och Stjernqvist (2005) skriver att samhälleliga bilder och föreställningar om kön 
riskerar att utesluta homosexuella personer som offer för partnermisshandel. De menar att i 
samma stund som den lesbiska kvinnan slår tillbaka blir hon ifrågasatt och riskerar att 
osynliggöras i sin utsatthet samt att hon själv får svårare att se sig som ett offer för 
partnermisshandel. De skriver vidare att den utsatte homosexuella mannen som inte slår 
tillbaka hamnar i en liknande situation av osynliggörande och ifrågasättande av omgivningen 
då bilden från samhället är att han, då han är en man, ska slå tillbaka. Kön som social 
konstruktion och att inte uppfylla de generaliserade föreställningar om kvinnligt och manligt 
bör enligt Holmberg och Stjernqvist (2005) påverka tolkningen av våld i samkönade 
relationer. När våld i samkönade relationer tvingas in i en heteronormativ tolkningsram 
hamnar det i en slags återvändsgränd genom att de inte passar in i den gängse bilden av 
kvinnan som det passiva offret eller bilden av mannen som alltid är villig att slåss (ibid).  
 

3.2 Strukturer och processer och deras påverkan på samkönade relationer  
Balsam (2001) skriver att homofobi kan förklaras som irrationell rädsla, hat och intolerans 
gentemot homosexuella. Begreppet kan även förklaras som ett förtryck av en grupp 
människor riktat mot en annan grupp människor utifrån specifika karaktäristika eller 
egenskaper. Balsam (2001) definierar heterosexism som ett ideologiskt system som förnekar, 
nedvärderar och stigmatiserar icke-heterosexuella former av beteenden, identiteter, relationer 
och gemenskap. Holmberg och Stjernqvist (2005) beskriver att heterosexistiska strukturer 
handlar om att samhället förutsätter att människor är heterosexuella och att det är likställt med 
att vara normal.  
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Holmberg och Stjernqvist (2005) redogör för konsekvenser som dessa strukturer kan utsätta 
samkönade parrelationer för. En konsekvens är exempelvis att dessa par inte inkluderas i 
samhällets heteronormativa bild av kärlek och att det skapas ett slags samhällelig isolering. 
Denna isolering är enligt Holmberg och Stjernqvist (2005) specifik för den samkönade 
parrelationen. De menar att för samkönade parrelationer innebär denna samhälleliga isolering 
att de inte betraktas som självklara par och därmed saknar socialt erkännande för sin relation 
från såväl familj som från samhället. Eftersom isolering är en del av normaliseringsprocessen 
kan detta vara en väg in i en våldsrelation (ibid). Renzetti (1992) menar att dessa strukturer 
kan vara en grogrund för tre specifika faktorer som kan leda till våld i samkönade relationer: 
beroende, svartsjuka samt maktobalans mellan parterna. Hon menar att dessa faktorer förvisso 
även existerar i heterosexuella relationer där det förekommer våld i nära relation men att de 
tar sig uttryck på andra sätt i samkönade relationer. Gällande beroendet beskriver Renzetti 
(1992) att på grund av omgivningens och samhällets bristande acceptans och bekräftelse av 
förhållandet hänvisas paret till varandra och relationen riskerar bli isolerad, vilket skiljer sig 
ifrån heterosexuella relationer. Uttrycken för svartsjukan menar hon inte skiljer sig åt 
gentemot heterosexuella relationer, men att den grundar sig i en begränsad umgängeskrets där 
alla känner alla och som i kombination med en bristande social legitimitet kan leda till en 
ökad grad av svartsjuka. Enligt Renzetti (1992) finns höga förväntningar på att det ska vara 
jämlikt och att man ska bli förstådd av sin partner i en samkönad relation. Hon menar att 
maktobalansen inte utgår från traditionell könsmaktsordning utan grundar sig till större del i 
vem som tjänar mest och vem som har högst professionell status och därmed också har 
makten i relationen (ibid). 

Ytterligare en konsekvens av homofobi är vad som kallas för internaliserad homofobi. 
Internaliserad homofobi innebär att homo- och bisexuella personer införlivar negativa 
attityder och antaganden om homosexualitet (Balsam 2001). Vidare kan den internaliserade 
homofobin ta sig uttryck som hat mot sin egna homosexualitet, att vara övertygad om att 
homosexualitet är en sjukdom och inneha en önskan om att byta sin sexualitet. Den kan även 
ta sig uttryck som känslor av obehag att vara i närheten av andra homosexuella personer, 
försök att passera som heterosexuell och känslor av skuld och skam för sin sexuella läggning. 
Dessa negativa känslor, attityder och tilltro till sig själva och andra homosexuella personer 
integreras i den personliga identiteten och förstärks genom budskap från samhället (ibid).   

Internaliserad homofobi kan även yttra sig genom våld mot sin partner. Balsam och 
Szymanski (2005) skriver att de egna negativa känslorna kring sin sexualitet kan resultera i att 
man rättfärdigar det våld man utsätter sin partner för. Homofobi och heterosexism riskerar att 
bidra till att man som homosexuell inte är öppen med sin sexualitet vilket kan medföra att  
den samkönade relationen blir ett slags slutet system och att relationen osynliggörs (Holmberg 
& Stjernqvist 2005). De menar vidare att detta kan leda till en press på båda parter i 
förhållandet och att man blir socialt bundna till varandra. Även i relationer där parterna är 
öppna med sin sexualitet kan bristen på erkännande av omgivningen leda till ett beroende av 
varandra eftersom att just öppenheten kan leda till att man utsätts för homofobi och 
heterosexism (ibid). Balsam och Szymanski (2005) skriver också om denna bundenhet till sin 
parter. De menar att de negativa känslor som följer med internaliserad homofobi kan påverka 
förövarens förmåga att skapa sociala kontakter med andra homosexuella personer vilket i sin 
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tur kan ökat beroendet till sin partner. Det har visat sig att hög grad av beroende till sin 
partner hos förövaren ökar våldets omfattning samt att våldet blir allvarligare, skriver Balsam 
och Szymanski (2005).  

Balsam och Szymanski (2005) skriver även om begreppet minoritetsstress som förklaras som 
en psykosocial stress som drabbar personer som står utanför vad som anses vara normen, det 
vill säga är i en minoritetsposition i samhället. Det handlar om olika typer av stressfaktorer 
som är kopplade till homo- och bisexuellas stigmatisering i heteronormativa samhällen, 
internaliserad homofobi är en sådan stressfaktor. Deras studie visar att minoritetsstress i form 
av heterosexism och internaliserad homofobi har ett samband med våld i nära relation, både i 
form av utsatthet för och utövande av våld (ibid).   
 

3.3 Våldsutsattas möjligheter till stöd och hjälp  
Nowinski och Bowen (2012) kommer i sin studie fram till slutsatsen att män också är offer för 
våld i nära relation (12,8 %)  även om kvinnors utsatthet är högre (24,3 %). Därmed beskriver 
de att mäns utsatthet är ett problem som behöver belysas och som kräver sin egen forskning 
då forskning om kvinnliga offer inte räcker till. Författarna menar att jämförelser mellan 
kvinnlig och manlig utsatthet som syftar till att den ena utsattheten är viktigare än den andra 
inte är relevant, då fokus på stöd för alla offer är lika viktiga.   

För att våld i nära relation ska upptäckas i större utsträckning har forskare föreslagit att frågor 
kring fenomenet ska integreras i de dagliga rutinerna inom hälso- och sjukvården, men menar 
att detta kommer att misslyckas om dessa rutiner inte erkänns av och även integreras i hälso- 
och sjukvårdspolitiken och i lagstiftningen (Öhman & Emmelin 2014). Dufort et al. (2013) 
belyser behovet av att identifiera utsatta kvinnor även utanför de specialiserade avdelningarna 
för misshandlade kvinnor inom socialtjänsten. De menar att man genom att rutinmässigt ställa 
frågan om våld i nära relation kan hjälpa till att upptäcka utsatta kvinnor och att därmed 
kunna hjälpa dem.    

Holmberg & Stjernqvist (2005) visar i sin rapport att flera av deras intervjupersoner anser att 
de har kunskap kring samkönat partnervåld just på grund av att de inte har någon specifik 
kunskap. Det framkommer en föreställning om att personer i samkönade relationer både kan 
och bör bemötas som heterosexuella. Även om detta troligtvis handlar om en yttring av 
fördomsfrihet resulterar det snarare i det motsatta då kunskap och kompetens i frågan 
uppenbarligen saknas menar Holmberg och Stjernqvist (2005). Flera av dessa 
intervjupersoner var verksamma i organisationer för heterosexuella och hade en tanke om att 
personer i samkönade relationer isolerar sig i sina egna organisationer och inte söker sig 
utanför gruppen. Detta anges som förklaring till varför man sällan möter homosexuella som 
utsatts för partnervåld. Det framkommer även att intervjupersonerna menar att homosexuella 
har fördomar mot heterosexuella personer vilket är orsaken att de väljer bort heterosexuella 
organisationer som arbetar ideellt och professionellt med våld i nära relation. Studien visar 
dock att homosexuella i första hand söker sig till traditionella verksamheter såsom 
socialtjänsten och att det är först vid en mindre lyckad kontakt som man vänder sig till 
verksamheter som är riktade till personer som identifierar sig som homosexuell, bisexuell, 



	

 11 

transperson eller queer (HBTQ). Resultatet av detta tankesätt blir att man indirekt lägger över 
ansvaret för att man inte når personer i samkönade relationer på enskilda individer, menar 
Holmberg och Stjernqvist (2005).  

Holmberg & Stjernqvist (2005) skriver att stödet till personer som utsätts för våld i 
samkönade relationer tycks vara organiserat enligt en heteronormativ ordning och att detta 
möjligen kan skapa problem för hbtq-personer. De menar vidare att detta har visat sig bland 
annat i att en del kvinnojourer varit tveksamma till att ta emot lesbiska kvinnor och att 
mansjourer inte kan erbjuda övernattningsmöjligheter till misshandlade homo- och bisexuella 
män. ”Samhällets könsmaktstrukturer, tillsammans med heteronormativitet och strukturer av 
heterosexism och homofobi, är avgörande för att kunna förstå hur våld i samkönade 
parrelationer uppstår, uttrycks och fortgår” (Holmberg & Stjernqvist 2005, s. 127).  

Smirthwaite och Holmberg (2014) har utformat en modell som de kallar Uppbrottstrappan 
och som består av flera strukturella hinder som försvårar för våldsutsatta lesbiska kvinnor att 
lämna den våldsrelation de lever i. Ett av dessa hinder är Brister i bemötande där lesbiska 
kvinnor, då de inte uppfyller heteronormen, hamnar i en utsatt situation gentemot 
myndigheter och sjukvård och riskerar att diskrimineras av dessa. Detta menar författarna 
beror på att det troligtvis råder en kunskapsbrist gällande lesbiska kvinnors specifika 
situation. Vidare beskrivs att dessa kvinnor ofta har ett lågt förtroende för myndigheter och att 
det hos våldsutsatta lesbiska kvinnor finns en sorts påtvingad och/eller internaliserad lojalitet 
med den minoritetsgrupp som de tillhör vilket även kan vara försvårande omständigheter till 
att söka hjälp (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 12 

4 Teoretiska perspektiv  
I detta arbete har insamlad data analyserats utifrån det teoretiska begreppet 
heteronormativitet. För att på ett adekvat sätt presentera bredden av begreppet valdes 
queerteorin som utgångspunkt. Begreppet valdes utifrån uppsatsförfattarnas förförståelse 
kring den inverkan heteronormativiteten har på våld i samkönade relationer och den 
problematik som uppstår för de utsatta utifrån denna. ”Heteronormativitet är de institutioner, 
lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något 
enhetligt, naturligt och allomfattande” (Ambjörnsson 2006, s. 52).  

Inledningsvis redovisas begreppen performativitet samt den heterosexuella matrisen som 
tydliggör flera av queerteorins tankar. Begreppet performativitet  innebär att kön/genus inte är 
något som bara är, utan något som konstrueras. Ingen är kvinna eller man per någon 
automatik utan konstrueras till kvinna eller man. Därigenom är genus socialt konstruerade 
föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt (Butler 2006). Begreppet den 
heterosexuella matrisen handlar om ett krav på en genusordning som följer två tydligt 
identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Dessa två kön 
definieras som varandras motsatser och är hierarkiskt definierade genom en obligatorisk 
heterosexualitet och den heterosexuella matrisen är central för definitionen av det socialt 
godkända respektive icke-godkända (Butler 2005).   

Queerteorin beskrivs av Ambjörnsson (2006) som ett teoretiskt tänkande om sexualitet, 
genus, normalitet och identitet. Hon menar att det inte är en enhetlig teoribildning utan att den 
bör förstås som ett antal olika perspektiv på kultur, samhälle och identitet. Berg och Wickman 
(2010) menar att queerteorin sammanhänger med poststrukturalistisk och postmodern kultur- 
och samhällsteori, feministisk teoribildning och det amerikanska forskningsfältet lesbian and 
gay studies. Både Ambjörnsson (2006) och Berg och Wickman (2010) fokuserar på de 
poststrukturalistiska tankegångar och syn på makt, kunskap och identitet som bygger 
queerteorins grundläggande antaganden. Poststrukturalismen poängterar tillvarons 
föränderliga karaktär genom att påstå att det inte finns någon ursprunglig och oföränderlig 
grund/kärna. Allting är beroende av en påvisad motsats för att få betydelse och just skillnad är 
av vikt för skapandet av mening. Inom queerteorin är språket centralt för skapandet av bilden 
av det som är verkligt och av betydelse i livet samt av våra identiteter och självuppfattningar 
(Ambjörnsson 2006). 

Queerteorin menar att samhället kategoriserar och sätter in människor i fack vilket medför att 
vissa människor därmed kommer att betraktas som mer normala och önskvärda än andra 
(Ambjörnsson 2006). Rädslan att inte passa in i samhällets normsystem har införlivats i själva 
individen och blivit normalitet som är ytterligare ett viktigt begrepp inom queerteorin. Vidare 
beskriver Ambjörnsson (2006) att inom queerteorin är makt kopplat till normalisering och 
menar att makt inte bara är en relation mellan förtryckare och förtryckt utan genomsyrar hela 
samhället.  
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Ambjörnsson (2006) redogör för de processer av normalisering som är ett av queerteorins 
centrala områden och som tittar specifikt på normer kring sexualitet och genus. Teorin skiljer 
sig från tidigare forskning om sexualitet och menar att heterosexualiteten är kulturellt, social 
och historiskt skapad, precis som alla andra former av social organisering. Följaktligen tar 
queerteorin inte heterosexualiteten för given. Istället vill man studera hur den skapas, 
upprätthålls och fungerar. Queerteorin påtalar samhällets heteronormativa system och att det 
inte är enskilda individers sexuella preferenser som är av vikt utan det system som premierar 
och/eller särbehandlar ett visst sätt att leva sitt liv. Teorin är således ute efter att 
problematisera heterosexualiteteten som norm (ibid). Queerteoretiker vill visa hur 
heteronormativiteten osynliggör den omfattning av sexuella uttryck som faktiskt existerar. För 
att illustrera detta tar Ambjörnsson (2006) hjälp av Rubins modell gällande sexualitetens 
värdehierarki. I denna modell placeras olika sexuella handlingar på olika platser beroende på 
vilken status handlingarna har i samhället. I modellens inre cirkel återfinns den sexualitet som 
framställs som god, normal, naturlig och välsignad. Här handlar det bland annat om sexuella 
handlingar som är mellan två personer, av motsatt kön, på frivillig basis och ur samma 
generation. Den yttre cirkeln visar på den sexualitet som anses dålig, onormal, onaturlig och 
fördömd. Här innebär de sexuella handlingarna bland annat att det är mellan flera personer 
eller två personer av samma kön, stor åldersskillnad och med sexuella hjälpmedel. Denna 
modell problematiserar inte bara synen på homosexualitet utan belyser även att det finns 
uttrycksformer inom heterosexualiteten som faller in i den yttre cirkeln. Därmed faller inte all 
heterosexualitet inom ramarna för vad som anses vara normalt, utan det finns även mer eller 
mindre önskvärda heterosexuella former. Syftet med denna modell är att visa att det inte 
enbart finns en heterosexualitet eller en homosexualitet utan att det att finns flera olika sätt att 
praktisera och vara sexuell på samt att hur detta uppfattas av andra beror på tid och rum (ibid).   

Ambjörnsson (2006) beskriver även två av de mest grundläggande utgångspunkterna för 
heteronormativitetens fortlevnad. Den första handlar om själva gränsen mellan homo- och 
heterosexualitet, det vill säga det faktum att den som kategoriseras som kvinna förväntas älska 
den som kategoriseras som man. Även gränsdragningen mellan man och kvinna är viktig då 
det krävs en vetskap om personens kön för att kunna veta om någon är homo- eller 
heterosexuell. Avvikande genusbeteende är ofta en anledning för människor att kategorisera 
någon som homosexuell menar Ambjörnsson (2006) och därmed är genus också en viktig 
beståndsdel i heteronormativiteten. Att presentera rätts sorts kopplingar mellan kön, genus 
och begär är en förutsättning för att uppfattas som godtagbara män och kvinnor (Ambjörnsson 
2006). Denna stelbenta uppdelning mellan homo- och heterosexuella medför att människor 
lätt kan känna sig fastlåsta i de föreställningar om hur den enskilde förväntas vara. Den andra 
utgångspunkten handlar om den hierarki som finns mellan de två motpolerna, både när det 
kommer till juridiska rättigheter så som rätten att adoptera men även människors attityder och 
handlingar (ibid). Inom queerteorin menas att heteronormativiteten medför att den avvikande 
ibland kan framställas som en stereotyp. Genom att överdriva, förenkla och fixera egenskaper 
hos en person eller grupp, reduceras personen till en fast och förutsägbar figur. Stereotypen 
tillskrivs nästan alltid kännetecken som stämplas som negativa av majoritetssamhället samt att 
stereotypen reduceras och osynliggörs på ett sätt som kan vara begränsande (Ambjörnsson 
2006).  
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5 Metod och material   
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för arbetet med denna uppsats. Metodval, urval av 
intervjupersoner, författande av informationsbrev och intervjuguide kommer att redogöras för. 
Vidare kommer intervjusituationen beskrivas och därefter kommer vetenskaplig tradition och 
analysmetod följt av uppsatsens reliabilitet och validitet att redovisas. Avslutningsvis 
redogörs för de etiska överväganden som uppsatsens författare ställts inför under arbetets 
gång.   
 

5.1 Val av metod   
En kvalitativ metod, med individuella intervjuer, valdes utifrån studiens syfte då detta är ett 
arbetssätt som lämpar sig när en studie har som mål att undersöka enskilda personers åsikter 
och tankar kring ett fenomen (Kvale & Brinkmann 2009).     
 

5.2 Urval   
Gällande intervjupersoner fanns initialt en tanke hos uppsatsförfattarna om att intervjua 
personer som varit utsatta för våld i samkönade relationer och som varit i kontakt med 
socialtjänsten för att därmed kunna belysa fenomenet ur ett klientperspektiv. Utifrån denna 
tanke togs kontakt via mail med en av  RFSL's lokalföreningar och även med RFSL's 
Brottsofferjour för att göra en efterlysning av potentiella intervjupersoner. Tanken 
omvärderades utifrån svårigheten i att få tag på intervjupersoner samt utifrån etiska 
frågeställningar som kunde uppkomma i en sådan intervjusituation. Då uppsatsens syfte var 
att belysa hur socialtjänsten arbetar med våldsutsatta personer i samkönade relationer valdes 
intervjupersoner som explicit arbetade med våldsärenden bort. Istället beslutades att intervjua 
socialsekreterare som jobbade med ekonomiskt bistånd eller vuxenärenden såsom 
boendefrågor eller missbruk och som kunde antas påträffa våld i nära relation i sin yrkesroll.    

Utifrån denna utgångspunkt formulerades ett informationsbrev (bilaga 1) där frågan om 
tillåtelse om att intervjua socialsekreterare ställdes. Brevet innehöll information om 
uppsatsens författare, syfte, intervjuernas ungefärliga tidsåtgång samt de forskningsetiska 
principerna. Detta informationsbrev skickades via mail till nio enhets- och avdelningschefer 
på olika socialtjänster. Dessa nio mail resulterade i tre inbokade intervjuer och ytterligare tre 
intervjuer bokades genom personliga kontakter på olika socialtjänster. De totalt sex 
intervjuerna bokades in i fyra olika kommuner.  När namn på intervjupersoner erhållits 
kontaktades varje enskild person via mail med ett personligt informationsbrev (bilaga 2) som 
innehöll samma information om uppsatsen som brevet till cheferna. Intervjupersonerna var 
mellan 25 och 48 år gamla och hade arbetat inom socialtjänsten i mellan 1 och 18 år. Samtliga 
informanter arbetade med ett eller flera av områdena ekonomiskt bistånd, boendefrågor och 
missbruk och flera av dem hade under sitt yrkesverksamma liv arbetat med olika typer av 
utredningar på olika enheter. Intervjuernas längd varierade mellan 44 och 83 minuter.     
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5.3 Datainsamling   
Intervjupersonerna fick själva föreslå tid och plats för intervjun. Samtliga sex intervjuer 
gjordes på den respektive socialsekreterarens egen arbetsplats, där fem av dem gjordes på den 
enskildes kontor och en av intervjuerna i ett samtalsrum. Inför intervjuerna konstruerades en 
intervjuguide (bilaga 3) som utgick från uppsatsens tre frågeställningar för att formulera 
frågor som skulle omfatta det som ämnade att undersökas. Då det fanns en misstanke om att 
svaren kring våldsutsatthet i samkönade relationer kunde bli begränsade, konstruerades 
intervjuguiden utifrån våld i nära relation generellt. Frågeställningarna i intervjuguiden 
smalnades sedan av för att närma sig det valda ämnet våld i samkönade relationer. En 
pilotstudie av intervjuguiden genomfördes genom att testa frågeställningarna på en socionom.	

Syftet med pilotstudien var att undersöka om frågeställningarna ringade in studiens syfte, men 
även för att uppmärksamma om de kunde uppfattas som ifrågasättande av intervjupersonens 
profession. Pilotstudien användes endast i detta syfte och var inte en del av uppsatsens 
resultat.   

I inledningen av varje intervjutillfälle gavs muntlig information om uppsatsen och dess syfte 
till intervjupersonen. Vidare informerades om de forskningsetiska principerna samt att 
intervjuerna skulle spelas in med mobiltelefoner och därefter transkriberas dels för att 
generera ett material som kunde analyseras och dels för att intervjupersonerna skulle kunna 
citeras. Samtliga intervjupersoner gav muntligt samtycke till detta och även till sin 
medverkan.    

Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat vis där intervjuguiden var vägledande för 
vilka frågor som skulle ställas, men där intervjupersonens svar avgjorde följdfrågorna. Under 
arbetets gång modifierades frågeställningarna i intervjuguiden för att på ett mer effektivt sätt 
närma sig svaren på de frågor som den innehöll. Intervjuerna fördes mer som ett samtal än 
som en regelrätt intervju och de präglades av uppmärksamt lyssnande och ett visat intresse för 
det den intervjuade sade. På så vis skapades en god kontakt mellan intervjuaren och den 
intervjuade och det är något som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som viktigt i en 
intervjusituation. Varje intervju transkriberades för att på bästa möjliga sätt återge det som 
intervjupersonen hade för avsikt att förmedla (Malterud 2014). Detta arbete delades upp 
mellan uppsatsförfattarna för att tiden skulle disponeras så effektivt som möjligt. 
Transkriberingen möjliggjorde även för uppsatsförfattarna att på ett tidigt stadium få en 
detaljerad genomgång av materialet och att redan vid det tillfället börja reflektera kring 
materialet och att påbörja analysen av det (ibid).   
 

5.4 Analysmetod   
Efter genomförd transkribering gjordes flera genomläsningar av varje intervju för att 
uppsatsförfattarna skulle kunna skapa sig en helhetsbild av innehållet. Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver detta som den första fasen i en kvalitativ innehållsanalys vilket 
blev den valda metoden för att analysera det empiriska materialet. Syftet med innehållsanalys 
är att organisera, strukturera och tolka materialet för att därmed kunna lyfta fram 
intervjupersonernas erfarenheter och kunskaper avseende fenomenet (ibid). Analysen fortsatte 
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genom att meningsenheter som hade koppling och relevans till uppsatsens syfte valdes ut. För 
att säkerställa relevansen togs noggrann hänsyn till hela svarets innehåll för att de utvalda 
enheterna inte skulle framstå som tagna ur sitt sammanhang. Lundman och Graneheim (2012) 
belyser att det inte är möjligt att tolka en enskild mening utan att se till dess sammanhang och 
att varje mening behöver förstås i samband med den kringliggande informationen. Därefter 
kondenserades meningsenheterna så att de förkortades men samtidigt behöll sin innebörd 
(ibid). Meningsenheterna skrevs ner på post-it lappar som därefter klistrades upp på större 
pappersark och kodades. Koder som tycktes höra samman lades slutligen ihop till fyra 
kategorier: Våldets former och förekomst, Att ställa frågan, God relation, medvetenhet och 
ekvivalenta bedömningar samt Otillräcklighet och hinder. Dessa kategorier framträdde under 
analysprocessen och bedömdes att på ett adekvat sätt kunna belysa uppsatsens resultat. När 
dessa kategorier analyserades vidare framkom ett flertal underkategorier som ytterligare 
förtydligade resultatet samt ett övergripande tema som uppmärksammades som en röd tråd 
genom hela resultatet (ibid). Efter att resultatet sammanställts analyserades detta med hjälp av 
queerteorin och uppsatsens valda teoretiska begrepp heteronormativitet samt tidigare 
forskning.  
 

5.5 Trovärdighet      
Utifrån användandet av kvalitativ analysmetod benämns i enlighet med Lundman och 
Graneheim (2012) validitet, reliabilitet och generaliserbarhet med begreppen giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet i denna uppsats. Trovärdigheten syftar till att forskarna ska 
fråga sig själva om de mätt det som avsågs att mäta genom de frågor som ställdes och om den 
valda metoden var relevant för undersökningen (Malterud 2014).  

Giltigheten handlar om hur sanna resultaten är och om det framhäver de utmärkande faktorer 
som är representativa eller typiska för det som var avsett att beskrivas (Lundman & 
Graneheim 2012). Vid en noggrann redovisning av studiens tillvägagångssätt och 
analysarbete samt om läsaren ges möjlighet att granska om koder och kategorier 
överensstämmer med textens innehåll, kan läsaren ges möjlighet att bilda sig en uppfattning 
om huruvida innehållet verkar vara rimligt och trovärdigt (ibid).   

Tillförlitlighet syftar till att forskarna under hela processen bekräftar sina ställningstaganden 
(Lundman & Graneheim 2012). Uppsatsens båda författare var närvarande vid samtliga 
intervjutillfällen och även om den ene alltid var den som huvudsakligen höll i intervjun kunde 
båda därmed bidra med följdfrågor till informanten. Båda författarna var även delaktiga i 
transkriberingarna och genomförde analysen av det empiriska materialet gemensamt. I 
enlighet med Lundman och Graneheim (2012) ökar detta tillförlitligheten i resultatet då 
tolkningar har kunnat diskuteras och koder och kategorier blivit konsekventa.  

Överförbarhet syftar till huruvida resultaten är giltiga under andra omständigheter. Författarna 
kan ha åsikten att resultatet är överförbart, men det är läsaren som avgör om resultatet går att 
applicera i en annan kontext. För att underlätta överförbarhet är det av vikt att 
undersökningens sammanhang, urval, deltagare, insamlande av data samt analysprocess 
redovisas på ett noggrant sätt (Lundman & Graneheim 2012). En grundlig presentation av 
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resultatet och att detta understöds av citat kommer också att förstärka överförbarheten 
(Graneheim & Lundman 2004).   
 

5.6 Förförståelse  
Uppsatsförfattarna hade en förförståelse om att våldsutsatta i samkönade relationer dels 
klassificeras som homosexuella, men att när det kommer till möjligheter att erhålla adekvat 
stöd och hjälp klassificeras de utifrån den heteronormativitet som råder i samhället. Lundman 
och Graneheim (2012) menar att förförståelsen illustrerar forskarens uppfattning av det 
fenomen som avses att studeras. Förförståelsen inkluderar tanken på att det normala för våld i 
nära relation har utformat de verktyg och de insatser som finns att tillgå. Detta menade 
uppsatsförfattarna kan resultera i att de våldsutsatta i samkönade relationer inte får någon 
hjälp överhuvudtaget eller att de tvingas in i den heteronormativt utformade hjälpen. Denna 
förförståelse var delvis hämtad från teoretisk kunskap, egna erfarenheter samt förutfattade 
meningar kring heteronormativiteten generellt, vilket går i linje med vad Lundman och 
Graneheim (2012) säger om förförståelsens innebörd. Dock baserades den främst på tanken 
om att heteronormativitetens påverkan på samhället också påverkar utformningen av insatser 
inom socialtjänsten.   
 

5.7 Etiska överväganden     
Under arbetet med denna uppsats har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. De fyra grundläggande kraven på forskning är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Gustafsson et al. 2011). För att 
möta upp dessa principer har samtliga intervjupersoner informeras om vilka 
uppsatsförfattarna är, uppsatsens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att rätten att 
avbryta sin medverkan fanns. Vidare informerades intervjupersonerna om att de skulle bli 
anonymiserade och att all insamlad data skulle hanteras konfidentiellt samt att pronomenet 
hen skulle användas för att ytterligare minska risken att avslöja identiteten på de 
medverkande. Slutligen inhämtades muntligt samtycke från alla medverkande och 
information gavs gällande uppsatsens framtida publicering. 

Utöver dessa principer reflekterades kring hur uppsatsen eventuellt kunde komma att kränka 
eller skada de personer som medverkade i den. Förförståelsen om att de som utsätts för våld i 
samkönade relationer inte uppmärksammas och i värsta fall särbehandlas eller inte tas på 
allvar, medförde en risk att denna förförståelse skulle påverka utformandet av intervjuguiden 
samt intervjusituationerna. Detta hade kunnat resultera i att de personer som medverkade i 
intervjuerna kunde känna sig ifrågasatta och kränkta. Det fanns även en konkret risk att detta 
skulle resultera i att syftet med studien inte skulle uppnås. För att i största möjliga mån 
minska denna risk genomfördes en pilotstudie där intervjuguide testades på en person med 
liknande profession som de tilltänkta intervjupersonerna. Syftet med pilotstudien var att 
uppmärksamma om frågeställningarna kunde uppfattas som kränkande eller innehålla ett 
negativt ifrågasättande av intervjupersonens profession. 
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6 Resultat  
Det som genomsyrade hela resultatet var en uppfattning hos informanterna om att vara färgad 
av det vanligaste vilket har blivit uppsatsens övergripande tema. Analysen av det empiriska 
materialet resulterade i fyra kategorier: Våldets former och förekomst, Att ställa frågan, God 
relation, medvetenhet och ekvivalenta bedömningar samt Otillräcklighet och hinder. Ur dessa 
kategorier utkristalliserades ett flertal underkategorier som tydliggjorde innehållet i resultatet. 
Övergripande tema, kategorier och underkategorier illustreras i modellen nedan.   

  

 

                

Informanterna uppger att arbetsplatsernas mallar och instrument bistår dem i att ställa frågan 
om våld. Dock uppenbaras i resultatet att rutinbrist gör att det ändå blir subjektivt om frågan 
ställs eller ej. Flera av informanterna beskriver att de oftast frågar om våld i första mötet med 
en klient, men att de även kan göra det i ett senare skede om de får en känsla av att en klient 
är utsatt. Vidare framkommer av resultatet att utsatthet för våld eftersöks hos kvinnor mer 
frekvent än hos män.  

Gällande socialtjänstens stöd och hjälp för de våldsutsatta beskrivs i resultatet att utöver 
skyddat boende finns få insatser att tillgå på grund av begränsade resurser. Resultatet visar 
dock att hög belastning på skyddade boenden försvårar möjligheten till hjälp generellt men 
också att män, oavsett sexualitet, har särskilt svårt att få tillgång till dessa på grund av att de 
är just män. En annan upplevd svårighet som framkommer hos informanterna är när det finns 
en ovilja från klienten att ta emot stöd och hjälp, men att det även finns en förståelse och 
insikt kring processer och bakomliggande faktorer som påverkar den utsatte.  
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utbildning
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6.1 Våldets former och förekomst  

6.1.1 Kunskap och utbildning  

I den här kategorin framkom att det finns en diskrepans bland informanterna gällande 
kunskap kring våld i nära relation. Bland dem som upplever att de har kunskap i ämnet har 
utbildning varit en avgörande faktor. Resultatet visar att våld i nära relation hamnat mer i 
fokus de senaste åren inom socialtjänsten och att det kommer ske ett kunskapslyft genom 
utbildningar i flera av informanternas kommuner. När kunskapen saknas upplevs området 
som svårt och luddigt och det framkommer att kunskapen införskaffas i det akuta läget från 
fall till fall. Det framkommer även att personalomsättning inom socialtjänsten försämrar både 
kunskapsnivån på plats och även möjligheten att hjälpa den utsatte på ett adekvat sätt. 
Upplevelsen av att inte ha tillräcklig kunskap bidrar till en frustration och att ärenden gällande 
våld i nära relation blir svårarbetade.  

Överlag så handlar ju mycket om att hålla ryggen fri. Om det här granskas - håller det då? 
Och jag kan tänka att om det skulle granskas så skulle det snabbt visa sig att dom som 
arbetar med det här inte har tillräcklig kunskap om ämnet.  

Avseende frågan om våldsutsatta personer utanför normen visar resultatet att det finns en viss 
kunskap och medvetenhet om att även män är utsatta men att denna kunskap är ännu mer 
begränsad. Gällande våld i samkönade relationer framkommer att det inte finns någon 
specifikt uttryckt kunskap. Majoriteten av informanterna uttrycker att de inte tror att det skulle 
vara någon skillnad eller krävas någon särskild kunskap för att kunna bistå med hjälp och 
insatser för våldsutsatta i samkönade relationer. En gemensam nämnare bland informanterna 
är att det bör finnas en generell grundkunskap om våld i nära relation och att man bör utgå 
från våldet i sig och inte utifrån vem som är utsatt och vem som utsätter.  

Men jag tänker ändå att vi ska ha en grundkunskap och då ska det inte spela någon roll 
vilken sexuell läggning det är. /…/ Ibland kan jag känna att socialtjänsten ska kunna hur 
mycket som helst men det får inte gå in absurdum i hur mycket spetskompetens vi ska ha.  

En av informanterna markerar dock att det finns ett behov av mer kunskap kring hbtq-frågor 
generellt för att öka medvetenheten kring denna grupp.  
 

6.1.2 Definition  

Resultatet visar en relativ konsensus kring definitionen att våld i nära relation, vilken innebär 
att våldet utförs av någon närstående såsom partner, sambo, make eller maka. Denna 
samstämmighet fortsätter även kring vilka former av våld som förekommer. Samtliga 
informanter betonar fysiskt och psykiskt våld som vanligt förekommande och majoriteten 
framhäver även ekonomiskt och sexuellt våld. Vidare uttrycker informanterna en uppfattning 
om att män främst använder fysiskt våld då det anses vara naturligt för män, medan kvinnor i 
högre grad använder psykiskt våld.   
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Sen tror jag kanske att det är lite skillnad på våldet. Om man tänker urtypen av våld i nära 
relation, alltså man slår kvinna, det är väl den bilden man har. Medan man tvärt om 
kanske i större utsträckning tänker att kvinnorna använder psykiskt våld, till exempel att 
hålla barnen från mannen.  

Resultatet visar att informanterna upplever att det finns en samstämmighet i definition mellan 
handläggare och klient gällande fysiskt våld och även till viss del gällande psykiskt och 
sexuellt våld. Däremot framkommer en upplevd diskrepans hos informanterna gällande att 
klienterna inte uppfattar ekonomisk våldsutsatthet som våld i nära relation. Flertalet 
informanter påpekar att förtydligande av de olika våldsformerna krävs i de flesta fall dels för 
att klienterna ska få insikt i att de är utsatta för våld, men även för att socialsekreteraren ska få 
ett helhetsgrepp om våldsomfattningen och klientens situation.  
 

6.1.3 Upplevd förekomst  

Samtliga informanter har träffat på våld i nära relation i sin yrkesroll utifrån att den utsatte har 
varit en kvinna och den som utsatt har varit en man. En av informanterna menar att det kan 
vara problematiskt om det talas och tänks i termer som kvinnan och gärningsmannen för att 
kunna upptäcksamma och hjälpa utsatta personer som frångår det vanliga. Ett fåtal uppger att 
de har mött våldsutsatta män där den som utsätter har varit en kvinna. Dessa informanter 
menar att det tidigare har varit fokus på utsatta kvinnor men att de på senare tid upplever att 
de träffat på utsatta män i högre utsträckning. När det kommer till våldsutsatta i samkönade 
relationer uppger ingen av informanterna att de stött på ett sådant ärende. Flera av dem 
påpekar att de fall som frångår det vanliga inte får glömmas bort. De uttrycker vidare att det 
finns en medvetenheten men att de är formade av det traditionella. ”Jag har aldrig stött på det. 
/…/ Det är väl inte så märkligt, jag tänker att det är en kategori som det är ganska tyst om”.   
 

6.2 Att ställa frågan  

6.2.1 Våldsfrågan  

I denna kategori framkommer att de flesta av informanterna alltid ställer frågan om våld när 
de träffar en ny klient. De hänvisar till olika slags instrument eller mallar där våldsfrågan är 
inkluderad och därmed ställs till alla oavsett kön. Samtliga uttrycker att då ärenden 
aktualiseras utifrån våld är våldsfrågan självklar att behandla. Resultatet visar en diskrepans 
bland informanterna kring hur frågan ställs då vissa ställer den odefinierad medan andra 
ställer frågan mer utförligt utifrån de olika formerna av våld i nära relation. Om klienten 
svarar nej på frågan om hen varit utsatt för våld i nära relation uppger majoriteten av 
informanterna att de lämnar frågan därhän. Det som får dem att fråga vid ett senare tillfälle är 
om det tillkommer nya uppgifter som gör våldsfrågan aktuell. Exempel på sådana nya 
uppgifter kan vara uppenbara fysiska skador på klienten eller polisingripande. Flertalet av 
informanterna uppger även att de kan återkomma till frågan vid ett senare tillfälle utifrån att 
de får en känsla som väcker en misstanke om att klienten är utsatt för våld.   
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Sen kan man svara nej på olika sätt. Alltså såna där nej som man kan gissa att det här 
kanske är ett ja, eller det här är ett tveksamt nej. /…/ 'Ja, har jag hittat nånting här nu, är 
det här nånting som är nåt?'  
 

6.2.2 Instrument och manualer  

Av resultatet framkommer att på arbetsplatser där det inte finns en mall som tar upp 
våldsfrågan finns heller ingen uttalad rutin för att belysa fenomenet. Några av informanterna 
beskriver att trots att det finns mallar för att utreda exempelvis ekonomiskt bistånd eller 
missbruk och där frågan om våld är inkluderad, finns det brister i rutinen kring att använda sig 
av dessa mallar. Denna rutinbrist resulterar i att våldsfrågan inte ställs till alla klienter.  

Men det är inte så att vi har en specifik manual där den frågan är med, utan det blir nog 
mer, vad ska man säga, subjektivt handläggare för handläggare att man frågar kring våld 
där.    

Framkommer det att klienten är utsatt för våld används utredningsmallar som FREDA och 
SARA bland de informanter som gått utbildning i dessa instrument. De som använder 
FREDA-manualen uttrycker att den ger ett stort stöd och att den hjälper dem i 
våldsutredningen. De uttrycker att den ger en tydlighet och ett större fokus kring att utreda 
omfattningen av våldsutsattheten samt att de ställer fler följdfrågor kring våldet tack vare 
detta instrument. En av informanterna uppger att de på hens arbetsplats använder sig av 
SARA-bedömningen för att utreda våld i nära relation. Hen uttrycker att de har kunskap om 
FREDA men att SARA-bedömningen används då den är mer omfattande enligt informanten. 
Vidare framkommer att tillvägagångssättet kring hur man går vidare i våldsärenden skiljer sig 
åt mellan informanternas olika arbetsplatser. Bland annat framkommer en åtskillnad i 
förfarandet om det är en akut eller icke akut situation. I akuta ärenden görs en 
skyddsbedömning för att kunna avgöra om det finns behov av skyddat boende. I icke akuta 
ärenden bokas ett nytt samtal in för genomförande av en större kartläggning av klientens 
situation.   

Man får reda på att våld förekommer, gör en farlighetsbedömning och det är ingen 
akutfara, personen kan gå härifrån och det är lugnt. Då kanske vi redan nästa dag bokar in 
en ny tid för att göra en större kartläggning över våldet. Och det är ju den tredje delen i 
FREDA, beskrivningsdelen, som är ganska många frågor.  
 

6.2.3 Skillnad på grund av kön och sexualitet  

Resultatet visar som tidigare nämnts att majoriteten av informanterna uppger att de ställer 
frågan om våldsutsatthet till alla klienter oavsett kön. Flera av dem poängterar dock att det 
finns en risk för att ställa annorlunda frågor till eller att inte förhålla sig neutral i sina 
frågeställningar till manliga klienter. Denna risk anses bero på att synen är präglad av att det 
är en man som utövar våld mot en kvinna och därmed ses inte män, oavsett sexualitet, som 
potentiella offer för våld i nära relation i samma utsträckning som kvinnor. Samma tankegång 
gör även att de inte ser kvinnor som förövare i samma utsträckning som män.   
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Ja det är väl den generella fördomen att det endast förekommer mot kvinnor och att man 
kanske inte frågar män i samma utsträckning. Och att man kanske inte ser dom tecknen 
på samma sätt. Att man letar efter det hos kvinnor men inte hos män.   

Några av informanterna beskriver att de inte frågar män i samma omfattning om 
våldsutsatthet, inte ställer följdfrågor samt att synliga tecken på våld tolkas som resultat av 
exempelvis krogslagsmål med en annan man. Informanterna uppger att de inte letar efter 
våldsutsatthet hos män i samma utsträckning som hos kvinnor samt att de inte har samma 
intuition om att fråga män. De uttrycker att en okunskap kring våld i samkönade relationer 
bidrar till att de inte uppmärksammar eller frågar i samma omfattning gällande våldsutsatthet 
som till kvinnor. ”Ja, det är väl en okunskap där också i så fall tänker jag. Att man inte tittar 
efter dom tecknen och inte ställer dom frågorna”.  
 

6.3 God relation, medvetenhet och ekvivalenta bedömningar  

6.3.1 Förhållningssätt till klient och uppdrag  

I den här kategorin poängterar flertalet av informanterna att utsatthet för våld i nära relation är 
belagt med skuld och skam och att de upplever att det kan vara ett svårt ämne för klienten att 
prata om. För att möta klienterna på bästa sätt beskriver informanterna att det är av vikt att 
skapa ett förtroende och en tillit samt att bygga en god relation som får klienten att känna sig 
bekväm, trygg och så långt det är möjligt avslappnad i mötet. De beskriver att klienten bör 
bemötas på ett medmänskligt plan med respekt och med ett icke dömande förhållningssätt. 
För att möjliggöra för klienten att våga berätta om sin utsatthet betonar flera av informanterna 
att det är av vikt att ge klienten tid berätta och att inte forcera samtalet.  

Grunden är att det ska kännas tryggt och så lugnt som möjligt för personen. Att personen 
kan känna att det finns nån som kan ta emot det dom har att berätta. Att man kan berätta 
om vilket stöd som finns. /…/ Fast det viktigaste är nog att personen får tid att känna sig 
trygg.  

Förutom att skapa ett så bra klimat som möjligt för klienten framkommer i resultatet att 
informanterna framhåller sitt uppdrag i relation till klienten. Majoriteten uppger att det är 
viktigt att den professionelle ger tydlig och rätt information, både kring rättigheter och 
skyldigheter, och därmed klargöra ramarna för möjligheten till stöd och hjälp. En av 
informanterna säger att i ärenden som rör våld möter hen ofta traumatiserade personer och att 
det då är av vikt att upprepa informationen flera gånger samt att skicka med skriftlig 
information. Hen säger vidare att socialsekreterare ibland får bära sina klienter och ibland 
pusha dem beroende på klientens situation och förmåga, men att det även handlar om att 
stärka det som fungerar hos klienten.   
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De ska få en tydlig och rätt information om vad som gäller när man är här utifrån våran 
sekretess. /…/ Kanske upprepa vissa saker flera gånger om det är en person som har en 
väldigt hög stressnivå på grund av det den varit utsatt för. För då kanske det inte går in 
första gången jag säger det, kanske inte andra gången. Jag kanske har skriftlig 
information för att 'när du kommer hem kan du titta på det här jag har sagt' för att det bara 
snurrar när dom sitter här. Försöker att bekräfta det. Alltså att det är helt okej att det 
snurrar.  

Som tidigare nämnts i resultatet upplever informanterna att våldsutsattheten kan vara ett svårt 
ämne för klienterna att prata om. Oavsett detta visar resultatet en uppfattning om att det är 
socialsekreterarens jobb att gräva och nysta i den våldutsattes situation. Detta främst för att 
erhålla den information som krävs för att kunna göra en adekvat bedömning. En av 
informanterna poängterar att för att få ut rätt och bra information är det viktigt att inte fråga 
för mycket men inte heller fråga för lite. Samtidigt påpekar hen att det är centralt att den 
professionelle lyssnar, visar att den ser personen och att den är där för att hjälpa.   

I resultatet framkommer från flera informanter att bedömning av utsatthet för våld kan vara 
subjektiv och att handläggare sannolikt kommer att bedöma på olika sätt. En av dem 
exemplifierar detta med hjälp av problematiken som kan uppstå när det framkommer att den 
utsatte även kliver in i rollen som förövare. Informanterna belyser att det är angeläget att man 
kontinuerligt diskuterar fenomenet våld i nära relation för att därigenom skapa ett gemensamt 
förhållningssätt i allmänhet, samt ekvivalenta bedömningar i synnerhet. Samtliga informanter 
är överens om att det som bör ligga till grund för bedömningen ska vara klientens berättelse 
och upplevelse av situationen.   

Jag tänker att hur utsatt en person är, alltså hur farligt är det, där tror jag kanske stora 
risken ligger att det blir subjektivt. Om du ställer tio handläggare som får ta ställning till 
samma ärende tror jag du kan få tio olika bedömningar. /…/ Då har vi ju våra kollegor, vi 
har mycket samråd och vi pratar. /…/ Jag tror samråd är bra, där man får ta in olika 
aspekter. Sen tror jag att våldsärenden kan va speciella på ett sätt, att det väcker mycket 
känslor. Det tror jag det gör. Och då blir det än viktigare att ha koll på sig själv och sina 
egna bedömningar. 
   

6.3.2 Likabehandling av det vanliga och det ovanliga  

Resultatet visar att gällande förhållningssättet gentemot våldsutsatta män och våldsutsatta i 
samkönade relationer lyfts att form och sort på den utsatte inte är av betydelse, utan att det är 
fenomenet i sig som ska vara i fokus. En av informanterna uttrycker att det är angeläget att det 
slutas prata om kvinnovåld och i stället börjar pratas om våld generellt. Informanterna 
beskriver en förståelse om att utsatthet för våld i nära relation finns bland båda könen oavsett 
sexualitet. De beskriver att denna förståelse bör ligga till grund för en medvetenhet om både 
det vanliga och det ovanliga gällande våld i nära relation och bör inte innehålla någon 
värdering. Majoriteten av informanterna uttrycker en upplevelse av att en högre grad av skuld 
och skam finns hos den utsatte när det är en man.  Dock framkommer en samstämmighet 
bland informanterna kring en avsaknad av diskussion gällande våld i samkönade relationer 
samt att fenomenet inte lyfts som ett eget problemområde på deras respektive arbetsplatser. 
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”Nej, det kan jag inte påstå. /…/ Det tycker jag inte är nåt speciellt upplyft ämne, det kan jag 
inte säga. /…/  Jag kan inte påstå att det är nånting som man pratar om”. 

Samtliga informanter har en uppfattning om att deras förhållningssätt i våldsärenden som 
frångår det vanliga inte bör vara annorlunda i förhållande till andra våldsärenden. Vidare visar 
resultatet att samtliga informanter är av åsikten att dessa våldsärenden inte skulle vara svårare 
att jobba med. Däremot lyfter en av dem att förekomst av fördomar inom socialtjänsten 
gentemot homosexuella skulle kunna påverka förhållningssättet.   

Jag tror inte att det skulle vara nån skillnad. Jag har ingenting emot homosexualitet och 
har inga tankar om att det är fel på nåt sätt. Men jag kan tänka mig att om man har såna 
åsikter och jobbar inom socialtjänsten så kanske det kan va ett bekymmer.  

  

6.4 Otillräcklighet och hinder  

6.4.1 Möjlighet att ge stöd och hjälp  

Resultaten i den här kategorin visar att de vanligaste insatserna som erbjuds personer som är 
utsatta för våld i nära relation är skyddat boende och ekonomiskt bistånd. Flertalet belyser att 
socialtjänsten, utöver nämnda insatser, har få möjligheter till stöd och hjälp på grund av 
begränsade resurser. I dessa fall hänvisar man vidare till andra professionella, exempelvis 
psykolog eller läkare alternativt till ideella organisationer såsom Alla kvinnors hus och 
samtalsjourer.   

Jag känner ju ofta att vi är otillräckliga. Framför allt när det inte är aktuellt med skyddat 
boende. Vi kan hänvisa till samtalsakuten och sådär, men jag vet inte vad vi skulle 
behöva för insatser. /…/ Att bygga upp insatser runt våld är svårt. Men sen är det ju det 
att jobbar man inom socialtjänsten så är man ju van vid att agera nu och komma till 
snabba lösningar. Så man får ju lösa varje ärende för sig helt enkelt. Men ibland blir det 
nödlösningar. Så är det ju.    

En annan upplevd svårighet som framkommer hos informanterna är när det finns en ovilja 
från klienten att ta emot stöd och hjälp. Flera av dem belyser att de har en förståelse för 
bakomliggande faktorer som gör att klienterna väljer att avstå den erbjudna hjälpen. De är 
medvetna om att det sker en normaliseringsprocess bland våldsutsatta och att denna process i 
många fall kan resultera i en ambivalens kring huruvida man ska stanna i relationen eller ej. 
En av dem lyfter att det i våldsärenden där barn är inblandade kan vara nödvändigt att visa 
vilka åtgärder socialtjänsten kan bli tvungna göra för att skydda barnen om klienten väljer att 
stanna kvar. Informanten benämner detta tillvägagångssätt som hotivation. Det framkommer 
dock i resultatet att handläggarens främsta uppgift är att informera om vilka insatser och 
vilket stöd som finns att få samt att försöka motivera klienten att ta emot dessa.   

Det är klart att känner dom en motvilja själva mot att få hjälp så är det väldigt svårt. Det 
finns ju ingen tvångslagstiftning runt våld, utan du kan ju välja att låta nån slå ihjäl dig. 
När det gäller kvinnor eller män som blir utsatta för våld så finns liksom ingenting som vi 
kan gå in med. Vi har inte så mycket mandat där, förutom att motivera och försöka att 
stötta. Så det kan va svårt ibland när man verkligen ser ett uppenbart behov. 
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6.4.2 Strukturella svårigheter  

Resultatet visar att det finns organisatoriska hinder som försvårar för socialtjänsten att hjälpa 
och stötta individer som är utsatta för våld i nära relation. Ett hinder som framkommer är den 
personalomsättning som förekommer inom socialtjänsten. En informant påpekar utifrån denna 
omsättning att kunskap om våld i nära relation som ackumulerats genom utbildningar går 
förlorad när personal byts ut. Hen menar att det därför är svårt att fastställa rutiner kring 
handhavandet av fenomenet. Det framkommer vidare att detta hinder kan leda till att 
socialtjänsten i varje givet fall gör det de måste men inte mer än så.  

Ytterligare hinder som framkommit i resultatet är den höga belastningen som råder på 
skyddade boenden vilket kan resultera i svårigheter för den hjälpsökande att få en plats. 
Informanter poängterar även att individer med söner har en särskilt besvärlig situation då 
skyddade boenden för kvinnor inte tar emot pojkar som är över 12 år gamla. Vidare 
framkommer att missbruk kan vara ett hinder för hjälp på skyddat boende då de flesta 
boenden kräver en längre tid av nykterhet och drogfrihet innan hjälp kan erbjudas.    

Resultatet visar vidare att det finns hinder gällande överlämningar kommuner emellan då 
denna procedur beskrivs som tidskrävande och krånglig. Även den rådande bostadsbristen 
som förekommer i de flesta kommuner lyfts fram som en försvårande faktor för kommuner att 
hjälpa varandra. En av informanterna beskriver att försök till att underlätta denna process görs 
genom en form av utbyte. Utbytet syftar till att den hjälpsökande kommunen utlovar en plats 
för placering nästa gång den mottagande kommunen behöver placera någon som är utsatt för 
våld i nära relation. 
   

6.4.3 Kön och sexualitet - ett hinder för hjälp?  

I likhet med kunskap och utbildning framkommer bland informanterna en uppfattning om att 
det inte finns behov av särskilda insatser för våldsutsatta i samkönade relationer. De menar att 
det förmodligen är samma insatser de utsatta är i behov av oavsett kön och sexualitet. Dock 
visar resultatet att våldsutsatta män, oavsett sexualitet, har begränsade möjligheter att få hjälp 
genom skyddade boenden. Samtliga informanter understryker att de inte har kunskap om var 
de kan vända sig när en man är utsatt för våld och är i behov av ett skyddat boende. De 
nämner att de främst söker information via Google eller ringer skyddade boenden för tips om 
boenden som tar emot män. Alternativt kontaktar de större kommuner som till exempel 
Stockholm och som de kan anta har en större erfarenhet av sådana fall för att fråga om råd.    

Jag kan inte säga att det finns. Jag kan inte ens komma på skyddat boende för män som 
jag har ringt, det har jag aldrig gjort. På samma sätt som det finns Alla kvinnors hus och 
kvinnohem. Nej.  

Gällande våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer uppger de flesta av informanterna att de 
inte ser några svårigheter för dem att få skyddat boende utifrån att de är just kvinnor. Ett par 
av informanterna problematiserar dock dessa kvinnors reella möjligheter till stöd i de 
skyddade boendena. En av dem uttrycker att det kan finnas en risk för utanförskap hos den 
homosexuella kvinnan om de andra placerade kvinnorna är utsatta för, och personalen är 
formade av, det vanliga och/eller har negativa fördomar om homosexuella.   
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Och det är klart att om du som våldsutsatt kvinna, utsatt av en kvinna, kommer in på ett 
boende och får träffa kvinnor som själva är våldsutsatta, men som även har utsatt sin man 
för våld så kanske det är problematiskt. /…/ Sen är det klart att om dom andra som är 
intagna där eller dom som jobbar har negativa fördomar runt homosexualitet kan ju också 
va problematiskt såklart. Och sen, en ren sån där säkerhetsgrej kan ju va att en del 
stödboenden är väldigt negativa mot om män tar kontakt. Men om det är en kvinna som 
tar kontakt så kanske man inte tänker säkerhet i samma utsträckning. Det ska dom göra 
såklart men det kanske man inte gör. 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en diskrepans i hur mycket kunskap 
informanterna har om våld i nära relation. Specifik kunskap kring våld i samkönade relationer 
anses inte vara behövlig då man bedömer att handhavandet av ärenden ej bör skilja sig åt. 
Våldet i sig anges vara det som ska ligga i fokus, inte vem som är utsatt och vem som utsätter. 
Det framkommer att det finns en medvetenhet om att våld i nära relation som frångår det 
vanliga existerar men att det traditionella formar synen på fenomenet. Informanterna menar 
att det vanliga och det traditionella inbegriper att det är en våldsutsatt kvinna och att den som 
utsätter är en man. Vidare råder en relativ konsensus bland informanterna kring definitionen 
av våld i nära relation och dess former. Dock framträder en föreställning om att män utövar 
fysiskt våld medan kvinnor främst använder sig av psykiskt.     
 

6.5 Analys  
I tidigare forskning framkommer att det är en liten andel av de våldsutsatta i nära relation i 
allmänhet (Frezel 2014) och våldsutsatta i samkönade relationer i synnerhet (Holmberg & 
Stjernqvist 2005) som söker hjälp hos socialtjänsten. Detta stödjer informanternas uppfattning 
om att de inte stött på våld i samkönade relationer och kan vara en anledning till att de inte 
upplever ett behov av specifik kunskap och utbildning kring fenomenet. Brown (2008) menar 
att den rådande heteronormen avgör hur samhället studerar, rapporterar om och hanterar 
fenomenet. Informanterna uttrycker att en generell grundkunskap med fokus på våldet i sig 
bör räcka, där fokus på vem som är utsatt och vem som utsätter inte är av vikt. Holmberg och 
Stjernqvist (2005) tar upp frågan kring att inte anse sig behöva specifik kunskap och 
kompetens gällande våld i samkönade relationer. De syftar till att detta förmodligen är ett 
uttryck för fördomsfrihet och likabehandling, men att det snarare resulterar i det motsatta. De 
menar att på grund av bristande kunskap avseende våld i samkönade relationer görs lösa 
antaganden kring att utsättas för partnervåld i en samkönad relation är detsamma som i en 
heterosexuell relation. De anser att kunskap om samhällets könsmaktstrukturer, tillsammans 
med heteronormativitet och strukturer av heterosexism och homofobi, är avgörande för att 
kunna förstå hur våld i samkönade parrelationer uppstår, uttrycks och fortgår (ibid). 

Informanterna beskriver att de letar mer frekvent efter våldsutsatthet hos kvinnor än hos män 
och att det finns en kollektiv syn på att det är en man som utsätter och en kvinna som blir 
utsatt. Forskning visar dock att våldsutsattheten existerar både bland kvinnor och bland män 
vilket bland annat Ristock (2002), Nybergh (2014) och Brown (2008) belyser. Detta 
förhållningssätt kan medföra att våldsutsatthet hos män, oavsett sexualitet, riskerar att inte 
upptäckas eller att den negligeras. Det kan även resultera i att kvinnor, oavsett sexualitet, 
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sällan eller aldrig ses som förövare när det kommer till våld i nära relation (Holmberg & 
Stjernqvist 2005).  

En orsak till att det i resultatet framkommer att män inte ses som potentiella offer för våld i 
nära relation och att kvinnor inte ses som förövare, kan bero på den forskning som visar att 
våld i samkönade relationer kan tolkas som ett ömsesidigt våld på lika villkor (Renzetti 1992). 
Begreppet The Boxing Ring Myth beskriver det partnervåld som drabbar män och 
bagatelliserar våldet med att det sker mellan parter som är jämnstarka, överens om spelets 
regler och är villiga att slåss (Island & Letellier 1990). Hassouneh och Glass (2008) tar upp 
föreställningar kring våld i lesbiska relationer. Sammanfattningsvis handlar dessa om att 
kvinnor inte är våldsamma, att den lesbiska relationen är en fristad från dominans och våld, 
att en kvinna inte kan orsaka verklig fysisk skada och om en strategi att ta på sig rollen av 
offer. Dessa föreställningar, i kombination med ett heteronormativt synsätt på våld, kan bli 
problematiska då både professionella och den utsatta kan få svårigheter med att se, förstå och 
definiera att det förekommer våld i nära relation (ibid).  

Resultatet visar att våldsfrågan har integrerats i de vardagliga rutinerna på flera av 
informanternas arbetsplatser vilket kan underlätta för de professionella att se bortom tidigare 
nämnda föreställningar. Detta arbetssätt stärks av Öhman och Emmelin (2014) som beskriver 
att för att på ett mer adekvat sätt uppmärksamma våld i nära relation krävs att frågan om våld 
integreras i de dagliga rutinerna inom hälso- och sjukvården. Däremot framstår denna 
integrering inom socialtjänsten som tandlös då resultatet ändå visar en rutinbrist i att ställa 
våldsfrågan och en skillnad i att hantera den på grund av kön. I resultatet lyfts att det krävs ett 
förtydligande av våldsformerna i samtalet med klienten. Samtidigt framträder en risk att 
informanterna inte definierar våldet på samma sätt till män som till kvinnor. Detta kan tyda på 
att de framför allt definierar våldet till kvinnor på grund av att det finns en heteronormativ 
tolkningsram av våld i nära relation  som innebär att kvinnan är offret och mannen är 
förövaren (Holmberg och Stjernqvist 2005). Detta tankesätt om en heteronormativ 
tolkningsram stärks av Brown (2008) som menar att för att våld i samkönade relationer ska 
ses som våld i nära relation krävs att den som utsätter är en fysiskt större man eller maskulin 
kvinna och den utsatta en feminin man eller mindre kvinna. Detta stärks av queerteorin som 
talar om att heteronormativiteten skapar stereotyper genom att överdriva, förenkla och fixera 
egenskaper hos en person eller grupp vilket reducerar personen till en fast och förutsägbar 
figur (Ambjörnsson 2006). 

Att det i resultatet framkom att det inte pratas om utsatthet i samkönade relationer, att det inte 
bekräftas som ett eget problemområde samt att det finns en uppfattning om att fenomenet inte 
påträffats kan ha sitt ursprung i heteronormativitetens kärna. Ambjörnsson (2006) definierar 
heteronormativiteten som ”de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som 
upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande” (s. 52). Det 
som resultatet visade kan därmed vara ett konsekvens av en uppfattning som utgår från att alla 
klienter är heterosexuella. Ytterligare en anledning till informanternas uppfattning om att de 
inte har stött på fenomenet kan vara föreställningen om att personer i samkönade relationer 
främst söker stöd hos uttalade hbtq-verksamheter som beskrivs av Holmberg och Stjernqvist 
(2005). Vidare visar de att så inte är fallet, utan att personer i samkönade relationer 
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företrädesvis söker sig till traditionella verksamheter såsom socialtjänsten. Holmberg och 
Stjernqvist (2005) problematiserar detta genom att påvisa att denna föreställning resulterar i 
att man lägger över ansvaret för att man inte når dessa personer på den enskilde individen. 
Flera av informanterna uttrycker en upplevelse av att våld i nära relation medför en känsla av 
skuld och skam hos den utsatte. Vidare upplever de att denna känsla är ännu större hos utsatta 
män och att detta kan påverka i vilken utsträckning män söker hjälp. Detta kan ses som ett 
skäl till att informanterna uppger att de inte träffar på våldsutsatta män i någon större 
omfattning. Denna upplevelse motsägs dock av Holmberg och Stjernqvist (2005) som 
beskriver att många män rapporterar om sin utsatthet.    

Informanterna belyser en svårighet i att ge stöd och hjälp som grundar sig i en ovilja hos 
klienten till att ta emot den erbjudna hjälpen. De beskriver att denna ovilja kan bero på den 
normaliseringsprocess som ofta förekommer i våld i nära relation. Enligt Lundgren (2004) 
uppfattas och upplevs våldet genom denna process till slut som något normalt och även som 
en kärlekshandling. Genom att förövaren kombinerar fysiskt våld, känslomässig kontroll och 
isolering införskaffar hen social, tanke- och känslomässig kontroll över den utsatte (ibid). 
Normaliseringsprocessen ses av informanterna som en förklaring till varför den våldsutsatta 
återvänder och/eller stannar kvar hos sin förövare. En av informanterna lyfter problematiken 
som kan uppstå gällande möjlighet till stöd och hjälp om det skulle förekomma homofobi 
eller negativa fördomar om homosexualitet inom socialtjänsten. Detta stärks av Holmberg och 
Stjernqvist (2005) som menar att homofobi och negativa fördomar kan innebära att 
samkönade parrelationer inte anses vara normala vilket kan leda till diskriminering och till en 
samhällelig isolering som är typisk för dessa relationer. 

I resultatet framkommer att informanterna anser att det inte krävs särskilda insatser för utsatta 
personer i samkönade relationer då de är av uppfattningen att det är samma typ av hjälp och 
stöd som behövs oavsett sexualitet. Holmberg och Stjernqvist (2005) menar dock att stödet 
tycks vara organiserat enligt en heteronormativ ordning. De beskriver att detta kan resultera i 
svårigheter för personer i samkönade relationer bland annat gällande skyddade boenden, 
vilket även visar sig vara den vanligaste insatsen enligt resultatet. Trots att informanterna inte 
ser behovet av särskilda insatser skildrar de en svårighet i att placera män på skyddade 
boenden då de flesta enbart är för kvinnor. De lyfter även en problematik som kan uppstå om 
det förekommer fördomar kring homosexualitet i de insatser som finns att tillgå, vilket också 
bekräftas av Holmberg och Stjernqvist (2005).  
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7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion  
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socialtjänsten arbetar med våldsutsatta personer i 
samkönade relationer och då spelade urvalet en roll gällande uppsatsens giltighet (Lundman 
& Graneheim 2012). Den initiala tanken var att intervjua personer som blivit utsatta för våld i 
samkönade relationer och som även hade varit i kontakt med socialtjänsten, oavsett ärende. 
Svårigheter med att få tag i sådana intervjupersoner samt etiska frågeställningar som skulle 
komma att uppstå i en sådan intervjusituation gjorde att detta omvärderades. Då det fanns en 
önskan om att belysa ämnet utifrån hur utsattheten uppmärksammas oavsett ursprungligt 
ärende till socialtjänsten valdes personer som explicit arbetade med våld i nära relation bort. 
Istället fokuserades på att intervjua personer som arbetade med uppgifter där de kunde antas 
påträffa våld i nära relation även om det inte var det huvudsakliga syftet till kontakten med 
socialtjänsten.  

Då det fanns föreställning om att svaren kring våldsutsatthet i samkönade relationer skulle 
vara begränsade, skrevs en intervjuguide som fokuserade på ämnet våld i nära relation 
generellt. Frågorna smalnades allt eftersom av i intervjuguiden för att på så sätt närma sig 
ämnet våld i samkönade relationer. Detta tillvägagångssätt innebar att det empiriska 
materialet främst kom att bestå av svar som berörde fenomenet generellt, men där tillräcklig 
information för att besvara uppsatsens frågeställningar samlades in.  

Resultatet i uppsatsen gäller de specifika personer som intervjuats för denna studie. Genom att 
göra en grundlig presentation av undersökningen och av resultatet samt genom att understödja 
detta resultat med citat kan möjligheten av överförbarhet till andra grupper ha ökat och 
därmed även trovärdigheten på arbetet (Graneheim & Lundman 2004). Det finns en 
medvetenhet om begränsningen kring studiens överförbarhet utifrån det begränsade antalet 
intervjupersoner. Det som stärker möjligheten till överförbarhet är att informanterna 
representerar olika kommuner men att de ändå ger samstämmiga svar kring fenomenet. 
Utifrån detta är det rimligt att anta att informanterna är representativa för socialtjänsten 
gällande fenomenet, men att det inte går att dra enhetliga slutsatser avseende alla kommuners 
socialtjänst. Trots detta används begreppet socialtjänst i uppsatsen dels för att främja 
intervjudeltagarnas anonymitet och dels för att författarnas förförståelse inbegriper hela 
samhället och därmed inte endast de kommuner som är representerade i denna uppsats. 

Gällande uppsatsens tillförlitlighet syftar denna till huruvida resultatet kan reproduceras av en 
annan forskare vid en annan tidpunkt och genom samma metod. En invändning mot 
tillförlitligheten gällande kvalitativa intervjuer är att olika intervjuare kommer att komma 
fram till olika resultat (Kvale & Brinkmann 2009). Detta synsätt beskrivs även av Malterud 
(2014) som benämner tillförlitlighet som repeterbarhet och menar att den sällan är aktuell 
inom kvalitativ forskning då denna typ av forskning syftar till att ge olika versioner av 
verkligheten och är beroende av vilken metod som används, vem forskaren är och i vilket 
sammanhang studien genomförts. En ansträngning för att ändå upprätthålla en god 
tillförlitlighet gjordes i arbetet med denna uppsats genom att båda uppsatsförfattarna var 
närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Avsikten med detta var att båda skulle kunna vara 
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med och påverka vilka frågor som ställdes till intervjupersonen. Huvudansvaret vid 
intervjutillfällena delades på så vis att uppsatsförfattarna ansvarade för tre intervjuer vardera. 
Den som för tillfället inte var huvudansvarig hade som främsta uppgift att flika in följdfrågor 
som eventuellt förbisågs av den huvudansvarige. Intervjuerna genomfördes på ett 
semistrukturerat vis där intervjuguiden var vägledande för vilka frågor som skulle ställas, men 
där intervjupersonens svar avgjorde följdfrågorna. Genom att intervjua socialsekreterare som 
arbetade med uppgifter där de kunde antas påträffa våld i nära relation oavsett klientens 
ursprungliga ärende till socialtjänsten gav intervjuerna en bild av hur de ställer frågan om våld 
och därmed uppmärksammar fenomenet i stort. Hade intervjuer istället gjorts med 
socialsekreterare som specifikt arbetade med våld i nära relation är det rimligt att anta att 
svaren hade blivit annorlunda. Det är en rimlig tanke att dessa personer inte i samma 
utsträckning hade kunnat svara på hur man ställer frågan om våld initialt och hur man 
uppmärksammar fenomenet, eftersom de jobbar med personer där våld redan är konstaterat.  

För att ytterligare stärka tillförlitligheten samt för att jämna ut arbetsbelastningen var 
uppsatsförfattarna noga att alltid fysiskt sitta tillsammans och jobba med uppsatsen. 
Uppsatsens olika moment delades upp på ett rättvist sätt för att tiden skulle användas så 
effektivt som möjligt, men allt som skrevs individuellt granskades alltid av dem båda. 
Transkriberingen av intervjuerna fördelades också på ett jämbördigt sätt då det är ett 
tidskrävande moment som är orimligt att lägga över på en person. Allt utskrivet material 
lästes igenom av båda författarna och  diskuterades dem emellan för att de skulle vara överens 
om tolkningen av materialet samt att de förstått innebörden av vad informanterna uttryckt 
(Lundman & Graneheim 20012). När tveksamheter uppstod återgicks till det inspelade 
materialet för en extra kontroll så att inga missförstånd skulle uppstå.  

En innehållsanalys gjordes av det empiriska materialet i enlighet med Graneheim och 
Lundman (2004). Syftet med en innehållsanalys är att organisera, strukturera och tolka 
materialet för att kunna förmedla erfarenheter och kunskaper (ibid). I analysen valdes 
meningsenheter som hade relevans för uppsatsens syfte ut och dessa kondenserades och 
kodades sedan för att på så sätt skapa en bild av innehållet i vad som sades (Lundman och 
Graneheim 2012). Som tidigare nämnts fanns det en förförståelse om att våldsutsatta i 
samkönade relationer klassificeras utifrån den heteronormativitet som råder i samhället och 
att de tvingas in i den heteronormativt utformade hjälpen. Det fanns en medvetenhet om 
förförståelsens existens och därmed krävdes en ansträngning för att inte låta den påverka 
analysen och därmed uppsatsens giltighet (Lundman & Graneheim 2012). Det finns dock 
olika uppfattningar om huruvida forskaren bör använda sig av sin förförståelse eller ej. 
Lundman och Graneheim (2012) beskriver att faktorer som styrker användandet av 
förförståelsen är att kunskap som grundar sig på igenkännande annars skulle gå förlorad, samt 
att förförståelsen kan möjliggöra att upptäcka ny kunskap och att forskaren kan få en djupare 
förståelse av den. En annan aspekt är att tolkningar ofta görs omedvetet och att förförståelsen 
inte går att bortse ifrån (ibid). Det är därför rimligt att anta att förförståelsen till viss del kan 
ha påverkat resultatet även om ansträngningar gjordes för att den inte skulle göra det.    
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Inledningsvis fanns en tanke om att genomföra en diskursanalys utifrån förförståelsen om 
heteronormativitetens påverkan på samhället. Diskursanalys handlar om att studera hur saker 
sägs och görs och vilka konsekvenser det får, snarare än att se till ord och grammatik 
(Malterud 2009). Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att kritisk diskursanalys har 
som uppgift att kartlägga den diskursiva praktikerns roll i upprätthållandet av den sociala 
värld som innebär ojämlika maktförhållanden. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar 
vidare att dess syfte blir att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika 
maktförförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället i stort. Det är rimligt att 
anta att denna typ av analys hade gett ett annat resultat då andra faktorer hade beaktats i 
processen. Analysen hade troligtvis gett ett vidare perspektiv av socialtjänstens arbete med 
våldsutsatta i samkönade relationer än resultatet i denna uppsats vars innehållsanalys 
inneburit att fokus legat på de enskilda individerna som intervjuades och deras erfarenheter av 
fenomenet. Uppsatsförfattarnas begränsade kunskap gällande diskursanalys hade försvårat 
möjligheten att genomföra den på ett korrekt sätt och att analysen därmed hade blivit 
undermålig.  

Till syvende och sist är det läsaren som avgör huruvida resultatet är överförbart eller ej. För 
att möjliggöra för läsaren att göra denna bedömning har en tydlig beskrivning av 
tillvägagångssättet gjorts (Lundman & Graneheim 2012). Utifrån det begränsade antalet 
informanter är det rimligt att anta att resultatet inte är överförbart till någon annan kontext och 
att ett större urval skulle krävas för att säkerställa det. Däremot kan likheter mellan uppsatsens 
resultat och tidigare forskning skönjas vilket skulle kunna argumenteras ökar överförbarheten.  
 

7.2 Resultatdiskussion  
Uppsatsens syfte var att studera hur socialtjänsten arbetar med våldsutsatta personer i 
samkönade relationer. Syftet bedöms vara uppfyllt utifrån att det empiriska materialet 
besvarar uppsatsens frågeställningar Hur ser kunskapen och arbetet kring våld i nära relation 
ut inom socialtjänsten, Vilken kunskap finns inom socialtjänsten gällande våld i samkönade 
relationer samt Hur arbetar socialtjänsten med våld i samkönade relationer. 
Sammanfattningsvis framkommer att det inom socialtjänsten finns en kunskapsbrist gällande 
våld i samkönade relationer samt en upplevelse av att denna kunskap inte behövs. Dessa två 
faktorer kan antas påverka socialtjänstens möjlighet att hjälpa alla våldsutsatta på lika villkor. 
Vidare framkommer att det görs en mer eller mindre medveten åtskillnad gällande hur 
socialtjänsten arbetar med våldsfrågan, främst beroende på klientens kön. Det som 
genomsyrar resultatet är en heteronormativ syn på våldet vilket har resulterat i uppsatsens 
övergripande tema att vara färgad av det vanligaste.  

För att kunna uppmärksamma samt att kunna ge stöd och hjälp till en person som är utsatt för 
våld i nära relation krävs dels kunskap om fenomenet och framför allt att frågan om 
våldsutsatthet ställs av den professionella. Resultatet visar att det finns en stor spridning i den 
ackumulerade kunskap som finns kring våld i nära relation i allmänhet och våld i samkönade 
relationer i synnerhet. Denna spridning tycks genomsyra hela verksamheten när det kommer 
till allt från att ställa frågan, till att prata om fenomenet, till kunskap om befintliga insatser 
samt till att se vilka eventuella insatser som idag saknas. Denna kunskapsbrist kan antas 
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påverka socialtjänstens möjligheter att hjälpa våldsutsatta oavsett kön och sexualitet, samt att 
utbildning och kunskap är avgörande för att socialtjänstens arbete med fenomenet ska bli mer 
överensstämmande med de utsattas behov. Denna tankegång stärks av Frenzel (2014) som 
påvisar att en stor del av de utsatta som sökt hjälp hade en upplevelse av att de inte fick det 
stöd och den hjälp de ansåg sig behöva.   

I resultatet framkommer att informanterna inte upplever att det behövs någon specifik 
kunskap kring våld i samkönade relationer. Vidare framkommer att fenomenet inte nämns i 
samband med utbildningar och inte heller diskuteras på arbetsplatserna. I forskningen 
framkommer att det inte är någon skillnad på våldet och att det inte upplevs på annorlunda 
sätt men att bakomliggande faktorer, som tidigare beskrivits, tar sig olika uttryck i samkönade 
relationer jämfört med heterosexuella (Renzetti 1992). Som tidigare nämnts är 
normaliseringsprocessen en förklarande faktor för att våld i nära relation ska kunna fortskrida. 
Lundberg (2004) menar bland annat att isolering är ett viktigt element för att kunna förstå 
normaliseringsprocessen. Holmberg och Stjernqvist (2005) tar upp en specifik isolering som 
drabbar personer i samkönade relationer som uppkommer i och med att relationen inte 
accepteras fullt ut av samhället. Uppsatsförfattarna anser att våldsutsatta i samkönade 
relationer därmed kan utsättas för en dubbel isolering. Det är rimligt att anta att denna dubbla 
isolering osynliggör våldet i samkönade relationer och möjliggör för våldet att fortgå i högre 
grad än i heterosexuella relationer. Med detta menar uppsatsförfattarna att det är av vikt för 
socialtjänsten att ha kunskap avseende våldet och dess likheter och skillnader som påvisats för 
att kunna hjälpa de våldsutsatta i samkönade relationer på ett adekvat sätt.    

Det framkommer i resultatet att det sker en mer eller mindre omedveten åtskillnad i det 
dagliga arbetet genom beskrivningar av att det pratas om fenomenet på olika sätt, att 
våldsfrågan ställs på olika sätt och att hjälpen inte är likvärdig främst på grund av kön. 
Forskning av bland annat Brown (2008), Nowinski och Bowen (2012) samt Ristock (2002) 
belyser att våld i nära relation drabbar både män och kvinnor och sker både inom 
heterosexuella och samkönade relationer. De beskriver bland annat att de olika våldsformerna 
återfinns i alla olika typer av par-relationer och att de utövas av båda könen. Det framkommer 
i resultatet att de kvinnor som informanterna möter generellt sett frågas om våldsutsatthet i 
högre utsträckning än män, på grund av att de är just kvinnor. Det är därmed rimligt att anta 
att lesbiska kvinnors våldsutsatthet uppmärksammas i större utsträckning än den 
våldsutsatthet som drabbar homosexuella män. Vidare kan detta förfarande riskera att 
osynliggöra och negligera våldsutsatta homosexuella män, men även utsatta män i 
heterosexuella relationer. Uppsatsförfattarna är medvetna om att det är ett marginellt antal 
personer som kommer i kontakt med socialtjänsten. Utifrån detta konstateras att det är en 
begränsad andel individer som utsätts för våld i nära relation som kommer att tillfrågas om 
fenomenet i sin kontakt med socialtjänsten.  

Tidigare nämnda förförståelse grundar sig i att det finns en heteronormativ syn och diskurs på 
fenomenet våld i nära relation, som påverkar synen på män och kvinnor och deras roller som 
potentiella offer och förövare. Den vedertagna synen utifrån denna heteronormativitet är att 
det är en heterosexuell kvinna som utsätts av en heterosexuell man som hon har eller har haft 
en relation med. Detta tankesätt stärks av Butler (2005) som menar att det krävs två tydligt 
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dikotoma kön som är hierarkiskt definierade genom en obligatorisk heterosexualitet och som 
bidrar till definitionen av det socialt godkända respektive icke-godkända. Prevalensstudier 
förstärker den vedertagna synen på våld i nära relation då heterosexuella kvinnor de facto är 
utsatta i högre omfattning än exempelvis heterosexuella män. Däremot framkommer i 
forskning att homosexuella män procentuellt sett är utsatta i samma omfattning som kvinnor 
oavsett sexualitet (Nowinski & Bowen 2012). Resultatets övergripande tema, att vara färgad 
av det vanligaste, tydliggörs utifrån detta tankesätt och att detta kan påverka våldsutsatta i 
samkönade relationer i deras hjälpsökande är ett rimligt antagande. I resultatet 
problematiserar informanterna möjligheten för lesbiska kvinnor och våldsutsatta 
homosexuella män att erhålla adekvat stöd och hjälp bland annat gällande skyddade boenden. 
Detta tolkas av uppsatsförfattarna som en konsekvens av att de insatser som finns att tillgå är 
utformade efter denna heteronormativitet vilket visar sig i att för de våldsutsatta männen finns 
ett väldigt begränsat utbud av skyddade boenden. När en lesbisk kvinna är våldsutsatt 
förväntas insatserna fungera friktionsfritt på grund av att hon är just en kvinna, men eftersom 
hon inte är utsatt av en man kan detta resultera i en särskild problematik. Denna problematik 
kan som resultatet visade exempelvis resultera i bristande säkerhet men även i en problematik 
som bottnar i negativa fördomar och okunskap som kan bidra till en känsla av utanförskap för 
den utsatte. Dessa tankegångar stärks av Holmberg & Stjernqvist (2005) då de menar att 
stödet till personer som utsätts för våld i samkönade relationer tycks vara organiserat enligt en 
heteronormativ ordning.  
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8 Slutsats  
Uppsatsförfattarna menar att heteronormativiteten genomsyrar hela samhället och därigenom 
även alla institutioner och myndigheter som ska hjälpa personer som är utsatta för våld i nära 
relation. Detta innefattar såväl socialtjänst och sjukvård som polis och rättsväsende. 
Uppsatsens övergripande tema, att vara färgad av det vanligaste, är ett tydligt tecken på att 
heteronormativiteten är en närvarande faktor i socialtjänstens arbete med våld i nära relation. 
Med detta i åtanke är det rimligt att anta att denna beskrivna åtskillnad utifrån kön och 
sexualitet är problematisk och att personer som lever i samkönade relationer riskerar att 
osynliggöras och i värsta fall utsättas för diskriminering i samhället utifrån homofobi och 
heterosexism. Det är viktigt att poängtera att uppsatsförfattarna inte tror att resultatet har 
uppkommit från en medveten homofobi eller heterosexism, utan att det är ett symptom på 
heteronormativitetens styrka i samhället. Det finns en medvetenhet om att det inte bara är 
heteronormativiteten som påverkar socialtjänstens arbete gällande våld i samkönade 
relationer. Det krävs även en ökad kunskap om våld i nära relation i allmänhet och våld i 
samkönade relationer i synnerhet för att förbättra socialtjänstens möjligheter att ge stöd och 
hjälp till alla våldsutsatta individer.    
 

8.1 Förslag till vidare forskning  
Ur resultatet i denna uppsats tydliggörs ett behov av ett mer normkritiskt tankesätt inom 
socialtjänsten för att kunna möta och hjälpa alla personer som blir utsatta för våld i nära 
relation oavsett kön och sexualitet. Då det har framkommit att forskningen kring våld i 
samkönade relationer är begränsad skulle det vara önskvärt med mer forskning generellt inom 
området. Ur ett svenskt perspektiv finns ett behov av fler och samtida prevalensstudier. 
Uppsatsförfattarna ser även med fördel att forskning görs utifrån att belysa hur våldsutsatta 
personer i samkönade relationer upplever stöd och hjälp från socialtjänst.   
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Bilagor 
Bilaga 1 - informationsbrev till chef 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Karlstads universitet som inom kort kommer inleda arbetet 
med vår c-uppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänsten uppmärksammar, 
bemöter och hjälper personer som varit utsatta för våld i nära relation sett ur olika perspektiv. 
Med anledning av detta skriver vi nu till Dig för att få tillstånd att intervjua en eller flera av 
dina anställda i detta ämne. De vi vill intervjua behöver inte arbeta specifikt med frågor som 
rör våld i nära relation. Vi beräknar att varje intervju kommer att ta c:a en timme. Om vi får 
Ditt tillstånd kommer vi att kontakta intresserade intervjupersoner med ett skriftligt 
informationsbrev liknande detta där vi kommer berätta om vårt syfte med uppsatsen.  

Deltagandet är givetvis frivilligt och det står individen fritt att avbryta sin medverkan om så 
önskas. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut ordagrant för att därefter 
analyseras samt för att intervjupersonerna ska kunna citeras på ett korrekt sätt. 
Intervjupersoner och insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt under hela processen. 
Pronomenet hen kommer att användas i uppsatsen för att avidentifiera och anonymisera 
intervjupersonerna. Intervjuerna kommer att förstöras efter slutförd uppsats. 

De utskrivna intervjuerna kommer endast att läsas av oss uppsatsförfattare samt eventuellt av 
vår handledare GullBritt Rahm, lektor vid Karlstads universitet. 

  

  

Med vänliga hälsningar,  

 

Daniel Bernspång                                    Jenny Rasmusson 

  

070-157 07 33                                         070-782 18 14  

danibern100@student.kau.se                   jennrasm101@student.kau.se  
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Bilaga 2 - informationsbrev till informant 
Hej!  

Vi är två socionomstudenter vid Karlstads universitet som inom kort kommer inleda arbetet 
med vår c-uppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänsten uppmärksammar, 
bemöter och hjälper personer som varit utsatta för våld i nära relation sett ur olika perspektiv. 
Som du eventuellt redan blivit informerad om behöver Du inte jobba specifikt med våld i nära 
relation då vi är intresserade av att studera ämnet hos socialtjänsten i stort. 

Deltagandet är givetvis frivilligt och det står Dig fritt att avbryta Din medverkan om så 
önskas. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut ordagrant för att därefter 
kunna analyseras samt för att kunna citera Dig på ett korrekt sätt. Intervjupersoner och 
insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt under hela processen. Pronomenet hen 
kommer att användas för att avidentifiera och anonymisera samtliga intervjupersoner. 
Insamlad data kommer endast att användas i arbetet med denna c-uppsats och endast att läsas 
av oss uppsatsförfattare samt eventuellt av vår handledare GullBritt Rahm, lektor vid 
Karlstads universitet. Intervjun beräknas ta c:a 1 timme. 

Vi ser fram emot att träffa Dig och Du är välkommen att höra av dig om det dyker upp några 
frågor eller funderingar. 

  

  

Med vänliga hälsningar,    

     

Daniel Bernspång                                    Jenny Rasmusson 

    

070-157 07 33                                         070-782 18 14    

danibern100@student.kau.se                   jennrasm101@student.kau.se 
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Bilaga 3 - intervjuguide  
1 – Berätta lite om dig själv  

• Utbildning 
• Karriär inom socialtjänsten  

2 – Våld i nära relation – hur skulle du beskriva fenomenet?  

• Definition  
• Upplever du att du och klienterna har samma definition på våld i nära relation?  
• Hur vanligt är det att du stöter du på det i ditt arbete? 
• Kunskap om fenomenet på din arbetsplats? Din egen kunskap?  
• Får ni utbildning i ämnet? 
• Hur tänker du kring ärenden där en kvinna utsätter en man?  
• Hur tänker du kring ärenden som rör samkönade relationer?  

3 – Hur skulle du beskriva första mötet med en klient?  

• Frågar man om våld?  
• Frågar man alla om våld?  
• Vilka frågor?  
• Tas det bara upp under första mötet eller även senare?  
• Om ej rutin att fråga - vad får dig att fråga?  
• Upplever du att det kan vara olika mellan handläggare i din arbetsgrupp?  
• Utmaningar i att upptäcka?  
• Finns det några strukturella hinder? (rutiner/organisation/samhälleligt)  
•  Kvinna utsätter man?  
• Samkönade relationer?  

4 – Bemötande - vad tycker du är viktigt i bemötandet till klient?  

• Vilka svårigheter?  
• Blir det någon skillnad i bemötandet till utsatt vs förövare?  
• Våldsutsatt man?  
• Våldsutsatt i samkönat?  

5 – Om det nu framkommer våld i nära relation, berätta hur ni går tillväga.  

• Känner du att du har kunskap om vilka rutiner du ska följa när du stöter på våld i nära 
relation?  

• Beskriv insatser  
• Finns det insatser för utsatta män?  
• Finns det insatser för utsatta i samkönade relationer?  
•  Pratas det om/finns en beredskap för denna typ av utsatthet?  
•  Samarbete med andra enheter  
• Samarbete med andra organisationer 


